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Упражнение 5: 

SILVERLIGHT И ДИНАМИЧНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ. СЪБИТИЯ 

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОРИЕНТАЦИЯТА 

ЗАДАЧИ 

Задача 1: 
Използване на панела за скролиране ScrollView, при дълга страница.  

Задача 2: 
Забавни бутони - Приложение използващо контрола Grid.  

Задача 3: 

Задачата за Simple Calc от упражнение 4, да се промени, така че контролите да се 

пренареждат при промяна на ориентация на телефона. Да се добави фонова картинка и да 

се промени цвета на шрифта на заглавния панел. 

 

Задача 1: ScrollView 
Идеята на това приложение е да се симулира форма за въвеждане на потребителски данни и 

изпращането им към сървър. За тази цел ще използваме главно контролите TextBox, TextBlock и 

Button. Освен тях ще се запознаем с работата с контрола за автоматично скролиране на 

съдържанието ScrollView. 

1.1 Създаване на нов проект  

1) Стартирайте Visual Studio 2010. 

2) Създайте нов проект като изберете менюто File ► New ► Project и след това от диалоговия 

прозорец New Project изберете Visual C# ► Silverlight for Windows Phone. 

3) Изберете шаблона Windows Phone Application, определете местоположението на новата 

папка с име ypr5, чрез бутона Browse… , в която ще се съхранят всички файлове, 

принадлежащи в проекта, и името на самия проект ypr5_ScrollView (PhoneApp1). 

4) Натиснете бутона OK, за да завършите създаването на новия проект за Windows Phone. 

5) След което изберете версията на Windows Phone, за която ще бъде разработвано 

приложението: Windows Phone OS 7.1 

6) Стартирали сте нов проект за разработване на приложение на Windows Phone: 

На следващото изображение е представена цялата структура на приложението, към която трябва да 

се придържате при разработване на вашите проекти. 
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1.2 Определяне на интерфейса на SimpleCalc 

 

Необходими елементи за разработване на Simple Calc: 

 TextBox – Позволява на потребителя да въвежда текст. 

 TextBlock – Текстово поле, което служи само за извеждане на информация. 

 Button – Функционален бутон, който служи за стартиране на някакво действие. 
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Определяне на характеристиките на компонентите: 

1. Преминете в изгледа на интерфейса на приложението и щракнете някъде върху 

емулатора на телефона, така ще сте направили активно цялото приложение 

PhoneApplicationPage. От панела Properties определете SupportedOrientation да бъде 

PortraitOrLandscape и Orientation да бъде Portrait. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

2. Отново от дизайнера на интерфейса изберете заглавния панел (StackPanel) с име 

TitlePanel, в които има две текстови полета. В първото променете текста, който се 
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визуализира (свойството text) да бъде “My APPLICATION”, а на второто текстово поле, 

този текст да съдържа “ScrollView”. Променете цвета на текста във второто текстово поле, 

чрез свойството Foreground. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

3. Сега трябва да се подготви интерфейса на елементите в частта ContentPanel. Първо е 

необходимо да влезете в частта за редактиране на сорс-кода и да добавите контрол  

<ScrollViewer Grid.Row="0"> 

 <!-- Тук ще трябва да добавите панел, върху който ще се 

разположат всички контроли, които ще влизат в частта за скролирена --> 

</ScrollViewer> 

 

Свойството Grid.Row=”0” определя, че той се намира в първия ред на елемента Grid. 

За да работи скролирането е нужно всички елементи от интерфейса да се намират в един 

панел. Елементът който използваме за тази цел се нарича <StackPanel>: 

<StackPanel> 

 <!-- Тук ще трябва да добавите самите контроли, които ще влизат  

      в частта за скролирена --> 

</StackPanel> 

 

В панела StackPanel трябва последователно да добавите следните контроли: 

TextBlock lblFirstName 

TextBox tbFirstName 

TextBlock lblLastName 

TextBox tbLastName 

TextBlock lblCity 

TextBox tbCity 

TextBlock lblAddress 

TextBox tbAddress 

TextBlock lblPrimaryPhone 

TextBox tbPhone 

TextBlock lblCellPhone 

TextBox tbCellPhone 

TextBlock lblEmailAddress  

TextBox tbEmail 

Сорсът, в който можете да видите свойствата, които трябва да промените изглежда по следния начин 

(MainPage.xaml): 



Разработване на приложения за мобилни устройства (упр. 5)  2013

 

Радослава Кралева, 2013  5

 

 

1.3 Обработване на събития 
Обработването на събития се извърша във файла MainPage.xaml.cs. 
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1.3.1 Методът btnSubmit_Click 

Обработваме събитието Click на бутона btnSubmit. Идеята е да се симулира изпращане на данни, 

като в нашия случай, просто ще присвояваме празни низове на всички текстови полета. 

 

1.4 Компилиране на приложението 
Компилирането на приложението се извършва от бутона Start Build или чрез функционалния клавиш 

F5 от клавиатурата. 

 

 

Задача 2: Забавни бутони 
В това упражнение ще се запознаем с начина на работа с контрола Grid, който поддържа 

автоматично подравняване на обектите, спрямо ориентацията на мобилното устройство. Идеята на 

приложението е по-скоро учебна, от колкото реално приложима. 

Използваме три бутона, разположени по диагонал, като при щракването върху всеки един от тях се 

оцветяват съседни на него обекти (в нашия случай от тип Canvas). При щракване върху оцветения 

обект, той губи цвета си. 

2.1 Създаване на нов проект  

1) Стартирайте Visual Studio 2010. 

2) Създайте нов проект като изберете менюто File ► New ► Project и след това от диалоговия 

прозорец New Project изберете Visual C# ► Silverlight for Windows Phone. 

3) Изберете шаблона Windows Phone Application, определете местоположението на новата 

папка с име ypr5, чрез бутона Browse… , в която ще се съхранят всички файлове, 

принадлежащи в проекта, и името на самия проект PhoneApp_Grid. 

4) Натиснете бутона OK, за да завършите създаването на новия проект за Windows Phone. 

5) След което изберете версията на Windows Phone, за която ще бъде разработвано 

приложението: Windows Phone OS 7.1 

6) Стартирали сте нов проект за разработване на приложение на Windows Phone: 
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На следващото изображение е представена цялата структура на приложението, към която трябва да 

се придържате при разработване на вашите проекти. 

 

2.2 Определяне на интерфейса на Happy button 

За изграждане на интерфейса на това приложение ще са необходими следните контроли: 

,  и . 

Схематичното представяне на интерфейса на приложението е следното: 

 

Ще са необходими три бутона и шест canvas обекта, като всички те се разполагат в мрежа състояща 

се от три реда и три колони. Тази мрежа се представлява от контрола Grid, който е създаден при 

генериране на шаблона на проекта.  
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Определяне на характеристиките на компонентите: 

1. Преминете в изгледа на интерфейса на приложението и щракнете някъде върху 

емулатора на телефона, така ще сте направили активно цялото приложение. От панела 

Properties определете името на PhoneApplication да бъде AppHappyButton, 

SupportedOrientation да бъде PortraitOrLandscape и Orientation да бъде Portrait. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

2. Отново от дизайнера на интерфейса изберете заглавния панел (StackPanel) с име 

TitlePanel, в които има две текстови полета. В първото (ApplicationTitle) променете текста, 

който се визуализира (свойството text) да бъде “ Orientation: Grid, Button, Canvas”, а на 

второто текстово поле (PageTitle), този текст да съдържа “ Happy button”. Тук отново ще 

променим цвета на полето PageTitle. Този път ще използваме няколко цвята, с които 

можете да експериментирате. Как обаче да направите това? Изберете текстовото поле 

PageTitle след което от панела Properties изберете свойството Foreground. След което 

трябва да се избере Gradient Brush, за да настроите преливане на цветовете. От тук 

можете да определите каквото искате преливане. Стъпките, които трябва да изпълните са 

дадени по долу. 
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Сорса и предложените цветове, са дадени в следващите редове: 

 

3. Сега трябва да се подготви интерфейса на елементите в частта ContentPanel. Първо е 

необходимо да влезете в частта за редактиране на сорс-кода и да определите броя на 

редовете и на колоните към дадения Grid.  
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<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 

            < > Grid.RowDefinitions

                <  /> RowDefinition

                <  /> RowDefinition

                <  /> RowDefinition

            </ > Grid.RowDefinitions

            < > Grid.ColumnDefinitions

                <  /> ColumnDefinition

                <  /> ColumnDefinition

                <  /> ColumnDefinition

            </ > Grid.ColumnDefinitions

 

<!-- Тук ще трябва да се добавят всички елементи, които ще бъдат в 

мрежата. --> 

 

</Grid> 

 

За всеки елемент, който ще се помести в мрежата, е необходимо да се укаже в коя клетка ще 

бъде. За целта на всеки от компонентите се обработват свойствата Grid.Row=”Number” и 

Grid.Column=”Number”, съответно за номер на ред и номер на колона. Номерацията започва 

от 0 и свършва до N-1, където N e броя на елементите в масива. 

В мрежата трябва да се добавят следните контроли: 

Button btn1: В клетка (0,0), т.е. ред 0, колона 0 

Button btn2: В клетка (1,1), т.е. ред 1, колона 1 

Button btn3: В клетка (2,2), т.е. ред 2, колона 2 

Canvas canvas01: В клетка (0,1), т.е. ред 0, колона 1 

Canvas canvas10: В клетка (1,0), т.е. ред 1, колона 0 

Canvas canvas02: В клетка (0,2), т.е. ред 0, колона 2 

Canvas canvas20: В клетка (2,0), т.е. ред 2, колона 0 

Canvas canvas12: В клетка (1,2), т.е. ред 1, колона 2 

Canvas canvas21: В клетка (2,1), т.е. ред 2, колона 1 

Освен това за всеки Canvas елемент трябва да се зададе свойствата HorizontalAlign и VerticalAlign да 

са Stretch. Така те ще се разтеглят в цялата област на клетката и няма да се налага ръчно да 

обработваме техните дължина и ширина. И при завъртане на телефона ще се подравняват и 

оразмеряват автоматично. 

Сорсът, в който можете да видите свойствата, които трябва да промените изглежда по следния начин 

(MainPage.xaml): 
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2.3 Обработване на събития 
Обработването на събития се извърша във файла MainPage.xaml.cs. 

2.3.1 Методът btn1_Click 

Обработваме събитието Click на бутона btn1. Този метод ще копира цвета на бутона в цвета на 

canvas01 и canvas10. 

 

2.3.2 Методът btn2_Click 

Обработваме събитието Click на бутона btn2. Този метод ще копира цвета на бутона в цвета на 

canvas02 и canvas20. 
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2.3.3 Методът btn3_Click 

Обработваме събитието Click на бутона btn3. Този метод ще копира цвета на бутона в цвета на 

canvas12 и canvas21. 

 

2.3.4 Методът canvas_MouseLeftButtonUp 

Създаваме метод, който ще обработва събитието MouseLeftButtonUp, и който се генерира при 

кликване върху canvas обект. Ще е необходим след това да свържете този метод с всички свойства 

MouseLeftButtonUp на canvas контролите. 

(sender as Canvas) проверява дали указателят в момента сочи към обект от тип Canvas. 

 

2.3.5 Методът PhoneApplicationPage_OrientationChanged 

Обработваме събитието OrientationChanged на бутона PhoneApplicationPage. Този метод ще се 

генерира при физическата промяна на ориентацията на устройството и ще изведе като текстово 

съобщение наименованието на текущата ориентация. 
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2.4 Компилиране на приложението 
Компилирането на приложението се извършва от бутона Start Build или чрез функционалния клавиш 

F5 от клавиатурата. 

 

Полученият резултат на изпълнимия файл на това приложение изглежда по следния начин: 

 

Задача 3: SimpleCalc Orientation 
Тук ще се наложи да използвате приложението от предишното упражнение, което нарекохме Simple 

Calc. Тук ще видим начин за добавяне на фонова картинка 

Приложението по време на конструиране трябва да изглежда по следния начин: 
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Добавяне на изображението, тъй като е външен файл, става като се натисне десен бутон върху името 

на приложението, в нашия случай ypr5_Calc и от появилото се контекстно меню се избере Add ► 

Existing Item. От появилата се диалогова кутия с име Add Existing Items трябва да се избере желания 

файл (backgroundCalc.png, намиращ се в архива към упражнението) и да се натисне бутона Add, с 

което операцията приключва. Така избраното изображение се копира в папката на приложението. 

Тъй като това приложение вече е правено няма да описваме детайлно начина на неговото създаване 

и организация. Ще споменем само че tbResult е поставен в StackPanel с име stResult, а всички бутони 

се намират в друг StackPanel с име spButton. Всички те се намират в основната мрежа. Използваме 

именно StackPanel, тъй като той лесно се оразмерява и лесно можете да определите позицията му 

посредством свойството margin(left,top,right,bottom). 

Сорса на MainPage.xaml изглежда по следния начин: 
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Сорса на MainPage.xaml.cs изглежда по следния начин: 

 



Разработване на приложения за мобилни устройства (упр. 5)  2013

 

Радослава Кралева, 2013  17
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След компилиране на приложението, трябва да получите следният интерфейс: 
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