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Тема 6: 

ОБРАБОТВАНЕ НА СЪБИТИЕТО TOUCH 

1. Въведение 
В User Experience Design Guidelines for Windows Phone е дефинирано, че се различават следните 

жестове при докосване на екрана: 

 Щракване (Tap): Еднократно щракване с пръст по екрана; 

 Двойно щракване (Double Tap): Двукратно последователно щракване върху екрана; 

 Задържане (Hold): Задържане на пръста върху екрана за минимален период от време; 

 Обръщане/Плъзване (Pan/Drag): При плъзгането (drag) обектът се задържа от пръста и се 

премества във всяка посока от екрана. При обръщането (pan) е почти същото, но областта на 

екрана е по-голяма от видимата част на дисплея; 

 Леко удряне (Flick): Пръста се плъзга по екрана и след това се повдига без да се спира 

движението. Т.е. обектът от екрана бива така да се каже ритнат и той почва да се движи с 

инерционната скорост, която потребителят му е предал; 

 Сгъване (Pinch): Двата пръста са разположени върху екрана по диагонал и се приближават 

един към друг, така че да намалят размера на обекта; 

 Опъване (Stretch): Двата пръста са разположени върху екрана по диагонал и се преместват 

един спрямо друг в противоположни посоки, така че обекта да се уголеми. 

В Windows Phone SDK 7.1 има възможност да се обработят три събития продиктувани от жестове: 

 Tap: Това е събитие генерирано при еднократно щракване върху дисплея; 

 DoubleTap; 

 Hold. 

1.1 Манипулатори на събития 

Windows Phone 7 e проектиран, така че да може лесно да се обработват събитията свързани с 

докосването на екрана. Въпреки че е възможно това да се използват методи от ниско ниво, 

например като точни координати и размер на всеки докоснат обект, на практика това изобщо не е 

необходимо. Вместо това съществуват редица манипулатори, с които лесно може да се обработват 

всички настъпили събития в следствие на докосване на сензорния дисплей. 

Манипулаторите съдържат данни, които включват следната помощна информация: 

 Обектът може да бъде манипулиран: Това позволява няколко обекта от екрана да бъдат 

индивидуално преместена или мащабирани . 

 Трансформация и мащабиране на даден обект: Тази информация може да се използва, за 

преместването и оразмеряването на обекти. 

 Входните скорости (input velocities): Тази информация е важно, когато манипулацията 

завършва, и е необходимо обекта да продължи да се движи (по инерция). Това се използва 

най-често при обработване на така наречените леки удари, на англ. “flick” на обектите. 

 Произход на входа: Когато използвате мащабиране на даден обект, това ви позволява да 

определите неговата централа точка. 
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По време на операцията мултитъч се използват три събития. Първото е породено събитието 

ManipulationStarted. След това, докато манипулация е в ход се пораждат редица събития 

ManipulationDelta. И накрая, когато манипулацията приключи се поражда събитието 

ManipulationCompleted. Всяко едно от тези събития притежава свои собствени аргументи, който се 

наследени от RoutedEventArgs. 

Сега детайлно ще бъде разгледано всяко едно от тези събития и в края на упражнението ще 

реализираме няколко примера, за тяхното използване. 

1.1.1 Събитието ManipulationStarted 

Събитието ManipulationStarted използва за аргумент събитие от тип ManipulationStartedEventArgs. 

Този тип има две полезни свойства: 

 ManipulationContainer: Това свойство е от тип UIElement, и подава информация за обекта, с 

който в момента се манипулира. Това е важно както за прилагането на трансформации върху 

него, така и за използване на неговите координати. 

 ManipulationOrigin: Това свойство е от тип Point и определя началната точка на 

манипулирания обект.  

Понякога не се интересуваме от свойството ManipulationContainer. Такъв е случаят, при разглеждане 

на снимки или други обекти, и се забранява достъпа на потребителя до всички останали. За да се 

получи отново фокуса върху останалите обекти, трябва текущия да се минимизира (сгъне до по 

малки размери). 

1.1.2 Събитието ManipulationDelta 

Събитието ManipulationDelta е най-важното събитие използвано в обработката на мултитъча. 

Можете да получите поредица от такива събития и може да отговори на тях, тъй като те се генерират 

непрекъснато и осигуряват необходимата обратна връзка между потребител-приложение. Това 

събитие има аргументи от тип ManipulationDeltaEventArgs. Това са свойствата ManipulationContainer 

и ManipulationOrigin, които са идентични с тези за ManipulationStartedEventArgs. Тук се използват се 

още свойствата: 

 DeltaManipulation: Това свойство е от тип ManipulationDelta и дава информация за следващия 

обект, който ще се разглежда. 

 CumulativeManipulation: Отнася се за обобщената манипулация на обектите. 

 Velocities:  Отнася се за скоростта на изпълнение на дадено действие (манипулация). Това 

свойство е от тип ManipulationVelocities. 

 IsInertial: Това свойство не се използва в Windows Phone 7. Идентифицира събитията 

ManipulationDelta, които са инерционни. Приема булева стойност, която първоначално винаги 

е false. 

Типовете ManipulationDelta и ManipulationVelocities се наследяват от DependencyObject и дефинират 

две зависими свойства и свързаните с тях елементи. Двете свойства на всеки обект са свързани 

съответно с мащабирането и преобразуването, и са от тип Point. Типът ManipulationDelta притежава 

свойства, наречени Scale и Translation, а ManipulationVelocities притежава свойствата 

ExpansionVelocity и LinearVelocity . 
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Стандартното използване на това събитие е при преместване на един обект, чрез влачена от страна 

на потребителя. Използва се съвместно с DeltaManipulation. Чрез него може да се определи на какво 

разстояние е преместен новия обект и новите му координати. Може да се използва пряко в 

потребителския интерфейс. 

Scaling работи по същия начин, но изисква две допирни точки (touchpoints). Благодарение на това 

събитие могат да се управляват няколко допирни точки. Свойството Scalе определя степента на 

манипулация. Освен това може да се приложи пряко в потребителския интерфейс. Ако 

манипулацията не включва мащабиране (например, ако е само един Touchpoint), свойството Scale ще 

бъде точка с нулеви стойности за X и Y. 

1.1.3 Събитието ManipulationCompleted 

Манипулацията завършва със събитието ManipulationCompleted, с аргумент от тип 

ManipulationCompletedEventArgs. Това включва също свойствата ManipulationContainer и 

ManipulationOrigin, както и следните: 

 TotalManipulation: Посочва общата манипулация за целият й жизнен цикъл, като обект 

ManipulationDelta. 

 FinalVelocities: Посочва окончателната скорост на манипулацията и е от тип 

ManipulationVelocities. 

 IsInertial: Това винаги е false. 

Можете да използвате свойствата TotalManipulation и FinalVelocities, като свойствата от 

ManipulationDeltaEventArgs. Единствената разлика тук е при настъпване на събитието. В зависимост 

от това какво искате да постигнете, можете да използвате това събитие вместо отделните delta 

събития и да се приложи манипулацията само веднъж в края. 

1.1.4 Достъп до входните данни на ниско ниво 

Както видяхте трите събития свързани с управлението на мултитъч в Windows Phone 7 са напълно 

достатъчни. Въпреки улеснения начин за използване на тези събития, те капсулират определена 

информация, които може да са нужни в един или друг случай при разработване на вашите 

приложения, например при разпознаване на отделни жестове. 

За да достъп на ниско ниво до мултитъч събития, може да се използва класа 

System.Windows.Input.Touch. В него се съдържа събитието FrameReported, което се изпълнява всеки 

път, когато сензорния дисплей регистрира докосване от страна на потребителя. Аргументите, които 

се връщат в резултат от изпълнение на събитието са от тип TouchFrameEventArgs. Този клас ви дава 

възможност да получите информация за допирни точки (touchpoints) под формата на обекти от тип 

TouchPoint. Това може да се направи с помощта на един от двата метода, GetPrimaryTouchPoint () 

или GetTouchPoints (), както следва: 

private void Touch_FrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs e) 

{ 

TouchPoint primaryTouchPoint = e.GetPrimaryTouchPoint(this); 

TouchPointCollection touchPoints = e.GetTouchPoints(this); 

 

// Извършва се необходимите действия ... 

} 
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И двата метода използват един параметър от тип UIElement, който определя координатите, които 

връща TouchPoint. Следователно за използване на този начин за достъп до мултитъча, е необходимо 

да създадете нова инстанция от тип TouchPoint, която после да използвате по необходимия за вас 

начин. 

Всяка инстанция на TouchPoint зависи от следните свойства: 

 Position: Това свойство е от тип Point и неговата стойност дава позицията на централната 

точка на докоснатия обект 

 Size: Дава размера на докосната област, например за определяне на използвания пръст. 

 Action: Това свойство притежава стойност от изброим тим TouchAction, което може да бъде 

Down, Move или Up. Дава информация за това дали докоснатия обект е нов (Down), 

преместен или е бил премахна. 

 TouchDevice: Това свойство ви позволява да получите необходимата информация за 

конкретните допирни точки, които се използват. Той има подсвойство наречено Id, който ви 

позволява да следите отделни допирни точки, ако те са няколко. Освен това свойството 

TouchDevice има и друго подсвойство DirectlyOver, които дава информация кога събитието 

докосване е приключило 

С цялата тази информация на ваше разположение, можете да извършвате разширен мултитъч 

анализ, например анализ на жестове. 

2. Щракване върху единствена точка/обект (Single-Point Touch) 

Задача 1. Тук ще представим пример за текст, който ще уголемява размера и ще променя 

произволно цвета си при еднократно щракване върху него. Ще намалява размера на шрифта и ще 

възвръща първоначалния си цвят, когато се щракне върху всичко останало. 

Решение 

Стъпка 1. Създайте папка с име Ypr6, в която ще съхраним разработените приложения. 

Стъпка 2. Създайте проект с име ypr62.sln. 

Стъпка 3. Задайте текста, който се визуализира за главна страница да е “Example 6-2”. 

Определете приложенитео да може да поддържа, както ориентация Portrait, така и 

Landscape. 

В ContentPanel добавете едно текстово поле TextBlock, със следните параметри: 

<TextBlock Name="helloText" Text="Hello World" 
 ManipulationStarted="helloText_ManipulationStarted" 
 HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" 
 TextWrapping="Wrap" /> 

Съдържание на файла MainPage.xaml: 
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Вашето приложение трябва да изглежда по време на конструиране така: 
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Стъпка 4. Обработване на събитието helloText_ManipulationStarted, и на метода 
OnManipulationStarted. 
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3. Манипулиране на събития: Лек удар (Flick) на обект от екрана 

Задача 2. Следващия пример ще представи подскачаща топка, която се управлява от потребителя, 

посредством жеста flick. Когато потребителят я удари тя се задвижи в съответната посока, при 

достигане границите на екрана ще промени посоката си, а когато той щракне отново върху нея, тя ще 

спре.  

Решение 

Стъпка 1. В папката с име Ypr6, която създадохме в предишното упражнение създайте нова проект с 

име ypr63.sln. 

Стъпка 2. Задайте текста, който се визуализира за главна страница да е “Jumping ball”. 

Определете приложенитео да може да поддържа, както ориентация Portrait, така и 

Landscape. 

В ContentPanel добавете обект Canvas и в него сложете обект Ellipse от Toolbox със следните 

характеристики: 

<Canvas x:Name="MainCanvas"> 
   <Ellipse x:Name="ball" Canvas.Left="181" Canvas.Top="226" Width="80"  
            Height="80" ManipulationCompleted="ball_ManipulationCompleted"> 
       <Ellipse.Fill> 
           <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.25,0.25" Center="0.25,0.25"> 
                <RadialGradientBrush.GradientStops> 
                     <GradientStop Color="White" Offset="0"/> 
                     <GradientStop Color="#FF339933" Offset="1"/> 
                </RadialGradientBrush.GradientStops> 
           </RadialGradientBrush> 
       </Ellipse.Fill> 
   </Ellipse> 
</Canvas> 

Вашето приложение трябва да изглежда по време на конструиране така: 
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Съдържание на файла MainPage.xaml: 

 

Стъпка 3. Обработване на събитието ball_ManipulationCompleted, и на метода timer_Tick. За да 

можете да използвате таймера е необходимо да добавите библиотека  

using System.Windows.Threading; 

Съдържание на файла MainPage.xaml.cs: 
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