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Тема 7: 

РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТЕКСТ 
 

В настоящата тема ще се запознаем с използването на изображения и извличането им от наличната 

галерия на телефона (емулатора). Освен това ще представим начин на работа с текст и неговите 

основни характеристики. Ще чертаем обекти. Също така ще работим с меню (лента с инструменти) и 

навигация между страници. 

Задача 1: 
Да се разработи мобилно приложение за операционна система Windows Phone 7.1, което да има 

следните възможности: 

 Използване на преливащи цветове на заглавието; 

 Ротиране на текст; 

 Генериране на произволен цвят, използван при рисуване на обекти; 

 Изчертаване на следните геометрични обекти: 

o Елипса; 

o Окръжност; 

o Квадрат; 

o Правоъгълник; 

o Заоблен правоъгълник; 

o Крива; 

o Наклонен текст. 

 Изтриване на нарисуваното съдържание; 

 Използване на лента с инструменти; 

 Комуникация между две страници – началната страница и страница с информация за автора; 

 Възможност за избор на изображение от наличната галерия на телефона (емулатора). 

Решение  

В настоящото упражнение ще разработим приложение, което се състои от две страници, които 

изглеждат по следния начин: 
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MainPage: Началната страница на 
приложението 

pageAuthor: Втората страница от приложението, 
в която ще има поместена информация за автора 

и възможност за преглед на изображения от 
Media Library, и съответно избор на някое от тях 

 

За създаване на това приложение, ще използваме изображения на иконките от лентата с менюта, 

намираща се в долната част на приложението, които се намират при 32-битовата ОС в C:\Program 

Files\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons и при 64-битова ОС в C:\Program Files (x86)\Microsoft 

SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons.  

За Windows Phone 8.0 и 8.1: При добавяне на нов ApplicationBar от Properties на PhoneApplicationPage 

има достъп до елементите на лентата с инструментите. При добавяне на бутон към нея има 

възможност за избор и на изображение към него, което след това се помества автоматично в папката 

Assets/AppBar. 

На следващата илюстрация е показан начина за използване на изображения на иконки в Visual Studio 

2015.  
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Но преди да стигнем до необходимите иконки, първо ще трябва да изпълним следните стъпки: 

Стъпка 1:  

Създайте ново приложение за Windows Phone с име PhoneApp_Draw, което трябва да поместите в 

папка с име ypr7.  

Стъпка 2: 

Конструиране на главната страница MainPage. 

На главната страница, с име по подразбиране MainPage, е необходимо да се добави лента с 

инструменти или с менюта (ApplicationBar), която по подразбиране стои в долната част на 

приложението. 

По принцип когато създавате нов проектен файл, използвайки технологията Silverlight, в xaml кода на 

главната страница, долу има поместен коментар, в който може да се види примерен начин на 

използване на такава лента с инструменти. За повече информация за работа с лентата с инструменти 

може да погледнете в [3], глава 7. 

В нашето приложение ще имаме два бутона, и шест меню-елемента. Виж изображението по долу: 
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За създаването на бутоните ще са необходими изображения за иконки намиращи се в C:\Program 

Files\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\dark, при 32-битова ОС, с имена: 

 appbar.delete.rest.png – преименувайте на delete.png 

 appbar.questionmark.rest.png – преименувайте на about.png 

Наименованията на иконките са същите и за Visual Studio 2015, но се избират по показания по-горе 

начин. 

Ако е необходимо, тези изображения могат да се свалят от страницата на курса, но за да бъдат 

използвани във Visual Studio 2015, трябва да бъдат добавени в папката Assets/AppBar. Може да се 

поставят и само в папката Assets, която служи за съхраняване на всички изображения в проекта за 

WP. 

Създайте нова папка към проекта, като спазвате стъпките на изображението по долу: 
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Преименувайте папката да се казва Images и в нея добавете копираните изображения за иконки.  

Необходимо е да се настрои, за всяко едно от тези изображения свойството Build Action, да бъде 

Content. Това става като се избере изображението и след това от контекстното меню (което се отваря 

с десния бутон на мишката) се щракне върху Properties. От този панел вече може да се определи 

вида на изображението. 

 

Ако това не се направи, изображенията няма да бъдат видими при изпълнение на приложението. 

Сега трябва да се обработи лентата с инструменти. 

Под Grid с име ContentPanel трябва да допишете блок 

<phone:PhoneApplicationPage.ApplicatoinBar>…</ phone:PhoneApplicationPage.ApplicatoinBar >. 

В следващата фигура е даден xaml кода на страницата MainPage за VS 2010: 
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<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PhoneApp_Draw.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="696" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"     
    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 
 
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="Exercise 7 - Main page"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Draw Shape" Margin="9,-7,0,0"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"  
                       VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"  
                       FontWeight="Bold"> 
                <TextBlock.Foreground> 
                    <LinearGradientBrush EndPoint="1,0.5" StartPoint="0,0.5"> 
                        <GradientStop Color="#FFEBEB67" Offset="0.098" /> 
                        <GradientStop Color="#FFFFE6FF" Offset="1" /> 
                        <GradientStop Color="#FF4CE5E5" Offset="0.352" /> 
                        <GradientStop Color="#FFA0E564" Offset="0.508" /> 
                    </LinearGradientBrush> 
                </TextBlock.Foreground> 
            </TextBlock> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <Canvas x:Name="MainCanvas" HorizontalAlignment="Stretch"  
                    VerticalAlignment="Stretch" Background="Black"> 
                <TextBlock x:Name="RotatedText" Canvas.Left="50" Canvas.Top="350"  
                           Text="This text has been rotated" FontFamily="Verdana"  
                           Foreground="Yellow" FontSize="32"> 
                <TextBlock.RenderTransform > 
                    <RotateTransform Angle="-35" /> 
                </TextBlock.RenderTransform ></TextBlock > 
            </Canvas> 
        </Grid> 
    </Grid> 
  
    <!-- Начало на дефиницията на лентата с инструменти (менюта) ApplicationBar--> 
 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True"> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnDel"  
                                            IconUri="/Images/delete.png"  
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                                            Text="Delete"  
                                            Click="iconBtnDel_Click"/> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnAbout"  
                                            IconUri="/Images/about.png"  
                                            Text="For author"  
                                            Click="iconBtnAbout_Click"/> 
                 
            <shell:ApplicationBar.MenuItems> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Ellipse" x:Name="miEllipse"  
                                              Click="miEllipse_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Circle" x:Name="miCircle"   
                                              Click="miCircle_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Square" x:Name="miSquare"  
                                              Click="miSquare_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Rectangle"  x:Name="miRectangle"   
                                              Click="miRectangle_Click" /> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Round Rectangle"   
                                              x:Name="miRoundRectangle"   
                                              Click="miRoundRectangle_Click" /> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem Text="Polygon" x:Name="miPolygon"  
                                              Click="miPolygon_Click" /> 
            </shell:ApplicationBar.MenuItems> 
        </shell:ApplicationBar> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
 
    <!-- Край на дефиницията на лентата с инструменти (менюта) ApplicationBar--> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 
 

 

В следващата фигура е даден xaml кода на страницата MainPage за VS 2013: 

<phone:PhoneApplicationPage 
    x:Class="PhoneApp_Draw.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    mc:Ignorable="d" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" Orientation="Portrait" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True" Loaded="PhoneApplicationPage_Loaded"> 
 
    <!-- Начало на дефиницията на лентата с инструменти (менюта) ApplicationBar--> 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True"> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnDel"  
                                            IconUri="/Assets/AppBar/delete.png"  
                                            IsEnabled="True" Text="Delete" 
Click="iconBtnDel_Click"/> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnAbout"  
                                            IconUri="/Assets/AppBar/questionmark.png"  
                                            IsEnabled="True" Text="For author" 
Click="iconBtnAbout_Click"/> 
            <shell:ApplicationBar.MenuItems> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miEllipse"  
                                              IsEnabled="True" Text="Ellipse" 
Click="miEllipse_Click" /> 
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                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miCircle"  
                                              IsEnabled="True" Text="Circle" 
Click="miCircle_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miRectangle"  
                                              IsEnabled="True" Text="Rectangle" 
Click="miRectangle_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miRoundRectangle"  
                                              IsEnabled="True" Text="Round Rectangle" 
Click="miRoundRectangle_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miPolygon"  
                                              IsEnabled="True" Text="Polygon" 
Click="miPolygon_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="miSquare"  
                                              IsEnabled="True" Text="Square" 
Click="miSquare_Click"/> 
            </shell:ApplicationBar.MenuItems> 
        </shell:ApplicationBar> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
    <!-- Край на дефиницията на лентата с инструменти (менюта) ApplicationBar--> 
 
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock Text="Exercise 7" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" 
Margin="12,0"/> 
            <TextBlock Text="main page" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource 
PhoneTextTitle1Style}"> 
                <TextBlock.Foreground> 
                    <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0"> 
                        <GradientStop Color="#FFC9B117" Offset="0"/> 
                        <GradientStop Color="White" Offset="1"/> 
                        <GradientStop Color="#FF94E6A3" Offset="0.526"/> 
                    </LinearGradientBrush> 
                </TextBlock.Foreground> 
            </TextBlock> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <Canvas x:Name="MainCanvas" HorizontalAlignment="Stretch"  
                    VerticalAlignment="Stretch" Background="Black" 
MouseLeftButtonDown="MainCanvas_MouseLeftButtonDown" 
MouseLeftButtonUp="MainCanvas_MouseLeftButtonUp"> 
                <TextBlock x:Name="RotatedText" Canvas.Left="50"  
                           Canvas.Top="350" Text="This text has been rotated"  
                           FontFamily="Verdana" Foreground="Yellow" FontSize="32"> 
                    <TextBlock.RenderTransform > 
                        <RotateTransform Angle="-35" /> 
                    </TextBlock.RenderTransform > 
                </TextBlock > 
            </Canvas> 
        </Grid> 
 
          </Grid> 
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</phone:PhoneApplicationPage> 
 

 

Стъпка 3: 

Обработване на методите свързани с главната страница MainPage. 

За реализиране на програмата е необходимо добавянето на следните три именувани пространства:  

 
// Допълнителни библиотеки, които трябва да се включат 
using System.Windows.Shapes; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Input; 

 

Сега трябва да добавите декларацията на някои променливи и също така генератора на случайни 

числа, който ще използваме за произволното генериране на цветове за някои от чертаните обекти:

 

Класът ApplicationBar, както и неговите елементи (бутони и текстови команди), не са част нито от 
Framework-Elements, нито от DependencyObjects.  Това означава, че те не могат да се свързват с 
данни (data binding) и не се локализират с FindName API, и не са видими в VisualTreeHelper, затова не 
могат да се видят във визуалното дърво на страницата (Class View). 
Имена на елементите на ApplicationBar могат да се дефинират чрез x:Name, но след това трябва 
да бъдат добавени към конструктора на страницата MainPage: 
 

 
// Конструктор на страницата 
        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            // Свързваме дефинираните имена на елементите на ApplicationBar. 
            // Ако бутоните се пренаредят в XAML кода ще настъпи объркване и  
            // ще доведе до грешка 
            iconBtnDel = (ApplicationBarIconButton)ApplicationBar.Buttons[0]; 
            iconBtnAbout = (ApplicationBarIconButton)ApplicationBar.Buttons[1]; 
            miEllipse = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[0]; 
            miCircle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[1]; 
            miRectangle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[2]; 
            miRoundRectangle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[3]; 
            miPolygon = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[4]; 
            miSquare = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[5]; 
 
            /* Ще се дописва още от кода */ 
        } 
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За бутона iconBtnDel, трябва да се обработи събитието Click. Този метод се дописва 
непосредствено, след края на блока на конструктора public MainPage(): 
 

 

За меню-елемента miEllipse, трябва да се обработи събитието Click, като първо е необходимо да 

се напише метода за изчертаване на елипса. В метода DrawEllipse сме използвали произволно 

генериран цвят, като той може да бъде и константен, от предварително дефинирани стандартни 

цветове, както ще се види в другите методи за чертане на обекти: 

 

Ето и самата обработка на събитието Click: 

 

За меню-елемента miCircle, трябва да се обработи събитието Click, като първо е необходимо да се 

напише метода за изчертаване на окръжност, който използва обект от тип Ellipse. В метода 

DrawCircle отново сме използвали произволно генерирани цветове: 
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Обработка на събитието Click на меню-елемента miCircle: 

 

За меню-елемента miSquare се обработва събитието Click, като първо е необходимо да се напише 

метода за изчертаване на квадрат, който използва обект от тип Rectangle. В метода DrawSquare сме 

използвали константни за цветовете: 
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И след това: 

 

При обработването на меню-елемента miRectangle се обработва събитието Click, което вика в себе 

си метод за изчертаване на правоъгълник с име DrawRectangle: 
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При обработването на меню-елемента miRoundRectangle се обработва събитието Click, което вика 
в себе си метод за изчертаване на правоъгълник със заоблени ръбове на име DrawRoundRectangle: 

 

 

При обработването на меню-елемента miPolygon се обработва събитието Click, което вика в себе 
си метод за изчертаване на полигон с име DrawPolygon: 
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Още при началното стартиране на главния прозорец, на потребителя ще му бъде предоставена 

възможност за изчертаване на прави, като началната точка ще бъде при натискане върху екрана с 

пръст (мишка) и крайната точка при повдигане на пръста (мишката) от екрана. За да стане възможно 

това е необходимо да се върнем отново към конструктора на главната форма, където ще подадем 

управлението на MainPage_Loaded, веднага след зареждане на главната страница: 

         
 // Конструктор на страницата 
        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            // Свързваме дефинираните имена на елементите на ApplicationBar. 
            // Ако бутоните се пренаредят в XAML кода ще настъпи объркване и  
            // ще доведе до грешка 
            iconBtnDel = (ApplicationBarIconButton)ApplicationBar.Buttons[0]; 
            iconBtnAbout = (ApplicationBarIconButton)ApplicationBar.Buttons[1]; 
            miEllipse = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[0]; 
            miCircle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[1]; 
            miRectangle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[2]; 
            miRoundRectangle = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[3]; 
            miPolygon = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[4]; 
            miSquare = (ApplicationBarMenuItem)ApplicationBar.MenuItems[5]; 
 
            /* Следващия ред регистрира манипулатор MainPage_Loaded, който ще се  
             * изпълни веднага след приключване на зареждане на страницата */ 
            this.Loaded += new RoutedEventHandler(PhoneApplicationPage_Loaded); 
        } 
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След това в метода MainPage_Loaded инициализираме методите MouseLeftButtonDown и 

MouseLeftButtonUp, които са свързани с областта за рисуване (контейнера) MainCanvas. 

 

После трябва да опишете самите методи за натискане и отпускане на пръста (мишката), които 

изглеждат по следния начин: 

 

 

Остана обработката само на последния бутон iconBtnAbout от лентата с инструменти. При 

натискането му трябва да се отвори новия прозорец, който е свързан с текущия, тъй като са част от 

едно цяло приложение.  

Създаването на нов прозорец се осъществява, като се премине в панела Solution Explorer, след което 

се щракне с десния бутон на мишката върху името на проекта. От появилото се контекстно меню се 

избира Add ► New Item…, както е показано на изображението по-долу. 
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След щракване върху New Item… се отваря диалоговия прозорец за избор на нов елемент. Тук трябва 

да се избере шаблона Windows Phone Portrait Page и да се даде името на новата страница 

pageAuthor.xaml. Вижте изображението под текста: 
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По този начин в Solution Explorer вече се е появило заглавието на новата форма, и структурата на 

приложението изглежда по следния начин: 

 

Отново трябва да намерите колекцията от всички иконки, която е инсталирана, заедно с 

приложението и да я отворите. Сега е нужно да добавите още няколко файла с изображения, като ги 

копирате в папка Images и настроите свойството Build Action на всички да бъде Content. Към тази 

папка, трябва да се добави и изображението aboutImg.jpg, което може да се свали от сайта. 

Да се върнем отново към MainPage.xaml.cs, където трябва да обработим събитието Click на бутона 

iconBtnAbout. Вижте неговата реализация на листинга по долу: 
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Стъпка 4: 

Кода на Silverlight описващ конструирането на втората страница authorPage, изглежда така: 

 
<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PhoneApp_Draw.pageAuthor" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 
    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 
    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="696" d:DesignWidth="480" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 
 
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="Exercise 7 - About author"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock FontWeight="Bold" Name="PageTitle"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"  
                       Text="Draw Shape" HorizontalAlignment="Center"  
                       VerticalAlignment="Center"> 
                <TextBlock.Foreground><LinearGradientBrush EndPoint="1,0.5" 
StartPoint="0,0.5"> 
                    <GradientStop Color="#FFEBEB67" Offset="0.098" /> 
                    <GradientStop Color="#FFFFE6FF" Offset="1" /> 
                    <GradientStop Color="#FF4CE5E5" Offset="0.352" /> 
                    <GradientStop Color="#FFA0E564" Offset="0.508" /> 
                </LinearGradientBrush> 
                </TextBlock.Foreground> 
            </TextBlock> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
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            <Canvas x:Name="aboutCanvas" HorizontalAlignment="Stretch"  
                    VerticalAlignment="Stretch" Background="Black">  
                <TextBlock Canvas.Left="0"  
                           Text="This is new page, that content information for author."  
                           TextWrapping="Wrap" Width="450" Height="93" FontSize="30"  
                           TextAlignment="Center" Canvas.Top="10" Foreground="#FFE6D2EB" 
/> 
                <TextBlock Canvas.Left="0" Canvas.Top="410" FontSize="30" Height="52"  
                           Text="© 2013 Radoslava Kraleva" TextAlignment="Center"  
                           TextWrapping="Wrap" Width="450" Foreground="#FF9FFF8D" /> 
                <Image Canvas.Left="50" Canvas.Top="120" Height="260" Name="imgView"  
                       Stretch="Fill" Width="350"  
                       Source="/PhoneApp_Draw;component/Images/aboutImg.JPG"  
                       DoubleTap="imgView_DoubleTap" /> 
                <TextBlock Canvas.Left="0" Canvas.Top="465" FontSize="25" Height="68"  
                           Text="http://timetable.swu.bg/lecture/rkraleva" 
TextAlignment="Center"  
                           TextWrapping="Wrap" Width="450" Foreground="#FFF2F242" /> 
            </Canvas> 
        </Grid> 
    </Grid> 
  
    <!-- Начало на лентата с инструменти ApplicationBar--> 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True"> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnBack" 
IconUri="/Images/back.png"  
                                            Text="Back" Click="iconBtnBack_Click"/> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="iconBtnChangePicture" 
IconUri="Images/folder.png"  
                                            Text="Change Picture" 
Click="iconBtnChangePicture_Click"/> 
        </shell:ApplicationBar> 
     <!-- Край на лентата с инструменти ApplicationBar--> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 

 

Стъпка 5: 

Обработване на методите необходими за реализиране на функционалността на втората страница 

authorPage. 

Визуално представяне на последователността от стъпки за избор на но ново изображение от Media 
Library. Отваряне на приложението Photo Chooser може да се извърши по два начина: чрез натискане 
на бутона iconBtnChangePicture или чрез двукратно щракване върху изображението imgView. 



Разработване на приложения за мобилни устройства 2015 

 

20  

 

 
 

Преминете в pageAuthor.xaml.cs, за да започнем работа по обработка на манипулаторите на събития 

и изграждането на цялостната функционалност, която описахме преди малко. 

Първо след добавените стандартни именовани пространства включете следните: 

 

Добавете следните декларации преди конструктора на класа на pageAuthor(): 

 

Вашия конструктор трябва да изглежда по следния начин: 

 

Обработете манипулатора PhotoChooserTaskComplete, който се изпълнява, след като потребителят е 

избрал изображение от Media Library: 
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При двукратно щракване с мишка (пръст) върху бутона iconBtnChangePictureсе извиква метода за 

избор на изображение от Media Library, което ще се визуализира в imgView: 

 

При двукратно щракване с мишка (пръст) върху изображението imgView се извиква метода за избор 

на изображение от Media Library, което ще се визуализира визуализира в imgView 

 

За да може потребителят да се върне отново към основната страница MainPage.xaml, трябва да се 

обработи събитието Click на бутона iconBtnBack. Вижте неговата реализация на листинга по долу: 
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Стъпка 6: 

Компилирайте вашето приложение (F5) и го изпробвайте! 

 

Задача 2. Да се създаде приложение за визуализация на аналогов часовник. 

 

Решение: 

За реализиране на настоящето приложение, ще бъде използван примерът от книгата на Charles 

Petzold, Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, 2010. 
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Сорс-код на MainPage.xaml 

 
<phone:PhoneApplicationPage 
    x:Class="appClock.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    mc:Ignorable="d" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 
    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 
 
    <phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
        <Style x:Key="pathStyle" 
               TargetType="Path"> 
            <Setter Property="Fill" Value="{StaticResource PhoneAccentColor}" /> 
            <Setter Property="Stroke" Value="{StaticResource PhoneForegroundColor}" /> 
            <Setter Property="StrokeThickness" Value="2" /> 
            <Setter Property="StrokeStartLineCap" Value="Round" /> 
            <Setter Property="StrokeEndLineCap" Value="Round" /> 
            <Setter Property="StrokeLineJoin" Value="Round" /> 
            <Setter Property="StrokeDashCap" Value="Round" /> 
        </Style> 



Разработване на приложения за мобилни устройства 2015 

 

24  

 

    </phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
 
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="ANALOG CLOCK" Style="{StaticResource 
PhoneTextNormalStyle}"/> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="10,10,14,-10" 
SizeChanged="ContentPanel_SizeChanged"> 
 
            <!-- Изчертава часовник в Grid с център (0, 0) --> 
            <Grid x:Name="anClock" Width="200" Height="200"> 
                <Grid.RenderTransform> 
                    <TransformGroup> 
                        <ScaleTransform x:Name="scaleClock" /> 
                        <TranslateTransform X="100" Y="100" /> 
                    </TransformGroup> 
                </Grid.RenderTransform> 
 
                <!-- Изчертаване на чертичките на часовинка, по-малки за минти, и по-големи за 
часове --> 
                <!-- A - изчертава арка от елипса, между началната и крайната точка A size 
rotationAngle isLargeArcFlag sweepDirectionFlag endPoint --> 
                <!-- M startPoint = определя точката на преместване --> 
                    <Path Data="M 0 -90 A 90 90 0 1 1 0 90 
                                    A 90 90 0 1 1 0 -90" 
                      Style="{StaticResource pathStyle}" 
                      Fill="{x:Null}" 
                      StrokeDashArray="0 3.141590" 
                      StrokeThickness="3" /> 
 
                <Path Data="M 0 -90 A 90 90 0 1 1 0 90 
                                    A 90 90 0 1 1 0 -90" 
                      Style="{StaticResource pathStyle}" 
                      Fill="{x:Null}" 
                      StrokeDashArray="0 7.854" 
                      StrokeThickness="6" /> 
 
                <!-- Стрелка за часовете, сочеща нагоре. --> 
                <!-- C controlPoint1 controlPoint2 endPoint = Дефинира кубична крива на Безие --
> 
                <!-- L endPoint = Създава права линия между текущата точка и определена крайна 
точка --> 
                    <Path Data="M 0 -60 C 0 -30, 20 -30, 5 -20 L 5 0  
                                    C 5 7.5,-5 7.5,-5 0 L -5 -20  
                                    C -20 -30, 0 -30 0 -60" 
                    Style="{StaticResource pathStyle}"> 
                    <Path.RenderTransform> 
                        <RotateTransform x:Name="rotateHour" /> 
                    </Path.RenderTransform> 
                </Path> 
 
                <!-- Стрелка за минути, сочеща нагоре. --> 
                <Path Data="M 0 -80 C 0 -75,  
                              0 -70,  
                              2.5 -60 L 2.5 0 C 2.5 5,  
                              -2.5 5,  
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                              -2.5 0 L -2.5 -60 C 0 -70,  
                              0 -75, 0 -80"  
                      Style="{StaticResource pathStyle}"> 
                    <Path.RenderTransform> 
                        <RotateTransform x:Name="rotateMinute"  /> 
                    </Path.RenderTransform> 
                </Path> 
 
                <!-- Стрелка за секундите, сочеща нагоре. --> 
                <Path Data="M 0 10 L 0 -80" 
                      Style="{StaticResource pathStyle}"> 
                    <Path.RenderTransform> 
                        <RotateTransform x:Name="rotateSecond"  /> 
                    </Path.RenderTransform> 
                </Path> 
 
            </Grid> 
 
            <TextBlock x:Name="dgClock" HorizontalAlignment="Center" Margin="10,608,0,5" 
TextWrapping="Wrap" Text="00:00:00" VerticalAlignment="Center"  Height="83" Width="446" 
TextAlignment="Center" Foreground="#FFF1E7D5" FontSize="24"/> 
 
        </Grid> 
 
    </Grid> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 
 

 

Сорс-код на MainPage.xaml.cs 

 
using System; 
using System.Windows; 
using Microsoft.Phone.Controls; 
 
/*Включваме тази библиотека, за да може да използваме обектите от тип DispatcherTimer*/ 
using System.Windows.Threading; 
 
namespace appClock 
{ 
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 
    { 
        // Constructor 
        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer(); 
            timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1); 
            timer.Tick += new EventHandler(OnTimerTick); 
            timer.Start(); 
            dgClock.Text = DateTime.Now.ToString(); 
        } 
 
        void OnTimerTick(object sender, EventArgs args) 
        { 
            DateTime dateNow = DateTime.Now; 
            dgClock.Text = DateTime.Now.ToString(); 
            rotateSecond.Angle = 6 * dateNow.Second; 
            rotateMinute.Angle = 6 * dateNow.Minute + rotateSecond.Angle / 60; 
            rotateHour.Angle = 30 * (dateNow.Hour % 12) + rotateMinute.Angle / 12; 
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        } 
 
        private void ContentPanel_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e) 
        { 
            double scale = Math.Min(e.NewSize.Width, e.NewSize.Height) / 200; 
            scaleClock.ScaleX = scale; 
            scaleClock.ScaleY = scale; 
        } 
    } 
} 
 

 

 

Литература 
[1] Charles Petzold (2010) Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, pp. 47-61 

[2] Nick Lecrenski, Karli Watson, Robert Fonseca-Ensor (2011) Beginning Windows® Phone 7 

Application Development: Building Windows® Phone Applications Using SILVERLIGHT® and XNA®, 

Wiley Publishing, USA’ 

[3] Henry Lee, Eugene Chuvyrov (2011) Beginning Windows Phone 7 Development, Second Edition, 

Springer, USA, pp. 159-173 (Chapter 7: Application Bar) and pp. 347-258 (Chapter 16: Working with 

the Camera and Photos) 

 


	Тема 7: РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТЕКСТ
	Задача 1:
	Решение
	Стъпка 1:
	Стъпка 2:
	Стъпка 3:
	Стъпка 4:
	Стъпка 5:
	Стъпка 6:

	Решение:

	Литература


