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Тема 8: 

РАБОТА С КАМЕРА И ВИДЕО 
 

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

следните възможности: 

 Предоставя възможност за направата на снимки, като използва вградената камера на 

мобилното устройство; 

 Съхраняване на снимката в галерията на телефона; 

 Възможност за визуализиране на избрана снимка (изображение) от галерията на телефона 

(Тази задача беше реализирана в упражнение 7). 

Решение  

В настоящото упражнение ще разработим пълнофункционално приложение, работещо с вградената 

камера на мобилното устройство. Реализацията на тази задача в голяма степен е взаимствана от [3]. 

Приложението изглежда по следния начин: 

 

При направата на снимки, трябва да се направят няколко стъпки, преди окончателното съхраняване 

на съответната снимка: 
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1. Стартирана е камерата и 
може да се започне процеса по 

направата на снимка. 

2. В процес на фокусиране на 
камерата. 

3. Снимката е одобрена от 
потребителя и е натиснат 
бутона Accept, или снимката не 
е харесана от потребителя и той 
отхвърля, чрез бутона Retake. 

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.  

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_Camera-Photo, което трябва да 

поместите в папка с име ypr8.  

Стъпка 2: 

Конструиране на главната страница MainPage. 

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

инструменти (ApplicationBar), която по подразбиране стои в долната част на приложението. 

В предишното упражнение вече се запознахме с работата с ApplicationBar. 

В това приложение ще има три бутона: 

 Take Photo – При натискане на този бутон ще се стартира метод, който от своя страна ще 

активира хардуерното устройство КАМЕРА. В Visual Studio 2010 няма възможност за 

визуализирана снимка. 

 Open Photo – Ще отвори наличната библиотека с изображения на телефона; 
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 Save Photo – Ще позволи на потребителя, да съхрани направените изображения. 

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.feature.camera.rest.png – преименувайте на camera.png 

 appbar.save.rest.png – преименувайте на save.png 

 appbar.folder.rest.png – преименувайте на folder.png 

Ако е необходимо тези изображения могат да се свалят от страницата на курса. 

Създайте нова папка към проекта с име Images. В нея добавете необходимите изображения.  

 

Настойте свойството Build Action на всички файлове използвани за иконки на бутони да бъде 

Content. 

 

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

В следващия листинг е даден xaml кода на страницата MainPage (MainPage.xaml). 

<phone:PhoneApplicationPage  



Разработване на приложения за мобилни устройства  2013

 

 4  

 

    x:Class="PhoneApp_Camera_Photo.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"> 
 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="Exercise 8" Style="{StaticResource 
PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Camera and photos" Margin="9,-7,0,0" 
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}" FontSize="48" TextAlignment="Center" /> 
        </StackPanel> 
 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <Image HorizontalAlignment="Stretch" Name="imgPhoto" 
VerticalAlignment="Stretch" /> 
            <TextBlock x:Name="txtStatus" Text="Status bar" HorizontalAlignment="Center" 
VerticalAlignment="Bottom"/> 
        </Grid> 
    </Grid> 
  
    <!--Добавяне на лента с меню ApplicationBar--> 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True"> 
            <shell:ApplicationBar.Buttons> 
                <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnCamera" Text="Take Photo" 
                                                IconUri="Images/camera.png"  
                                                Click="btnCamera_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnOpen" Text="Open Photo" 
                                                IconUri="Images/folder.png" 
                                                Click="btnOpen_Click"/> 
                <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnSave" Text="Save Photo" 
                                                IconUri="Images/save.png"  
                                                Click="btnSave_Click"/> 
            </shell:ApplicationBar.Buttons> 
        </shell:ApplicationBar> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
</phone:PhoneApplicationPage> 

 

Стъпка 3: 

Обработване на методите свързани с главната страница MainPage. 

Преди да продължим към MainPage.xaml.cs е необходимо да добавим референцията 
Microsoft.Xna.Framework към проекта. В тази библиотека се намира компонента MediaElement, 
който отговаря за кореспонденцията с хардуера за обработка на аудио, видео информация и на 
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фотокамерата. Без включването й, приложението не би могло да работи. Следвайте стъпките на 
фигурата показана по долу: 
 
a. От Solution Explorer на проектния файл, щракнете с десен бутон върху елемента References. След 
което изберете командата Add Reference. 

 

След това ще се отвори списъка с всички възможни рефенеции, които могат да се използват в 
програмирането. Спазвайте стъпките за да изберете Microsoft.Xna.Framework. 

 

Сега следва да се включат следните именовани пространства, : 
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Вътре в тялото на класа и преди конструктора трябва да се декларират следните глобални 

променливи: 

 

Променете конструктора на класа да изглежда по следния начин (трябва да се допише само текста, 

заграден в червено): 

 

Обработете събитието Click на бутона btnCamera: 

 

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

избрал изображение от Media Library: 
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Следващото събитие, което ще обработим ще бъде Click на бутона btnOpen: 

 

Последната операция, която трябва да може да извършва една програма за направата на снимки е 

да ги съхрани. За целта ще обработим събитието Click на бутона btnSave: 

 

Стъпка 4: 

Компилирайте вашето приложение (F5) и го изпробвайте! 
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Задача 2: 
Да се разработи мобилно приложение за операционна система Windows Phone 7.1, което да 

предоставя възможност за възпроизвеждане на видео файл. 

Решение  

В тази задача ще разработим олекотена версия на програма за преглед на видеофайлове. 

Реализацията на тази задача в голяма степен е взаимствана от [2]. 

След изпълнение на ввсички стъпки, интерфейсът на приложението ще изглежда по следния начин: 

   

Изглед на стартовата 
иконка на приложението в 

началното меню (Start menu) 
на емулатора 

Основен интерфейс на 
приложението 

Изглед на лентата с 
инструменти: 

функционални бутони и меню 
елемент 

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. Освен това ще сменим и началната иконка на приложението. За 

реализацията на това приложение са необходими и два клипа, които бяха създадени специално за 

курса. Всички тези медийни файлове се намират в архива Images_topic8zad2.zip, който може да се 

свали от сайта на дисциплината, и се намира непосредствено след условието на задача 2. 

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_MediaPlayer_Lite, което трябва да 

поместите в папка с име ypr8.  
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Стъпка 2: 

Конструиране на главната страница MainPage. 

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

инструменти (ApplicationBar), която по подразбиране стои в долната част на приложението. 

Този прозорец ще има четири бутона, за управление на медийния поток: 

 Play – Стартира изпълнението на клипчето. 

 Pause – Пауза; 

 Stop – Спиране на изпълнението на клипчето; 

 Mute – Спира звука на файла. 

И освен това ще добавим меню-елемент video from xap, чрез който да се стартира външен файл, 

намиращ се при xap файла (Това е файла, който всъщност ще бъде стартиран в ОС Windows Phone). 

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.transport.play.rest.png – преименувайте на play.png  

 appbar.transport.pause.rest.png – преименувайте на pause.png 

 appbar.stop.rest.png – преименувайте на stop.png 

 appbar.minus.rest.png – преименувайте на mute.png 

Ако е необходимо тези изображения могат да се свалят от страницата на курса. 

Създайте две нови папки към проекта: 

 Папка Images (под номер 1, на изображението по-долу): Към нея добавете файловете 

mute.png; pause.png; play.png; stop.png; 

 Папка Media (под номер 2, на изображението по-долу): Към нея добавете файловете 

sample.wmv; sampleXAP.wmv; 

Освен това от архива с изображенията добавете към проекта файла с име camera.png (под номер 3, 

на изображението по-долу). Това изображение ще бъде използвано за основна иконка на цялото 

приложение (виж изгледа на началното меню на емулатора, след стартиране на проекта). 
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Настойте свойството Build Action = Content на файловете mute.png, pause.png, play.png и stop.png, 

които ще използваме за иконки на бутони, както и на sample.wmv и sampleXAP.wmv. 

 

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

Настойте свойството Build Action = Resource на файла camera.png. 

В следващия листинг е даден xaml кода на страницата MainPage (MainPage.xaml). 

 
<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PhoneApp_MediaPlayer.MainPage" 
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    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 8" Style="{StaticResource 
PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Media Player" Margin="9,-7,0,0" 
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <Grid.RowDefinitions> 
                <RowDefinition Height="*" /> 
                <RowDefinition Height="40" /> 
                <RowDefinition Height="40" /> 
                <RowDefinition Height="80" /> 
            </Grid.RowDefinitions> 
             
            <!-- MediaElement определя създаването на медиен елемент, който ще  
            възпроизвежда файл намиращ се в папката Media, където се намира изпълнимия  
            xap файл. 
            Свойството CurrentStateChange се използва, за да се покаже текущото състояние  
            на медийния файл. 
            Свойството MediaFailed служи за обработка на възникнала грешка, при  
            зареждане на файла или при неговото възпроизвеждане. 
            Свойството Volume използваме, за да обвържем чрез метода Binding състоянието  
            на свойството Value (текущата стойнст) на volSlider  --> 
            <MediaElement x:Name="mediaElement" Source="Media/sample.wmv"  
                          CurrentStateChanged="mediaElement_CurrentStateChanged" 
MediaFailed="mediaElement_MediaFailed"  
                          Volume="{Binding ElementName=volSlider, Path=Value}" /> 
             
            <!--Задаваме текстово поле, в което ще се изведе името на възпроизвеждания 
            файл --> 
            <TextBlock x:Name="sourceTextBlock" Text="video form xap" 
TextAlignment="Center" Grid.Row="1" /> 
 
            <!-- В следващото текстово поле ще показваме времевия прогрес, при  
            възпроизвеждане на видео потока. За целта ще използваме свойството Position, 
            което ще извежда текущото време 
            във вид ЧАСОВЕ:МИНУТИ:СЕКУНДИ.  
            И така свойството Position на mediaElement трябва да се свърже (Binding) с 
            текстовото поле positionTextBlock по следния начин: --> 
            <TextBlock Name="positionTextBlock" Text="{Binding ElementName=mediaElement, 
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Path=Position}"  
                       TextAlignment="Center" Grid.Row="2" /> 
 
            <!--Текстово поле, в което ще се визуализира текущото състояние на медийния  
            файл. 
            Показва резултата от изпълнение на метода mediaElement_CurrentStateChagned.--> 
            <TextBlock x:Name="stateTextBlock" Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Right" /> 
             
            <!--За контролиране на звука на плеъра ще използваме Slide контрола,  
            който притежава свойството Volume и е със стойности между 0 (тихо)  
            и 1 (максимална сила). В нашия случай ще използваме този контрол 
            като стъпката за увеличение ще зададем да бъде 0.1--> 
            <TextBlock x:Name="volumeTextBlock" Text="Volume: " Margin="6,6,384,0" 
Grid.Row="3" Height="33" VerticalAlignment="Top" /> 
            <Slider x:Name="volSlider" Width="300" Grid.Row="3" Minimum="0.0" 
                    Maximum="1.0" SmallChange="0.05" LargeChange="0.1" Value="0.85" /> 
            <TextBlock x:Name="mutedTextBlock" Grid.Row="3" HorizontalAlignment="Right" 
VerticalAlignment="Bottom" /> 
        </Grid>  
    </Grid> 
  
    <!--Ще използваме ApplicationBar, за управление на видео файла--> 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True"> 
            <!-- Стандартни бутони за работа с видео файл --> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnPlay" Text="play" 
Click="btnPlay_Click" IconUri="/Images/play.png" /> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnPause" Text="pause" 
Click="btnPause_Click" IconUri="/Images/pause.png" /> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnStop" Text="stop" 
Click="btnStop_Click" IconUri="/Images/stop.png" /> 
            <shell:ApplicationBarIconButton x:Name="btnMute" Text="mute" 
Click="btnMute_Click" IconUri="/Images/mute.png" /> 
 
            <shell:ApplicationBar.MenuItems> 
                <!-- Меню елемент, който ще стартира файл от локалната директория на 
приложението --> 
                <shell:ApplicationBarMenuItem x:Name="btnLoadVideo" Text="video from xap" 
Click="btnLoadVideo_Click" /> 
            </shell:ApplicationBar.MenuItems> 
 
        </shell:ApplicationBar> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
     
    <!--За извличане на текущото състояние на работещия медиен файл се използва контрола 
    ProgressIndicator, който остава скрит за потребителя. 
    Текущото състояние ще бъде визуализирано в текстовото поле stateTextBlock. 
    Използва при изпълнението на метода mediaElement_CurrentStateChagned.--> 
    <shell:SystemTray.ProgressIndicator> 
        <shell:ProgressIndicator x:Name="mediaProgress" IsIndeterminate="True" 
IsVisible="True" Text="Loading..."/> 
    </shell:SystemTray.ProgressIndicator> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 

 

Преди да преминем към следващата стъпка, ще довършим интерфейсната част на приложението. 

Щракнете върху името на проектния файл и от контекстното меню изберете Properties: 
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Ще се отвори прозореца за определяне на свойствата на приложението: 

 

Използваната номерация означава следното: 

Номер 1: Свойството Icon предоставя възможност за избор на системна иконка. Нейният 

размер трябва да бъде 64х64 pixels. Изберете от падащия списък файла camera.png. 
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Номер 2 и 3: Свойството Title задава името на приложението. Преименувайте го да бъде 

myMediaPlayer. 

Номер 4: Натиснете върху бутона Assembly Information и ще се отвори диалоговата кутия, за 

настройване на асемблито на приложението. Според изображението по-долу променете 

необходимите настройки. 

 

Асембли (assembly) е най-малката съставна част на .Net приложението. То представлява колекция от 

типове и ресурси, която логически определя функционалността на приложението. Езикът C# и в 

частност .Net Framework са така организирани, че всички използвани типове могат да съществуват 

само под формата на асембли. Те се създават при всяка компилация на приложението като файл с 

разширение .exe или .dll. 

След като приключите с цялостните настройки по интерфейса на приложението, съхранете и 

преминете към обработване на необходимите методи. 

Стъпка 3: 

Обработване на методите свързани с главната страница MainPage. 

В тази програма няма да променяме нищо по конструктора на класа, така че той изглежда стандартно 

и по следния начин: 

 

Следващият метод, който ще обработим е свързан с обработване на текущото състояние на 
възпроизвеждания клип: 
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Методът MediaFailed на MediaElement се използва за прихващане на възникнали изключения. В 

нашия случай, само ще визуализираме кода на възникналата грешка. Този код може да се обработи 

и да извежда по информативно съобщение, но на този етап това няма да бъде направено. 

 

Методът btnLoadVideo_Click служи зареждане на файл от локалната директори я в която се намира 

самото приложение. 

 

Методът btnPlay_Click извиква стандартния метод Play() за стартиране на медиен файл. 

 

Методът btnPause_Click извиква стандартния метод Pause() за пауза. 
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Методът btnStop_Click извиква стандартния метод Stop() за спиране на медийния файл. 

 

Методът btnMute_Click се грижи за спирането и пускането на звука на медийния файл. 

 

Стъпка 4: 

Компилирайте вашето приложение (F5) и го изпробвайте! 
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