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Materiał na dziś

1. Zmiana orientacji strony

2. Kotwiczenie kontrolek

3. Okna komunikatów

4. Tworzenie i przełączanie stron

5. Przekazywanie danych między stronami

6. Uruchamianie zewnętrznych programów

Launcher – przykład przeglądarki www

Chooser – wyboru obrazka i uruchomienie kamery

7. Obsługa urządzeń zewnętrznych

Akcelerometr

8. Programy przykładowe
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Zmiana orientacji strony

Zacznijmy od utworzenia nowego projektu

Visual C#

Silverlight for Windows Phone

Windows Phone Application
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Kotwiczenie kontrolek
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Okna komunikatów

using System.Windows.Media;

…

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Wolisz czerwony?", "Pytanie", 

       MessageBoxButton.OKCancel) == MessageBoxResult.OK)
    {
        SolidColorBrush redbrush = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        button1.Background = redbrush;
    }
    else
    {
        Color transparent = new Color();
        transparent.A = 0;
        SolidColorBrush whitebrush = new SolidColorBrush(transparent);
        button1.Background = whitebrush;
    }
}

8/33



9/33



10/33



Tworzenie i przełączanie stron
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Tworzenie i przełączanie stron
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Tworzenie i przełączanie stron

private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new Uri("/DrugaStrona.xaml?arg= " + 1234,
                                       UriKind.RelativeOrAbsolute));
}
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Tworzenie i przełączanie stron

namespace DrugiProjekt
{
  public partial class DrugaStrona : PhoneApplicationPage
  {
    public DrugaStrona()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      NavigationService.GoBack();
    }
    protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
    {
      string argument;
      if (NavigationContext.QueryString.TryGetValue("arg", out argument))
          textBox1.Text = argument;
    }
  }
}
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Tworzenie i przełączanie stron
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Przekazywanie danych między stronami

Współdzielenie obiektów (danych) między stronami jednego programu możliwe jest za pomocą klasy App (plik 
App.xaml.cs), która dostępna jest z poziomu pozostałych klas.

Plik App.xaml.cs:

    public partial class App : Application
    {
        public string wspoldzielony;

...
Plik DrugaStrona.xaml.cs:

    protected override void OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
    {
        App thisApp = Application.Current as App;
        thisApp.wspoldzielony = textBox1.Text;
    }
Plik MainPage.xaml.cs:

    protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
    {
        App thisApp = Application.Current as App;
        textBlock1.Text = thisApp.wspoldzielony;
    }
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Przekazywanie danych między stronami

Dlaczego w DrugaStrona.xaml.cs dodajemy nową funkcję OnNavigatedFrom 

a nie korzystamy z button1_Click?

protected override void
OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
{
    App thisApp = Application.Current as App;
    thisApp.wspoldzielony = textBox1.Text;
}

    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        App thisApp = Application.Current as App;
        thisApp.wspoldzielony = textBox1.Text;
        NavigationService.GoBack();
    }
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Uruchamianie zewnętrznych programów

Launcher – uruchomienie programu i... już

Chooser – uruchomienie programu i oczekiwanie na wynik
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Uruchamianie zewnętrznych programów

Uruchomienie WebBrowserTask (Launcher)

using Microsoft.Phone.Tasks;

...

    private void button3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        WebBrowserTask wb = new WebBrowserTask();
        Uri adres = new Uri("http://www.eletel.p.lodz.pl/pms");
        wb.Uri = adres;
        wb.Show();
    }
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Uruchomienie CameraCaptureTask (Chooser)
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace DrugiProjekt
{
   public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
   {
      CameraCaptureTask kamera;
    // Constructor
      public MainPage()
      {
         InitializeComponent();
         kamera = new CameraCaptureTask();
         kamera.Completed += new EventHandler<PhotoResult>(ZdjecieZrobione);
      }
      void ZdjecieZrobione(object sender, PhotoResult e)
      {
         if (e.TaskResult == TaskResult.OK)
         {
            image1.Source = new BitmapImage(new Uri(e.OriginalFileName));
         }
      }
      private void button4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
         kamera.Show();
      }
...
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Obsługa urządzeń zewnętrznych

Klasy zdefiniowane w przestrzeniach nazw:
using Microsoft.Devices.Sensors;
using Microsoft.xna.framework;

Rodzaje czujników:
Akcelerometr
Kompas
Żyroskop (opcjonalnie)
Ruch
Lokalizacja
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Obsługa urządzeń zewnętrznych

Zacznijmy od utworzenia kolejnego projektu

Visual C#

Silverlight for Windows Phone

Windows Phone Application
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Obsługa urządzeń zewnętrznych

using Microsoft.Devices.Sensors;
using Microsoft.Xna.Framework;

Dodać moduły do References
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Obsługa urządzeń zewnętrznych

...

using Microsoft.Devices.Sensors;
using Microsoft.Xna.Framework;
namespace Czujniki
{
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
    {
        Accelerometer accelerometer;
     

        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            if (Accelerometer.IsSupported)
            {
                accelerometer = new Accelerometer();
                accelerometer.TimeBetweenUpdates = TimeSpan.FromMilliseconds(20);
                accelerometer.CurrentValueChanged += new EventHandler<SensorReadingEventArgs
                                                   <AccelerometerReading>>(ZmianaWskazania);
                try{accelerometer.Start();}
                catch (InvalidOperationException ex){ }
            }
        }
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        void ZmianaWskazania(object sender, SensorReadingEventArgs<AccelerometerReading> e)
        {
            Dispatcher.BeginInvoke(() => ZmianaKontrolek(e.SensorReading));
        }
        private void ZmianaKontrolek(AccelerometerReading accelerometerReading)
        {
            Vector3 acceleration = accelerometerReading.Acceleration;
            textBlock1.Text = "X: " + acceleration.X.ToString("0.00");
            textBlock2.Text = "Y: " + acceleration.Y.ToString("0.00");
            textBlock3.Text = "Z: " + acceleration.Z.ToString("0.00");
        }
    }
}

30/33



Programy przykładowe
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...i na tym koniec 
drugiej części wykładu


	Programowanie telefonów 
z Windows Phone 7, cz. 2
	Materiał na dziś
	Zmiana orientacji strony
	Kotwiczenie kontrolek
	Okna komunikatów
	Tworzenie i przełączanie stron
	Tworzenie i przełączanie stron
	Tworzenie i przełączanie stron
	Tworzenie i przełączanie stron
	Tworzenie i przełączanie stron
	Przekazywanie danych między stronami
	Przekazywanie danych między stronami
	Uruchamianie zewnętrznych programów
	Uruchamianie zewnętrznych programów
	Obsługa urządzeń zewnętrznych
	Obsługa urządzeń zewnętrznych
	Obsługa urządzeń zewnętrznych
	Obsługa urządzeń zewnętrznych
	Programy przykładowe

