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Tworzenie macierzystej
aplikacji TrackMyWalks
Wraz z pojawieniem siÚ platformy Xamarin kilka lat temu programiĂci cieszÈ siÚ moĝliwoĂciÈ
tworzenia macierzystych aplikacji mobilnych przeznaczonych dla innych platform niĝ Microsoftu
oraz moĝliwoĂciÈ wyboru jÚzyka C# lub F#, dziÚki której mogÈ przygotowywaÊ produkty zarówno dla systemu iOS, jak i Android.
Z ksiÈĝki tej nauczysz siÚ najlepszych zasad tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych
i poznasz wzorce projektowe na platformie Xamarin.Forms sïuĝÈcej do tworzenia wieloplatformowych interfejsów uĝytkownika, które mogÈ byÊ wykorzystywane w systemach Android, iOS oraz
Windows Phone.
Poniewaĝ kaĝdÈ z tych aplikacji moĝna napisaÊ za pomocÈ jednego jÚzyka programowania, dobrym rozwiÈzaniem wydaje siÚ utworzenie pojedynczej bazy kodu, przy uĝyciu której moĝna
nastÚpnie kompilowaÊ i budowaÊ osobne aplikacje dla kaĝdej z wymienionych platform.
Na poczÈtku tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak przygotowaÊ z wykorzystaniem Xamarin.Forms podstawowÈ strukturÚ aplikacji, która bÚdzie stanowiïa podstawÚ pracy w nastÚpnych rozdziaïach.
BazujÈc na niej, bÚdziemy rozbudowywaÊ naszÈ aplikacjÚ, stosujÈc w niej coraz to nowsze
rozwiÈzania. W tym rozdziale pokazujÚ, jak utworzyÊ wstÚpnÈ, niezaleĝnÈ od platformy, macierzystÈ aplikacjÚ Xamarin.Forms oraz jak dodawaÊ nowe i aktualizowaÊ istniejÈce pakiety w swoim
rozwiÈzaniu.
Nauczysz siÚ tworzyÊ modele aplikacji w postaci klas C# oraz tworzyÊ strony z treĂciÈ, które
bÚdÈ stanowiïy interfejs uĝytkownika. Na koñcu tego rozdziaïu opisujÚ róĝnice w podejĂciu do
tworzenia aplikacji przy uĝyciu Ărodowisk Xamarin Studio i Microsoft Visual Studio.
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W tym rozdziale:
Q Tworzenie mobilnej aplikacji Xamarin.Forms o nazwie TrackMyWalks.
Q Sposób aktualizacji pakietów rozwiÈzania TrackMyWalks za pomocÈ menedĝera

pakietów NuGet.
Q Tworzenie modelu danych TrackMyWalks.
Q Metoda tworzenia stron treĂci (ContentPage) w rozwiÈzaniu TrackMyWalks.
Q Róĝnice miÚdzy Ărodowiskami Xamarin Studio i Visual Studio.

Tworzenie rozwiÈzania TrackMyWalks
W tym podrozdziale pokaĝÚ Ci, jak utworzyÊ pierwsze rozwiÈzanie Xamarin.Forms. Zaczniemy od
przygotowania podstawowej struktury naszej aplikacji, po czym dodamy niezbÚdne modele jednostek i zaprojektujemy pliki interfejsu uĝytkownika.
PierwszÈ naszÈ czynnoĂciÈ bÚdzie utworzenie projektu o nazwie TrackMyWalks. W Xamarin
Studio projekty tworzy siÚ bardzo ïatwo. Wystarczy wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Uruchom aplikacjÚ Xamarin Studio. Na ekranie pojawi siÚ widoczne poniĝej okno:
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2. Kliknij przycisk Nowe rozwiÈzanie albo naciĂnij kombinacjÚ klawiszy
Shift+Command+N.
3. W sekcji Multiplatform/Aplikacja kliknij opcjÚ Forms App (aplikacja Forms).
Z listy rozwijanej widocznej po prawej stronie wybierz jÚzyk programowania C#.

4. W polu App Name (nazwa aplikacji) wpisz nazwÚ swojej aplikacji: TrackMyWalks.
5. NastÚpnie podaj nazwÚ w polu Organization Identifier (identyfikator organizacji).
6. W kolejnym kroku w polach Target Platforms (platformy docelowe) zaznacz pola
wyboru Android i iOS, jeĂli nie sÈ jeszcze zaznaczone.
7. NastÚpnie sprawdě, czy w sekcji Shared Code (wspólny kod) zaznaczona jest opcja
Use Portable Class Library (uĝyj biblioteki klas przenoĂnych), i jeĂli nie jest, to jÈ
zaznacz, jak widaÊ na poniĝszym zrzucie ekranu.
Róĝnica miÚdzy Portable Class Library a Shared Library polega gïównie na tym, ĝe pierwsza opcja umoĝliwia
napisanie kodu tylko raz i wykorzystywanie go na róĝnych platformach, takich jak serwisy internetowe
czy systemy Android i iOS. Z kolei Shared Library umoĝliwia skopiowanie wszystkich plików naleĝÈcych do
projektu biblioteki do wszystkich projektów znajdujÈcych siÚ w rozwiÈzaniu podczas kompilacji dla róĝnych
platform, które bÚdÈ z tej biblioteki korzystaÊ.
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Nazwa wpisana w polu Organization Identifier nie moĝe siÚ powtarzaÊ. W Xamarin Studio zaleca
siÚ stosowanie nazw odzwierciedlajÈcych odwróconÈ kolejnoĂÊ elementów adresu domeny, np.
com.nazwaDomeny.nazwaAplikacji.

8. WyïÈcz opcjÚ Use XAML for user interface files (twórz pliki interfejsu uĝytkownika
w jÚzyku XAML).
9. Kliknij przycisk Dalej, aby przejĂÊ do nastÚpnego etapu (zobacz pierwszy rysunek
na nastÚpnej stronie).
10. NastÚpnie zaznacz opcjÚ Utwórz katalog projektu w katalogu rozwiÈzania.
11. Potem kliknij przycisk Utwórz, aby zapisaÊ projekt w wybranym folderze.
Po utworzeniu projektu zostanie wyĂwietlone okno Ărodowiska programistycznego Xamarin z wykazem kilku domyĂlnych plików szablonowych (patrz drugi zrzut ekranu na nastÚpnej stronie).
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Jak widaÊ na zrzucie ekranu, rozwiÈzanie TrackMyWalks zostaïo podzielone na trzy gïówne obszary.
W poniĝszej tabeli znajduje siÚ zwiÚzïy opis kaĝdego z nich.
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Nazwa obszaru

Opis

TrackMyWalks

To jest projekt PCL (ang. Portable Class Library), który bÚdzie odgrywaï rolÚ
gïównej warstwy architekturalnej rozwiÈzania TrackMyWalks.
Projekt ten zawiera caïÈ logikÚ biznesowÈ, obiekty danych, Xamarin.
´FormsPages, widoki i inny kod niespecyficzny dla ĝadnej platformy.
Kod ěródïowy napisany w tym projekcie moĝe byÊ wykorzystywany
w wielu róĝnych projektach specyficznych dla konkretnych platform.

TrackMyWalks.Droid

To jest projekt dla systemu Android, a wiÚc zawiera caïy kod ěródïowy
i wszystkie zasoby potrzebne do skompilowania i wdroĝenia aplikacji
dla systemu Android naleĝÈcej do rozwiÈzania.
DomyĂlnie projekt ten odwoïuje siÚ do biblioteki PCL TrackMyWalks.

TrackMyWalks.iOS

To jest projekt dla systemu iOS, a wiÚc zawiera caïy kod ěródïowy
i wszystkie zasoby potrzebne do skompilowania i wdroĝenia aplikacji
dla systemu iOS naleĝÈcej do rozwiÈzania.
DomyĂlnie projekt ten odwoïuje siÚ do biblioteki PCL TrackMyWalks.

ZwróÊ uwagÚ, ĝe nasze rozwiÈzanie zawiera plik o nazwie TrackMyWalks.cs, który stanowi
skïadnik biblioteki PCL TrackMyWalks. W pliku tym znajduje siÚ klasa o nazwie App, która dziedziczy z hierarchii klas Xamarin.Forms.Application, co widaÊ w poniĝszym kodzie:
//
// TrackMyWalks.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Xamarin.Forms;
namespace TrackMyWalks
{
public class App : Application
{
public App()
{
// sprawdzenie systemu docelowego

if (Device.OS == TargetPlatform.Android)
{
MainPage = new SplashPage();
}
else
{
// strona gáówna aplikacji

}

}

var navPage = new NavigationPage(new TrackMyWalks.WalksPage()
{
Title = "Track My Walks"
});
MainPage = navPage;
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protected override void OnStart()
{
// operacje wykonywane podczas uruchamiania aplikacji

}
protected override void OnSleep()
{
// operacje wykonywane, gdy aplikacja zostaje uĞpiona

}
protected override void OnResume()
{
// operacje wykonywane w chwili wznowienia dziaáania aplikacji

}
}
}

Konstruktor App przypisuje wïasnoĂci MainPage nowy egzemplarz obiektu ContentPage, który
na razie tylko wyĂwietla pewien napis utworzony domyĂlnie przez kreator projektu. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu pokazujÚ, jak zbudowaÊ poczÈtkowe widoki stron interfejsu uĝytkownika, oraz demonstrujÚ sposoby modyfikacji wïasnoĂci MainPage klasy App zawartej w pliku
TrackMyWalks.cs.

Aktualizowanie pakietów rozwiÈzania TrackMyWalks
W tej sekcji pokazujÚ, jak moĝna zaktualizowaÊ pakiety Xamarin.Forms naleĝÈce do naszego rozwiÈzania TrackMyWalks. Z pewnoĂciÈ udaïo Ci siÚ juĝ zauwaĝyÊ, ĝe kaĝdy projekt w naszym
rozwiÈzaniu zawiera folder Packages.
Pakiet Xamarin.Forms to w istocie pakiet NuGet, który zostaï automatycznie dodany do naszego
rozwiÈzania, gdy stwierdziliĂmy, ĝe chcemy utworzyÊ szablon projektu Xamarin.FormsApp.
Czasami Xamarin powiadamia, ĝe jakiĂ pakiet jest przestarzaïy i trzeba go zaktualizowaÊ do najnowszej wersji.
Pakiet NuGet to w istocie menedĝer pakietów platformy Microsoft Development Platform zawierajÈcy
narzÚdzia klienckie, za pomocÈ których moĝna tworzyÊ i eksploatowaÊ pakiety .NET.

Zobaczmy, jak zaktualizowaÊ pakiety NuGet w naszym rozwiÈzaniu TrackMyWalks, aby mieÊ
pewnoĂÊ, ĝe posïugujemy siÚ najnowszymi pakietami Xamarin.Forms. Wykonujemy nastÚpujÈce
czynnoĂci:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy rozwiÈzanie TrackMyWalks i z menu wybierz
polecenie Aktualizuj pakiety NuGet, jak pokazano na zrzucie ekranu na nastÚpnej
stronie.
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Gdy wïÈczysz tÚ opcjÚ, Xamarin Studio zaktualizuje wszystkie pakiety znajdujÈce siÚ
w rozwiÈzaniu TrackMyWalks w projektach dotyczÈcych wszystkich platform
i wyĂwietli wskaěnik postÚpu o wyglÈdzie podobnym do pokazanego poniĝej:

Podczas instalowania aktualizacji niektórych pakietów dotyczÈcych konkretnych
platform bÚdzie konieczne zaakceptowanie licencji, co widaÊ na poniĝszym rysunku:
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2. Kliknij przycisk Accept (akceptuj), aby zaakceptowaÊ licencje pakietów
wymienionych w oknie dialogowym i je zainstalowaÊ (zobacz poprzedni rysunek).
Po zaktualizowaniu pakietów Xamarin.Forms w swoim rozwiÈzaniu moĝesz przejĂÊ do tworzenia
plików interfejsu uĝytkownika w rozwiÈzaniu TrackMyWalks.

Tworzenie modelu TrackMyWalks
W tym podrozdziale pokaĝÚ Ci, jak utworzyÊ model TrackMyWalks, który bÚdzie reprezentowaï
wpisy na temat przebytych przez nas szlaków. Potem dowiesz siÚ, jak przy uĝyciu tego modelu
przygotowaÊ i zainicjalizowaÊ kilka wpisów dla naszej gïównej strony WalksPage przy uĝyciu
kontrolki ListView, tak aby w kaĝdym wierszu ListView moĝna byïo wyĂwietliÊ wpis.
PoniĪej przedstawiam listĊ czynnoĞci do wykonania:
1. W projekcie Portable Class Library TrackMyWalks utwórz folder o nazwie Models,
jak pokazano na poniĝszym zrzucie ekranu:

2. NastÚpnie w folderze Models utwórz nowy plik klasy zgodnie z tym, co widaÊ
na poniĝszym rysunku:
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3. W sekcji General (ogólne) wybierz opcjÚ Pusta klasa i w polu nazwy klasy wpisz
nazwÚ WalkEntries:

4. NastÚpnie kliknij przycisk Nowy, aby pozwoliÊ kreatorowi na utworzenie nowego
pliku (zobacz powyĝszy rysunek).
Gratulacje! WïaĂnie zostaï utworzony Twój pierwszy folder i plik klasy C#
w rozwiÈzaniu. Teraz moĝesz przejĂÊ do dodawania deskryptorów wïasnoĂci,
które bÚdÈ definiowaÊ nasz model.
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5. Otwórz plik WalkEntries.cs, znajdě w nim konstruktor klasy WalkEntries
i wpisz kod zaznaczony pogrubieniem na listingu:
//
// WalkEntries.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016.
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

namespace TrackMyWalks.Models
{
public class WalkEntries
{
public string Title { get; set; }
public string Notes { get; set; }
public double Longitude { get; set; }
public double Latitude { get; set; }
public double Kilometers { get; set; }
public string Difficulty { get; set; }
public double Distance { get; set; }
public string ImageUrl { get; set; }
}
}

W kodzie tym zdefiniowaliĂmy model, który bÚdzie nam sïuĝyï do reprezentowania wpisów dotyczÈcych naszych szlaków. W nastÚpnym podrozdziale przy uĝyciu tego modelu zainicjalizujemy
kilka wpisów dla gïównej strony WalksPage za pomocÈ kontrolki ListView, a nastÚpnie przy uĝyciu
obiektu DataTemplate opiszemy sposób prezentacji danych tego modelu w kaĝdym wierszu
kontrolki ListView.

Tworzenie strony gïównej prezentacji
szlaków
Jak napisaïem wczeĂniej, WalksPage bÚdzie nam sïuĝyÊ jako gïówny punkt wejĂciowy do naszej
aplikacji. Przy uĝyciu modelu WalkEntries przekaĝemy trochÚ statycznych danych na temat szlaków i wyĂwietlimy je w kontrolce ListView za pomocÈ obiektu DataTemplate. Oto lista czynnoĂci,
które naleĝy wykonaÊ:
1. W rozwiÈzaniu Portable Class Library TrackMyWalks utwórz folder o nazwie Pages
w taki sam sposób jak poprzednio.
2. Na ekranie Nowy plik w lewym okienku otwórz sekcjÚ Forms (formularze).
3. W prawym okienku zaznacz opcjÚ Forms ContentPage.
4. W polu Nazwa nowo tworzonej klasy wpisz WalksPage.
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5. Na zakoñczenie kliknij przycisk Nowy (zobacz poniĝszy rysunek).

6. NastÚpnie otwórz plik WalksPage.cs w edytorze kodu i wpisz zaznaczone
pogrubieniem fragmenty poniĝszego kodu.
//
// WalksPage.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using System.Collections.Generic;
using Xamarin.Forms;
using TrackMyWalks.Models;
namespace TrackMyWalks
{
public class WalksPage : ContentPage
{
public WalksPage()
{
var newWalkItem = new ToolbarItem
{
Text = "Dodaj szlak"
};
newWalkItem.Clicked += (sender, e) =>

32

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 1. • Tworzenie macierzystej aplikacji TrackMyWalks

{
Navigation.PushAsync(new WalkEntryPage());
};
ToolbarItems.Add(newWalkItem);
var walkItems = new List<WalkEntries>
{
new WalkEntries {
Title = "10-milowy szlak wzdïuĝ strumienia, Margaret River",
Notes = "10-milowy szlak wzdïuĝ strumienia zaczyna siÚ
´w Rotary Park w pobliĝu Old Kate, czyli starej lokomotywy
´stojÈcej w póïnocnej czÚĂci Margaret River.",
Latitude
= -33.9727604,
Longitude = 115.0861599,
Kilometers = 7.5,
Distance
= 0,
Difficulty = "¥redni",
ImageUrl
= "http://trailswa.com.au/media/cache/media/images/
´trails/_mid/FullSizeRender1_600_480_c1.jpg"
},
new WalkEntries {
Title = "Szlak Ancient Empire, Dolina Gigantów",
Notes = "Ancient Empire to 450-metrowy szlak poĂród
´gigantycznych drzew, wĂród których znajdujÈ siÚ popularne
´sÚkate olbrzymy zwane Grandma Tingle.",
Latitude = -34.9749188,
Longitude = 117.3560796,
Kilometers = 450,
Distance = 0,
Difficulty = "Wysoki",
ImageUrl = "http://trailswa.com.au/media/cache/media/images/
´trails/_mid/Ancient_Empire_534_480_c1.jpg"
},
};
var itemTemplate = new DataTemplate(typeof(ImageCell));
itemTemplate.SetBinding(TextCell.TextProperty, "Title");
itemTemplate.SetBinding(TextCell.DetailProperty, "Notes");
itemTemplate.SetBinding(ImageCell.ImageSourceProperty, "ImageUrl");
var walksList = new ListView
{
HasUnevenRows = true,
ItemTemplate = itemTemplate,
ItemsSource = walkItems,
SeparatorColor = Color.FromHex("#ddd"),
};

33

Kup książkę

Poleć książkę

Xamarin. Tworzenie interfejsów uĪytkownika

// konfiguracja procedury obsáugi zdarzeĔ

walksList.ItemTapped += (object sender, ItemTappedEventArgs e) =>
{
var item = (WalkEntries)e.Item;
if (item == null) return;
Navigation.PushAsync(new WalkTrailPage(item));
item = null;
};
Content = walksList;
}
}
}

Na poczÈtku zadeklarowaliĂmy zmiennÈ newWalkItem typu klasy ToolbarItem. Za pomocÈ tej
zmiennej wiÈĝemy nowy przycisk Dodaj szlak z gïównym paskiem narzÚdzi podstawowej kolekcji
ContentPage.ToolbarItems, aby umoĝliwiÊ uĝytkownikom aplikacji dodawanie informacji o nowych
szlakach.
NastÚpnie tworzymy zdarzenie dla obiektu newWalkItem, wykorzystujÈc zdarzenie Clicked
klasy ToolbarItem, za pomocÈ którego bÚdzie moĝna przejĂÊ do nowej strony WalksEntryPage.
KolejnÈ naszÈ czynnoĂciÈ jest zadeklarowanie nowej zmiennej o nazwie walkItems, która jest
kolekcjÈ elementów listy do przechowywania wszystkich naszych wpisów w modelu. Za pomocÈ
klasy DataTemplate opisujemy ĝÈdany sposób prezentowania danych modelu w kaĝdym z wierszy
zadeklarowanych w ListView.
Na koniec definiujemy procedurÚ obsïugi zdarzeñ dla naszego widoku ListView, która pozwoli
nam przejĂÊ do strony WalksTrailPage w celu wyĂwietlenia informacji o wybranym elemencie.

Tworzenie strony treĂci nowego wpisu
W tym podrozdziale zbudujemy interfejs uĝytkownika na naszej stronie WalkEntryPage, sïuĝÈcej
do dodawania informacji o nowym szlaku do aplikacji. Jej wywoïanie nastÈpi, gdy uĝytkownik
naciĂnie przycisk Dodaj szlak na stronie gïównej.
StronÚ do wprowadzania nowych danych moĝna przedstawiÊ na wiele sposobów. W naszej aplikacji skorzystamy z widoku TableView, ale równie dobrze moglibyĂmy posïuĝyÊ siÚ widokiem
StackLayout i zaprezentowaÊ informacje w postaci serii obiektów Label i EntryCell.
Aby utworzyÊ nowÈ stronÚ WalkEntryPage, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Utwórz nowÈ stronÚ ContentPage o nazwie WalkEntryPage w sposób opisany
w poprzednim podrozdziale.
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2. Otwórz w edytorze kodu plik WalkEntryPage.cs i wpisz fragmenty kodu zaznaczone
poniĝej pogrubieniem:
//
// WalkEntryPage.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Xamarin.Forms;
using TrackMyWalks.Models;
using System.Collections.Generic;
namespace TrackMyWalks
{
public class WalkEntryPage : ContentPage
{
public WalkEntryPage()
{
// tytuá strony

Title = "Nowy wpis";
// pola do wypeánienia

var walkTitle = new EntryCell
{
Label = "Tytuï:",
Placeholder = "Nazwa szlaku"
};
var walkNotes = new EntryCell
{
Label = "Uwagi:",
Placeholder = "Opis"
};
var walkLatitude = new EntryCell
{
Label = "SzerokoĂÊ geograficzna:",
Placeholder = "SzerokoĂÊ",
Keyboard = Keyboard.Numeric
};
var walkLongitude = new EntryCell
{
Label = "DïugoĂÊ geograficzna:",
Placeholder = "DïugoĂÊ",
Keyboard = Keyboard.Numeric
};
var walkKilometers = new EntryCell
{
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Label = "Liczba kilometrów:",
Placeholder = "Liczba kilometrów",
Keyboard = Keyboard.Numeric
};
var walkDifficulty = new EntryCell
{
Label = "Poziom trudnoĂci:",
Placeholder = "Poziom trudnoĂci szlaku"
};
var walkImageUrl = new EntryCell
{
Label = "URL obrazu:",
Placeholder = "URL obrazu"
};
// definicja widoku TableView

Content = new TableView
{
Intent = TableIntent.Form,
Root = new TableRoot
{
new TableSection()
{
walkTitle,
walkNotes,
walkLatitude,
walkLongitude,
walkKilometers,
walkDifficulty,
walkImageUrl
}
}
};
var saveWalkItem = new ToolbarItem
{
Text = "Zapisz"
};
saveWalkItem.Clicked += (sender, e) =>
{
Navigation.PopToRootAsync(true);
};
ToolbarItems.Add(saveWalkItem);
}
}
}

36

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 1. • Tworzenie macierzystej aplikacji TrackMyWalks

Najpierw zadeklarowaliĂmy etykiety EntryCell dla naszego interfejsu uĝytkownika, za pomocÈ
którego bÚdziemy przyjmowaÊ wprowadzane informacje — Tytuï, Uwagi, SzerokoĂÊ geograficzna,
DïugoĂÊ geograficzna, Liczba kilometrów, Poziom trudnoĂci oraz URL obrazu. Potem pokaĝÚ
Ci, jak modyfikowaÊ wyglÈd i styl komórek EntryCell przez utworzenie specyficznego dla danej
platformy elementu do wybierania ustawieñ dotyczÈcych poziomu trudnoĂci i liczby kilometrów.
NastÚpnie zdefiniowaliĂmy widok TableView i dodaliĂmy kaĝde z naszych pól EntryCell do wïasnoĂci TableSection kontrolki TableView. Kaĝda wïasnoĂÊ TableSection zdefiniowana w TableView
zawiera nagïówek i jednÈ lub wiÚcej komórek ViewCell, które w naszym przypadku sÈ polami
EntryCell.
Na koniec zadeklarowaliĂmy i dodaliĂmy do kolekcji ContentPageToolbarItems obiekt ToolbarItem
o nazwie saveWalkItem, a nastÚpnie utworzyliĂmy zdarzenie, które w reakcji na klikniÚcie powoduje zapisanie wprowadzonych informacji dotyczÈcych szlaku na stronie gïównej. OczywiĂcie
póěniej jeszcze wielokrotnie bÚdziemy zmieniaÊ kod strony WalkEntryPage, która w reakcji na
naciĂniÚcie przycisku Zapisz bÚdzie wysyïaïa informacje do serwera za poĂrednictwem RESTowego interfejsu API, a nastÚpnie bÚdzie odĂwieĝaïa stronÚ gïównÈ TrackMyWalks.

Strona opisu szlaku
W tym podrozdziale rozpoczniemy budowÚ interfejsu uĝytkownika dla naszej strony WalksTrailPage. Strona ta bÚdzie wywoïywana klikniÚciem wpisu w widoku ListView na gïównej stronie
treĂci TrackMyWalks i bÚdzie prezentowaïa informacje dotyczÈce wybranego szlaku.
1. Utwórz stronÚ ContentPage o nazwie WalkTrailPage w sposób opisany w jednym
z wczeĂniejszych podrozdziaïów.
2. Otwórz w edytorze kodu plik WalkTrailPage.cs i wpisz fragmenty kodu zaznaczone
poniĝej pogrubieniem:
//
// WalkTrailPage.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016.
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Xamarin.Forms;
using TrackMyWalks.Models;
namespace TrackMyWalks
{
public class WalkTrailPage : ContentPage
{
public WalkTrailPage(WalkEntries walkItem)
{
Title = "Szlak";
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var beginTrailWalk = new Button
{
BackgroundColor = Color.FromHex("#008080"),
TextColor = Color.White,
Text = "Rozpocznij ten szlak"
};
// definicja procedury obsáugi zdarzeĔ

beginTrailWalk.Clicked += (sender, e) =>
{
if (walkItem == null) return;
Navigation.PushAsync(new DistanceTravelledPage(walkItem));
Navigation.RemovePage(this);
walkItem = null;
};
var walkTrailImage = new Image()
{
Aspect = Aspect.AspectFill,
Source = walkItem.ImageUrl
};
var trailNameLabel = new Label()
{
FontSize = 28,
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
TextColor = Color.Black,
Text = walkItem.Title
};
var trailKilometersLabel = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
FontSize = 12,
TextColor = Color.Black,
Text = $"DïugoĂÊ: { walkItem.Kilometers } km"
};
var trailDifficultyLabel = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
FontSize = 12,
TextColor = Color.Black,
Text = $"Poziom trudnoĂci: { walkItem.Difficulty } "
};
var trailFullDescription = new Label()
{
FontSize = 11,
TextColor = Color.Black,
Text = $"{ walkItem.Notes }",
HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand
};
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this.Content = new ScrollView
{
Padding = 10,
Content = new StackLayout
{
Orientation = StackOrientation.Vertical,
HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
Children =
{
walkTrailImage,
trailNameLabel,
trailKilometersLabel,
trailDifficultyLabel,
trailFullDescription,
beginTrailWalk
}
}
};
}
}
}

Najpierw importujemy klasÚ TrackMyWalks.Models, przy uĝyciu której bÚdziemy pobieraÊ informacje przekazywane ze strony WalksPage.
NastÚpnie deklarujemy zmiennÈ beginTrailWalk dziedziczÈcÈ po klasie Button. Potem definiujemy
zdarzenie Clicked klasy Button, które pozwoli nam przejĂÊ do strony treĂci DistanceTravelledPage
w celu wyĂwietlenia informacji o naszym szlaku po usuniÚciu strony treĂci szlaku z hierarchii
NavigationPage.
W nastÚpnym kroku deklarujemy zmiennÈ obrazu walkTrailImage i ustawiamy jego wïasnoĂÊ
ěródïa Source na obraz wybranego elementu walkItem z ListView. W dalszej kolejnoĂci deklarujemy i inicjalizujemy kilka obiektów etykiet, które bÚdÈ zawieraÊ informacje walkItem przekazane z kontrolki ListView strony treĂci WalksPage i które zostanÈ wyĂwietlone.
Potem definiujemy kontrolkÚ ScrollView, która jest czÚĂciÈ bazowej klasy Xamarin.Forms.Core
i dodajemy wszystkie nasze pola Image i Label formularza do kontrolki StackLayout. Kontrolka
ScrollView to fantastyczny element umoĝliwiajÈcy przewijanie treĂci strony ContentPage, jeĂli
ta nie mieĂci siÚ na pojedynczym ekranie urzÈdzenia.

Dodawanie pakietu NuGet Xamarin.Forms.Maps
W tej sekcji dodamy pakiet NuGet Xamarin.Forms.Maps do naszego projektu gïównego i projektów
specyficznych dla platform iOS i Android. Jest on potrzebny do tego, abyĂmy mogli korzystaÊ
z kontrolki Xamarin.FormsMap na stronie treĂci DistanceTravelled, którÈ utworzymy w nastÚpnym
podrozdziale.

39

Kup książkę

Poleć książkę

Xamarin. Tworzenie interfejsów uĪytkownika

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy rozwiÈzanie TrackMyWalks i w menu kliknij
opcjÚ Dodaj pakiety, co zilustrowano na poniĝszym zrzucie ekranu:

2. Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Dodaj pakiety. W polu wyszukiwania wpisz
sïowo maps, a nastÚpnie na liĂcie, która siÚ pojawi, kliknij opcjÚ Xamarin.Forms.Maps:

3. Na koniec kliknij przycisk Add Package (dodaj pakiet), aby dodaÊ pakiet NuGet
Xamarin.Forms.Maps do rdzenia rozwiÈzania TrackMyWalks.
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4. Powtórz te same czynnoĂci, aby dodaÊ pakiet NuGet Xamarin.Forms.Maps
do projektów iOS i Android znajdujÈcych siÚ w rozwiÈzaniu TrackMyWalks.
MajÈc pakiet NuGet Xamarin.Forms z kontrolkÈ Map, moĝemy zaczÈÊ jej uĝywaÊ na stronie treĂci
DistanceTravelled, którÈ opisujÚ w nastÚpnym podrozdziale.

Tworzenie strony treĂci
DistanceTravelledPage
W tym podrozdziale rozpoczynamy prace nad interfejsem uĝytkownika strony DistanceTravel
´ledPage. Strona ta bÚdzie wywoïywana, gdy uĝytkownik kliknie przycisk Rozpocznij ten
szlak na stronie treĂci WalksTrailPage, która bÚdzie sïuĝyïa do prezentowania informacji na temat
wybranego szlaku, jak równieĝ wbijania szpilki na kontrolce Xamarin.Forms.Maps oraz obliczania
przebytego dystansu i czasu podróĝy:
1. Utwórz nowÈ stronÚ ContentPage o nazwie DistanceTravelledPage w sposób opisany
w poprzednim podrozdziale.
2. Otwórz plik DistanceTravelledPage.cs w edytorze kodu i wpisz pogrubione poniĝej
fragmenty kodu:
//
// DistanceTravelledPage.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Maps;
using TrackMyWalks.Models;
namespace TrackMyWalks
{
public class DistanceTravelledPage : ContentPage
{

3. NastÚpnie do konstruktora DistanceTravelledPage dodaj parametr walkItem
okreĂlajÈcy wybrany szlak, co zaznaczono poniĝej pogrubieniem:
public DistanceTravelledPage(WalkEntries walkItem)
{
Title = "Przebyty dystans";

4. NastÚpnie zadeklaruj zmiennÈ trailMap, która bÚdzie wskazywaïa egzemplarz kontrolki
Xamarin.Forms.Maps do utworzenia szpilki na mapie. PosïugujÈc siÚ wspóïrzÚdnymi
geograficznymi, wpisz w pliku poniĝsze pogrubione fragmenty kodu:
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// utworzenie egzemplarza obiektu mapy

var trailMap = new Map();
// wbicie szpilki w mapĊ dla wybranego szlaku

trailMap.Pins.Add(new Pin
{
Type = PinType.Place,
Label = walkItem.Title,
Position = new Position(walkItem.Latitude, walkItem.Longitude)
});
// wyĞrodkowanie mapy na początku szlaku

trailMap.MoveToRegion(MapSpan.FromCenterAndRadius(new
Position(walkItem.Latitude, walkItem.Longitude),
Distance.FromKilometers(1.0)));

5. NastÚpnie zadeklaruj kilka obiektów Label do prezentowania informacji z obiektu
walkItem przekazanego ze strony treĂci WalkTrailPage. Wpisz poniĝsze pogrubione
fragmenty kodu:
var trailNameLabel = new Label()
{
FontSize = 18,
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
TextColor = Color.Black,
Text = walkItem.Title
};
var trailDistanceTravelledLabel = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
FontSize = 20,
TextColor = Color.Black,
Text = "Przebyty dystans:",
HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center
};
var totalDistanceTaken = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
FontSize = 20,
TextColor = Color.Black,
Text = $"{ walkItem.Distance } km",
HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center
};
var totalTimeTakenLabel = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
FontSize = 20,
TextColor = Color.Black,
Text = "Czas:",
HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center
};
var totalTimeTaken = new Label()
{
FontAttributes = FontAttributes.Bold,
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FontSize = 20,
TextColor = Color.Black,
Text = "0 h 0 m 0 s",
HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center
};

6. NastÚpnie zadeklaruj zmiennÈ walksHomeButton, która dziedziczy po klasie Button,
i przejdě do definicji procedury obsïugi klikniÚÊ, która w przypadku wykrycia klikniÚcia
bÚdzie przenosiÊ uĝytkownika do gïównej strony treĂci WalksPage. Wpisz poniĝsze
fragmenty kodu:
var walksHomeButton = new Button
{
BackgroundColor = Color.FromHex("#008080"),
TextColor = Color.White,
Text = "Zakoñcz ten szlak"
};
// definicja procedury obsáugi zdarzeĔ

walksHomeButton.Clicked += (sender, e) =>
{
if (walkItem == null) return;
Navigation.PopToRootAsync(true);
walkItem = null;
};

7. NastÚpnie zdefiniuj kontrolkÚ ScrollView wchodzÈcÈ w skïad klasy bazowej
Xamarin.Forms.Core oraz dodaj wszystkie pola formularza Button i Label do kontrolki
StackLayout. Wpisz poniĝszy fragment kodu:
this.Content = new ScrollView
{
Padding = 10,
Content = new StackLayout
{
Orientation = StackOrientation.Vertical,
HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
Children = {
trailMap,
trailNameLabel,
trailDistanceTravelledLabel,
totalDistanceTaken,
totalTimeTakenLabel,
totalTimeTaken,
walksHomeButton
}
}
};
}
}
}
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PracÚ zaczÚliĂmy od zaimportowania klasy TrackMyWalks.Models, poniewaĝ za jej pomocÈ bÚdziemy pobieraÊ informacje przekazywane ze strony WalksPage. Pakiet NuGet Xamarin.Forms.Maps
jest wieloplatformowÈ bibliotekÈ, za pomocÈ której programista moĝe wyĂwietlaÊ i oznaczaÊ
informacje na mapie. My uĝyjemy tej kontrolki do wyĂwietlenia szpilki na mapie wraz z dodatkowymi informacjami dotyczÈcymi danego szlaku.
NastÚpnie deklarujemy zmiennÈ trailMap wskazujÈcÈ egzemplarz kontrolki Xamarin.Forms.Maps
i tworzymy znacznik w postaci szpilki na mapie zawierajÈcej dane dotyczÈce wybranego szlaku,
po czym centrujemy go na mapie, aby ukazaÊ caïy obszar objÚty przez szlak na podstawie
wspóïrzÚdnych szerokoĂci i dïugoĂci geograficznej. Potem deklarujemy i inicjalizujemy kilka
obiektów Label zawierajÈcych informacje walkItem, które zostaïy przekazane ze strony treĂci
WalkTrailPage, po czym deklarujemy zmiennÈ walksHomeButton, która dziedziczy po klasie Button,
i konfigurujemy zdarzenie Clicked dla klasy Button, przy uĝyciu którego bÚdziemy wracaÊ do
TrackMyWalks.
Na koniec definiujemy kontrolkÚ ScrollView, która wchodzi w skïad klasy bazowej Xamarin.
´Forms.Core, i dodajemy wszystkie pola formularza Button i Label do kontrolki StackLayout.
W nastÚpnej kolejnoĂci musimy zainicjalizowaÊ pakiet NuGet Xamarin.Forms.Maps w klasach
startowych dotyczÈcych kaĝdej z naszych konkretnych platform (np. AppDelegate.cs w przypadku
systemu iOS i MainActivity.cs w przypadku systemu Android). Oto opis, jak to zrobiÊ krok po kroku.
1. Otwórz plik AppDelegate.cs w edytorze kodu i dodaj do niego fragment kodu
zaznaczony pogrubieniem:
//
// AppDelegate.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Foundation;
using UIKit;
namespace TrackMyWalks.iOS
{
[Register("AppDelegate")]
public partial class AppDelegate :
global::Xamarin.Forms.Platform.iOS.FormsApplicationDelegate
{
public override bool FinishedLaunching(UIApplication app,
´NSDictionary options)
{
global::Xamarin.Forms.Forms.Init();
Xamarin.FormsMaps.Init();
LoadApplication(new App());
return base.FinishedLaunching(app, options);
}
}
}
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Najpierw zaznaczyliĞmy, Īe nasza klasa AppDelegate ma korzystaü z biblioteki Xamarin.Forms.Maps,
dodając wywoáanie metody Xamarin.FormsMaps.Init, która inicjalizuje platformĊ Xamarin.Forms,
dziĊki czemu nasze rozwiązanie TrackMyWalks moĪe wykorzystywaü mapy. Gdyby zabrakáo
tego wywoáania w tym miejscu, na stronie treĞci DistanceTravelledPage nie pojawiaáaby siĊ mapa
i strona ta nie dziaáaáaby zgodnie z oczekiwaniami.
WiÚcej informacji na temat biblioteki Xamarin.Forms.Maps i róĝnych rodzajów dostÚpnych klas moĝna znaleěÊ w dokumentacji Xamarin pod adresem https://developer.xamarin.com/api/namespace/Xamarin.Forms.Maps/.

Tworzenie strony ekranu startowego
W tym podrozdziale rozpoczniemy budowÚ interfejsu uĝytkownika dla naszej strony startowej,
która bÚdzie wykorzystywana tylko na platformie Android, poniewaĝ w systemie iOS jest dostÚpna
odpowiednia metoda. Na razie nasza strona startowa (ang. splash page) bÚdzie zawieraïa jedynie domyĂlnÈ ikonÚ Xamarin, ale póěniej zmienimy jÈ na coĂ bardziej odpowiedniego dla naszej
aplikacji.
1. Utwórz nowÈ stronÚ ContentPage o nazwie SplashPage w sposób opisany
w poprzednim podrozdziale.
2. Otwórz plik SplashPage.cs w edytorze kodu i wpisz fragment kodu zaznaczony
pogrubieniem:
//
// SplashPage.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor: Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;
namespace TrackMyWalks
{
public class SplashPage : ContentPage
{
NastÚpnie znajdě konstruktor SplashPage i wpisz poniĝszy pogrubiony kod:
public SplashPage()
{
AbsoluteLayout splashLayout = new AbsoluteLayout
{
HeightRequest = 600
};
var image = new Image()
{
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Source = ImageSource.FromFile("icon.png"),
Aspect = Aspect.AspectFill,
};
AbsoluteLayout.SetLayoutFlags(image, AbsoluteLayoutFlags.All);
AbsoluteLayout.SetLayoutBounds(image, new Rectangle(0f, 0f,
1f, 1f));
splashLayout.Children.Add(image);
Content = new StackLayout()
{
Children = { splashLayout }
};
}

3. W dalszej kolejnoĂci znajdě metodÚ OnAppearing i wpisz kod:
protected override async void OnAppearing()
{
base.OnAppearing();
// kilkusekundowe opóĨnienie wyáączenia ekranu startowego

await Task.Delay(3000);
// utworzenie egzemplarza NavigationPage i przypisanie go do MainPage

var navPage = new NavigationPage(new WalksPage()
{
Title = "Track My Walks"
});
Application.Current.MainPage = navPage;
}
}
}

Najpierw importujemy klasÚ System.Threading.Tasks, za pomocÈ której bÚdziemy mogli zdefiniowaÊ krótkie opóěnienie pozwalajÈce uĝytkownikom przez chwilÚ oglÈdaÊ ekran startowy zgodnie z definicjÈ w metodzie klasowej OnAppearing.
NastÚpnie deklarujemy zmiennÈ splashLayout typu AbsoluteLayout, przy uĝyciu której proporcjonalnie ustawiamy poïoĝenie i rozmiar kaĝdego elementu potomnego w naszym widoku, a potem
ustawiamy wïasnoĂÊ HeightRequest.
Póěniej deklarujemy zmiennÈ image dziedziczÈcÈ po klasie Image, wïasnoĂci Source przypisujemy
obraz, którego chcielibyĂmy uĝyÊ, a wïasnoĂÊ Aspect ustawiamy tak, aby obraz ten wypeïniaï
caïy widok.
Na zakoñczenie przypisujemy wartoĂci wïasnoĂciom LayoutFlags i LayoutBounds w klasie
AbsoluteLayout w taki sposób, aby obraz zmieniaï rozmiar wraz z widokiem. NastÚpnie dodajemy
splashLayout do strony treĂci za pomocÈ kontrolki StackLayout. Przesïaniamy teĝ metodÚ
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OnAppearing cyklu ĝycia strony Xamarin.Forms.Page, która to metoda jest wywoïywana bezpo-

Ărednio przed pojawieniem siÚ strony na ekranie, i definiujemy opóěnienie dïugoĂci trzech
sekund przed utworzeniem nowego egzemplarza strony NavigationPage, która wyznaczy naszÈ
stronÚ WalksPage jako gïównÈ stronÚ treĂci.

Modyfikacja klasy App Xamarin.Forms
W tej sekcji zainicjalizujemy klasÚ App z biblioteki Xamarin.Forms, aby wywoïywaïa naszÈ stronÚ
SplashPage i ustawiaïa stronÚ gïównÈ aplikacji, jeĂli wykryje urzÈdzenie z systemem operacyjnym Android.
Oto lista czynnoĂci do wykonania:
1. Otwórz plik TrackMyWalks.cs znajdujÈcy siÚ w grupie TrackMyWalks w edytorze
kodu.
2. Znajdě metodÚ App i wpisz poniĝszy pogrubiony fragment kodu, jak pokazano
na listingu:
//
// TrackMyWalks.cs
// TrackMyWalks
//
// Autor Steven F. Daniel, 04.08.2016
// Copyright © 2016 GENIESOFT STUDIOS. All rights reserved.
//

using Xamarin.Forms;
namespace TrackMyWalks
{
public class App : Application
{
public App()
{
// sprawdzenie platformy

if (Device.OS == TargetPlatform.Android)
{
MainPage = new SplashPage();
}
else
{
// strona gáówna aplikacji

var navPage = new NavigationPage(new TrackMyWalks.WalksPage()
{
Title = "Track My Walks"
});
MainPage = navPage;
}
}
}
}
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W kodzie tym najpierw za pomocÈ klasy Device.OS sprawdziliĂmy, na czym dziaïa nasza aplikacja
Xamarin.Forms, nastÚpnie przy uĝyciu klasy TargetPlatform sprawdziliĂmy, czy dziaïa ona w systemie operacyjnym Google Android. JeĂli tak, to wïasnoĂci MainPage konstruktora App przypisujemy nowy egzemplarz strony ContentPage, który bÚdzie wykorzystywaï stronÚ SplashPage jako
stronÚ gïównÈ. JeĂli wynik testu jest negatywny, tworzymy nowy egzemplarz klasy NavigationPage,
który ustawiamy na naszÈ stronÚ WalksPage, po czym ustawiamy go jako gïównÈ stronÚ treĂci.

Róĝnice miÚdzy Xamarin Studio
i Visual Studio
Jeĝeli ktoĂ chce tworzyÊ aplikacje mobilne, to obecnie ma do wyboru dwa Ărodowiska programistyczne: Xamarin Studio i Microsoft Visual Studio. PodkreĂlÚ, ĝe choÊ wszystkie zrzuty ekranu
i przykïady kodu pokazywane w tej ksiÈĝce zostaïy utworzone w Xamarin Studio na komputerze Apple Macintosh, to kod powinien bez problemu daÊ siÚ skompilowaÊ takĝe w systemie Windows w Ărodowisku Microsoft Visual Studio 2015.
Zanim jednak na powaĝnie zagïÚbisz siÚ w tajniki tworzenia aplikacji mobilnych, musisz wiedzieÊ,
ĝe te dwa Ărodowiska dzielÈ istotne róĝnice. JeĂli korzystasz z Xamarin Studio w systemie Windows, to przy tworzeniu nowego rozwiÈzania Xamarin.Forms zawsze automatycznie otrzymasz
rozwiÈzanie Android.
JeĂli chcesz integrowaÊ i tworzyÊ aplikacje dla systemu Windows Phone, musisz posïugiwaÊ
siÚ Ărodowiskiem Microsoft Visual Studio w systemie Windows. Aby tworzyÊ aplikacje dla systemu
iOS, musisz przygotowaÊ Maca do roli hosta kompilacji Xamarin, wïÈczajÈc zdalne logowanie
w preferencjach systemowych i wybierajÈc Maca jako host kompilacji w Ărodowisku Microsoft
Visual Studio na komputerze z systemem Windows.
WiÚcej informacji na temat przygotowania Maca do roli hosta kompilacji Xamarin znajduje siÚ w dokumentacji
Ărodowiska Xamarin na stronie https://developer.xamarin.com/guides/ios/getting_started/installation/
windows/connecting-to-mac/.

ZnajÈc podstawowe róĝnice miÚdzy Xamarin Studio i Microsoft Visual Studio, moĝemy przejĂÊ do
kompilacji, budowy i uruchomienia naszej aplikacji TrackMyWalks w symulatorze systemu iOS.
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Uruchamianie aplikacji TrackMyWalks
w symulatorze
W tym podrozdziale dowiesz siÚ, jak skompilowaÊ i uruchomiÊ aplikacjÚ TrackMyWalks. Moĝesz
jÈ uruchomiÊ w prawdziwym urzÈdzeniu lub wybraÊ jeden z kilku dostÚpnych symulatorów
urzÈdzeñ z systemem iOS.
Numer wersji symulatora zaleĝy od wersji pakietu SDK systemu iOS zainstalowanego w komputerze. Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Aby uruchomiÊ aplikacjÚ, wybierz urzÈdzenie z listy dostÚpnych symulatorów
systemu iOS i kliknij opcjÚ menu Uruchom.

2. NastÚpnie otwórz podmenu Uruchom za pomocÈ, kliknij opcjÚ Custom Configuration…
(konfiguracja uĝytkownika), po czym kliknij przycisk Run (uruchom) w oknie
dialogowym Custom Parameters (parametry uĝytkownika).
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3. Ewentualnie moĝesz skompilowaÊ i uruchomiÊ aplikacjÚ TrackMyWalks
naciĂniÚciem kombinacji klawiszy Command+Return.
Po zakoñczeniu kompilacji pojawi siÚ okno symulatora systemu iOS z uruchomionÈ aplikacjÈ
TrackMyWalks, co przedstawiono na poniĝszym zrzucie ekranu:

Jak widaÊ na powyĝszym rysunku, obecnie aplikacja wyĂwietla listÚ statycznych wpisów na
temat szlaków, które to wpisy sÈ prezentowane w widoku ListView. Gdy uĝytkownik kliknie przycisk Dodaj szlak, zostanie wyĂwietlona strona treĂci WalkEntry, na której moĝna wprowadziÊ
dane dotyczÈce kolejnego szlaku.
Obecnie strona ta jeszcze nie zapisuje wprowadzonych informacji, ale w nastÚpnych rozdziaïach
dodamy odpowiednie mechanizmy. KlikniÚcie przycisku Zapisz bÚdzie powodowaïo powrót do
gïównej strony aplikacji TrackMyWalks (zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
Na zrzucie ekranu przedstawiono sposób nawigacji miÚdzy stronami, gdy uĝytkownik wybierze
z listy szlak. Na ostatnim ekranie pokazany jest przebyty dystans wraz ze szpilkÈ wskazujÈcÈ
miejsce szlaku na mapie.
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Gratulacje! WïaĂnie ukoñczyïeĂ prace nad podstawowÈ strukturÈ aplikacji TrackMyWalks i interfejsem uĝytkownika wszystkich stron treĂci, które bÚdÈ wykorzystywane w tej aplikacji. W nastÚpnych rozdziaïach zastosujemy w naszej aplikacji lepsze wzorce projektowe, zdefiniujemy
ïadniejsze elementy interfejsu uĝytkownika oraz dodamy mechanizm synchronizacji danych na
bieĝÈco oparty na REST-owych interfejsach API usïug sieciowych.

Podsumowanie
W tym rozdziale pokazaïem Ci, jak utworzyÊ wieloplatformowÈ aplikacjÚ Xamarin.Forms dla
systemów iOS i Android. Potem opisaïem kilka stron treĂci ze statycznymi danymi.
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ, jak za pomocÈ domyĂlnych interfejsów API nawigacji
Xamarin.Forms moĝna przechodziÊ miÚdzy stronami z treĂciÈ (które w znacznym stopniu omówimy

w rozdziale 3.) z zastosowaniem w nich elastyczniejszej usïugi nawigacyjnej, ïatwiej poddajÈcej
siÚ konfiguracji. Na koniec omówiïem najwaĝniejsze róĝnice miÚdzy Ărodowiskami programistycznymi Xamarin Studio i Microsoft Visual Studio oraz pokazaïem, jak uruchomiÊ aplikacjÚ
TrackMyWalks w symulatorze.
W kolejnym rozdziale poznasz wzorzec architekturalny MVVM (ang. Model-View-ViewModel
— „model – widok – model widoku”) i dowiesz siÚ, jak go zaimplementowaÊ w swojej aplikacji,
oraz nauczysz siÚ dodawaÊ nowe modele widoków do swojego rozwiÈzania Xamarin.
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Android, 26, 45, 48, 53, 151, 278, 291, 307, 319
kontrolka, 169, 174
typ pola, 310
aplikacja
debugowanie, 309
ekran, 307
identyfikator, 331
UDID, 339
interakcja, 307
kompilowanie, 49, 50
mobilna, 223
profil dostarczania, 333
publicznie dostÚpna na Facebooku, 259
Ăcieĝka do pakietu, 309
uruchamianie, 49, 50
uruchamianie w symulatorze, 309
Apple App Store, 321, 322, 328, 333, 344
Member Center, 336
opcja cenowa, 343
Azure, 222, 236, 243
komunikacja, 238
konto, 222

B
baza danych
relacyjna, 201
wykluczania wzajemne, 202
biblioteka, Patrz teĝ: pakiet
.NET Xamarin.Auth, 259
Moq, 293, 297, 298, 299
NUnit.Framework, 302
Portable Class Library, 23, 29

Kup książkę

Shared Library, 23
SQLite, 203
sqlite-net, 199
System.Net.Http.HttpClient, 229, 232
Xamarin.Forms.Maps, 45
Bundle ID, 342

D
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baza, Patrz: baza danych
szablon, Patrz: szablon danych
typ, Patrz: typ
dyrektywa @model, 208, 211

E
efekty, 172, 174, 186
ekran
aplikacji, 307
startowy, 45, 47, Patrz teĝ: strona startowa
zrzut, 309
element potomny, 46
etykieta, 55
EntryCell, 37

F
Facebook, 256, 257, 310
uwierzytelnianie, 257, 259, 261, 269, 311
OAuth 2.0, 259
token, 265, 266, 267, 272
format JSON, 227
funkcja SSO, 283
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G
geolokalizacja, Patrz: lokalizacja

I
instrukcja using, 161
interfejs, 87
API, 82, 156, 169, 170, 174, 222, 227
Facebooka, 259
Graph, 267, 268
Effects Xamarin.Forms, 169, 170, 174
ILocationListener, 127
INotifyCollectionChanged, 55
INotifyPropertyChanged, 55, 56
INotifyPropertyChangedInterface, 58
lokalizacji, 122
NavigationService, 273
usïugi nawigacji, 84
tworzenie, 85, 87
uĝytkownika, 34, 53, 54, 156,
Patrz teĝ: widok
ekran startowy, Patrz: ekran startowy,
strona startowa
testowanie, 305, 316
tworzenie, 37, 41
wskaěnik aktywnoĂci, 183
Xamarin.Forms.INavigation, 82, 83
iOS, 45, 48, 53, 151, 164, 195, 278, 279, 283,
291, 307, 315, 319
certyfikat programistyczny, 326, 328
algorytm, 326
dïugoĂÊ klucza, 326
kontrolka, 169, 170
typ pola, 310
wersja, 137
iTunes Connect, 321, 323
powiadomienia, 324
pozycja tworzenie, 340
rola, 323
uĝytkownik, 323

J
jÚzyk
C#, 21, 314
F#, 21
XAML, 53

K
klasa
AbsoluteLayout, 46
App, 26, 47
AppDelegate, 315
AppInitializer, 308, 309, 310
AppQuery, 308
Assert, 300, 301
BooleanConverter, 178
Button, 39, 43
CLLocationManager, 131, 133
ConfigureApp, 307, 308, 309
DataService, 235, 238, 241
DataTemplate, 155, 156
DataTemplates, 160
odwoïanie, 161
Device, 151, 152
EntryCellEditText, 310
FacebookApiAuthToken, 265, 272, 281
FacebookApiUser, 256, 264, 279
FacebookAuthToken, 267
FacebookCredentials, 266, 281
HttpClient, 233, 234
HttpClientHandler, 233, 234
HttpMessageHandler, 233
HttpMethod, 238
HttpRequestMessage, 233
IApp, 307, 308
Image, 46
IValueConverter, 178, 179
Java.Lang.Object, 127
JsonProperty, 231
ListView, 161
LocationEventArgs, 127
MainActivity, 149, 218
Mock, 297, 299
modeli widoków, 56, 58
NavigationService, 273, 274
Newtonsoft.Json, 231
NSAppTransportSecurity, 285
NUnit.Framework.Test, 302
OAuth2Authenticator, 257, 271
OAuth2Request, 269
opakowujÈca, 199, 205
PageViewModel, 243
PlatformEffect, 171, 172, 173, 174, 176
PlatformEffects, 183, 186, 189

354

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

SQLite, 218
SQLiteConnection, 203
System.IO, 218
System.Threading.Tasks, 46
TargetPlatform, 151
Task, 88
testowa, 296
TestFixture, 297, 298, 299, 301
ToolbarItem, 34
UIAlertView, 131
UIPickerView, 168
UIPickerViewModel, 165
UITextField, 310
usïugi nawigacji, 84, 88
ViewRenderer, 271, 273
WebViewController, 208, 217
WebViewController,, 218
Xamarin.Auth, 269
Xamarin.Forms.App, 118, 150, 282
Xamarin.Forms.Application, 26
Xamarin.Forms.Core, 43, 44
konsola klienta REST, 227
kontrolka, 156
EntryCell, 162, 163
formularza, 55
ListView, 31, 162, 184, 245, 252
progressLabel, 184
ScrollView, 39, 43, 44
StackLayout, 44
TableView, 37
UIPickerView, 168, 169
Xamarin.FormsMap, 39
konwerter
BooleanConverter, 177
wartoĂci, 153, 177
logicznych, 178, 180

L
logika biznesowa, 26, 291, 305
lokalizacja, 143
Android, 124
iOS, 130
monitorowanie w tle, 134, 136
uwierzytelnianie, 132, 133, 134

M
menedĝer pakietów, 198
metoda
AllowsBackgroundLocationUpdates, 137
AppBundle, 309
AreEqual, 300, 301
asynchroniczna, 88
Class, 308
ClearText, 307
Convert, 178, 179
ConvertBack, 178, 179
Css, 308
Debug, 309
DeleteItem, 204
Detached, 176
DeviceIdentifier, 309
didAuthorizationChange, 133
DisplayActionSheet, 247, 248
Effect.Resolve, 186
EnableLocalScreenshots, 309
EnterText, 307
ExecuteSaveCommand, 142
FacebookApiUser, 266
FinishedLaunching., 315
GenerateString, 213, 214
GetItem, 203
GetItems, 203, 213
GetMyLocation, 131
GetProfileInformation, 269
GetResponseAsync, 268
HttpMethod GET, 232
HttpMethod.Delete, 237, 238
HttpMethod.Get, 237, 238
HttpMethod.Post, 237, 238
InsertPageBefore, 83
JsonConvert, 233
LoadHtmlString, 213, 214
Marked, 308, 313
NavigateToViewModel, 87
NetworkProvider, 129
OnAppearing, 46
przesïanianie, 47
OnAttached, 171, 176
OnDetached, 171, 173, 175
OnLocationChanged, 127, 128
OnPropertyChanged, 58
OnProviderDisabled, 127, 128

355

Kup książkę

Poleć książkę

Xamarin. Tworzenie interfejsów uĪytkownika

metoda
OnProviderEnabled, 127, 128
OnStatusChanged, 127, 128
PopAsync, 83
PopModalAsync, 83
PopToRootAsync, 83
PostTaskAsync, 267
PushAsync, 83
PushModalAsync, 83, 279
Query, 307, 308
RemovePage, 83
Repl, 307, 309
RequestAlwaysAuthorization, 137
SaveItem, 204
Screenshot, 307
SendRequestAsync, 237
SetDatabaseConnection, 206
StartApp, 308, 309
Tap, 307, 313
TargetPlatform, 151
testowa, 302
UITest, 307
WaitForElement, 307, 308
zwrotna, 284
Microsoft Azure, Patrz: Azure
Microsoft Development Platform, 27
Microsoft Visual Studio, 48
model, 53, 54, 55
danych, 53
FacebookApiUser, 264
TrackMyWalks, 29, 31
widoku, 53, 54, 55, 61, 94, 97, 100, 107, 111,
138, 180, 186, 188, 243, 245, 274
implementowanie, 55, 59, 60, 63, 70
testowanie, 295
tworzenie, 73
MVVM, 53, 54, 56

N
nawigacja, 88
hierarchiczna, 82
implementowanie, 84
modalna, 82
przy uĝyciu bezpoĂrednich odwoïañ, 83
Xamarin.Forms, 82
nazwa odwrócona kolejnoĂÊ elementów adresu
domeny, 24, 331

O
obiekt
AppResult, 307
ContentPage, 27
Context, 128
control, 174, 176
danych, 26
DataTemplate, 31
EntryCell, 34
EventHandler, 128, 131
Label, 34
pickerView, 165
ToolbarItem, 37
wiÈzalny, 70
okienko dialogowe, 133

P
pakiet, Patrz teĝ: biblioteka
aktualizowanie, 27
NuGet, 27, 198
HttpClient, 229
Json.Net, 227, 228
Moq, 293, 297, 298, 299
SQLite.Net, 197, 198
Xamarin Test Cloud Agent, 314, 315, 319
Xamarin.Auth, 259, 261, 283
Xamarin.Forms.Maps, 39, 41, 44, 45
SDK, 49
Facebooka, 259, 261, 263, 283
Xamarin.Forms, 27
pamiÚci zwalnianie, 142
parametr
ĂciĂle typizowany, 88
TParameter, 87
pasek
narzÚdzi, 167
NavigationBar, 148
nawigacji, 277
plik
.cs, 26, 31
.cshtml, 196
AppDelegate.cs, 217
AppInitializer.cs, 305
info.plist, 342
MainActivity.cs, 217
style.css, 197, 218
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Skorowidz

szablonowy domyĂlny, 24
Test.cs, 305
WebViewController.cs, 199, 200
projekt
obszar, 25
PCL, 26
TrackMyWalks, 22, 26
tworzenie, 22
protokóï
App Transport Security, 285
HTTP, 221, 238
przycisk, 55, 281

R
Razor, 194, 199, 206, 208, 212
ASP.NET, 194
tworzenie, 194, 207, 209, 210, 215
wywoïanie, 208
renderer, 156
tworzenie, 162, 164
Xamarin.Forms.ViewCell, 160
renderowanie, 155

S
sieÊ komórkowa, 129
silnik szablonu Razor, Patrz: Razor
sïownik, 84
splash page, Patrz: strona startowa
stos NavigationStack, 276
strona
Client OAuth Settings, 257
ContentPage, 34, 37
tworzenie, 31
gïówna szablon danych, 160
przystosowywanie do MVVM, 61, 67, 71, 76,
97, 104, 109, 115
startowa, 45, 147
strongly typed, Patrz: parametr ĂciĂle typizowany
symulator, 49
system
Android, Patrz: Android
iOS, Patrz: iOS
Windows Phone, Patrz: Windows Phone
szablon danych, 156
na stronie gïównej, 160
Razor, Patrz: Razor

¥
Ărodowisko
Calabash, 316
NUnit, 290, 291, 314
NUnit.Test, 301
testowe, 290, 291
UITest, 290, 305, 307
Xamarin Studio, 290, 291, 305, 314, 344,
349, 351
Xcode, 339, 340

T
test
akceptacyjny, 316
jednostkowy, 291
tworzenie, 296
uruchamianie, 302, 303, 304
warunek testowy, 302
NUnit, 290, 291, 296, 298
UITest, 290, 305, 318
wstrzymanie, 307, 309
Xamarin.UITest, 314
TrackMyWalks model, 29, 31
typ
AbsoluteLayout, 46
EntryCellEditText, 310
IDictionary, 236
List, 208
PropertyChangedEventHandler, 58
StackLayout, 185
UITextField, 310
UIWebView, 214

U
usïuga
IaaS, 222
lokalizacji, Patrz: lokalizacja
PaaS, 222
SaaS, 222
sieciowa chmurowa, 221
Xamarin.FormsDependencyService, 127
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W
wiÈzanie, 190
BindingMode.OneWay, 69, 70
BindingMode.OneWayToSource, 70
BindingMode.TwoWay, 70
widok, 26, 53, 54, 55, 274
StackLayout, 34
TableView, 34, 37, 162
UIPickerView, 165
wiersz poleceñ, 227
Wi-Fi, 129
Windows, 151, 177
Windows Phone, 48, 53, 151, 307
wzorzec model – widok – model widoku,
Patrz: MVVM

Z
zdarzenie
Clicked, 39, 109, 117
CollectionChanged, 55
Completed, 272
PropertyChanged, 55
zespóï programistów iOS, 321, 322

¿
ĝÈdanie HTTP, 227

X
Xamarin Studio, 48
Xamarin.Forms, 22, 27
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