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O czym dzisiaj? 



Witamy w rodzinie 

Windows!



Windows Phone

Telefony

WP Store

WP Dev Center

Windows 8

PC, tablet… = urządzenia Intel + ARM

Windows 8 Store

Windows 8 Dev Center



Co 

przyniósł ze sobą 

Windows Phone 8.0

?



Nowe telefony, nowe rozdzielczości, nowe…

 wiele rdzeni procesora,

 nowy procesor graficzny,

 nowoczesna architektura,

 karty MicroSD,

 NFC,

 portfel

 …

WVGA

800 x 480

15:9

WXGA

1280 x 768

15:9

720p

1280 x 720

16:9



Co 

łączy ze sobą światy Windows 8

i Windows Phone 8.0

? 



 jądro systemu,

komponenty systemu:

sieć, 

grafika, 

system plików,

multimedia,

model sterowników,

obsługa wielu rdzeni.

Współdzielona warstwa systemowa

WSPÓLNE:



Dlaczego wybrać 

Windows Phone 8.0?



Ładny, przejrzysty, funkcjonalny… 

System

optymalny dla naszych aplikacji







Idea stylu Modern UX odnośnie aplikacji





Uwielbiam C#/C++/HTML5/VB 

więc w nim programuję…

Wybieram 

najwygodniejszy dla mnie

sposób tworzenia



Windows Phone 8 API i jak to się ma do WP 7.x

Windows 

Phone .Net 

API

Windows 

Phone 

Runtime

Win32 + COM

Zarządzalnie Zarządzalnie

i natywnie

Natywnie

Aplikacje: WP7.1 XAML + C#/VB

Aplikacje: WP8.0 XAML + C#/VB

Aplikacje: WP8.0 = XAML + C++

Gry: WP8.0 = DirectX/Direct 3D + C++

Gry: WP7.1 XNA + C#/VB

Aplikacje: WP8.0 XAML + C#/VB z grafiką w Direct3D



Zawiera wszystkie API z Windows Phone 7.x

Przestrzenie nazw System i Microsoft.Phone

Cała gama nowych klas, chociażby:

Microsoft.Phone.Wallet

Microsoft.Phone.Tasks.ShareMediaTask

Microsoft.Phone.Storage.ExternalStorage

Microsoft.Phone.Networking.Voip

Zarządzalnie: Windows Phone .Net API



Windows Phone Runtime   

jest pewnym podzbiorem

pełnego WinRT

Zaimplementowane w C++

Projekcja na C#, VB.NET, C++

Brak projekcji na 

HTML5/JavaScript

Zarzadzalnie i natywnie: Win PRT API

Pełny WinRT

(~11 000 obiektów)

Podzbiór 

przeniesiony 

do Win PRT 

(~ 2 400 obiektów)
Specyficzne 

dla 

telefonu

(~600 obiektów)



Dostęp do niektórych Win32 API np.:

Winsock do niskopoziomowej implementacji połączeń,

Camera API,

COM API takie jak CoInitializeEx, CoTaskMemAlloc, CoTaskMemFree, CreateFile2, ReadFile, 

WriteFile, HeapAlloc, CreateMutexExW, WaitForSingleObjectW

Metoda głównie dla programistów piszących w kodzie natywnym, aczkolwiek możemy 

dodawać referencje w kodzie zarządzanym

Natywnie: Win32 + COM



Funkcjonalne, szybkie i wygodne… 

Narzędzia

do tworzenia i testowania 

aplikacji



http://dev.windowsphone.com

Twoje centrum dowodzenia aplikacjami



Nie jest wymagane do tworzenia aplikacji

Jest wymagane do testowania aplikacji na urządzeniu i publikacji

w Windows Phone Store

Jak je otrzymać?:

 znajduje się w MSDN,

 studenci bezpłatnie poprzez Dreamspark,

 płacąc 99$ rocznie per programista.

Konto deweloperskie



Dla programistów – Visual Studio 2012



Dla designerów – Blend for Visual Studio



Testowanie różnych scenariuszy na emulatorze



Analiza działania aplikacji



Dzięki Windows Phone 8.0:

dostaniesz zestaw przyjaznych narzędzi do 

tworzenia i testowania aplikacji w sposób, który 

Tobie najbardziej odpowiada,

Twoja aplikacja i twój pomysł będą w centrum 

uwagi!



Co nowego dla 

programisty w wersji 

8.0?



Nowe wielkości i szablony kafelków

W Windows Phone 8 możemy korzystać z trzech typów Tile:

Flip – dwa „rotujące” obrazki (tożsame z WP 7.1 Tile)

Iconic – sama pojedyncza ikona

Cycle – „rotacja” do dziewięciu różnych obrazków



Użytkownik może dodać powiadomienia z 

naszej aplikacji (LockScreen

Notification)

Nasza aplikacja może zmienić tło 

zablokowanego ekranu (LockScreen

Background)

Dostęp do LockScreen



SaveAppointmentTask

ShareMediaTask

MapDownloaderTask

MapsTask

MapsDirectionsTask

Zestaw nowych launcherów



Nowa kontrolka korzysta z technologii i zasobów Nokia

Zawiera m.in.:

 cztery modele kartograficzne

 tryb jasny i ciemny

 informacje o ruch, trasach itp.

Bliźniacze API do lokalizacji z Windows 8

Windows Phone OS 7.1 .NET Location API nadal jest wspierane

Background task pobierający  lokalizację urządzenia

Nowa kontrolka do wyświetlania map 

+ nowe API do lokalizacji



Voice Commands

umożliwia uruchomienie aplikacji, lub jej 

konkretnej funkcji, za pomocą głosu, po 

przytrzymaniu przycisku Start

Speech Recognition + Text-to-Speech 

API wspiera przekształcenie mowy w 

tekst i czytanie już zapisanego teksu

Komendy głosowe i rozpoznawanie mowy



Portfel

 Możliwość zarządzania kartami i 

„kuponami” z poziomu własnej aplikacji

 Obsługa kart:

 kredytowych i debetowych,

 lojalnościowych,

 specjalnych ofert,

 Wsparcie dla „tap to pay”

http://www.windowsphone.com/en-us/apps/c22efe48-ad9e-e011-986b-78e7d1fa76f8
http://www.windowsphone.com/en-us/apps/0ae6a2fa-0fdb-df11-a844-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/en-us/apps/47878950-105f-e011-81d2-78e7d1fa76f8


Nowe możliwości aparatu fotograficznego             

i przetwarzania zdjęć
 Lenses = rozszerzenia do kamery oferujące nowe 

opcje, możemy tworzyć je sami i udostępniać

użytkownikom 

 Picture.GetPreviewImage() = miniaturka obrazka

 Integracja aplikacji z Photo Edit Picker lub 

rejestracja jako własny edytor

 Upload zdjęć w tle to zewnętrznych serwisów

 Zaawansowana kontrola(klasy 

PhotoCaptureDevice i 

AudioVideoCaptureDevice)



VoIP i wideo rozmowy

 API dostępne dla wszystkich

deweloperów

 Rozmowy integrują się z systemem 

telefonu

 Aplikacje VoIP działają również w tle



Bluetooth API

 komunikacja aplikacja – aplikacja,

 komunikacja aplikacja – urządzenie 

Proximity API

 połączenie aplikacji z wykorzystaniem Bluetooth,

 ustanowenie połączenia Wi-Fi, Bluetooth

lub Wi-Fi Direct pomiędzy aplikacją, a jej 

instancją działająca na innym urządzeniu,

 wysyłanie danych poprzez NFC,

 interakcję z tagami NFC

Bluetooth i NFC



Windows.Networking Windows Phone Runtime API

 nowe API kompatybilne z Windows 8

Nasłuchiwanie przychodzących połączeń (Incoming Sockets)

 wspierane przez System.Net.Sockets i Windows.Networking.Sockets

Wsparcie dla IPV6

Wsparcie dla Winsock API

 możliwość przenoszenia już istniejących bibliotek natywnych

korzystających z tego API

Możliwości sieciowe



Microsoft.Phone.Storage API umożliwia 

czytanie danych z karty MicroSD

Użytkownik może zapisywać personalne dane    

i multimedia  na karcie w telefonie

Przechowywanie danych na kartach MicroSD

Zdjęcia ▪Muzyka

Filmy ▪ Instalacja aplikacji



Dostęp do API umożliwiającego tworzenie, edycję, kasowanie, 

przeszukiwanie własnych typów kontaktów

Możliwość automatycznej synchronizacji listy z listą 

wystawiona na własnym serwerze

Własna lista kontaktów



API do tworzenia aplikacji z katalogiem własnych 

produktów 

Microsoft zapewnia całe środowisko sprzedażowe

Po stronie programisty pozostaje obsługa zakupionego

przez użytkownika przedmiotu

In-app Purchase = zakupy wewnątrz aplikacji



Company Hub 



Podsumujmy…

Dzięki Windows Phone 8.0:

dostaniesz zestaw przyjaznych narzędzi do tworzenia i testowania 

aplikacji w sposób, który Tobie najbardziej odpowiada,

Twoja aplikacja i twój pomysł będą w centrum uwagi!


