
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtagning av Drag&Drop klassbibliotek 

för WPF-baserat användargränssnitt  

 
Development of Drag&Drop class library for WPF-based 

user interface 

Robert Lööf 

 

 

 

EXAMENSARBETE 2012 

Datateknik 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet  Datateknik. Arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen. 

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Inger Palmgren 

 

Handledare: Ragnar Nohre 

 

Omfattning: 15 hp (grundnivå)  

 

Datum: 2012/06/12 



Abstract 

1 

Abstract 

System Andersson AB is a company located in Jönköping that works with 
developing computer systems for the mechanical engineering industry. As of 
today, when this report is written, the company is working on the development of 
a new Manufacturing Planning and Control (MPC) system. This new system aims 
to create not only a user friendly interface but also a modern, stylish interface. To 
achieve this, the company has decided to work with a, for them, new application 
framework; Windows Presentation Foundation (WPF). 

System Andersson is well known for developing systems for different kinds of 
touch screens, this project is no exception. For this new user interface the 
company wishes to implement different types of Drag&Drop functionality. They 
have not had enough time themselves to study and finish these parts and therefore 
they have chosen to hand out the task as a thesis project.  

The first step in the process was to get to know what WPF was and how it works, 
and especially how it handles Drag&Drop. The goal was to put together some sort 
of class library and a presentation that together were to give the company a quick 
guide on how they could implement the functionality into their system.  

As the framework was new for the company there were  also a wish for alternative 
solutions that demonstrated how the WPF framework could be used to solve the 
task in as many ways as possible. 

This report contains a summary of the projects procedure and result. In the report 
the results are presented and motivated as well as demonstrated in the appendix.
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Sammanfattning 

System Andersson AB är ett företag i Jönköping som arbetat med att utveckla 
datorsystem för verkstadsindustrin. I dagsläget då denna rapport skrivs håller 
företaget på att utveckla ett nytt Material och Produktionsstyrnings (MPS) system. 
För att inte bara kunna skapa ett användarvänligt, men även snyggt 
användargränssnitt har företaget valt att arbeta med, för dem, förhållandevis ny 
teknik; Windows Presentation Foundation (WPF).  

System Andersson utvecklar ofta system för olika typer av pek-skärmar och detta 
är inget undantag. Till detta nya användargränssnitt önskar företaget att på ett 
flertal ställen implementera olika typer ad Drag&Drop funktionalitet. Företaget 
har inte haft tid att själva lägga ned så mycket arbete på detta och har då valt att 
dela ut uppgiften som ett examensarbete.  

Första steget av arbetet var att sätta sig in i hur WPF fungerar i allmänhet och 
därefter hur det hanterar Drag&Drop. Målet var att sammanställa någon form av 
klassbibliotek och presentation så att informationen/lösningarna enkelt kan tolkas, 
anpassas och återanvändas av företaget. Utöver Drag&Drop tillkom under 
arbetets gång ett antal små deluppgifter, men som alla på något vis är relaterade till 
Drag&Drop händelser. 

Då tekniken var ny för företaget fanns även önskemål om att testa och 
demonstrera olika lösningar som utnyttjar de möjligheter WPF har att erbjuda på 
ett smart sätt. 

Denna rapport är en summering av tillvägagångssätt och resultat av detta arbete 
där olika lösningsalternativ presenteras och motiveras.  
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1 Inledning 

 

Detta examensarbete är ett samarbete mellan en student på JTH (Jönköpings 
Tekniska Högskola) och företaget System Andersson AB. Då arbetet pågick 
arbetade System Andersson med att utveckla  ett nytt MPS (Material och 
Produktionsstyrnings) system enligt ett konceptet de kallar Aktivt IT. Ett av målen 
med detta nya system var att skapa ett nytt, fräsch, smidigt och användarvänligt 
gränssnitt.  

När examensarbetet startade fanns påbörjade delar av systemet och uppgiften som 
arbetet grundades på var att konstruera en eller ett par alternativa lösningar för hur 
vissa av användargränssnittets funktioner skulle implementeras. Lösningarna 
skulle implementeras i en beta version av systemet och presenteras på ett bra sätt 
så att System Andersson kunde få en bra förståelse för hur lösningarna är 
uppbyggda.  

Uppgiftens fokus var på att sammanställa ett klassbibliotek för funktioner så som 
Drag&Drop och pek-funktionalitet men under arbetets gång tillkom diverse andra 
saker som skulle ske runt omkring i samband med att en Drag&Drop operation 
påbörjades eller avslutades.  

Då utvecklingen av systemet redan var påbörjat var utvecklingsmiljön (Visual 
Studio 2010) och applikations ramverket (WPF[1], Windows Presentation 
Foundation) en given förutsättning. Arbetet involverade i första hand att sätta sig 
in i hur WPF fungerar och därefter att hitta lösningar för hur önskade funktioner 
skulle kunna lösas och implementeras.  

Det fanns ett starkt intresse från System Anderssons sida att få förståelse för hur 
WPF's alla nya möjligheter kunde användas för att implementera lösningarna på 
ett smidigt och effektivt sätt, så presentationen av lösningarna var en nästan lika 
viktig del som själva klassbiblioteket. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

Då denna rapport skrevs hade System Andersson AB[2] en produkt som kallas 
Andersson Classic. Andersson Classic är ett omfattande MPS system byggt för 
lagerhållning, produktion, rapportering, beställningar och inleveranser mm.  

System Andersson arbetade då på att ta fram en ny produktserie som de kallar 
”Aktivt IT” och en produkt i denna serie är  Andersson Planering. Denna produkt 
är skapad för en stor pekskärm (storleksordning 3x2 meter) som ämnas säljas 
tillsammans med systemet. Tanken är att skärmen skall kunna placeras ute på 
industrigolvet och ge alla en överblick över dagens/veckans produktion, vad som 
är gjort, vilka material som är på väg in, vad som saknas, om produktionen ligger 
efter planeringen etc.  

Ett av målen med denna nya produkt, som för närvarande är i ett beta-stadium, är 
att att utveckla ett användargränssnitt som är mycket mer estetiskt med funktioner 
som en WinForms (Windows Forms) applikation har svårt att erbjuda på ett 
smidigt sätt. 

För projektet har WPF valts som ramverk. WPF valdes för sina, i dålägets, 
överlägsna grafiska möjligheter som möjliggör att skapa en applikation med 
utseende som de flesta troligen relaterar till webbsidor snarare än Windows 
applikationer. WPF utnyttjar ett Markup Language[3] kallat XAML (uttalas 
Zammel) för att beskriva användargränssnittet. XAML liknar på många sätt, det 
välkända och lätthanterliga, HTML men är väldigt mycket kraftigare vad gäller 
länkning mellan presentation, funktion och bakomliggande data. 

Företaget har alltså valt att utveckla det nya systemet med WPF och C#. Nedan 
visas en jämförelse mellan Andersson Classic och beta versionen av det nya 
systemet vars kod delvis har använts som testplattform i examensarbetet. Detta 
kan förhoppningsvis ge en uppfattning om vad System Andersson önskar uppnå 
med sitt nya system, med reservation för att detta är en äldre version av 
programmet, det finns nyare versioner som ser mycket annorlunda ut. 

  

 

Figur 1: Andersson Classic 

 

Figur 2: En äldre Beta version av 

Andersson Planering 
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Viktiga delar av det nya systemet kommer att vara diverse användargränssnitts 
funktioner, saker som ”Drag & Drop”- (tillsammans med pek-) och adorners[4] 
funktionalitet. Det är i detta som examens arbetet grundar sig. WPF tillsammans 
med ovan nämnda funktioner är för företaget mer eller mindre obeprövad mark. 
Som nämndes har ett par beta versioner av systemet och dess användargränssnitt 
skapats för att visas upp på mässor, men någon färdig lösning för hur dessa delar 
skall lösas på ett smidigt och effektivt sätt är, inför projektets uppstart, okänt. 

Anledningen till att företaget delat ut denna uppgift som ett examensarbete är att 
de vill ha hjälp att utveckla ett ”Revolutionerande beläggningssystem” (för att 
använda deras egna ord) och de vill gärna se en eller ett par alternativa lösningar 
till en mängd olika delar av systemets användargränssnitts-funktioner som 
utnyttjar WPF på ett smart sätt.  

Att implementera Drag & Drop funktionalitet och adorners etc. är i sig inget nytt, 
det går att göra utan WPF. WPF är inte heller det något nytt då det har funnits 
sedan 2006 och även om det då saknade många saker som idag ingår i WPF som 
standard så finns det klassbibliotek att köpa som förmodligen inte skulle behöva 
modifieras alltför mycket för att kunna användas ihop med det nya systemet.  

Men istället har System Andersson valt att göra ett examensarbete av problemet. 
Deras förhoppningar är att samarbetet med studenter från högskolan skall bidra 
till att utveckla ett system som känns ”nutida” samtidigt som det skall fungera för 
dem som arbetar idag. 

1.1.2 Problembeskrivning 

En kort sammanfattning av problemet är att involverade delar av applikationen 
handlar om utnyttja teknik som företaget ej tidigare arbetat med i någon större 
utsträckning. Samtidigt som en färdig lösning sparar företaget tid och pengar vill 
de även kunna dra lärdom av resultatet och det är därför viktigt att det 
dokumenteras/presenteras på ett sådant vis att företaget kan sätta sig in i och få 
en överblick av lösningen på ett smidigt sätt. 

1.1.2.1 Utgångspunkt 

Problemets grund är att det fanns ett ganska färdigt användargränssnitt. Till detta 
finns en lång lista på önskemål hur olika saker i användargränssnittet skall fungera 
tillsammans med en hel del något odynamiska/hårdkodade demonstrationer på 
vad som önskas vara möjligt att göra. Vad som skall lösas är hur dessa funktioner 
skall konstrueras och implementeras. Om det visar sig svårt/omöjligt att skapa en 
lösning enligt önskemålen, kanske en bättre lösning kan hittas som uppnår samma 
mål men med en alternativ lösning av användargränssnittets upplägg. 
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1.2 Syfte 

1.2.1 Företagets syfte 

Företagets syfte med uppgiften är att man vill i samarbete med studenter från JTH 
skapa ett ”revolutionerande beläggningssystem” för verkstadsindustrin. Till detta 
system vill man skapa ett, nutida och gärna lite framtida användargränssnitt med 
teknik (WPF) som företaget inte använt tidigare. 

Företaget vill se en eller gärna flera alternativa lösningar på en mängd funktioner 
till systemets användargränssnitt. I första hand handlar detta om Drag&Drop med 
adorners men även funktioner runt omkring Drag&Drop operationen. Saker som 
att flytta tillhörande länkade objekt när ett föremål flyttas, uppdatera listor, 
beräkna värden som ändras när en Drag&Drop operation utförs och reflektera 
dessa i användargränssnittet. 

Det mest intressanta i uppdraget ligger i lösningar som utnyttjar WPF på ett smart 
och effektivt sätt och lösningar som kan presenteras på ett sådant vis att företaget 
kan utnyttja lösningarnas upplägg/tankesätt i resterande delar av systemet som är 
under utveckling. 

1.2.2 Studentens syfte 

Utöver att uppfylla företagets önskemål var syftet att delta i utvecklingen av en 
större applikation och förhoppningsvis skapa en lösning som kommer att 
användas i det slutgiltiga systemet. Det fanns även en möjlighet att ifrågasätta 
eventuell orimlig design som påträffats och diskutera alternativa lösningar, men i 
stort sätt var systemet och dess användargränssnitt färdigutvecklat.  

I arbetet ingår även att finna en bra form för dokumentation/presentation av 
lösningen, och att skapa nödvändiga dokument för detta ändamål. 

En annan del av arbetet var att sätta sig in i och ta del av ny teknik, kunskap som 
förhoppningsvis visar sig användbar i framtiden. 

1.2.3 Målsättning för examensarbetet 

Målsättningen är att skapa ett klassbibliotek som implementerar de funktioner 
som företaget önskar samt att finna en lämplig form för dokumentation och 
presentation av arbetet. Lösningarna skall innehålla så många alternativa lösningar 
som möjligt tillsammans med motiveringar och förklaringar till varför lösningarna 
valts. Målsättningen med själva klassbiblioteket är att det i stort sett skall vara så 
klart att det kan användas utan större anpassning i den slutgiltiga versionen av 
systemet. 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten byter ”Teoretisk bakgrund” mot ”Teknisk bakgrund” som kommer 
innehålla en kort introduktion till WPF och fokusera på de delar av WPF som är 
relevanta för examensarbetet. Begrepp som XAML, DataBinding och 
DataTemplate kommer introduceras för att ge läsaren en överblick i vad de tillför 
som inte erbjuds av WinForms. Rapporten fokuserar på Drag&Drop och 
adorners samt de operationer som sker runt omkring vid förflyttning av ett 
föremål. 

Examensarbetet fokuserar inte på bakomliggande struktur och upplägg av 
informationen som presenteras. Användargränssnittets design är även det en 
sekundär fråga, även om detta är en väldigt viktig del av ett användargränssnitt 
handlar arbetet framför allt om att konstruera och implementera 
användargränssnittets funktionalitet. Om en lösning visar sig vara väldigt svår att 
skapa eller på annat vis framstår som olämplig/orimlig när väl implementerad bör 
designen övervägas och alternativa lösningar kan komma att presenteras. 

1.3.1 Förtydligande av delmoment 

Projektet kom att delas in i delmoment. Nedan är ett försök att förtydliga och på 
så vis avgränsa de olika delarna så tydligt som möjligt. 

 - Drag&Drop  - ProgressBars 
 - Adorners   - Touch 
 - Linked Drag&Drop  - HitTesting 

 

Drag&Drop avser funktionen att kunna dra ett föremål med musen från en lista 
till en annan. 

Adorners är den visuella presentationen av objektet som visas under muspekaren 
vid förflyttningen.  

Linked Drag&Drop är en länkning mellan objekt av klasserna Operation och 
Material. Material är bundna till en Operation, i en många till en relation (n:1), 
därför är det önskvärt att om en Operation flyttas till en annan maskin och/eller 
dag till en annan så skall tillhörande material automatiskt följa med. 

ProgressBars används för att illustrera hur mycket en resurs, i detta fall en 
maskin, utnyttjas. Då utnyttjande graden överstiger 100% önskas färgen ändras till 
röd för att upplysa användaren om en orimmlig arbetsfördelning. Dessa värden 
måste hållas uppdaterade då operationer förflyttas. 

Touch är en utökning av Drag&Drop, funktionerna skall alltså även fungera på 
en pekskärm. 

HitTesting är en extra uppgift där en position på skärmen används för att hitta 
ett objekt och dess data. Detta är en funktion System Andersson kikat på och 
försökt använda tillsammans med ett 3:e parts bibliotek men inte haft tid att 
utreda ordentligt. 
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1.4 Disposition 

I nästa avsnitt presenteras några av de viktigaste WPF begreppen för att läsaren 
skall få en bättre förståelse för vad WPF är och viss förståelse för hur lösningarna 
som senare presenteras fungerar.  

Avsnittet genomförande handlar om tillvägagångssätt, referenser och litteratur 
som har använts för att lösa delmomenten som formulerades i föregående avsnitt.  

I resultat delen presenteras lösningarna och lösningsalternativen som 
sammanställts under projektets gång. Lösningarna presenteras i en mer teoretisk 
form i detta avsnitt, för en mer detaljerad beskrivning av hur lösningarna 
implementeras i en applikation se Bilaga 1. 

Avslutningsvis följer en kort avsnitt med förslag till förbättringar av arbetet och ett 
par rekommendationer rörande lösningarna. 
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2 Teknisk bakgrund 

Rapporten förutsätter att läsaren har viss kännedom om applikationen Microsoft 
Visual Studio, programspråket C# och allmän kunskap om Objekt Orienterad 
Programmering. Detta avsnitt har valts att helt tillägnas läsarna för att ge dem 
insikt i vad WPF är och introducera ett antal fundamentala begrepp som kommer 
dyka upp ett flertal gången i rapporten. Den som redan är bekant med WPF kan 
utan nackdel gå direkt vidare till nästa avsnitt i rapporten. 

2.1 Vad är WPF? 

Låt oss inleda detta med ett kort citat. 

”Usability issues aside, Hollywood has been telling us for a long time that software 
in the real world isn't as compelling as it should be. You can probably think of 
several examples on your own of TV shows and movies with comically unrealistic 
software. But lately, real-world software has been catching up to Hollywood's 
standards!” (Nathan, 2010, s. 9)  

Under skalet är WPF mycket likt WinForms, men med ett antal intressanta 
undantag/additioner. Nedan förklaras grundläggande begrepp som kommer att 
återkomma ett antal gånger under rapportens gång. 
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2.1.1 Allmänna begrepp 

Adorner 

I denna rapport avser detta den visuella kopia, av objektet som förflyttas, som 
följer med under muspekaren under en Drag&Drop operation. 
 

Template klass – Generic klass 

I C++ kallas klasser som kan hantera valbara data typer kallas för Template 
classes. I C# kallas dessa Generic classes. Då WPF använder ordet Template för 
andra ändamål kommer jag att kalla dessa för generiska klasser. 
 

Event/Eventhandler – Händelse/Händelsehanterare 

Läsarens förväntas veta vad ett event är och hur en eventhandler fungerar, här 
upplyser jag bara läsaren om översättningen. När rapporten senare talar om en 
”händelse” avses alltså ett så kallat ”event”. 
 

2.1.2 WPF relaterade begrepp 

XAML 

XAML är ett XML liknande Markup Language[3] som först och främst används 
för att beskriva ett användargränssnitts utseende. Ur denna synvinkel är XAML 
väldigt likt HTML men i XAML finns stöd för att koppla (binda) 
användargränssnitt till funktioner. Med ”funktioner” menas inte enbart 
händelsehanterare. WPF har en mängd typer av inbyggda beteenden som med 
XAML kan bindas till användargränssnittet. 
 

DataBinding 

En av de mest intressanta typerna av koppling, eller som WPF väljer att kalla det, 

bindning är DataBinding. Med DataBinding kan en textruta bindas till en textsträng. 

Det går att ange om bindningen skall vara en- eller två-vägars, dvs. om strängen 

ändras, skall då texten i textrutan ändras eller ej? Och vice versa. Det går även binda 

en kontrolls egenskap (property) till en annan kontroll. Exempelvis kan en hel 

applikations Fontsize bindas till en så kallad ”slider” kontroll som då kan användas 

för att justera teckenstorleken i hela applikationen. Detta var ett fåtal exempel, för den 

som kikar lite närmare på WPF kommer en oändlig mängd av möjligheter och smarta, 

enkla, lösningar att uppdaga sig.  
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Template 

Som nämndes i allmänna begrepp är alltså Templates i WPF inte att förväxla med 
en Template klass i C++. I WPF är en Template grundstrukturen för en kontroll. 
Ett enkelt (demonstrativt men inte helt korrekt) exempel är en knapp. En knapp 
har en Template som anger vad kontrollen består av. För enkelhetens skull kan vi 
säga att knappen består av en Border, denna har svart kant och rundade hörn och 
är fylld med grå färg. Inuti denna Border finns ett Textblock som är bundet till 
knappens ”Text” attribut. 
 

DataTemplate 

En DataTemplate är en Template skapad av applikationens utvecklare. 
Exempelvis kan en DataTemplate appliceras på en ListViews innehåll. Därmed 
kan utvecklaren specificera utseendet på var rad i listan. Exempelvis kanske listan 
innehåller kontakt personer. Var person kanske önskas representeras av en bild till 
vänster och namn, adress etc. uppgifter till höger om bilden. Under bilden kanske 
det önskas en detalj knapp som öppnar ett nytt fönster med ytterligare 
information om personen. Allt detta, och så klart mycket mer, är möjligt genom 
att utvecklaren skapar en egen DataTemplate. 
 

DataContext 

DataContext anger en relativ utgångspunkt för DataBinding. Exempelvis kan vi 
ange att en Border skall ha en DataContext som pekar på ett objekt av typen 
Customer, alltså ett objekt som representerar en kund. Innanför denna Border 
placeras en textruta som binds till ”Name” med hjälp av DataBinding. 
Applikationen vet då att det är Name attributet från den angiva Customern som 
önskas visas i textrutan. 
 

ItemsSource 

ItemsSource liknar DataContext i många avseenden och används på listor av olika 
slag. ItemsSource pekar ofta på en samling objekt placerade i en så kallad 
ObservableCollection<> och anger de objekt som skall presenteras på var rad i 
listan. En lista har även en DataContext, men DataContext och ItemsSource  
pekar inte alltid på samma sak. 

  



Teknisk bakgrund  

13 

2.1.3 En kort demonstration 

Nedan följer en kort demonstration av hur en enkel WPF applikation skapas. 
Denna demonstration görs för att läsaren skall få en bild av hur det fungerar att 
utveckla en WPF applikation. Demonstrationen syftar även till att presentera 
ovanstående begrepp i en mer praktiskt form för att ge läsaren en större förståelse 
för deras användningsområden. Viss information har nämnts i begrepp-
förklaringarna ovan men förhoppningsvis ger nedanstående text mer konkreta 
exempel på användningsområden än tidigare förklaringar.  

XAML 

När ett nytt WPF projekt startas i Visual Studio finns som 
väntat enbart ett tomt fönster. Nedan följer .xaml filen till 
en nyskapad applikation. 

<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        x:Class="MyNamespace.MainWindow"> 
    <Grid> 
    </Grid> 
</Window> 

 

Som synes innehåller filen ett element av typen Window som i sin tur innehåller 
en Grid. I detta skede är det svårt att se om det är en vanlig WinForms eller WPF 
applikation. 

Som nämndes tidigare är XAML i många avseenden likt att koda HTML och den 
som har viss förståelse för HTML bör ganska enkelt kunna sätta sig in i 
dokumentets struktur. Nedan adderas en TextBox och en ”Button” som innesluts 
i en ”StackPanel” (för att snyggt stapla elementen ovanpå varandra). Knappen 
tilldelas en händelsehanterare för att hantera en ”Click” händelse. 

<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        x:Class="MyNamespace.MyWindow"> 
    <Grid> 
        <TextBox x:Name="myTextBoxTop" Text="Lite text"/> 
        <Button Click="btnClear_Click" Height="20">Clear text</Button> 
    </Grid> 
 

</Window> 

  

Figur 3 En tom WPF 

applikation. 

Figur 4WPF 

applikationen nu med 

två enkla kontroller. 
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Figur 5 Slidern 

dragen åt vänster 

för att förminska 

knappen 

Figur 6 Slidern 

dragen åt höger för 

att förstora knappen 

Code Behind 

I WinForms skapas användargränssnittet i form av C# kod vilket gör designer och 
programmerare starkt beroende av varandra. I och med XAML minskar WPF 
beroendet mellan dessa två roller och möjliggör ett mer parallellt arbetsflöde.  

Beroendet mellan designer och programmerare minskas även av något som kallas 
”Commands” och ”View models”, men detta ligger utanför rapportens intresse 
område och förklaras ej här.  

Då ett nytt fönster läggs till i projektet skapar Visual Studio en tillhörande .xaml.cs 
fil som innehåller konstruktören för fönstret och i denna fil kan händelsehanterare 
till fönstrets knappar placeras. Här bör alla som programmerat en WinForm 
applikation känna igen sig. 

Till exemplet på förra sidan hör följande C# kod: 

namespace MyNamespace 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for MyWindow.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class MyWindow : Window 
    { 
        public MyWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void btnClear_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            myTextBoxTop.Text = ""; 
        } 
    } 
} 
 
 

DataBinding 

Databinding är ett enkelt sätt att knyta ihop användargränssnittet 
med bakomliggande data. Det går enkelt att knyta ihop en siffra 
eller text-sträng med en textruta, en bild med en bildruta etc. på 
ett sådant vis att när texten/bilden ändras i bakgrunden sker en 
uppdatering av användargränssnittet automatiskt. För att 
demonstrera detta utökas XAML koden i exemplet. 

 

   <Grid> 
      <StackPanel> 
      <Label Grid.Column="0">Button's Height:</Label> 
      <Slider x:Name="sliderHeight"  
              Margin="5,5,5,5"  
              Height="50" Maximum="150"  
              Minimum="20" Value="50"/> 
      <TextBox x:Name="myTextBoxTop"  
              Text="{Binding ElementName=myTextBoxBottom, Path=Text}"/> 
      <TextBox x:Name="myTextBoxBottom"  
              Text="{Binding ElementName=myTextBoxTop, Path=Text}"/> 
      <Button Click="btnClear_Click"  
              Height="{Binding ElementName=sliderHeight, Path=Value}"  
              Content=”Clear text”/> 
     </StackPanel> 
   </Grid> 
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Kod-filen förblir helt oförändrad och visuellt ser applikationen fortfarande ganska 
ointressant ut. Men utan kod har nu applikationens beteendet ändrats. Om text 
matas in i en av textrutorna, eller sudds ut, så dyker identisk text upp i den andra 
rutan samtidigt. Flyttas ”Slider”n åt höger ökar knappens storlek, och åt vänster så 
minskas storleken. Klickar man på knappen ”Clear text” rensas texten i båda 
fälten även om koden bakom knappen enbart rensar ett av fälten.  

Att binda två textrutor kan tyckas meningslöst och görs  bara i 
demonstrationssyfte men metoden har gott om användningsområden, framför allt 
om applikationen innehåller stora mängder data som önskas presenteras visuellt, 
då är det enkelt att binda text-, bild- eller graf-element till data som snabbt och 
smidigt dyker upp på skärmen.  

Inget i kod-filen har ändrats sedan XAML-koden ovan tillkom. Detta 
demonstrerar att DataBinding är ett mycket effektivt sätt att knyta samman data 
med presentation utan att behöva skriva någon kod. I WPF finns ett antal klasser, 
däribland ObservableCollection<> som är en utökad form av en vanlig lista 
(List<>), men denna klass implementerar ett antal interface/funktioner som gör 
det möjligt att knyta listan till en XAML ListView/TreeView eller liknande för att 
på ett enkelt sätt få en smidig presentation av listans innehåll. 
 

Template, DataTemplate och Themes 

I grunden presenterar en ListView/TreeView eller liknande enbart den enkla 
ToString() operationen som innehåll. Men tack vare WPFs 
Template/DataTemplates går det snabbt och enkelt att skapa en mall för hur vart 
objekt skall vara strukturerat. I XAML koden går det att definiera så kallade 
”Resources” där en möjlig resurs kan vara en DataTemplate som används som 
mall för en listas innehåll. 

WPF har även stöd för Themes. Ett enkelt användargränssnitt kan utvecklas i vart 
fönsters .xaml fil, därefter kan en gemensam ”Resource Dictionary” fil skapas som 
innehåller alla ”Styles” (kan jämföras med en CSS fil). 

Exemplet från ovan följer med även till detta avsnitt. Nedan adderas en referens 
till en fil innehållande ett ”Theme”  för att snabbt göra användargränssnittet mer 
attraktivt. Theme-filen innehåller ett antal <style> taggar som ändrar kontrollernas 
Templates och på så vis ger dem ett helt nytt utseende.  

I vart projekt finns en fil som heter App.xaml. Den ser ut på följande vis i 
grunden. 

<Application x:Class="MyNamespace.App" 
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
             StartupUri="MyWindow.xaml"> 
    <Application.Resources> 
    </Application.Resources> 
</Application> 

 

  



Teknisk bakgrund  

16 

I filen anges exempelvis vilket fönster som skall öppnas när applikationen startar. 
Nedan adderas en resurs som innehåller en beskrivning av hur applikationernas 
kontroller skall se ut. 

    <Application.Resources> 
        <ResourceDictionary Source="ExpressionDark.xaml"/> 
    </Application.Resources> 

 

Utöver detta görs ett par små ändringar i layouten; den kringliggande ”Window” 
ramen tas bort och ersätts med en Border med rundade hörn. En knapp adderas 
för att kunna stänga fönstret. 

<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        x:Class="MyNamespace.MyWindow" 
        Height="250" 
        Width="200" 
        AllowsTransparency="True" 
        WindowStyle="None" 
        Background="Transparent" 
        x:Name="myWindow"> 
    <Grid> 
        <Border BorderBrush="#FF000000" BorderThickness="1,1,1,1"  
                CornerRadius="4,4,4,4"   
                Background="{StaticResource NormalBrush}"> 
            <StackPanel> 
                <!-- Nästan samma som tidigare, lagt till ”Close” knappen --> 
            </StackPanel> 
       </Border> 
    </Grid> 
</Window> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan syns exemplet med ett par olika teman applicerade. De flesta kontroller har 
en Template som går att redigera. Kontroller som går att redigera är Button, 
Slider, Tooltip, GroupBox etc. men mest intressant kanske är olika listor så som 
ListView och TreeView etc.. Till dessa finns klasser så som ListViewItem och 
TreeViewItem som även dessa har en Template som kan skrivas om. På så vis går 
det att skapa en lista innehållande visuella presentationer av objekten i listan. En 
lista behöver alltså inte innehålla ren text; med hjälp av en DataTemplate kan den 
istället innehålla bilder, tooltips, diagram, animationer, progressbars etc. etc. 
 

WPF är så mycket mer, men med viss förståelse för dessa delar är läsaren väl 
förberedd för resterande del av rapporten.  

Figur 7 Med tema: 

”ExpressionDark” 
Figur 8 Med tema: 

”BureauBlue” 

Figur 9 Med tema: 

”ShinyRed” 
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Figur 11: En av de sista producerade 

prototyperna 

3 Metod och genomförande 

Valet av programspråk och ramverk gjordes av System Andersson innan 
examensarbetet påbörjats. Som student på JTH är C# ett välbekant 
programmeringsspråk men WPF är inte del av utbildningen. Det självklara första 
steget i processen var därför att sätta sig in i grundläggande WPF-begrepp så som 
DataBinding, Templates, XAML mm.  

För att sätta sig in i WPF söktes fakta, framför allt på webben men någon form av 
litteratur som stöd för valen av programmeringslösningar var önskvärd. En 
webbsida[5] med ett ganska bra introduktions avsnitt hittades. Tutorials på denna 
sida visade sig dock ofta svåra att följa då författaren kortade ned exempel koden 
till några få kod rader och inte erbjöd fungerade exempel för nedladdning.  

Det beslutades snabbt att införskaffa en starkt rekommenderad bok, skriven av en 
av Microsofts egna utvecklare som har jobbat med .NET och WPF sedan de 
skapades, WPF Unleashed 4 (Nathan 2010). Introduktionskapitlen lästes för att 
bättre kunna fatta beslut om, och utvärdera rimligheten i, de önskemål som listats i 
projektbeskrivningen. Boken studerades fortlöpande under projektets gång och 
nästan vart kapitel innehöll en eller ett par idéer som bidragit till de slutgiltiga 
lösningsförslagen.  

Boken var en bra källa på så vis att den introducerade olika sätt saker kunde göras, 
men saknade i vissa avseenden detaljer. Exempelvis framgick det ganska otydligt 
hur en kontrolls template var uppbyggt vilket var av intresse vid ett antal tillfällen 
under arbetets gång.  

www.Google.com har använts flitigt under projektets gång, ofta har detta lett till 
en eller annan forum post på www.StackOverflow.com där det nästan alltid finns 
någon annan som ställt en liknande fråga tidigare, eller till Microsofts 
dokumentation på MSDN. 

Under arbetets gång har prototyp-byggande varit en stor del av arbetsmetoden. 
Med System Anderssons beta applikation som utgångspunkt skapades först och 
främst en ”mini” version av applikationen. Allt som inte rörde de funktioner som 
skulle implementeras under examensarbetet plockades ut ur projektet, så som 
menyer, knappar, klasser som tillhörde andra meny alternativ, style taggar etc etc. 
Nedan visas en jämförelse mellan beta versionen och den minimerade utvecklings 
versionen. 

  

 

Figur 10: En äldre beta version av systemet. 

Demonstrerar miljön som lösningen 

utvecklades för. 

http://www.google.com/
http://www.stackoverflow.com/
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3.1 Delmoment 

Så som nämnts tidigare delades projektet in i följande delmoment: 

 - Drag&Drop - ProgressBars 
 - Adorners  - Touch 
 - Linked Drag&Drop - HitTest 
 

Den minimerade utvecklingsversionen användes under projektets gång som 
prototyp bas där vart delmoment utvecklades och testades i den förenklade 
miljön. När lösningen verkade fungera fördes den över till beta applikationen för 
att verifiera att lösningen inte innehöll någon form av antaganden som inte var 
hållbara i den större applikationen.   

Under projektets gång hölls regelbundna kontakter mellan student och företag. 
Månadsvis möten genomfördes och ett antal e-mail med frågor och förslag 
växlades mellan mötena, månadsmötena användes till största del för att presentera 
hur långt projektet kommit och i de flesta fall avslutades de med att fylla på med 
nya förslag/idéer som skulle implementeras och testas.  

Delmomenten var i sig ganska små och gjordes klara ganska fort så uppgiften kom 
att utökas ett antal gånger under arbetes gång. Från början ingick enbart 
Drag&Drop, adornerns och Touch momenten.  

Touch var ett delmoment som gled lite då detta verkade vara en väldigt enkel del 
och det till en början inte fanns någon pekskärm att tillgå för utvecklingen. En 
liten överraskning uppstod dock i slutet av arbetet då företaget önskade att 
lösningen implementerades i den senaste versionen av applikationen för att kunna 
visa upp denna på slutredovisningen av arbetet. Det visade sig nämligen att 
ListViews var något som företaget knappt använde, nästan alla listor var en sk. 
DataGrid ifrån ett 3:parts klassbibliotek som inte använts under utvecklingen av 
Drag&Drop lösningarna.  
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4 Resultat och analys 

Inledningsvis presenteras här en bild av System Anderssons applikation vars 
önskade funktionalitet låg till grunden för detta examensarbete. 

 

Utseendet är inte del av detta arbetes resultat. Arbetet har fokuserat på att använda 
WPF för att implementera användargränssnittets funktionalitet. Ovan syns en av 
flertalet vyer som innehåller ett antal listor. På flera ställen i applikationen önskar 
System Andersson implementera Drag&Drop funktioner.  

Det som har skapats under arbetets gång är ett antal klasser där en eller i vissa fall 
ett par alternativa lösningar implementerats. Till detta har även ett antal prototyper 
skapats där var prototyp har löst ett eller flera av delmålen. Många av prototyperna 
är ointressanta att presentera i detalj och ersätts med en kort sammanfattning i 
detta kapitel men ett fåtal kommer även att lämnas över till System Andersson 
som referenser.  

Den lösning jag funnit mest effektiv har implementerats och presenterats i den 
applikation som visas på bilden ovan som även var med och demonstrerades på 
den muntliga presentationen som ingick i examensarbetet. 

Till resultatet räknas även Bilaga 1 som är riktad till programmerare för att de 
lättare skall kunna sätta sig in i, anpassa och återanvända lösningarna. Till en 
början presenteras nedan resultatet ur ett mer teoretiskt perspektiv. 

  

 

Figur 12: En av de senare versionerna av Andersson Planering,  fortfarande i ett 

beta-stadium 
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4.1 Presentation av lösningar och lösningsalternativ 

Arbetet hade ett antal delmål som nedan kommer utgöra separata rubriker där var 
del presenteras, motiveras, och olika lösnings alternativ jämförs och förklaras ur 
ett mer teoretiskt perspektiv, för en steg för steg programmerings fokuserad 
beskrivning hänvisas läsaren till Bilaga 1 – Lösningarna i detalj. 

 

4.1.1 Drag&Drop 

Drag&Drop var en självklar del att börja med då nästan alla andra delmål var 
utökningar av denna funktionalitet. För att kunna göra detta krävdes först en 
förståelse för hur WPF hanterar Drag&Drop. Nedan skall jag försöka ge läsaren 
en överblick över händelseförloppet.  

Först måste ett föremål av typen UIElement eller ContentElement som önskas 
flyttas hantera ett lämpligt händelse för att starta operationen, i vanliga fall 
används MouseMove. Vad ett UIElement eller ContentElement är spelar inte så 
stor roll här men i all enkelhet så är det basklasser som kan visas visuellt i 
användargränssnittet.  

MouseMove triggas då musen förflyttas över föremålet och kan då anropa 
operationen DoDragDrop. Lämpligtvis anropas DoDragDrop enbart under 
förutsättningen att vänster musknapp är nedtryckt. DoDragDrop pausar 
händelsehanterarens exekveringen och vidare förflyttningar av musen triggar inte 
denna händelse igen förens föremålet har släppts. Detta orsakar ett litet problem 
när adornerns skall användas vilket förklaras senare i detta avsnitt. 

Ett föremål som skall kunna ta emot det förflyttade föremålet (låt oss kalla dem 
mål/målet) anges genom att sätta en av dess attribut (AllowDrop) till true och 
skapa en händelsehanterare som hanterar Drop. Därmed är Drag&Drop i all 
enkelhet implementerad. 

Under utvecklingen av Drag&Drop lösningarna har jag inte utnyttjat Drop 
händelsen för att hantera avslutningen av operationen då jag till en början 
bedömde detta som ett onödigt händelse då MouseMove beter sig på det vis som 
det gör kan lika väl den sista delen i MouseMove händelsehanteraren hantera det 
som Drop ämnas göra. Detta förutsätter dock att målet istället hanterar DragOver. 
Att byta en händelsehanterare mot en annan kan tyckas meningslöst men det har 
vissa fördelar i System Anderssons applikation. Då ett flertal listor används med 
olika typer av Drag&Drop operationer är det inte säkert att alla element med 
”AllowDrop=true” är godtagbara mål. Då är det önskvärt att kontinuerligt göra 
någon form av test och ge användaren feedback om nuvarande position är ett 
tillåtet mål eller ej. DragOver är en lämplig händelse att hantera då denna körs 
kontinuerligt till skillnad från Drop. 

I slutet av arbetet återinförde jag Drop händelsehanteraren då det känns mer 
logiskt, om än dock lite meningslöst. 
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Målet var att skapa ett klassbibliotek med förhoppningar om att det skulle vara så 
generellt att det bara var att skapa en instans av en klass (”DragManager”) och 
länka ett antal listor till objektet för att implementationen skulle vara klar. Riktigt 
så bra blev inte resultatet i slutändan. I många fall krävs en del anpassning för att 
få operationen att bete sig på önskvärt vis då det inte alltid är önskvärt att flytta ett 
objekt från lista1 till lista2. I vissa fall är en kopiering/radering etc. vad som 
önskas. 

För att ge en snabb överblick över den centrala klassen (DragManager) visas 
nedan ett objekt diagram. 

 

Båda bilderna visar samma klass, men med två något lite olika sätt att rita upp 
dem. Bilden är grovt förenklad både vad gäller attribut och operationer. Här visas 
enbart de delar som är centrala för en Drag&Drop operation.  

Som synes innehåller min DragManager klass två listor och ett attribut som 
representerar det föremål som önskas förflyttas, i detta fall låter vi föremålet 
representera en person,”customer”.  

Listorna i DragManager klassen används som pekare och är tomma inför, och 
efter, en drag operation. När användaren klickar, och håller ned vänster 
musknapp, på ett föremål i en lista på skärmen kommer MouseMove att anropa 
DoDragDrop. DragOver hanterar sedan att uppdatera TargetList. Är musen över 
en giltig lista sätts TargetList till denna lista, annars till null.  

När användaren släpper musknappen återtar MouseMove exekveringen och 
kontrollerar om det finns en TargetList, om så är fallet raderas DraggedItem ifrån 
SourceList och adderas till TargetList. Denna del, och testet i DragOver som 
avgör om en lista är godtagbar, eller ej, som mål är de två delar som kräver 
omskrivning då andra typer av effekter önskas uppnås. T.ex att radera det dragna 
objektet om det exempelvis släpptes på en papperskorg etc. 

  

 

Figur 13: Förenklad översikt över klassen DragManager 
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4.1.2 Adorners 

Adornerns var den del av arbetet som det tog längst tid för att implementera 
grunderna. En av anledningarna var hur DoDragDrop fungerar. Som nämndes i 
föregående avsnitt om Drag&Drop så ”pausas” exekveringen av MouseMove 
händelsehanteraren under tiden användaren drar ett föremål. Händelsen triggar 
under denna till aldrig igen och därmed går det ej att använda denna händelse för 
att uppdatera adornerns position. Inte heller går det att använda DragOver då 
denna händelse bara aktiveras när musen befinner sig över ett föremål som 
hanterar denna händelse, vilket gör att adornern ”fastnar” när musen befinner sig 
utanför dessa objekt.  

Som lösning på detta verkar WPF föredra en händelse som kallas GiveFeedback. 
GiveFeeback är en händelse som kontinuerligt triggas då en Drag&Drop 
operation pågår. I min lösning använder jag denna händelse, placerad på 
huvudfönstret, så den aktiveras var musen än befinner sig inom applikationens 
ramar, för att uppdatera adornerns position.  

WPF verkar, i dagsläget, inte ha någon inbyggd klass för en flyttbar adorner. Detta 
är jag dock inte ensam om att ha noterat. Jag har funnit ett exempel på en 
webbsida[6] skrivet av Josh Smith[7] som är en välkänd person inom WPF 
communityn. I exemplet har Smith skapat en DragAdorner klass som ärver från 
WPFs inbyggda Adorner klass. DragAdorner klassen implementerar koordinater 
och en uppdaterings metod som möjliggör att flytta adornern. Till detta använder 
Smith en klass som kallas MouseUtilities som kan ta fram en position relativt till 
ett grafisk föremål i användargränssnittet. Tillsammans skapar de ett enkelt sätt att 
flytta adornern till den position där muspekaren befinner sig. 

En sista sak rörande adornerns som jag stötte på var att när en adorner skapas 
placeras den i en så kallas AdornerLayer. En AdornerLayer är rent praktiskt en 
ram för adornern, då adornern flyttas helt eller delvis utanför denna ram klipps 
dessa delar som ligger utanför ramen bort. Smiths DragAdorner har ett attribut 
vid namn ClipToBounds. Att sätta detta attribut till false torde innebära att 
adornern inte klipps då den går utanför sina ramar, men så är inte fallet. Om det är 
önskvärt att adornern syns var den än befinner sig på skärmen kan ett större, mer 
heltäckande objekt användas som AdornerLayer. I min implementation använder 
jag det första elementet i huvudfönstret då detta är lika stort som själva fönstret. 
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4.1.3 Linked Drag&Drop 

Linked Drag&Drop var ett experiment i början av projektet och något som 
troligen inte kommer att implementeras i den slutgiltiga versionen av 
applikationen. 

Förutsättningarna var att det fanns ett antal objekt med följande struktur: 

   OperationsBas1 
 - OperationsLista1 
 - MaterialLista1 
   OperationsBas2 
 - OperationsLista2 
 - MaterialLista2 
   OperationsBas3... 

Material och Operation är kopplade i en ”många till en” (n:1) relation. 
MaterialListorna kan innehålla Material som är länkade till en Operation. Då detta 
Material flyttas, exempelvis från OperationsBas1 till OperationsBas2 skall 
Operationen (och andra tillhörande Material) också flyttas och vice versa då en 
Operation flyttas. 

Beta applikationens struktur har inget större stöd för att göra detta på ett smidigt 
sätt. Lösning implementerades på så vis att om användaren plockade upp ett 
Material letades tillhörande Operationen upp genom att iterera igenom 
OperationsListan. När användaren släppt föremålet flyttas först Operationen och 
därefter itereras MaterialListan igenom och alla påträffade, länkade, Material flyttas 
direkt till den nya listan och raderas från den gamla. Detta är dock en ganska ful 
lösning då detta orsakar att iterationen blir ogiltigt för att MaterialListan har ändrat 
struktur och en ny iteration måste påbörjas. Detta görs om och om igen tills dess 
att hela listan gåtts igenom utan att något Material flyttats.  

Lösningen kan vara godtagbara för applikationer vars innehåll liknar Beta 
applikationen men för större applikationer kan det vara bättre att mellanlagra alla 
Material som skall flyttas i en temporär lista så att listan bara behöver itereras 
igenom en gång. Därefter används den sammanställda listan för att plocka bort 
från den gamla och lägga till i den nya.  

En annan alternativ lösning skulle vara att länka Operation och Material direkt till 
varandra och på så vis snabbt kunna hitta alla objekt som är kopplade, detta är 
nog den effektivaste lösningen men jag skulle tro att det belastar systemet lite extra 
vid inläsningen av listorna när de hämtas från databasen. 

Som nämndes var detta bara ett experiment som egentligen handlade om att 
utifrån ett givet Material/Operation hitta dess förälder, en OperationsBas, och 
därefter de länkade objekten. Men ifall denna funktion skall implementeras lämnar 
jag en rekommendation: Se över strukturen och försök skapa en enklare länk som 
inte kräver att manuellt leta igenom listor efter objekt med ett visst attribut.  
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4.1.4 ProgressBars 

Lösningen på detta problem blev nog något av det mest intressanta i projektet. 
Även om det kan anses vara en bagatellartad funktion går det att lösa på ett ganska 
intressant vis med WPF.  

- Värde  

Första delen i problemet var att uppdatera värdet på en ProgressBar som 
representerar utnyttjad tid vid en maskin. Då en operation flyttas till eller från en 
maskin skall ProgressBaren värde uppdateras. Denna del visade sig faktiskt vara 
bagatellartad med WPF då allt som krävdes var att binda value och maximum till 
bakomliggande värden (occupied respektive dayCap) då System Anderssons redan 
implementerad INotifyPropertyChanged interfacet för dessa attribut.  

- Färg med Triggers 

I WPF finns något som kallas Triggers. Dessa kopplas till ett värde och kan vara 
aktiva eller inaktiva.  

Jag försöker att undvika kod exempel i detta avsnitt men jag tror detta kan ge en 
bra överblick över hur en Trigger fungerar. Nedan visas en enkel Trigger. 

<Style TargetType="{x:Type Button}"> 
  <Style.Triggers> 
    <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True"> 
      <Setter Property="Opacity" Value="0.7" /> 
      <Setter Property="TextBlock.FontWeight" Value="Bold" /> 
    </Trigger> 
  </Style.Triggers> 
</Style> 

Ovanstående Trigger påverkar alla knappar i applikationen och aktiveras då 
IsMouseOver är true, då sätts opacity till 70% och knappens text fet markeras. 

Triggers klarar av enkla ”lika med” jämförelser men typen av värde kan variera, 
godtagbara typer är bool, int, float, string etc.. Här uppstår dock ett problem. I 
System Anderssons applikation är det önskade testet av typen ”större än” och jag 
tycks inte kunna hitta något vis att uttrycka en sådan jämförelse med Triggern i 
sig.  

Vill man absolut använda en Trigger så finns dock en lösning. Varje gång värdet 
av occupied eller dayCap ändras triggas en PropertyChanged händelse. I denna 
händelse skulle kod kunna placeras som hanterar en ”större än” jämförelse 
(occupied > dayCap) och uppdaterar en bool, låt oss kalla den ”overcapped” för 
enkelhetens skull. Denna bool implementeras så att även detta attribut reagerar på 
PropertyChanged händelser. Nu går det att binda en Trigger till denna bool, 
overcapped, som på så vis kan användas för att avgöra om maskinen är 
överbelastad eller ej och då uppdatera färgen på ProgressBaren till exempelvis röd. 

  



Resultat och analys 

25 

- Färg med ValueConverter 

I boken fann jag även en annan lösning, som jag personligen anser är både mer 
intressant och anpassningsbar. WPF använder i många fall färdiga så kallade 
Converters exempelvis i XAML då en sträng används för att sätta ett färg-attribut 
på en kontroll (exempelvis Background=”black”. Det går att skriva egna 
Converters och därmed själv skriva logiken för vilket värde ett attribut skall anta. 

En vanlig Converter kan ta ett ”argument”. I detta fall behöver vi två (occupied 
och dayCap). Och dessvärre skickas inte det anropande objektet med som ett 
argument till vanliga Converters. En vanlig Converter räcker alltså inte i detta fall, 
men en MultiValueConverter har allt som behövs. 

Med en MultiValueConverter kan vi ange objektet själv (den aktuella 
ProgressBaren) som ett argument. Från Converterns kod kan vi då hitta både 
occupied och dayCap, göra vår logiska ”större än” operation och därefter 
returnera en färg. Jag föredrar denna lösning då den inte är låst i ett sant/falskt 
läge då ProgressBaren är grön eller röd. Med denna lösning är det fullt möjligt att 
exempelvis returnera gul då beläggningen överstiger 90% eller returnera grå om 
maskinen inte används en viss dag etc.  

I och med att själva ProgressBaren följer med som parameter är det även möjligt att 
ändra denna från koden om det är av intresse, men detta är inget varken jag eller 
boken rekommenderar. 

- Färg med ValueChanged händelsehanterare 

Självklart finns även möjligheten att göra på det gamla klassiska viset med 
händelsehanterare om man absolut inte vill använda de alternativ som WPF har att 
erbjuda. En liten varning här dock är att jag stötte på problem då ProgressBaren 
använde en ”Style” för att ändra dess utseende hände det att denna Style hade 
högre prioritet och därför byttes färgen tillbaka till grön direkt efter att 
händelsehanterare satt färgen till röd. Jag undersökte inte exakt vad konflikten 
berodde på eller hur den kunde undvikas då denna lösning kändes som den minst 
intressanta. 
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4.1.5 Touch 

Denna del visade sig i slutändan vara ganska ointressant. Applikationen översätter 
snällt alla pek-händelser till mus-händelser vilket gör att pek-funktionaliteten 
fungerar så fort Drag&Drop implementerats för mus-händelser.  

Stöd för ”Multi-touch” hade förmodligen varit en helt annan historia, WPF har 
stöd för detta men då det ej var del av önskemålen så har det ej undersökts.  

4.1.6 HitTest 

Som beskrivs på sidorna 499-504 (Nathan 2010) har WPF ett inbyggt HitTest som 
är väldigt enkelt att använda. I System Andersson applikation duger dock inte den 
enkla metoden som returnerar det först påträffade (det ”ytligaste”) objektet som 
musen pekar på. Varför inte? Jo, därför att det enbart är intressant att göra ett 
HitTest under en Drag&Drop operation, och under hela detta händelseförlopp 
har musen ett och samma objekt under sig, adornern. Det är emellertid inget 
större problem, WPF har även en metod att hantera ”djupa” HitTests. Detta görs 
genom en CallBack funktion som beskrivs i detalj i Bilaga 1. 

4.1.7 Generiska klasser 

Att skapa en klass som hanterar alla typer av Drag&Drop utan konflikter mellan 
de olika typerna var något jag siktade på ifrån början men kanske inte riktigt 
trodde det var möjligt. En prototyp har skapats där en generisk version av 
DragManager klassen implementerats. Den är inte riktigt så generell som jag hade 
önskat men den klarar av att flytta objekt, av samma typ, från valfritt antal listor, 
av samma typ. Klassen hanterar även adorners. Detta uppnås genom att 
användaren av DragManager klassen initierar klassen på följande vis.  

DragManagerListToList<TListType, TDraggedItemType, TAdornerBorderType>(Window mainWin, string adornerName) 
 

Exempelvis för att initiera en DragManager som hanterar ListViews skapas ett 
objekt på följande vis.  

DragManagerListToList<ListView, Customer, Grid> dragMgr = new DragManagerListToList<ListView, Customer, 
Grid>(mainWindow, "adornerElement"); 

 

I ovanstående exempel anger vi typen av lista till ListView, typen av objekt som 
skall förflyttas är en Customer och gränsen för adornern är av typen Grid, i detta 
fall har denna Grid namnet ”adornerElement”. Efter initieringen är det bara att 
länka valfritt antal ListViews till DragManagern genom att anropa följande 
operation. 

dragMgr.SetupDrag(aListView1); 
dragMgr.SetupDrag(aListView2); 
... 
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I prototypen innehåller listorna objekt av klassen Customer. Prototypen 
demonstrerar dels med en vanlig ListView men även med System Anderssons 3:e 
parts klassbibliotek. Denna generiska version rekommenderar jag enbart för en 
eventuell vy som enbart implementerar denna Drag&Drop funktionalitet. Jag 
misstänker att flertalet DragMangers av denna typ, i samma vy, kan orsaka 
konflikter. Jag rekommenderar att gå igenom Bilaga 1 och därefter sammanställa 
en anpassad DragManager som passar var vy och på så vis undvika konflikter. 

4.1.8 Hjälpredor 

Resultatet, dvs. prototyperna och Bilaga 1 innehåller även en samling hjälpredor i 
klassen DragHelpers. De flesta operationer i denna klass är av typen ”public 
static” vilket innebär att de kan anropas från en annan klass utan att skapa ett 
objekt av klassen DragHelpers. Dessa används för operationer som flera typer av 
DragManagers kan tänkas behöva. 

Nästan alla dessa operationer har jag funnit på nätet, www.CodeProject.com är en 
sida man ofta hamnar på när man söker efter lösningar på problem som 
uppkommit under själva kodningen. Exakt hur dessa fungerar är ointressant i 
detta avsnitt, jag nämner dem bara för att det skall framgå varifrån de kommer och 
förklara klassens användningsområde. 

De två mest använda operationerna har anpassats något. Dessa är 
FindVisualParent<> och FindVisualChild<> som jag skrivit om i generisk form 
och även implementerat funktionalitet för ”namn sökning”. Dessa används för att 
navigera i XAMLs trädstruktur och kan användas exempelvis för att hitta adorner 
elementet genom att anropa:  

Border b = DragHelpers.FindVisualParent<Border>(_dragLastClickedElement, "adornerElement"); 

Likadant har jag ett behov av att hitta det första objektet av typen Grid i 
huvudfönstret, dess namn är oväsentligt och då kan följande anrop användas.  

Grid g = DragHelpers.FindVisualChild<Grid>(_mainWindow, null); 

 

4.1.9 Dokumentation 

Dokumentation har förts i form av kommentarer i koden samt en 
sammanställning och förklaring till var del av lösningarna i Bilaga 1. I Bilaga 1 
finns även vissa av alternativen dokumenterade i kod-form men jag har försökt att 
sortera bort orimliga alternativ, dvs. jag presenterar ej alla möjliga alternativ, bara 
de som jag bedömer skulle fungera under en eller annan förutsättning.
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

Som nämndes i avsnittet Genomförande har boken, WPF 4 Unleashed (Nathan 
2010), varit en central del i arbetet. Jag har bedömt boken som mycket ”trovärdig” 
då författaren varit anställd av Microsoft ett antal år och utvecklat WPF sedan 
ramverket skapades. Kanske har jag varit lite för inriktad på att ”boken vet bäst”, 
men jag tror att jag har har hittat de mest ”vedertagna” lösningarna.  

Jag har försökt vara tydlig med vilka lösningar som kommer från boken och vilka 
som är baserade på egen erfarenhet eller liknande problem som jag funnit 
lösningar till på nätet. Jag kan i korthet summera det hela igen ifall något kändes 
oklart.  

DragManager klassen och dess dokumentation är en helt egen sammanställning 
som utnyttjar WPF. Klassen är i stor del baserad på ett exempel[6] då boken var 
ganska snål vad gällde genomgången av Drag&Drop. Från ovan nämnt exempel 
har jag använt två klasser utan modifiering, DragAdorner och MouseUtilities som 
är skriva av Josh Smith[7]. De olika lösningarna rörande ProgressBars är baserade 
på funktionalitet som finns inbyggt i WPF och som jag sammanställt efter att satt 
mig in i de olika metoderna genom litteratur studier. 
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5.1.1 Mål och syfte 

Utifrån examensarbetets syfte görs här en sammanställning av vad som gjorts eller 
inte gjorts, vad som utförts enligt plan och vad som gjordes på annat vis och 
varför. 

En kort sammanfattning av syftet:  

- Att skapa en implementation av Drag&Drop med förhållandevis ny teknik, 
något som uppdragsgivaren ej haft tid att undersöka på egen hand. Till denna 
implementation skulle ett klassbibliotek skapas med så mycket gemensam och 
återanvändningsbar kod som möjligt skapas. Och sist men inte minst skulle 
kunskapen om lösningens uppbyggnad överföras till System Andersson för 
anpassning och återanvändning i Andersson Planering och andra nya system, detta 
i form av presentation eller dokumentation. 

5.1.2 Klassbibliotek 

När arbetet började förstod jag inte behovet av anpassning till systemet och 
trodde att jag skulle kunna implementera stora delar med hjälp av ett antal 
hjälpredor i form av generiska klasser. När jag senare insåg behovet av anpassning 
p.g.a den stora variationen av vad en Drag&Drop operation kan ha för mål (flytta, 
radera/kasta, länka, uppdatera mm.) så var jag för snabb med att anta att det 
kommer att uppstå konflikter mellan de olika typerna, vilket ledde till att jag inte 
lade någon kraft på att skapa generiska klasser, 

I efterhand inser jag att jag kanske kunnat skapa ett flertal enkla generiska 
DragManagers som i alla fall kunde hantera varsin enkel situation. Detta insåg jag 
då jag helt plötsligt kom fram till att en lista/datagrid etc. kan ange flera 
händelsehanterare för samma händelse. Detta innebär att en DragManager skulle 
kunna ge en lista en händelsehanterare som hanterar MouseMove och DragOver, 
därefter tillkommer en ny DragManager som involverar samma lista men en annan 
typ av Drag&Drop operation, den nya DragManagern kan då addera ytterligare en 
MouseMove händelsehanterare utan att den gamla lösningen slutar fungera. Detta 
är något jag helt och hållet har översett, av ovana att programmera Windows 
applikationer med behov av flera olika händelsehanterare för en och samma 
kontroll antar jag.  

Jag kom kanske inte på det alltför sent dock. Jag sammanställde en prototyp som 
demonstrerar möjligheten med en generisk DragManager, denna finns även 
redovisad i Bilaga 2. 

Så vad blev det då av klassbiblioteket? Utöver hjälpredorna så finns alltså inte så 
mycket till färdigt klassbibliotek. Men jag tror att i de flesta fall är nog det 
alternativ som föredras att sammanställa en DragManager som är anpassad för en 
specifik vy och därmed är kunskap om hur var del fungerar och hjälpredorna fullt 
tillräckligt för att ganska snabbt kunna implementera önskad funktionalitet. 
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5.1.3 Dokumentation 

För att presentera och göra lösningen överskådlig har resultat tillsammans med 
Bilaga 1 utformats för att ge en full genomgång över hur var del av lösningen 
fungerar. Jag har gjort ganska stora ansträngningar att inte utelämna någonting. 
Det skall vara ett fullt funktionellt exempel och även innehålla all information som 
behövs för återanvändning och anpassning.  

Har jag dokumenterat på ett bra sätt? Det är förmodligen upp till läsaren att 
bedöma denna punkt. Jag hoppas att den är skriven på ett så enkelt vis att det är 
lätt att följa med i exemplen och att det framgår varför den ena eller andra 
metoden att hantera saker görs.  

 

5.2 Metoddiskussion 

En kort uppradning av metodvalet.  

   1, Studera WPFs grundstenar. 
   2, Studera problemet. 
   3, Försök dela upp problemet i separata delmoment och rangordna dem efter 
       hur viktiga de var, och vilka som var beroende av varandra. 
   4, Sök lösning på det mest grundläggande, återstående, problemet. Först  
       och främst i vald litteratur, därefter dokumentation på msdn och i sista  
       hand genom sökmotorer på internet.  
   5, Repetera punkt 4 tills alla delar är på plats.  

Jag anser att metoden har fungerat alldeles utmärkt för detta projekt. Jag har 
saknat lite system planering men det kändes som att uppdraget var ganska öppet 
för en ”hands on” lösningsmetod snarare än att spendera stora delar av tiden på 
planering. Prototyp-byggandet kan dock förmodligen anses vara en ganska 
amatörmässig metod. 

Valet av litteratur var nog en av de största styrkorna i metodvalet. Jag är mycket 
nöjd med boken, att läsa igenom boken från pärm till pärm var mycket givande då 
jag flera gånger stötte på olika metoder eller tankesätt som gav mig uppslag till 
alternativa lösningar, utöver det fick jag även en känsla för vad jag skulle slå upp 
och kika närmare på när jag började med nästa delmoment. 

Vad gäller Validitet och Reliabilitet så tror jag att jag har hållit ganska hög Validitet 
genom projektet. Jag har hela tiden fokuserat på att plocka fram lösningar som är 
starkt kopplade till WPF, vilket är det som är av intresse. Vanliga WinForms 
lösningar eller andra ramverk har aldrig varit med i bilden och genom att dela upp 
lösningarna i delmoment och försöka se dem från så många olika synvinklar och 
testa olika metoder samt presentera vad som fungerar och inte fungerar hoppas 
jag även att jag håller acceptabla nivåer på Reliabilitet. Men jag finner det lite svårt 
att mäta eller uppskatta dessa då projektet mestadels handlar om att utnyttja vad 
som finns och inte riktigt mäta/analysera siffror i sökandet efter okända värden.  



Diskussion och slutsatser 

31 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Som jag nämnde i resultatdelen anser jag att den smidigaste lösningen är att 
sammanställa vy-anpassade lösningar för att undvika konflikter mellan olika typer 
av Drag&Drop operationer. 

Vad gäller driftsäkerhet har jag försökt att alltid dubbelkolla variabler innan jag 
anropar operationer som potentiellt kan orsaka krascher men jag saknar 
erfarenhet/rutin vad gäller att driftsäkra en applikation. Lösningarna är utvecklade 
under något annorlunda förhållanden än de som kommer gälla vid 
implementationen i systemet. Det betyder bland annat att jag inte kan lämna några 
garantier för att mina klasser inte har gjort ett eller annat antagande som, under 
andra förutsättningar, orsakar att applikationen kraschar. Lösningarna bör kritiskt 
granskas ur ett applikations säkerhetsperspektiv.  

Driftsäkerhet är nog den punkt som lösningen har getts för lite omtanke. Det var 
aldrig del i problem/syfte formuleringen men kan förmodligen anses vara ett 
underförstått önskemål. I dagsläget är jag osäker på hur tillförlitlig min kod är eller 
hur trovärdig min egen bedömning av detta skulle vara. Förmodligen är detta en 
punkt som kunde behöva undersökas noggrannare.  

Jag är även osäker på hur stora de verkliga systemen kommer att bli, prestanda har 
aldrig varit något problem under utvecklingen vare sig med eller utan test-databas. 
Om prestanda problem uppstår när applikationens data blir... överväldigande är 
den del av min lösning som i så fall kan offras; adorners. Om adorners raderas 
skulle förmodligen belastningen reduceras kraftigt. Istället för att använda 
DragOver och GiveFeedback händelserna som kontinuerligt triggas skulle istället 
enbart ett Drop händelsen användas då Drop enbart aktiveras då användaren 
släpper ett föremål. Att ta bort DragOver bör dock innebära att användaren får 
reducerad feedback på om förflyttningen är tillåten eller ej, vilket kan vara 
förvirrande. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 - Lösningarna steg för steg. 

Bilaga 2 - Generiskt Drag&Drop exempel 
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7.1 Lösningarna i detalj         Bilaga 1 

 

I denna bilaga sammanställs en enkel DragManager steg för steg. Alternativa 
lösningar/utökningar av funktionalitet beskrivs i syfte att det skall vara enkelt att 
sammanställa en DragManager som fungerar på önskvärt vis. Nedanstående 
exempel använder en DsxDataGrid för att demonstrera vad som bäst liknar 
System Anderssons applikation. Men lösningen följer ett mönster och att översätta 
lösningen att passa till en ListView eller annan typ av List klass bör vara enkelt. 

”Notera” stycken används för att förklara vissa saker som enkelt missas vid en 
snabb överblick och motiverar i många fall hur operationerna är kodade. 

 

7.1.1 Förberedande 

Denna lösning försöker placera så mycket kod som möjligt i klassen DragManager för 
att samla lösningen på ett och samma ställe. Det går självklart lika bra att placera 
alla attribut som medlemmar i ett fönster (Window), men kan vara fördelaktigt att 
separera för att få bättre översikt över de delar som rör just Drag&Drop. 

Steg 1 – Sätt upp ett huvudfönster 

Denna del kan tyckas överflödigt detaljerad men innehåller vissa detaljer som bör 
finnas på plats för att lösningen skall fungera. Lite kod behöver placeras utanför 
klassen för att initiera funktionaliteten. Först namnges huvudfönstret till 
mainWindow. I fönstret placeras ett par DataGrids. 

<Window x:Class="DataGridSample.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:dsx="clr-namespace:DsxGridCtrl;assembly=DsxGridCtrl" 
        x:Name="mainWindow"> 
    <Grid> 
        <StackPanel> 
            <dsx:DsxDataGrid . . . Loaded="SetupDrag"> 

         . . . 
            </dsx:DsxDataGrid> 
            <dsx:DsxDataGrid . . . Loaded="SetupDrag"> 

         . . . 
            </dsx:DsxDataGrid> 
        </StackPanel> 
    </Grid> 
</Window> 

 

 

Tre grå punkter antyder att jag utelämnat kod som egentligen ej har med 
Drag&Drop att göra. Att addera kolumner och en ItemsSource till ovanstående 
DataGrids överlåter jag till den person som önskar nyttja lösningen. I denna 
genomgång implementerades lösningarna på listor innehållande objekt av typen 
Customer.  
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Steg 2 – addera händelsehanterare i huvudfönstret 

Tillhörande MainWindow.xaml.cs fil bör innehålla en medlem för en DragManager 
och en händelsehanterare för SetupDrag.  

public partial class MyWindow : Window 
{ 
   DragManager _dragMgr; 
   public MyWindow() 
   { 
      InitializeComponent(); 
      _dragMgr = new DragManager(mainWindow); 
   } 
 
   private void SetupDrag(object sender, RoutedEventArgs e) 
   { 
      _dragMgr.SetupDrag(sender); 
   } 
} 

Händelsehanteraren för Loaded händelsen tar hand som att länka listor och deras 
innehåll till DragManager som adderar önskvärda händelsehanterare. Argumentet 
mainWindow som skickas med vid skapandet av en DragManager är en referens till 
huvudfönstret som kommer att användas för adorners och HitTests senare. 
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7.1.2 Drag&Drop 

Här förklaras hur en Drag&Drop operation för att flytta objekt mellan två 
DsxDataGrids med identiska data objekt kan implementeras. Denna lösning är 
mycket mer generaliserad än den lösning som använts i Beta applikationen som 
stod till grund för arbetet. Detta innebär att lösningen är ej begränsad till att flytta 
de markerade objekten, listornas XAML namn är oväsentligt, lösningen är ej 
begränsad till två listor, det går väldigt enkelt att skapa ytterligare listor och 
lösningen kommer kunna hantera alla nya listor utan omskrivning av 
DragManager klassen. I korthet en mycket mer generaliserad och kompakt lösning 
utan hårdkodning. Nedan presenters en överblick av DragMangerns struktur. 

 
using System; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Collections.ObjectModel; 
using System.Windows.Documents; 
 
 
using WPF.JoshSmith.Adorners; 
using WPF.JoshSmith.Controls.Utilities; 
 
namespace DataGridSample 
{ 
   enum DragType { None, Customer }; 
 
   class DragManager 
   { 
      // Members 
      Point _dragLastMouseDown; 
      UIElement _dragLastClickedElement; 
      DsxGridCtrl.DsxDataGrid _dragSourceList; 
      DsxGridCtrl.DsxDataGrid _dragTargetList; 
      Customer _draggedCustomer; 
      DragType _dragType; 
 
      Window _mainWin;            // Used later 
 

      public DragManager(Window mainWin) { … } 
      public void SetupDataGrid(object o) { … } 
      private void PreviewMouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { … } 
      private void MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) { … } 
      private void DragOver(object sender, DragEventArgs e) { … } 
      private void Drop(object sender, DragEventArgs e) { … } 
      private bool CheckDropTarget(object sender, DragEventArgs e) { … } 
      private void ResetDrag(AdornerLayer layer) { … } 
      private void GetHitCustomer() { … } 
      private HitTestResultBehavior HitTestCallback(HitTestResult result) { … } 
 

      //Adorner related, used later 
      private AdornerLayer InitializeAdornerLayer(UIElement uie) { … } 
      private void UpdateDragAdornerLocation() { … } 
      private void GiveFeedback(object sender, GiveFeedbackEventArgs e) { … } 
   } 
} 

 

Detta är de grundläggande medlemmar och operationer som jag anser är 
nödvändiga för att en Drag&Drop operation skall kunna genomföras på ett 
smidigt sätt. 

Enumeratorn DragType används inte i detta fall men är ett smidigt sätt att identifiera 
vilken typ av drag operation som håller på att utföras då flera olika listor, med 
olika data objekt, implementeras i samma fönster. Detta exempel klarar sig utan 
enumeratorn.  
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Konstruktören hålls extremt simpel. Det enda denna gör är att spara en referens till 
huvudfönstret som senare används dels för adorners och HitTest. 

public DragManager(Window mainWin)  
{ 
   _dragType = DragType.None; 
   _mainWin = mainWin; 
   _mainWin.GiveFeedback += new GiveFeedbackEventHandler(GiveFeedback); //Explained in adorners 
} 
 

ResetDrag används för att nollställa ett antal objekt mellan drag operationer. 
ResetDrag förklaras under adnorner sektionen då denna operation får en mycket 
större inverkan på applikationens beteende. 

Det första som bör undersöka är SetupDataGrid. Operationen ansvarar för att 
addera lämpliga händelsehanterare. I detta fall ser den ut på följande vis. 

public void SetupDataGrid(object o) 
{ 
   DsxGridCtrl.DsxDataGrid g = o as DsxGridCtrl.DsxDataGrid; 
   if (g != null) 
   { 
      g.AllowDrop = true; 
      g.PreviewMouseDown += new MouseButtonEventHandler(PreviewMouseDown); 
      g.MouseMove += new MouseEventHandler(MouseMove); 
      g.DragOver += new DragEventHandler(DragOver); 
      //g.Drop +=new DragEventHandler(Drop); 
   } 
} 
 

PreviewMouseDown ansvarar för att hitta det objekt som användaren håller på att 
plocka upp, i detta fall behövs inget HitTest för att hitta objektet då elementet 
som utlöst händelsen skickas med som en del av operationens argument. 

private void PreviewMouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
   _dragLastClickedElement = e.OriginalSource as UIElement; 
   _dragLastMouseDown = MouseUtilities.GetMousePosition(_dragLastClickedElement); 
} 
 

MouseMove hanterar att initiera en Drag&Drop operation, därefter går den i en 
form av ”paus läge” tills operationen avslutas och ansvarar i det läget för att 
”städa”, ränsa lite referenser till objekt inför nästa Drag&Drop operation. 

DragOver operationer ansvarar för att avgöra om ett objekt kan släppas (eller ej) 
där muspekaren för närvarande befinner sig. I detta fall separeras testet till en egen 
operation (CheckDropTarget ) då samma funktion även är intressant att utnyttja i 
Drop händelsehanteraren. 

private void DragOver(object sender, DragEventArgs e) 
{ 
   e.Handled = true; 
   if (CheckDropTarget(sender, e)) 
   { 
      e.Effects = DragDropEffects.Move; 
   } 
   else 
      e.Effects = DragDropEffects.None; 
} 
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De två operationer som är av störst intresse här är MouseMove och 
CheckDropTarget. En enkel version av MouseMove ser ut på följande vis. 

private void MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
   if (!DragHelpers.IsDrag(e, _dragLastMouseDown, _dragLastClickedElement)) 
      return; 
 
#region StartDrag 
   //Find the source list 
   _dragSourceList = DragHelpers.FindVisualParent<DsxGridCtrl.DsxDataGrid>(_dragLastClickedElement, null); 
   if (_dragSourceList == null) 
      return; 
 
   //Find the the dragged item 
   _draggedCustomer = _dragSourceList.SelectedItem as Customer; 
   if (_draggedCustomer == null) 
      return; 
   _dragType = DragType.Customer; 
#endregion 
 
 
#region Drag 
   //Execute Drag&Drop (pauses the execution until the item is dropped) 
   //DragDropEffects finalDropEffect = DragDrop.DoDragDrop(_dragSourceList, _draggedCustomer, 
         
DragDropEffects.Move); 
   DragDrop.DoDragDrop(_dragSourceList, _draggedCustomer, DragDropEffects.Move); 
#endregion 
 
#region EndDrag 
   //Check that the drag effect is set to "move" (The drop was allowed) 
   /* 
   if (finalDropEffect == DragDropEffects.Move) 
   { 
      (_dragSourceList.ItemsSource as ObservableCollection<Customer>).Remove(_draggedCustomer); 
      (_dragTargetList.ItemsSource as ObservableCollection<Customer>).Add(_draggedCustomer); 
    } 
   */ 
   //Reset drag objects in preparation for a new drag operation 
   ResetDrag(null); 
#endregion 
} 
 

En Drag&Drop operation följer alltid detta mönster; StartDrag, Drag, EndDrag 
(initiera, låt användaren förflytta, avsluta).  

Notera att _dragSourceList hämtas med hjälp av FindVisualParent med 
_dragLastClickedElement som utgångspunkt. Detta är på grund av en ”bieffekt” 
som uppstår vid användandet av DragHelper.IsDrag. I praktiken verifierar IsDrag 
anropet att användaren håller ned musknappen och har flyttat musen en bit bort 
från den punkt där musknappen trycktes ned vilket indikerar ett försök att dra ett 
föremål. Vad detta test orsakar är att om användaren flyttar musen från en lista till 
en annan innan IsDrag börjar returnera true så kommer det att vara ”lista2” som 
triggar MouseMove händelsen. Detta innebär att om vi då använder sender 
argumentet för att hitta listan kommer vi att plocka upp ett objekt ur fel lista. När 
vi väl hittat rätt lista fungerar SelectedItem utmärkt för att hitta det föremål som 
önskas förflyttas då operationen alltid startar med ett klick som uppdaterar vilket 
objekt i listan som är markerat innan operationen påbörjas. Om önskas är det 
möjligt att använda HitTests istället, tänk bara på att utföra själva HitTestet i 
PreviewMouseDown och inte i MouseMove. 

Notera att ovan demonstreras MouseMove händelsehanteraren med och utan 
Drop händelsehantearen implementerats. Bort-kommenterad kod används om 
Drop händelsehanteraren ej implementeras. 
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Då Drop händelsehanteraren används kan det vara implementerat på 
nedanstående vis  

private void Drop(object sender, DragEventArgs e) 
{ 
   e.Handled = true; 
   if (CheckDropTarget(sender, e)) 
   { 
      if (_dragSourceList != _dragTargetList) 
      { 
         (_dragSourceList.ItemsSource as ObservableCollection<TDraggedItemType>).Remove(_draggedItem); 
         (_dragTargetList.ItemsSource as ObservableCollection<TDraggedItemType>).Add(_draggedItem);        
      } 
   } 
   else 
      return; 
} 

Notera att ItemsSource används och ej DataContext då användandet av 
ViewModels som används i System Anderssons applikation kan orsaka att 
DataContext innehåller en referens till en ViewModel. 

CheckDropTarget anropas från opeartionerna DragOver och Drop, då denna 
händelsehanterare används, som triggas då användaren drar eller släpper ett 
föremål på ett objekt som hanterar dessa händelser. CheckDropTarget hanterar 
logiken för att avgöra om operationen är tillåten eller ej så denna operation är 
troligen den som kräver mest omskrivning då nya typer av objekt skall kunna 
flyttas. I detta fall är operationen väldigt enkel och hanterar bara en typ av drag 
operation. 

 
private bool CheckDropTarget(object sender, DragEventArgs e) 
{ 
   if (_dragType == DragType.Customer) 
   { 
      _dragTargetList = sender as DsxGridCtrl.DsxDataGrid; 
      if (_dragTargetList == null) 
         return false; 
      if (_dragTargetList.ItemsSource as ObservableCollection<Customer> == null) 
         return false; 
   } 
   else 
      return false; 
   return true; 
} 
 

Notera att i ett par av prototyperna jag överlämnat till System Andersson 
använder jag här enumeratorn DragType som bidrar med ett enkelt och tydligt 
villkor i if-satserna som kan behövas här för att separera olika typer av 
Drag&Drop operation. Jag har dock senare insätt att det förmodligen är enklare 
att låta olika listor implementera sina egna DragOver händelsehanterare vilket 
reducerar behovet av komplexa if-else satser som kontrollerar alla olika typer av 
källor, drag-typer och destinationer. 

Som synes är det enda test som görs här att undersöka om listan som objektet 
hålls över / släpps på har en ItemsSource som innehåller Customer(s), om den gör 
detta så är det möjligt att flytta vårt upplockade objekt från den ena listan till den 
andra och true returneras. 

Denna operation, eller om testet väljs att placeras i DragOver/Drop istället, kräver 
situationsanpassning. Det kan t.ex. tänkas att en möjlig Drag&Drop operation är 
att radera föremål genom att släppa dem på en papperskorg, i detta fall kanske 
man vill returnera true om e.OriginalSource råkar vara papperskorgen. 
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7.1.3 Adorners 

Vid införandet av adorners tillkommer ett antal små detaljer. Till en början 
behöver DragManager klassen utökas med ett par medlemmar. 

 
. . . 
DragType _dragType; 
 
//Adorner related 
AdornerLayer _dragAdornerLayer;   // Adorner is clipped outside the bounds of this layer 
DragAdorner _dragAdorner;         // Keeps track of the adorner 
UIElement _draggedUIE;            // Used to create a visual representation for the adorner. 
Window _mainWin;                  // Used to find a display area for the adorner 
 
public DragManager(Window mainWin) 
{ 
. . . 
 

Därefter tillkommer en operation som initierar och skapar den visuella 
presentationen av adornern. 

 
Private void InitializeAdornerLayer(UIElement uie) 
{ 
   //Create a visual representation for the adorner and set a size for it 
   VisualBrush brush = new VisualBrush(uie); 
   Size size = new Size(uie.RenderSize.Width * 0.66, uie.RenderSize.Height * 0.66); 
 
   //Create adorner 
   _dragAdorner = new DragAdorner(uie, size, brush); 
   _dragAdorner.Opacity = 1; 
 
   //Add the adorner to a adorner layer (Sets the boundaries of the adorner) 
   //Currently using the first Grid in the MainWindow as "boundingbox" 
   //Cliptobounds doesn't seem to work even when set to false 
   Grid g = DragHelpers.FindVisualChild<Grid>(_mainWin, null); 
   _dragAdornerLayer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(g); 
   _dragAdornerLayer.Add(_dragAdorner); 
} 
 

Operationen hämtar utseendet av objektet uie och skapar en visuell kopia av 
objektet som då kan användas som adorner. I slutet av operationen används 
FindVisualChild<> för att hitta en Grid. Därefter plockas denna Grids 
AdornerLayer fram som kommer att användas som ”rit yta” för adornern, dvs. de 
delar av adornern som hamnar utanför denna Grid kommer att klippas bort.  

Detta kan tyckas vara ett lite udda sätt att hitta lämplig rityta, att det ser ut på detta 
vis beror på att generellt sett har alla applikationer en Grid som första element 
inuti själva huvudfönstret. Att använda denna Grid innebär alltså att adornern 
kommer synas så länge den befinner sig inom huvudfönstrets ramar. Självklar kan 
ett annat element väljas om så önskas. För applikationer som av någon anledning 
inte innehåller en heltäckande Grid bör lösningen anpassas, exempelvis genom att 
addera ett nytt attribut och utöka konstruktören till att ta ett argument 
innehållande vald ”rit yta”. 

Notera att en AdornerLayer har ett attribut med namnet ClipToBounds som är 
av typen bool. Detta verkar dock inte fungera riktigt som man kunnat hoppas. 
Även om ClipToBounds sätts till false klipps adornern bort när den går utanför 
AdornerLayerns ramar. 
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Allt som behövs för att skapa en adorner är nu på plats. MouseMove 
händelsehanteraren uppdateras enligt följande så att en adorner skapas när 
användaren plockar upp ett objekt. 

   . . .    
   if (_draggedCustomer == null) 
      return; 
   _dragType = DragType.Customer; 
   //Create and add an adorner 
   _draggedUIE = DragHelpers.FindVisualParent<Border>(_dragLastClickedElement, "RowBorder"); 
   if (_draggedUIE == null) 
   { 
      ResetDrag(null); 
      return; 
   } 
   if (_dragAdornerLayer == null) 
      InitializeAdornerLayer(_draggedUIE); 
   #endregion    
   . . .    
      (_dragTargetList.ItemsSource as . . . 
   } 
   //Reset drag objects in preparation for a new drag operation 
   ResetDrag(adornerLayer); 
   #endregion  

 
 

Som synes används här FindVisualParent<> för att hitta en Border med namnet 
”RowBorder”, detta är en border som finns i DsxDataGrids Template, dvs. 
defenitionen av hur en DsxDataGrid skall presenteras på skärmen. Lyckligvis 
finns det ett element i denna Template (alltså denna RowBorder) som innesluter 
en hel rad i DataGriden. Då en ListView / TreeView etc. används kan utvecklarna 
själv skapa en DataTemplate för för hur var ListViewItem (etc.) skall vara 
uppbyggd, på så vis kan utvecklarna skapa ett eget element som passar som 
adorner. 

Nu finns adornern men dess position uppdateras ej då musen förflyttar sig. Till 
detta behöver vi en operation som kan uppdatera positionen och en 
händelsehanterare som hela tiden triggas för att uppdatera positionen. Att 
uppdatera positionen är väldigt enkelt då klassen DragAdorner innehåller 
operationer för att hantera detta.  

 
private void UpdateDragAdornerLocation() 
{ 
   if (_dragAdorner != null && _draggedUIE != null) 
   { 
      Point ptCursor = MouseUtilities.GetMousePosition(_draggedUIE); 
      double left = ptCursor.X; 
      double top = ptCursor.Y; 
 
      _dragAdorner.SetOffsets(left, top); 
   } 
} 

Nästa steg är att hitta en lämplig händelsehanterare som kan ansvara för att 
anropas ovanstående operation. Den första händelsehanterare som kan tyckas 
rimlig kanske är MouseMove, men det fungerar inte alls. MouseMove, som 
nämndes tidigare, ”pausar” sin exekvering efter att användaren plockat upp ett 
objekt och återtar ej exekveringen förens användaren har släppt objektet.  
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En delvis fungerande möjlighet är att placera detta anrop i DragOver, men detta 
innebär att om objektet dras utanför en lista kommer adornern att ”fastna” tills 
dess att musen återigen hamnar över en lista som hanterar DragOver, detta 
fungerar alltså under förutsättningen att hela användarens vy består av listor. 

En möjlighet, och den som jag har använt i min implementation, är att använda en 
så kallad GiveFeedback händelse. I DragManager klassens konstruktör adderas en 
händelsehanterare till det första elementet av typen Grid inuti huvudfönstret. 
Detta är så klart bara en lösning, huvudsaken är att man finner en lämplig plats att 
anropa UpdateDragAdornerLocation. 

 
public DragManager(Window mainWin) 
{ 
   _dragType = DragType.None; 
   _mainWin = mainWin; 
   _mainWin.GiveFeedback += new GiveFeedbackEventHandler(GiveFeedback); 
} 

GiveFeedback händelsehanteraren hanterar enbart att uppdatera adornerns 
position.  

 
private void GiveFeedback(object sender, GiveFeedbackEventArgs e) 
{ 
   UpdateDragAdornerLocation(); 
} 

 
En liten detalj återstår nu för att få önskvärt beteende. I nuläget kommer nya 
adorner att skapas en efter en men de raderas aldrig. Till detta behövs ResetDrag 
operationen. 
 
private void ResetDrag(AdornerLayer layer) 
{ 
   //Reset all drag objects 
   _dragLastClickedElement = null; 
   _dragSourceList = null; 
   _dragTargetList = null; 
   _draggedCustomer = null; 
   _dragType = DragType.None; 
 
   //Remove the adorner 
   if (layer != null) 
      layer.Remove(_dragAdorner); 
   _dragAdorner = null; 
   _draggedUIE = null; 
} 

 

Och med detta har nu applikationen ha en fungerande adorner som följer med 
musen vart den än flyttas och är en exakt kopia av det objekt som plockats upp. 
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7.1.4 HitTest 

OBS! Denna del används ej i exemplet ovan men används i System Anderssons 
system. 

Då klasserna ListView eller TreeView används kan händelsehanterare placeras på 
var ListViewItem/TreeViewItem etc. Men i detta projekt önskas HitTest och Dsx 
klassbiblioteket användas. Ett HitTest som triggas av en musklickning kan ha 
följande struktur. 

private void GridHit(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
{ 
   Point location = MouseUtilities.GetMousePosition(mainWindow); 
   HitTestResult result = VisualTreeHelper.HitTest(mainWindow, location); 
 
   UIElement uie = result.VisualHit as UIElement; 
   Border b =  DragHelpers.FindVisualParent<Border>(uie, "RowBorder"); 
   ProductionOrderOperation p = b.DataContext as ProductionOrderOperation; 
} 
 

Notera att testet utförs med mainWindow, alltså huvudfönstret, som argument. I 
och med att mainWindow användes som argument till GetMousePosition är 
”location” en punkt relativ till huvudfönstret. Det är möjligt att i de lägen då den 
träffade DsxDataGriden är känd skulle ett HitTest kunna utföras med själva 
DataGriden som argument för GetMousePosition och HitTest, vilket kan vara 
fallet då HitTestet triggats av ett DragOver händelse.  

I denna applikation behövs dock ett aning mer avancerat HitTest i och med att en 
adorner används. I och med att adornern följer med och hela tiden (teoretiskt, inte 
helt sant dock) befinner sig under musen kommer denna typ av HitTest aldrig 
träffa något annat än adornern! 

Utvecklarna av WPF har gjort ”djupa” HitTest möjliga, men istället för att låta 
HitTest returnera en array med resultat används en CallBack metod. För System 
Andersson applikation har jag utformat den på nedanstående vis. Först anropas 
GetHitPO i detta fall ifrån operationen CheckDropTarget för att starta HitTestet. 

private void GetHitPO() 
{ 
   Point location = MouseUtilities.GetMousePosition(_mainWin); 
   VisualTreeHelper.HitTest(_mainWin, null, new HitTestResultCallback(HitTestCallback),  
                            new PointHitTestParameters(location));  
} 
 

Därefter återstår bara att ”läsa” av alla resultaten. Då det resultat som eftersökes 
påträffas kan HitTestet avslutas genom att returnera ett 
HitTestResultBehavior.Stop resultat. 

 
private HitTestResultBehavior HitTestCallback(HitTestResult result) 
{ 
   UIElement uie = result.VisualHit as UIElement; 
   Border b = DragHelpers.FindVisualParent<Border>(uie, "RowBorder"); 
   if (b == null) 
      return HitTestResultBehavior.Continue; 
   else 
   { 
      _dragTargetOperation = b.DataContext as ProductionOrderOperation; 
      return HitTestResultBehavior.Stop; 
   } 
} 



Bilagor 

44 

Som synes används FindVisualParent<> för att hitta en Border med namnet 
”RowBorder”, detta är samma Border som tidigare användes för att skapa 
adornern. Varför denna används är för att det är ett ganska säkert kort. Om det 
råkar vara så att alla celler i DsxDataGriden som används innehållet ett TextBlock 
skulle vi kunna använda DragHelpers.FindVisualParent<TextBlock>(uie, null); och på så vis inte 
behöva leta riktiga lika många steg för att hitta ett element som kan användas för 
att komma åt DataContext (som är det objekt som presenteras i listan). Men 
RowBorder används för att det är ett element som garanterat finns oavsett vilken 
kolumn användaren klickat/släppt något på.  

 

7.1.5 ProgressBars 

Då en ProgressBars värde översteg 100% fanns ett önskemål om att detta skulle 
visas visuellt, exempelvis genom att ändra färgen till röd. För den som kikat lite på 
WPF kan den första idéen vara att använda något som kallas Triggers. En Trigger 
kan avläsa ett värde och därefter ändra ett objekts Properties.  

Triggers är förhållandevis avancerade och det går att uttrycka lika med (=), AND 
och OR logik, men det saknas stöd för över (>) och under (<) logik. Detta 
innebär att det är möjligt att kolla om värdet är lika med maxvärdet. Detta kan 
vara en acceptabel lösning, man bör dock notera att det blir omöjligt att 
schemalägga 100% beläggning för då detta görs kommer applikationen att ”varna” 
(ex. röd färga ProgressBaren) för ett för högt värde.  

Jag utgick ifrån att ett sådant beteende inte riktigt är vad som efterfrågas. Istället 
använder nedanstående implementation en MultiValueConverter för att ifrån 
koden bakom användargränssnittet avläsa, beräkna och därefter returnera en 
lämplig färg som appliceras på ProgressBaren. Till denna lösning hör en mycket 
enkelt utökning av WPFs vanliga ProgressBar. 

public partial class CustomProgressBar : ProgressBar 
{ 
   private Brush _deafultColor; 
 
   public Brush DefaultColor 
   { 
      get { return _deafultColor; } 
      set { _deafultColor = value; } 
   } 
} 

Det enda nya som adderas är att ProgressBaren får ett värde som kallas 
DefaultColor, detta är enbart till för att kunna återställa ProgressBarens riktiga 
färg efter en rödmarkering. Därefter skapas en ProgressBar på följande vis.  

<local:CustomProgressBar DefaultColor="#FF3700FF" Maximum="{Binding DayCap}" Value="{Binding Occupied}"> 
   <local:CustomProgressBar.Foreground> 
      <MultiBinding Converter="{StaticResource barColor}"> 
         <MultiBinding.Bindings> 
            <Binding RelativeSource="{RelativeSource Self}" /> 
            <Binding Path="Occupied" /> 
         </MultiBinding.Bindings> 
      </MultiBinding> 
   </local:CustomProgressBar.Foreground> 
</local:CustomProgressBar> 
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Detta ser lite rörigt ut, men en MultiBinding behövs för att vår 
MultiValueConverter skall kunna hitta det objekt som anropar Convertern, en 
vanlig Converter klarar ej av detta. Raden <MultiBinding Converter="{StaticResource barColor}"> 
anger vilken converter som skall användas, denna måste även deklareras i fönstrets 
”Resouce” sektion. ProgressBaren skickar med sig själv som argument genom 
raden <Binding RelativeSource="{RelativeSource Self}" />.  

Nu återstår bara själva koden som skall avgöra vilken färg som skall användas. 
MultiValueConvertern nedan är skapad för Beta applikationen och därmed kanske 
inte klasser som lagrar Datan har samma namn/struktur som den senare 
versionen av programmet, men upplägget förblir det samma. 

 
public class BarValueToColor : IMultiValueConverter 
{ 
   public object Convert(object[] values, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture) 
   { 
      CustomProgressBar bar = values[0] as CustomProgressBar; 
      ResourceBase rb = bar.DataContext as ResourceBase; 
      if (rb.Occupied > rb.DayCap) 
         return new SolidColorBrush(Colors.Red); 
      else 
         return bar.DefaultColor; 
   } 
   public object[] ConvertBack(object value, Type[] targetType, object parameter, CultureInfo culture) 
   { 
      throw new NotImplementedException(); 
   } 
} 

 
Values[0] innehåller nu alltså ProgressBaren som har anropat ValueConvertern, 
utifrån denna kan vi enkelt hämta bakomliggande data i ProgressBarens 
DataContext. Logiken för att välja färg är i detta fall extremt enkel men mer 
avancerad logik är här enkelt att implementera. Självklart kan denna metod 
appliceras på mycket mer än ProgressBarens färg. 
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7.2 Generiskt Drag&Drop exempel                     Bilaga 2 

Nedan följer ett komplett exempel som använder en generisk version av 
DragManagern som presenterades i Bilaga 1. Detta exempel är enbart menat som 
en demonstration att det går göra generella klasser som hanterar enkla typer av 
Drag&Drop och att det går att använda flera av dessa DragMangers i samma vy. I 
detta fall utan problem men det skulle kunna hända att användandet av flertalet 
olika Drop/DragOver etc. händelsehanterare kan störa varandra.  

Om enbart den generiska klassen är intressant se avsnitt 7.2.3. 

7.2.1 XAML 

Här skapas fyra enkla listor. Två stycken av typen ListView och två stycken från 
3:e parts klassbiblioteket System Andersson valt att använda. Till listorna av typen 
ListView används en ItemTemplate som skapas och placeras i fönstrets Resource 
sektion i form av en DataTemplate.  

<Window x:Class="DataGridSample.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:dsx="clr-namespace:DsxGridCtrl;assembly=DsxGridCtrl" 
        Title="MainWindow"  
        Height="600" Width="600" 
        x:Name="mainWindow"> 
    <Window.Resources> 
        <DataTemplate x:Key="Customer"> 
            <Grid Name="adornerElement"> 
                <Border> 
                    <TextBlock Text="{Binding ContactName}"  
                               Width="200"  
                               Background="Black"  
                               Foreground="White" /> 
                </Border> 
            </Grid> 
        </DataTemplate> 
    </Window.Resources> 
    <Grid> 
        <StackPanel> 
            <dsx:DsxDataGrid Name="dsxDataGrid1"  
                             HeaderVisibility="Visible"  
                             SortField="CustomerID"  
                             IsSynchronizedWithCurrentItem="True"  
                             Loaded="SetupDrag"> 
                <dsx:DsxDataGrid.Columns> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="CustomerID" Header="ID" /> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="CompanyName" Header="Company" /> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="ContactName" Header="Contact" /> 
                </dsx:DsxDataGrid.Columns> 
            </dsx:DsxDataGrid> 
            <dsx:DsxDataGrid Name="dsxDataGrid2"  
                             HeaderVisibility="Visible"  
                             SortField="CustomerID"  
                             IsSynchronizedWithCurrentItem="True"  
                             Loaded="SetupDrag"> 
                <dsx:DsxDataGrid.Columns> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="CustomerID" Header="ID" /> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="CompanyName" Header="Company" /> 
                    <dsx:DsxColumn FieldName="ContactName" Header="Contact" /> 
                </dsx:DsxDataGrid.Columns> 
            </dsx:DsxDataGrid> 
            <ListView Name="listView1" ItemTemplate="{StaticResource Customer}" Loaded="SetupDrag2"/> 
            <ListView Name="listView2" ItemTemplate="{StaticResource Customer}" Loaded="SetupDrag2"/> 
        </StackPanel> 
    </Grid> 
</Window> 
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7.2.2 MainWindow 

I koden bakom xaml dokumentet skapas två olika instanser av DragManager 
klassen och listorna fylls i detta fall med data hämtade från ett par xml filer. Datan 
i listorna är oväsentlig, för den som vill testa koden går det bra att skapa sin egen 
Customer klass, initiera ett antal objekt av denna typ och addera dem till en 
ObservableCollection<Customer> som sedan sätts som ItemsSource för listorna. 

. . .  
using WPF.JoshSmith.Controls.Utilities; 
 
namespace DataGridSample 
{ 
   public partial class MainWindow : Window 
   { 
      private ObservableCollection<Customer> Customers1  { get; set; } 
      private ObservableCollection<Customer> Customers2 { get; set; } 
      DragManagerListToList<DsxDataGrid, Customer, Border> _dragMgr; 
      DragManagerListToList<ListView, Customer, Grid> _dragMgr2; 
 
 
      public MainWindow() 
      { 
         InitializeComponent(); 
 
         _dragMgr = new DragManagerListToList<DsxDataGrid, Customer, Border>(mainWindow, "RowBorder"); 
         _dragMgr2 = new DragManagerListToList<ListView, Customer, Grid>(mainWindow, "adornerElement"); 

           . . . 
         dsxDataGrid1.ItemsSource = Customers1; 
         listView1.ItemsSource = Customers1; 
         dsxDataGrid2.ItemsSource = Customers2; 
         listView2.ItemsSource = Customers2; 
      } 
 
      private void SetupDrag(object sender, RoutedEventArgs e) 
      { 
         _dragMgr.SetupDataGrid(sender); 
      } 
 
      private void SetupDrag2(object sender, RoutedEventArgs e) 
      { 
         _dragMgr2.SetupDataGrid(sender); 
      } 
   } 
} 

7.2.3 DragManager 

. . . 
using WPF.JoshSmith.Adorners; 
using WPF.JoshSmith.Controls.Utilities; 
 
 
namespace DataGridSample 
{ 
   enum DragType { InActive, Active }; 
 
   class DragManagerListToList<TListType, TDraggedItemType, TAdornerBorderType> where TListType : Selector     
         where TDraggedItemType : class where TAdornerBorderType : FrameworkElement 
   { 
        // Members 
      Point _dragLastMouseDown; 
      UIElement _dragLastClickedElement; 
      TListType _dragSourceList; 
      TListType _dragTargetList; 
      TDraggedItemType _draggedItem; 
      DragType _dragType; 
 
      //Adorner related 
      string _dragAdornerBorder;        // The name of the outermost UIElement of the desiered adorner 
      AdornerLayer _dragAdornerLayer;   // Adorner is clipped outside the bounds of the layer 
      DragAdorner _dragAdorner;         // Keeps track of the adorner 
      UIElement _draggedUIE;            // Used to create a visual representation for the adorner. 
      Window _mainWin;                  // Used to find a display area for the adorner 
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      private void MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
      { 
         if (!DragHelpers.IsDrag(e, _dragLastMouseDown, _dragLastClickedElement)) 
            return; 
         #region StartDrag 
         //Find the source list 
         _dragSourceList = DragHelpers.FindVisualParent<TListType>(_dragLastClickedElement, null); 
         if (_dragSourceList == null) 
            return; 
 
         //Find the the dragged item 
         TAdornerBorderType b = DragHelpers.FindVisualParent<TAdornerBorderType> 
                                                             (_dragLastClickedElement, _dragAdornerBorder); 
         if (b == null) 
            return; 
         _draggedItem = b.DataContext as TDraggedItemType; 
         _dragType = DragType.Active; 
 
         //Create and add an adorner 
         _draggedUIE = b; 
         if (_dragAdornerLayer == null) 
            InitializeAdornerLayer(_draggedUIE); 
         #endregion 
 
 
         #region Drag 
         //Execute Drag&Drop (pauses the execution until the item is dropped) 
         DragDrop.DoDragDrop(_dragSourceList, _draggedItem, DragDropEffects.Move); 
         #endregion 
 
 
         #region EndDrag 
         //Reset drag objects in preparation for a new drag operation 
         ResetDrag(); 
         #endregion 
      } 
 
      private void Drop(object sender, DragEventArgs e) 
      { 
         e.Handled = true; 
         if (CheckDropTarget(sender, e)) 
         { 
            if (_dragSourceList != _dragTargetList && _dragTargetList != null) 
            { 
              (_dragSourceList.ItemsSource as ObservableCollection<TDraggedItemType>).Remove(_draggedItem); 
              (_dragTargetList.ItemsSource as ObservableCollection<TDraggedItemType>).Add(_draggedItem); 
            } 
         } 
         else 
            return; 
      } 
 
      private bool CheckDropTarget(object sender, DragEventArgs e) 
      { 
         if (_dragType == DragType.Active) 
         { 
            _dragTargetList = sender as TListType; 
            if (_dragTargetList == null) 
               return false; 
            if (_dragTargetList.ItemsSource as ObservableCollection<TDraggedItemType> == null) 
               return false; 
         } 
         else 
            return false; 
         return true; 
      } 
   } 
} 

Operationer som är helt opåverkade: Konstruktören, SetupDataGrid, 
PreviewMouseDown, InitializeAdornerLayer, DragOver, GiveFeedback och 
ResetDrag. 

7.2.4 Hjälpredor som används 

Även till denna lösning används Josh Smiths DragAdorner och MouseUtilities 
samt min egen DragHelpers klass. 
 


