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1. fejezet - Előszó
Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán hosszú évek óta képezi a programozás oktatás
alapját a C# programozási nyelv; a Programtervező informatikus BSc és az Informatika tanár MA szakok kitűnő
példák erre. A C# oktatási szempontból jó választás, hiszen egy modern, letisztult objektum-orientált nyelv,
rengeteg automatizált megoldással, hála a háttérben megbúvó .NET keretrendszernek. Rengeteg .NET-re épülő
technológia létezik, ráadásul ezek igen széles körben – komoly ipari szereplők által is – használtak, éppen ezért
ezen a vonalon tovább mozogva a hallgatók versenyképes tudásra tehetnek szert. A kurrens .NET-es
technológiák széles palettájáról válogathat a hallgató, legyen szó akár deszktopra, akár webre, akár mobil
eszközökre való fejlesztésről.
Mi a jegyzetünkben elsősorban a deszktopra való fejlesztés irányába haladunk, és ismerkedünk meg a Windows
Presentation Foundation (WPF) nevű technológiával. A WPF a .NET 3.0 részeként jelent meg először, 2006ban. Azóta – természetesen – minden újabb .NET verzióval együtt bővül, frissül. A -. fejezetek bevezetést
nyújtanak a WPF világába, majd a . fejezet és a . fejezet között lépésről lépésre mélyítjük el ezt a tudást. Ha
esetleg az olvasó a webre vagy mobil eszközökre való fejlesztéshez vonzódna jobban, akkor is igen hasznos a
WPF-fel közeli barátságot kötnie, hiszen mind webes, mind Windows Phone platformon alapvető technológia a
Silverlight, mely eredetileg a WPF kistestvéreként debütált (WPF/E=„WPF/Everywhere” néven), és éppen ezért
azonos alapokon, megoldásokon nyugszik.
A jegyzetben elkanyarodunk még az adatbázis programozás irányába is, hiszen ez egy olyan téma, melyben
szinte elengedhetetlen az alapszintű jártasság egy friss diplomás programozó számára. A megfelelő .NET-es
technológia, a Language Integrate Query (LINQ) rejtelmeiben tekintünk bele a -. fejezetekben, és a példákban
azt természetesen a WPF-fel kombináljuk.
Végül a . fejezetben részletesebben megismerkedünk a fejlesztői eszközökkel; bár mire addig a fejezetig elér az
olvasó, és végig próbálja a jegyzetben felvonultatott példákat, úgyis óhatatlan szakértőjévé válik a Visual
Studio-nak. Mi – a dizájnerekre is gondolva – az Expression Studio-val is megismerkedünk majd egy kicsit.
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A Windows Presentation Foundation (WPF) a Windows Forms utódának tekinthető asztali alkalmazások
fejlesztése terén. Bár a WPF számos téren eltér a tradicionálisnak tekinthető Windows Forms-hoz képest, mégis
több olyan elvre támaszkodik, amely már meglévő asztali keretrendszerek alapját képezi. Az egyik legnagyobb
és egyben legfontosabb különbség, hogy az alkalmazás megjelenéséért felelős kód elkülönül az alkalmazás
funkcionalitását leíró kódtól. De ez csupán egy a számos technológiai újítás közül.
Szakítva a WinForm-os hagyományokkal, a WPF alapjául szolgáló grafikus technológia a GDI/GDI+ helyett
már a DirectX. A DirectX közvetlen elérésének köszönhetően tetszőleges típusú felhasználói felületet hozhatunk
létre. Tervezhető akár komplex háromdimenziós grafika, de üzleti alkalmazások esetében is kiaknázhatóak a
gazdag grafikai hatások (élsimítás, átláthatóság, animáció). A hardveres gyorsításnak köszönhetően a DirectX a
grafikai renderelés során amennyire lehetséges tehermentesíti a processzort, és inkább a videokártyát (GPU-t)
terheli meg. Ezzel, sokkal gyorsabbá válnak olyan intenzív grafikai feladatok, mint például animációk
lejátszása.
A hagyományos Windows Forms alkalmazások esetében a felbontás kötötte a fejlesztőket, akik általában egy
standard felbontású monitorra tervezték meg azt (pl. 1024 x 768). Az egyik legnagyobb probléma tehát a
hagyományos Windows alkalmazások esetében, hogy a felhasználói felület nem volt skálázható. Az előző
probléma WPF-nek köszönhetően kiküszöbölhető, ugyanis grafikai elemei már nem raszteresek, hanem vektor
alapúak. Ebből következően az egyes elemek tetszőlegesen átméretezhetőek. További nagy előnye, hogy a
vektor alapú képek kevesebb helyet foglalnak a raszteres elemekhez képest. Ugyanakkor meg kell említeni,
hogy a WPF továbbra is támogatja a raszter grafikát.

1. Eszköz-független egység
A WPF az ablak és az összes elem méreteinek kezelésére egy úgynevezett eszköz-független egységet (deviceindependent unit – DIU) hozott létre, amely egy inch egy kilencvenhatod része. Ez egy szabványos Windows
DPI beállítás (96 dpi) esetében pontosan megfelel egy fizikailag valós pixelnek.

(2.1)

(2.2)

Egy 19 inch-es LCD megjelenítő esetében, amelynek maximális felbontása 1600 x 1200, a valódi pixelsűrűség
az alábbi módon számítható:
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(2.3)

Ebből következik, hogy ezen a megjelenítőn egy 96 pixel széles objektum valódi mérete kevesebb, mint 1 inch.
Míg egy kisebb felbontású (85 dpi) 15 colos LCD megjelenítő esetében, az előző objektum kicsivel nagyobb,
mint 1 inch.
A WPF ennek a problémának a kiküszöbölésére az alábbi számítási módot vezette be. Tekintsünk egy a mai
megjelenítőknél már átlagosnak mondható felbontást (120 dpi). Ebben az esetben 1 inch kitöltéséhez 120 pixelre
van szükség. A WPF az alábbi számítási modellel transzformálható a logikai egységeket valós pixelekké:

(2.4)

(2.5)

(2.6)

Tehát 120 dpi felbontás mellett egy DIU 1.25 pixelnek felel meg. Tehát az előzőekben vizsgált 96 DIU széles
gomb, fizikai mérete 120 pixel (96 x 1.25 = 120).
Természetesen egyéb egységeket is használhatunk, mint például „in” (inch), „pt” (képpont), „cm” (centiméter).
Az alapértelmezett egység a „px” (pixel).
II.1 Példa Egységek
<StackPanel>
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<Button Width="200" Height="30">
<Label Content="Hello World!" FontSize="12"/>
</Button>
<Button Width="200pt" Height="30pt">
<Label Content="Hello World!" FontSize="12pt"/>
</Button>
</StackPanel>

2. WPF többrétegű architektúrája
A WPF többrétegű architektúrájának (II.1. ábra) legfelső szintjén a PresentationFramework.dll található. Ezt
használjuk fejlesztés közben, itt vannak implementálva a különböző vezérlők (Button, Border,...), stílusok, stb.

II.1 WPF többrétegű architektúrája
A PresentationFramework.dll számára az alaposztályokat (pl. UIElement, Visual, stb.) a PresentationCore.dll
biztosítja. Ezekből az osztályból származnak többek között a formák (shape) és a vezérlők (controls). A
WindowsBase.dll a WPF alapvető működéséhez szükséges objektumosztályokat tartalmazza (pl.
DispatcherObject, DependencyObject).
A Media Integration Layer tartalmazza a milcore.dll-t, amely a WPF magja. Feladata, hogy a magasabb szintű
grafikai elemeket (vezérlők, egyéb vizuális elemek) fordítja át DirectX elemekre (háromszögek, textúra). A
réteg másik komponense a WindowsCodecs.dll, amely egy alacsony szintű API, elsősorban képek (bmp, jpeg,
...) feldolgozására, manipulálására.
A legalsó rétegben található a Direct3D és az User32. Előbbi feladat a milcore által meghatározott grafikai
elemek megjelenítése a képernyőn, utóbbinak pedig felhasználói input kezelése és irányítása.

3. WPF osztályhierarchiája
A WPF névterek a System.Windows névtérben helyezkednek el (pl. System.Windows,
System.Windows.Controls és a System.Windows.Media). Kivételt képez a System.Windows.Forms alnévtér,
amely még a hagyományos GDI/GDI+ alapú vezérlőket tartalmazza.
A következőkben bemutatásra kerülnek a WPF legfontosabb alrendszerei, azok funkcionalitása és a köztük lévő
interakciók.
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II.2. WPF alapvető osztályai

3.1. System.Object
A WPF összes osztálya a System.Object-ből származik. A WPF legfontosabb komponensei lásd (Hiba: A
hivatkozás forrása nem található. ábra). A pirossal jelölt részek PresentationFramework, PresentationCore és a
milcore, tartalmazzák a WPF legfontosabb kódrészleteit. Ezek közül a milcore az egyetlen nem menedzselt
kódban írt komponens. Ennek az a legfőbb oka, hogy a DirectX-el szoros integrációt tegyenek lehetővé. A WPF
esetében a megjelenítés a DirectX motoron keresztül történik. Ez teszi lehetővé hatékonyabb szoftver és hardver
renderelést. A milcore motorja rendkívül ki van hegyezve a teljesítményre, sajnos ennek érdekében számos
CLR-beli (Common Language Runtime) előnyt fel kell adnia.

3.2. System.Threading.DispatcherObject
A WPF legtöbb objektuma a DispatcherObject-ből származik. A WPF alkalmazások a jól ismert egyszálú
(single-thread affinity, STA) modellt használják. Ennek értelmében egyetlen szál vezérli és felügyeli a teljes
felhasználói felületet. Egyes objektumok nem érhetőek el biztonságosan közvetlenül másik szálból. Ez azt
jelenti, hogy egy szál affinitással létrehozott objektumhoz felügyelten csak a tulajdonos szál férhet hozzá.

3.3. System.Windows.DependencyObject
Elsődleges feladata, hogy kiszámolja a property-k értékeit és a property-k változásokról értesítést küldjön a
rendszernek.
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Néhány metódusa:
public void SetValue(DependencyProperty dp, object value);
public object GetValue(DependencyProperty dp);
public void ClearValue(DependencyProperty dp);

3.4. System.Windows.Media.Visual
Az összes ablakon megjeleníthető elem alapja. A Visual osztály kapcsolatot biztosít menedzselt WPF
könyvtárak és a milcore.dll között. A Visual osztály tulajdonképpen egy alapvető absztrakció, amiből minden
FrameworkElement objektum származik, amelynek elsődleges feladata a renderelés támogatása. A UI vezérlői,
mint pl. Button , Slider, stb.. mind a Visual osztályból származnak.
Néhány metódusa:
protected DependencyObject VisualParent { get; }
protected void AddVisualChild(Visual child);
protected void RemoveVisualChild(Visual child);

3.5. System.Windows.UIElement
Az UIElement tartalmazza a WPF lényegesebb elemeit (pl. StackPanel, Grid, stb..), továbbá támogatja bemenet,
fókusz és események kezelését.
Néhány metódusa:
public event MouseButtonEventHandler PreviewMouseLeftButtonDown;
public event MouseButtonEventHandler MouseLeftButtonDown;
public static readonly DependencyProperty IsEnabledProperty;
public bool IsMouseOver { get; }

3.6. System.Windows.FrameworkElement
Ez az öröklési lánc utolsó állomása. Míg az UIElement osztályban definiálhatunk egy elrendezést, itt ezen
elrendezés tulajdonságait adhatjuk meg, mint például HorizontalAlignment, Width, Margin, stb.
Néhány metódusa:
public double MinHeight { get; set; }
public Style Style { get; set; }
public ResourceDictionary Resources { get; set; }
public object FindResource(object resourceKey);
public object ToolTip { get; set; }
public void BeginStoryboard(Storyboard storyboard);

3.7. System.Windows.Shapes.Shape
Az alapvető alakzatok, mint például Rectangle, Poligon, Line származnak ebből az osztályból.

3.8. System.Windows.Controls.Control
6
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A Control osztályból származnak az alapvető vezérlők TextBox, Button, ListBox, stb. Egyes vezérlők további
beállítására is biztosít lehetőséget (pl. Font, Background, stb.).
Néhány metódusa:
public ControlTemplate Template { get; set; }
public Brush Background { get; set; }
public FontFamily FontFamily { get; set; }

3.9. System.Windows.Controls.ContentControl
A System.Windows.Controls.ContentControl osztály lehetővé teszi, hogy az egyes vezérlőkhöz gazdag
tartalmat adhassunk.
II.2 Példa ContentControl
<Button>
<StackPanel>
<Ellipse Height="40" Width="40" Fill="Blue"/>
<TextBlock TextAlignment="Center">WPF</TextBlock>
</StackPanel>
</Button>
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XAML (eXtensible Application Markup Language) egy XML alapú deklaratív jelölőnyelv, amely a .NET
keretrendszer modelljébe illeszkedve leegyszerűsíti a grafikus felhasználói felület (GUI) kialakítását. XAML
deklaratív nyelv nyelvtani szabályrendszere nagyon egyszerű. Általános tervezési alapelve, hogy a XAML
dokumentum minden eleme – kivéve, ha egy attribútumot definiál - a .NET osztály egy példánya.
A XAML fájlok végrehajtása értelmezéssel vagy fordítással végezhető el. Nézzünk egy példát az értelmezéssel
történő végrehajtásra.
Egy egyszerű editor (pl. jegyzettömb) elindítása után, gépeljük be a következő kódrészletet:
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<TextBlock Text="Hello World!" />
</Page>
Mentsük el ezt HelloWorld.xaml néven, majd nyissuk meg ezt a fájlt egy böngészővel (IE, Firefox)! Ezzel létre
is hoztuk az első XAML böngészőben futó XAML nyelven írt alkalmazásunkat.
A másik fordítással történő végrehajtás a gyakoribb. Amennyiben tehát C# vagy Visual Basic nyelveken írt
kódrészleteket is szeretnénk a XAML nyelvbe ágyazni, a kódunkat mindenképp le kell fordítani.
Nézzünk erre is egy példát, indítsuk el a Visual Studio-t! A Microsoft-nak ebben a fejlesztői környezetében
fogunk a továbbiakban dolgozni, ezért elolvasásra ajánljuk az azt bemutató . fejezetet. A Visual Studio-ban most
a következő lépéseket végezzük el:
1. File / New Project

III.1. Új project létrehozása
1. New WPF Application / Name: HelloWorld
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III.2. Új WPF alkalmazás létrehozása

III.3. Visual Studio integrált fejlesztési környezete (IDE)
1. A Grid vezérlők közé gépeljük be a következő sort.
<TextBlock Text="Hello World!" />
Az alkalmazásunk kódja ekkor:
<Window x:Class="HelloWorld.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Grid>
<TextBlock Text="Hello World!" />
</Grid>
</Window>
Futtassunk a projektünket! Ebben az esetben az eredményül kapott futtatható állományba a példában látható
XAML kódot is belefordítjuk.
Figyeljük meg, hogy az első esetben a gyökere a Page (weboldalak esetén) elem, míg a második esetben a
Window elem. Továbbiakban csak asztali alkalmazásokat fogunk készíteni, amelyek gyökéreleme a Window.

1. WPF projekt alapvető állományai
A HelloWorld példákhoz visszatérve nézzük meg, hogy melyek egy WPF projekt alapvető állományai!
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III.1. Solution Explorer
A Solution Exprorer-ben (XVIII.1.1. fejezet) az előbb már használt MainWindow.xaml állomány mellett
találunk egy App.xaml állományt is, amelynek tartalma:
<Application x:Class="HelloWorld.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml">
<Application.Resources>

</Application.Resources>
</Application>
Az App.xaml fájlban az alkalmazás erőforrásait és indítási beállításait lehet definiálni. Ez a fájl az Application
gyökérelemmel kezdődik.
A StartupUri tulajdonság az alkalmazás elindulásakor először megjelenő ablakra mutat.
StartupUri="MainWindow.xaml"
Stílusok és erőforrások kezelésével a . fejezetben fogunk majd részletesebben foglalkozni.

2. Háttérkód osztály
Megfigyelhető, hogy amennyiben a WPF application sablonból kiindulva hozzunk lére a projektünket, mindkét
.xaml kiterjesztésű állományhoz automatikusan létrejön egy ugyanolyan nevű további .cs vagy .vb
kiterjesztéssel ellátott fájl. Ezen úgynevezett háttérkód fájlok célja, mint már erről a bevezetésben is volt szó,
hogy fejlesztés menetén az alkalmazás megjelenését el lehessen választani az alkalmazás funkcionalitásától.
Ez az x:Class attribútum használatával válik elérhetővé.
x:Class="HelloWorld.MainWindow"
Tulajdonképpen annyi történik, hogy az x:Class attribútum megmondja a XAML parser-nek, hogy hozzon létre
egy új osztályt a megadott néven. Más szóval az előző létrehoz egy Window osztályt MainWindow néven,
amely a Window osztályból származik.
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Ekkor a MainWindow.xaml.cs fájl tartalma a következő.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace HelloWorld
{
/// <summary>
/// Interaction logic for MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
}
}

3.

XAML névterek

Az előző példákból látható, hogy a Page és a Window gyökérelemek – minden esetben – az alább látható két
névteret definiálják:
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
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xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
1. Az alapértelmezett WPF névtér. Magába foglalja a felhasználói felület építéséhez szükséges WPF
osztályokat (vezérlőket).
2. A XAML-hez tartozó névtér. Magába foglalja a XAML dokumentumok értelmezéséhez szükséges általános
definíciókat. Érdekesség, hogy az x előtaggal ellátott névtér a szélesebb látókörű.
A xmlns egy speciális attribútum feladata, hogy egy helyi nevet (álnevet) rendel az URI (Uniform Resource
Locator) formájában megadott névtérhez.

4. Tulajdonságok
Mint arról már az előzőekben is esett szó, egy osztály tulajdonságai (attribútumai), amit a XAML állományban
definiáltunk, egy objektum elem tulajdonságaival egyeznek meg. Természetesen ez az adott tulajdonság
karakterisztikájának függvényében többféleképpen is történhet.
Az értelmezéshez nézzük a következő egyszerű példát, amely egy nyomógombot jelenít meg!
<Window x:Class="Tulajdonságok.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Grid>
<Button x:Name="Gomb"
Content="Gomb"
Width="150" Height="30"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top"
Background="Azure" Foreground="Blue"
FontFamily="Times New Roman" FontSize="20"
FontStyle="Italic" FontWeight="Heavy" Opacity="0.5"/>
</Grid>
</Window>
A példában látható Button elem a System.Windows.Controls.Window osztály egy példánya. Mivel a Button
elem jellemzői az objektum tulajdonságait reprezentálják, így értékeket rendelhetünk a következő jellemzőkhöz
(Content –tartalom, Width – szélesség, Height – magasság, HorizontalAlignment – vízszintes igazítás,
VerticalAlignment – függőleges igazítás, Background –háttér, Foreground – előtérszín, FontFamily – betűtípus,
FontSize –betűméret, FontStyle – betűstílus, FontWeight –betűvastagság, Opacity – átlátszatlanság).
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az x:Name nem a Button objektum tulajdonsága, hanem egy olyan
jellemző, amely egyedi azonosítót rendel az objektumpéldányhoz.
Amennyiben egy objektumhoz csak egyszerű típusú értékek tartoznak, az adott objektum az alábbi példában is
látható rövidített formával definiálható.
<Button X:Name ="Gomb" Background = "Blue" />
Az előző gomb C# nyelven a következőképpen néz ki:
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Button button = new Button();
button.Name = "Gomb";
button.Content = "Gomb";
button.Width = 150;
button.Height = 30;
button.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
button.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
button.Foreground = Brushes.Blue;
button.Background = new SolidColorBrush(Colors.Azure);
button.FontFamily = new FontFamily("Times New Roman");
button.FontSize = 20;
button.FontStyle = FontStyles.Italic;
button.FontWeight = FontWeights.Heavy;
button.Opacity = 0.5;

5. Összetett tulajdonságok
Amennyiben összetett értékű tulajdonságot (pl. a hátteret színátmenetes kitöltéssel) szeretnénk megadni, akkor
már nem elégséges az előző példában is használt rövidített forma használata. Az összetett tulajdonságokat
gyerekelemekkel adhatjuk meg. Ezen gyermekelemeket tulajdonságelemeknek hívjuk. Tulajdonságelemek
szintaktikája a következő:
<osztálynév.tulajdonságnév>
Az előző példa kódja kiegészítve:
<Button x:Name="Gomb"
Content="Gomb"
Foreground="Blue"
Width="150" Height="30"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top"
FontFamily="Times New Roman" FontSize="20"
FontStyle="Italic" FontWeight="Heavy" Opacity="0.5">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="1,0.5" StartPoint="0,0.5">
<GradientStop Color="Black" Offset="0" />
<GradientStop Color="White" Offset="1" />
</LinearGradientBrush>
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</Button.Background>
</Button

6. Content tulajdonság
Az előző példákban látottaktól eltérően lehetőség van a Content tulajdonság rejtett megadására.
<Button>
Gomb
</Button>
Mivel a Content tulajdonság objektum típusú, ezért – amint az alábbi példában is látható – egyszerű szöveg
helyett egy nyomógombon akár egy színátmenetes kitöltésű ellipszis is elhelyezhető.
<Button Width="150" Height="30" Background="Yellow">
<Button.Content>
<Ellipse Width="20" Height="20">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush>
<GradientStop Color="Red" Offset="0" />
<GradientStop Color="#FFD3FF42" Offset="1" />
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
</Button.Content>
</Button>

7. Jelölőnyelvi bővítmények
A legtöbb tulajdonság tulajdonképpen kényelmesen leírható a XAML szintaxisával. Azonban van, amikor ez
már nem kielégítő. (Például: Egy olyan objektumnak szeretnénk beállítani tulajdonságértéket, amelyik már
létezik, vagy dinamikus adatkötéssel szeretnék beállítani egy értéket, stb..). Ezekben az esetekben jelölőnyelvi
bővítményeket kell használnunk. Jelölőnyelvi bővítményeket kapcsos {} zárójelek között kell megadni.
{JelölőnyelviBővítményNeve érték}
A jelölőnyelvi bővítmény neve definiálja a WPF számára, hogy milyen bővítményről van szó. például:
StaticResource, DynamicResource, stb.
<Application.Resources>
<SolidColorBrush x:Key="MyBrush" Color="Gold"/>
</Application.Resources>
x:Key segítségével egyedi kulcs rendelhető
Erőforrásokról bővebben a . fejezetben.

a

ResourceDictionary-ben
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<Button Background="{StaticResource MyBrush}"/>
<Ellipse Fill="{StaticResource MyBrush}"/>
Amennyiben egynél több paraméter megadására van szükség akkor a következő jelölés:
{JelölőnyelviBővítményNeve Parameter1=Érték1, Paraméter2=Érték2, Parameter3=Érték3}

8. További x:prefix-ek
A x:Name, x:Class, x:Key előtagokról már az előzőekben volt szó, amennyiben az adott feladat megköveteli
egyéb prefix-eket is használhatunk.
1. x:Type: Típus referencia hozható létre.
2. x:Static: Engedélyezhető egy statikus értékre való hivatkozás.

9. Speciális karakterek és whitespace-k
A XAML az XML szabályrendszerét követi. Ebből következik, hogy kis- és nagybetű érzékeny. Erre különösen
kell figyelni objektumok, tulajdonságok és attribútumok megadásánál. Az aktuálisan alkalmazott konvertertől
függően az értékekre ez nem mindig igaz. A Boolean konverter ettől a konvenciótól teljesen eltekint. A XAML
értelmező figyelmen kívül hagyja a lényegtelen whitespace-t. A lényegeseket normalizálja.

9.1. Magyarázatok
A magyarázatokat a következő <!-- négy karakterből álló összetett szimbólum nyitja, és a következő --> három
karakterből álló összetett szimbólum zárja. A magyarázó szövegére egyetlen megszorítás van: nem tartalmazhat
két egymást követő kötőjel karaktert úgy, hogy közöttük nincs szóköz karakter.

9.2. Karakter entitások
Természetesen ugyanúgy, mint az XML esetében a < > ; , ” és a & szimbólumok szerkezetleírásokat
definiálnak. Amennyiben ezeket a jeleket a dokumentumunkban nem szerkezetleíróként szeretnénk használni,
az egyes speciális karaktereknek az alábbi entitások feleltethetők meg.
Speciális karakter
Kisebb, mint (<)

Karakter entitás
&lt;

Nagyobb, mint (>)
És (&)
Idézőjel (")

&gt;

&amp;
&quot;

Amennyiben szeretnénk létrehozni egy nyomógombot a Margin & Padding felirattal, azt az alábbi módon
tehetjük meg.
<Border>
<Button Content="Margin &amp; Padding"/>
</Border>
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Elrendezések (írta: Biró

Az alkalmazás felhasználó felületének megtervezése és kivitelezése, úgy, hogy az attraktív és praktikus legyen,
s mindemellett alkalmazkodjon a különböző ablak méretekhez, sokszor nem könnyű feladat. A WPF egyik nagy
előnye, hogy sokrétűen támogatja az ilyen helyzetek megoldását. A felhasználói felület kialakításához
felhasznált elemek túlnyomó többsége – mint arról már az előzőekben is volt szó – a
System.Windows.FrameworkElement alaposztályból származnak.

1. Igazítások, margók
A FrameworkElement osztályban találhatóak azok a tulajdonságok is, amelyekkel a gyermekelemek
elhelyezkedése pontosan beállítható. Ezek közül most csak a négy legfontosabbal (Margin, Padding,
HorizontalAlignment, VerticalAlignment) fogunk megismerkedni.

1.1. Külső és belső margók
Külső és belső margók segítségével a gyerekelemek közötti távolságot tudjuk beállítani. Míg a Margin
tulajdonsággal azt a távolságot adhatjuk meg, amely az elem külső oldalán mérhető, addig a Padding egy adott
elemen belül szabadon hagyandó távolságot határozza meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy amíg a Margin
tulajdonságot minden FrameworkElement osztályból származó osztály örökli, addig a Padding tulajdonságot
csak a Control osztályból származó elemeknél állítható be.
A belső és a külső margó 1, 2 és 4 számérték megadásával állítható be:
Amennyiben minden oldalon ugyanazt a margóméretet szeretnénk beállítani:
Margin="10"
Két szám esetében az első a bal és jobb oldal, a második az alsó és felső margót jelöli:
Margin="10 20"
Négy szám esetében a számok a bal, felső, jobb és alsó margókat jelentik.
Margin="10 20 30 40"
Értékek pontos megadásakor tizedespontot is használhatunk, az elemeket pedig vesszővel is elválaszthatjuk
egymástól.
Margin="10.25, 2.5, 4.09, 3"
IV.1 Példa Belső és külső margók

IV.1. Belső és külső margó
<Grid Height="200" Width="400" Background="Green">
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<Border Margin="10 20 30 40" Background="Yellow">
<Border Padding="40 30 20 10">

</Border>
</Border>
</Grid>

1.2. Igazítások
Az egyes gyerekelemeket természetesen függőlegesen és vízszintesen is igazíthatjuk.
1. HorizontalAlignment – vízszintes igazítás
2. VerticalAlignment – függőleges igazítás
Vízszintes igazítás lehetséges értékei: Left, Center, Right, Stretch míg függőleges igazítás esetében: Top,
Bottom, Center, Stretch.

2. StackPanel
A StackPanel az elrendezés vezérlők közül az egyik legegyszerűbb, sok esetben leghasznosabb elrendezés
vezérlők egyike. Alapértelmezés szerint a benne elhelyezett elemeket egymás alá rendezve, listaszerűen jeleníti
meg. Ekkor elégséges az elemek magasságának megadása, hiszen a szélességük alkalmazkodik a StackPanel
szélességéhez.
A StackPanel működésének bemutatásához nézzük az alábbi három példát.
IV.2 Példa StackPanel

IV.2. StackPanel
<StackPanel Width="100">
<Button Height="20" Content="Button 1" Margin="10"/>
<Button Height="20" Content="Button 2" Margin="10"/>
<Button Height="20" Content="Button 3" Margin="10"/>
</StackPanel>
Amennyiben elemeket egymás mellé rendezve (Orientation=”Horizontal”) szeretnénk megjeleníteni, elégséges
az egyes elemek szélességének megadása.
IV.3 Példa StackPanel
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IV.3. StackPanel
<StackPanel Height="20" Orientation="Horizontal">
<Button Width="100" Content="Button 1" Margin="10 0 10 0"/>
<Button Width="100" Content="Button 2" Margin="10 0 10 0"/>
<Button Width="100" Content="Button 3" Margin="10 0 10 0"/>
</StackPanel>
IV.3 Példa Gay-Lussac I. törvénye

IV.4. Gay-Lussac I. törvénye
<Window x:Class="StackPanel.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
Az ablak címsorában megjelenő feliratot a Title tulajdonság megadásával állíthatjuk be.
Title="Gay-Lussac I. törvénye" Height="250" Width="350">
A StackPanel elemeit egy Border-ben elhelyezzük el. A Border beállításairól később lesz szó.
<Grid>
<Border Width="300" Height="200"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
Background="Beige"
BorderBrush="BlanchedAlmond"
CornerRadius="5"
BorderThickness="4">
<StackPanel>
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<TextBlock TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Justify">
Az állandó nyomású gáz térfogata egyenesen arányos
a gáz (abszolút) hőmérsékletével, azaz hányadosuk állandó.
</TextBlock>
<Border Background="Red" CornerRadius="10" >
<Label Content="Képlettel: V/T= állandó"
FontWeight="Bold" />
</Border>
<Separator/>
<Label Content="Hőmérséklet" FontWeight="Bold"
HorizontalAlignment="Center" />
<StackPanel Orientation="Horizontal" >
<Label Content="300 K" Margin="0 0 210 0"
FontStyle="Italic" />
<Label Content="1200 K" FontStyle="Italic" />
</StackPanel>
<Slider x:Name="sliderKelvin" Margin="10 0 10 10"
ValueChanged="sliderKelvin_ValueChanged"
Background="BlanchedAlmond" />
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<StackPanel>
<TextBlock Text="Térfogat" FontWeight="Bold" />
<TextBlock Name="textTerfogat" FontStyle="Italic" />
</StackPanel>
<StackPanel Margin="195 0 0 0">
<TextBlock Text="Nyomás" FontWeight="Bold"/>
<TextBlock Text="200 kPa" FontStyle="Italic" />
</StackPanel>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Border>
</Grid>
</Window>
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Háttérkód fájl tartalma:
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
sliderKelvin.Minimum = 300;
sliderKelvin.Maximum = 1200;
}
void sliderKelvin_ValueChanged(object sender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
int V0 = 100;
int T0 = 300;
double TerfogatValtozas = Convert.ToInt32(V0 +
(sliderKelvin.Value - T0) * V0 / T0);
textTerfogat.Text = TerfogatValtozas.ToString() + " cm3";
}
}

3. WrapPanel
Elemek egymás mellett vagy alatt való megjelenítése alkalmas. Amennyiben egy elem nem fér ki a sorba, akkor
az automatikusan a következőbe kerül. Ebben a panelben tárolt elemek szélességét és magasságát is kötelező
megadni.
IV.4 Példa WrapPanel

IV.5. WrapPanel
<Grid Width="200" Height="200">
<WrapPanel>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
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<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
<Ellipse Fill="Red" Height="40" Width="40"/>
</WrapPanel>
</Grid>
Amennyiben az Orientation tulajdonságot Vertical-ra állítjuk, a tárolt elemek egymás alatt fognak
elhelyezkedni.
<WrapPanel Orientation="Vertical">

4. DockPanel
A DockPanel a StackPanel-hez és WrapPanel-hez képest már összetettebb elrendezések kialakításához
használható. Használható akár a Grid vezérlőt lecserélve gyökérelemként is. A DockPanel.Dock tulajdonsága
segítségével állítható be az egyes gyerekelemek elhelyezkedése a DockPanel-en belül.

IV.6. DockPanel.Dock
A DockPanel megismeréséhez készítsük el az alábbi ábrán látható két alkalmazást!
IV.5 Példa DockPanel

IV.7. DockPanel
<DockPanel LastChildFill="True">
<Button Content="Dock=Top" DockPanel.Dock="Top" Background="Beige"/>
<Button Content="Dock=Right" DockPanel.Dock="Right" Background="Gold"/>
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<Button Content="Dock=Left" Background="Gold"/>
<Button Content="Dock=Bottom" DockPanel.Dock="Bottom" Background="Beige"/>
<Image Source="Nap.gif" Stretch="Fill"/>
</DockPanel>
LastChildFill (True vagy False) tulajdonsággal megadható, hogy az utolsó elem kitöltse-e a rendelkezésére álló
területet.
IV.6 Példa A Szaturnusz - DockPanel

IV.8. DockPanel
<Window x:Class="Bolygok.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Szaturnusz" Height="400" Width="600" Background="Yellow">
<DockPanel LastChildFill="True">
<Border DockPanel.Dock="Top" Height="80"
CornerRadius="10" Margin="10">
<TextBlock HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontSize="36"
FontFamily="Book Antiqua" Foreground="White">
A Szaturnusz
</TextBlock>
<Border.Background>
<ImageBrush ImageSource="/Bolygok;componentimages/Naprendszer1.jpg"/>
</Border.Background>
</Border>

22
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Elrendezések (írta: Biró Csaba)

<Border DockPanel.Dock="Bottom">
</Border>
<Border Height="50"
DockPanel.Dock="Bottom">

Background="Black" BorderBrush="Black" BorderThickness="1"

<StackPanel Orientation="Horizontal">
<TextBlock Foreground="White" Width="580" TextWrapping="Wrap" Text="
A Szaturnusz a hatodik bolygó a Naptól számítva, a második legnagyobb a Naprendszerben a Jupiter után.
Egyike annak az öt bolygónak, ami a Földről szabad szemmel is látható. A Szaturnusznak látványos, jégből és
törmelékekből álló gyűrűrendszere van. Szaturnuszról, a római istenről nevezték el.">
</TextBlock>
</StackPanel>
</Border>
Padding="10"

<Border
Background="Black"
DockPanel.Dock="Left">

CornerRadius="10"

Margin="10"

<StackPanel Background="Black">
HorizontalAlignment="Center"

<TextBlock
FontSize="16" />

Text="Adatok"

Foreground="White"

<Separator/>
<TextBlock Text="Tömeg" Foreground="White"/>
<TextBlock Text="95,184 (földtömeg)" Foreground="White"/>
<Separator/>
<TextBlock Text="Átlagos naptávolság" Foreground="White"/>
<TextBlock Text="1427,0 millió km" Foreground="White"/>
<Separator/>
<TextBlock Text="Keringési idő" Foreground="White"/>
<TextBlock Text="10759,2 nap" Foreground="White"/>
<Separator/>
<TextBlock Text="Pályamenti sebesség" Foreground="White"/>
<TextBlock Text="9,64 km/s" Foreground="White"/>
</StackPanel>
</Border>
<Border Background="Black" BorderBrush="Black" BorderThickness="1"
Margin="10">
<Image Source="/Bolygok;componentimages/Szaturnusz.jpg" />
</Border>
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</DockPanel>
</Window>

5. Grid
A Grid vezérlő segítségével az eddig tárgyalt elrendezések szinte mindegyike megvalósítható. Az egyik
legáltalánosabban használható vezérlő.
A következő példában egy két oszlopból és három sorból álló rács definiálása.
<Grid ShowGridLines="True">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition />
<RowDefinition />
<RowDefinition />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />
</Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>
A RowDefinitions és a ColumnDefinitions sorok, illetve oszlopok meghatározására szolgáló elemek. A
ShowGridLines értékét érdemes tervezés és tesztelés alatt True-ra állítani. Ebben az esetben futás közben
jelképes vonalak rajzolódnak ki a rács területén.
Az előbb elkészített szerkezetbe illesszünk be három elemet.
Fontos megjegyezni, hogy a sorok, illetve oszlopok sorszámozása nullától kezdődik.
<Button Content="0/0" Width="30"/>
<Label Grid.Row="1"
Content="Valójában az első oszlop második sorában vagyok!" />
<Calendar Grid.Row="3" Grid.Column="2" />
A nyomógomb, mivel nem definiáltuk elhelyezkedését a [0,0] cellában kerül elhelyezésre. A Label esetében
csak a sor definiáltuk, így a [1,0] cellában fog elhelyezkedni, míg a kalendárium a harmadik oszlop második
sorában lesz megtalálható. Ebben az esetben a sorok és az oszlopok arányosan osztoznak a form szélességével
és magasságával.
Természetesen az egyes sorok és oszlopok mérete pontosan is beállítható.
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="20"/>
<RowDefinition Height="1*"/>
<RowDefinition Height="2*"/>
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</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto"/>
<ColumnDefinition />
</Grid.ColumnDefinitions>
Példánkban a nulladik (első) sor magassága 20 képpont lesz, míg az első (második) és második (harmadik) sor a
fennmaradó helyen osztozik 1:2 arányban.
<RowDefinition Height="1*"/>
<RowDefinition Height="2*"/>
Az „auto” érték megadásával, jelen esetünkben a nulladik oszlop szélessége az oszlop tartalmául szolgáló
vezérlők közül a legnagyobb szélességű értékét veszi fel.
<ColumnDefinition Width="auto"/>

IV.9. ábra Grid
A RowSpan és ColumnSpan utasítások segítségével lehetőségünk van sorok és oszlopok egyesítésére is. Ezekről
a következő példában még lesz szó.

6. GridSplitter
A GridSlitter (rácsfelosztó) vezérlő használatával lehetővé válik a program futása közben a rács sorainak és
oszlopainak átméretezése. A Grid vezérlőben azon sorok, illetve oszlopok közé kell elhelyeznünk, amelyeket
szeretnénk átméretezhetővé tenni. A ResizeDirecion tulajdonsággal állíthatjuk be, hogy sorokat, vagy
oszlopokat szeretnénk átméretezni, a ResizeBehavior segítségével pedig a pontos működését tudjuk beállítani.
ResizeBehavior tulajdonság:
1. BasedOnAlignment (igazítás alapja)
2. CurrentAndNext (aktuális és következő)
3. PreviousAndCurrent (előző és aktuális)
4. PreviousAndNext (előző és következő)
IV.7 Példa Grid és GridSlitter használata
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IV.10. Grid és GridSplitter
<Window x:Class="grid.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Grid" Height="300" Width="500">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition />
<RowDefinition Height="150"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="2*"/>
<ColumnDefinition Width="auto"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Button Grid.RowSpan="2" Content="2 sor"/>
<GridSplitter Grid.Row="0"
Grid.RowSpan="2"
Grid.Column="1"
Width="8"
Background="Beige"
ResizeBehavior="PreviousAndNext"
ResizeDirection="Columns" />
<Button Grid.Column="2"
Grid.ColumnSpan="2"
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Content="2 oszlop"/>
<Button Grid.Row="1"
Grid.Column="2"
Content="1,2" />
<Button Grid.Row="1"
Grid.Column="3"
Content="1,3" />
</Grid>
</Window>

7. Canvas
A Canvas (vászon) pixel pontosan megadott elrendezést tesz lehetővé, ideális fix méretű alkalmazások
elkészítéséhez. A Canvas-on elhelyezett elemek pozícióját a Top - Left és a Bottom - Right tulajdonságok
beállításával tehetjük meg. Fontos megjegyezni, hogy a Canvas-t rajzok elhelyezésére tervezték, amennyiben
lehet, kerüljük itt vezérlők elhelyezését.
IV.8 Példa Canvas

IV.2. Canvas
<Window x:Class="Canvas.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Canvas" Height="400" Width="400">
<Grid>
<Canvas Height="200" Width="200" Background="Aqua">
Height="41"

<Rectangle
Fill="Blue"/>

Canvas.Left="23"

Canvas.Top="38"

<Ellipse Canvas.Left="112" Canvas.Top="76" Width="58" Height="58"
<Line Canvas.Right="40" Canvas.Top="30" X2="50" Y2="40"
27
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Width="63"
Fill="Red" />

Elrendezések (írta: Biró Csaba)

Stroke="Yellow" StrokeThickness="4"/>
<Button Canvas.Bottom="20" Canvas.Left="40" Width="130"
Height="30" Content="Egy gomb a Canvas-on"></Button>
</Canvas>
</Grid>
</Window>
A ZIndex tulajdonsággal lehetőségünk van az egyes elemekhez egy Z koordináta hozzárendelésére. A magasabb
indexű elemek az alacsonyabb indexű elemek felett jelennek meg.

IV.11. ZIndex
<Canvas Height="200" Width="200" Background="Aqua">

Canvas.ZIndex="1"/>
<Ellipse Canvas.Left="45" Canvas.Top="60" Width="58
Canvas.ZIndex="2"/>

Canvas.ZIndex="3"/>
<Button Canvas.Bottom="120" Canva
Height="30" Content="Egy gomb a Canvas-on"/>
</Canvas>
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5. fejezet - Vezérlők (írta: Biró
Csaba)
Ebben a fejezetben az alapvető vezérlők használatáról lesz szó, kitérve a felhasználói vezérlők nyújtotta
előnyökre. A WPF rengeteg eszközt biztosít elegáns és dinamikus felhasználó felületek kialakításához.

1.

Content vezérlők

Ebbe a csoportba (Button, Label, Checkbox, RadioButton) tartozó vezérlők a ContentControl osztályból
származnak. Tartalmaznak egy speciális beágyazott elemet (Content tulajdonság), amely valójában objektum
típusú, tehát tetszőleges tartalom elhelyezhető benne.

1.1. Button
Nyomógombokról az előző fejezetekben már volt szó. Itt most csak a Content tulajdonságra térünk ki.
V.1 Példa Nyomógomb „Kattints rám!” felirattal.

V.1. Nyomógomb „Kattints rám!” felirattal
<Button x:Name="nyomoGomb" Content="Kattints rám!" Margin="180 80 180 200" />
V.2 Példa StackPanel a nyomógomb belsejében

V.2. StackPanel a nyomógomb belsejében
<Button x:Name="nyomoGombStackPanel" Margin="180,80,180,135" Background="Black">
<StackPanel>
<Image Source="Naprendszer.jpg" Stretch="Fill"/>
<Label Content="Naprendszer" HorizontalAlignment="Center"
FontWeight="Bold"
FontStyle="Italic"
Foreground="White"/>
</StackPanel>
</Button>
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1.2. ToggleButton
Olyan speciális tulajdonságú gomb, amelyet valamilyen választási lehetőség (ki-be) megjelölésre használható.
Tipikusan jól használhatóak eszköztárak kialakításánál, erről a későbbiekben még lesz szó.
<ToggleButton Width="35" Height="35" Content="B" FontWeight= "Bold" />

1.3. Label
A Label vezérlő egyike a WPF legegyszerűbb vezérlőinek. Az eddigi példáinkban is sokszor előfordultak. Amit
viszont még fontos megjegyezni, hogy sok vezérlő többek között a Label is tartalmaz beépített támogatást
mnemonic kulcsok elhelyezéséhez.
<Label Content="Press Alt+_L"/>
A következő példában a Target tulajdonságot kihasználva, futás alatt az Alt+N billentyűkombináció
lenyomásával a textBox1-re helyeződik át a fókusz.
V.3 Példa Target tulajdonság

V.3. Target tulajdonság
<StackPanel Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
<Label Content="_Név:" Target="{Binding ElementName=textBox1}" />
<TextBox x:Name="textBox1" Width="300" Height="30" />
</StackPanel>
A Binding elem használatával adatkötést hozhatunk létre; lásd a . fejezetet!

1.4. CheckBox és RadioButton
Az adatbevitel nem csak szöveges adatok bevitelét tartalmazhatja, hanem lehetőség van kiválasztható értékek
egyszerű bevitelére is. A lehetőségek kiválasztása az alábbi két vezérlő segítségével valósítható meg:
1. CheckBox (jelölőnégyzet),
2. RadioButton (választógomb).
A CheckBox és RadioButton is az ButtonBase osztály leszármazottjai.

1.5. RadioButton
A rádiógombok választási lehetőséget tesznek lehetővé oly módon, hogy egymást kizáró lehetőségek közül
tudunk segítségükkel pontosan egyet kiválasztani.
V.4 Példa RadioButton
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V.4. RadioButton
<StackPanel>
<TextBlock Text="Neme:" />
<RadioButton GroupName="Nem" Content="Nő" />
<RadioButton GroupName="Nem" Content="Férfi"/>
<Separator/>
<TextBlock Text="Kedvenc évszak:" />
<RadioButton GroupName="Evszak" Content="Tavasz" IsEnabled="True"/>
<RadioButton GroupName="Evszak" Content="Nyár"/>
<RadioButton GroupName="Evszak" Content="Ősz"/>
<RadioButton GroupName="Evszak" Content="Tél"/>
</StackPanel>

1.6. CheckBox
A jelölőnégyzetek egy vagy több egymástól független beállítás közötti választást teszik lehetővé. A
választógomboktól eltérően, amelyekben kizárólag egyetlen beállítás választható ki, a jelölőnégyzetek egyszerre
több beállítás kijelölését teszik lehetővé.
Fontosabb tulajdonságai az IsChecked és az IsEnabled, az első alapértelmezés szerint kijelölt állapotba teszi,
míg a második nem engedélyezi, hogy módosítsuk.
V.5 Példa CheckBox

V.5. CheckBox
<StackPanel>
<TextBlock Text="Válassza ki az alábbi listából a kedvenc tantárgyait:"/>
<CheckBox Content="Informatika"/>
<CheckBox Content="Fizika" IsChecked="True" IsEnabled="False"/>
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<CheckBox Content="Matematika"/>
<CheckBox Content="Kémia"/>
</StackPanel>

2. Egyéb vezérlők
Ezen csoportba tartozó vezérlők nem rendelkeznek Content tulajdonsággal. Speciálisan egy speciális feladatra
alkalmasak, mint például az Image vezérlő képek megjelenítésére vagy a TextBlock vezérlő szöveg
megjelenítésére.

2.1. TextBox
Szöveg bevitelére és megjelenítésére alkalmas vezérlő. Az alábbi szintaxisokkal hozhatunk létre TextBox-ot.
<TextBox />
<TextBox Text="Ide várom a válaszát!"/>
<TextBox>Ide várom a válaszát!</TextBox>
Amennyiben csak szöveg megjelenítésére szeretnénk használni, az IsReadOnly tulajdonság értékét True-ra
állításával tehetjük meg.
<TextBox IsReadOnly="True" Text="Csak olvasható!"/>
Amennyiben szeretnénk, hogy a beírt szöveg automatikusan tördelődjön, a TextWrapping tulajdonságot állítsuk
Wrap-ra.
<TextBox TextWrapping="Wrap" Text="Tördelhető szöveg" Height="40"/>
Amennyiben szeretnénk, hogy a ScrollBar mindig látszódjon, a VerticalScrollBarVisibility tulajdonság Visible
értékre állításával tehetjük meg.
<TextBox
VerticalScrollBarVisibility="Visible"
Height="100"/>

TextWrapping="Wrap"

Text="Tördelhető

szöveg"

2.2. TextBlock
A TextBlock vezérlő szöveg megjelenítésére alkalmas. Az alábbi szintaxisokkal hozhatjuk létre. TextBlock
vezérlőt arra találták ki, hogy viszonylag kis mennyiségű szöveget jelenítsen meg, vagy akár formázott
tartalmat. Ez a vezérlő nem támogatja a gyorsbillentyűt.
<TextBlock>
Na, ez itt a kert!
</TextBlock>
<TextBlock Text="Na, ez itt a kert!" TextWrapping="Wrap" Width="40"/>

2.3.

Image

Az Image vezérlő kep_megjelenítésére szolgál. Legfontosabb tulajdonsága a Source. Ezen tulajdonság
beállításánál lehetőségünk van a kep_helyének, Uniform Resource Identifier (URI), illetve relatív hivatkozással
(projekthez csatolt kép) történő megadására.1
<Image Source="C:\Kepek\Föld.jpg" />
1

Képfájlt a Solution Explorer-rel tudunk a projekthez hozzáadni; lásd a . fejezetet!
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<Image Source="Föld.jpg" Width="100" Height="100" Stretch="Fill"/>
Strech tulajdonság:
1. None - A kep_az eredeti méretében jelenik meg. Levágja a képnek azon részét, ami nem fér rá a kijelölt
területre.
2. Fill – Kitölti a képpel a kijelölt területet, nem figyeli az eredetei méretarányokat, a kep_torzulhat.
3. Uniform – A méretarány megtartásával tölti ki a képpel a kijelölt területet.
4. UniformToFill – Teljesen kitölti képpel a kijelölt területet a méretarány megtartásával.

V.6. Strech tulajdonság

2.4.

MediaElement

A MediaElement lehetővé teszi különböző média file-ok lejátszását. Minden olyan típust támogat, mint amelyet
a Windows Media Player 10 is.
V.6 Példa MediaPlayer

V.7. Media Player
<Grid x:Name="Player">
<Border Margin="7" Background="Black" CornerRadius="10">
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<MediaElement x:Name="Media" Margin="10"
Volume="{Binding ElementName=slidVolume, Path=Value}"
Balance="{Binding ElementName=slidBalance, Path=Value}"
MediaOpened="Media_MediaOpened"
MediaEnded="Media_MediaEnded"
LoadedBehavior="Manual"
MouseLeftButtonUp="Media_MouseLeftButtonUp"/>
</Border>
</Grid>
Média megnyitása:
private void btnBrowse_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//Létrehozunk egy OpenFileDialog típusú objektumot
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
//Logikai változó arra, hogy az objektumunknak sikerült-e elindulni
Nullable<bool> result = dlg.ShowDialog();
//Ha sikerült, akkor átadjuk a fájlnevet a MediaElement objektumnak
if (result == true)
Media.Source = new Uri(dlg.FileName);
}
Média lejátszása:
private void btnPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//Média lejátszása
Media.Play();
//Timer indítása
dispTimer.Start();
}
Média szüneteltetése:
private void btnPause_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//Média szüneteltetése
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Media.Pause();
}

2.5. Slider
A csúszkák egy beállítás értékének megadását teszik lehetővé egy megadott értéktartományon belül.
Fontosabb tulajdonságai:
1. IsDirectionReserved – Alapértelmezés szerint a csúszka bal oldalához van rendelve a minimum érték, és a
jobb oldalához a maximum. Amennyiben ezt a tulajdonságot True-ra állítjuk, a két oldal megcserélődik.
2. IsEnabled – A csúszka engedélyezését vagy letiltását teszi lehetővé.
3. LargeChange – PageUp, PageDown gombokhoz lehet beállítani a lépésközt.
4. Maximum – A csúszka maximális értéke.
5. Minimum – A csúszka minimális értéke.
6. Orientation – A csúszka orientációját állíthatjuk be segítségével.
7. SmallChange – A kurzormozgató billentyűkhöz rendelt lépésközt állíthatjuk be.
8. Value – Az aktuális érték, mindig a minimum és a maximum között van.
V.7 Példa Slider
<StackPanel>
<Slider x:Name="csuszka1" Width="100" Value="50" Minimum="10" Maximum="100"/>
<Image Source="C:\Kepek\Föld.jpg" Height="{Binding ElementName=csuszka1, Path=Value}"
Width="{Binding ElementName=csuszka1, Path=Value}" />
</StackPanel>

2.6. Progressbar
Folyamatjelző. Leggyakrabban a StatusBar elemeként találkozhatunk vele. Erre a későbbiekben lesz még példa.
Fontosabb tulajdonságai:
1. IsEnabled – A folyamatjelző engedélyezését vagy letiltását teszi lehetővé.
2. LargeChange – Nagy lépésköz beállítását teszi lehetővé.
3. Maximum – A folyamatjelző maximális értéke.
4. Minimum – A folyamatjelző maximális értéke.
5. Orientation – A folyamatjelző orientációját állíthatjuk be segítségével.
6. SmallChange – Kis lépésköz beállítását teszi lehetővé.
7. Value - Az aktuális érték, mindig a minimum és a maximum között van.
V.8 Példa ProgressBar
<ProgressBar x:Name="ProgressBar1" Width="200" Height="30" Value="40"/>
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3.

Lista-alapú vezérlők

A lista alapú vezérlők a jól ismert hagyományos szolgáltatásokat nyújtják számunkra. Legfontosabb lista-alapú
vezérlők (ListBox, ComboBox, TreeView, Menu, StatusBar, ToolBar).

3.1. ListBox
A ListBox vezérlővel alapértelmezés szerint egy elem kiválasztására van lehetőség.
V.9 Példa ListBox
<ListBox x:Name="Lista" SelectionMode="Extended">
<ListBoxItem>Körte</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Alma</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Szőlő</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Narancs</ListBoxItem>
</ListBox>
Fontosabb tulajdonságai:
1. SelectedIndex – A kiválasztott elem (listában elfoglalt helyével) indexét adja vissza.
2. SelectedItem – Kiválasztott elem nevét adja vissza.
3. IsSelected – Pozitív értékű amennyiben az aktuális elem kijelölt állapotban van.
4. Single

– Egy elem kiválasztását teszi lehetővé.

5. Multiple – Több elem kiválasztását teszi lehetővé.
6. Extended – Ez is több elem kiválasztását teszi lehetővé, de a Ctrl gomb nyomva tartása mellett lehetőséget
nyújt nem egymás alatt lévő listaelemek kiválasztására.
V.10 Példa ListBox – Elemek rendezése

V.8. ListBox
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Top">
<ListBox x:Name="Lista" SelectionMode="Extended">
<ListBoxItem>Körte</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Alma</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Szőlő</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Narancs</ListBoxItem>
</ListBox>
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Content="Rendez" Click="rendezoGomb_Click">
</Button>
</StackPanel>
Háttérkód fájl:
private void rendezoGomb_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Lista.Items.SortDescriptions.Add(new System.ComponentModel.SortDescription("Content",
System.ComponentModel.ListSortDirection.Ascending ));
}

3.2. ComboBox
A ComboBox a LisBox-hoz hasonlító, lenyíló lista.
V.11 Példa ComboBox
<ComboBox x:Name="LenyílóLista" IsDropDownOpen="True">
<ComboBoxItem>Ez</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>itt</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>egy</ComboBoxItem>
<TextBlock>ComboBox!</TextBlock>
</ComboBox>
V.12 Példa ComboBox

V.9. ComboBox
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Top">
<ComboBox Name="lenyiloLista" Width="150" Height="30" Margin="0 0 5 0">
<ComboBoxItem Content="Budapest"></ComboBoxItem>
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<ComboBoxItem Content="Eger"></ComboBoxItem>
<ComboBoxItem Content="Füzesabony"></ComboBoxItem>
<ComboBoxItem Content="Sopron"></ComboBoxItem>
<ComboBoxItem Content="Kőszeg"></ComboBoxItem>
<ComboBoxItem Content="Székesfehérvár"></ComboBoxItem>
</ComboBox>
<TextBox Name="szovegDoboz" Height="25" Width="150"/>
<Button Name="felvitelGomb" Width="100" Height="25"
Content="Új város felvitele" Click="felvitelGomb_Click" Margin="5 0 5 0"/>
<Button Name="torlesGomb" Content="Város törlése" Height="25"
Width="100" Click="torlesGomb_Click"/>
</StackPanel>
Háttérkód fájl tartalma:
private void felvitelGomb_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
lenyiloLista.Items.Add(szovegDoboz.Text);
szovegDoboz.Text = "";
}
private void torlesGomb_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
lenyiloLista.Items.RemoveAt
(lenyiloLista.Items.IndexOf(lenyiloLista.SelectedItem));
}

3.3. TreeWiew
A TreeView vezérlővel az elemeit hierarchikus sorrendbe állíthatjuk. A TreeViewItem egyben ItemsControl is
az egyes csomópontok a szövegen kívül mást is tartalmazhatnak. Elemeinek a típusa TreeViewItem. Ez a
HeaderedItemsControl osztályból származik. Minden elem rendelkezik a Header tulajdonsággal, segítségével az
egyes elemek feliratát állíthatjuk be.
V.13 Példa TreeView
<TreeView>
<TreeViewItem Header="Női nevek">
<TreeViewItem Header="Éva"/>
<TreeViewItem Header="Krisztina"/>
<TreeViewItem Header="Mária"/>
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</TreeViewItem>
<TreeViewItem Header="Férfi nevek">
<TreeViewItem Header="Gábor"/>
<TreeViewItem Header="Áron"/>
<TreeViewItem Header="Csaba"/>
</TreeViewItem>
</TreeView>

V.10. TreeView
<TreeView Name="tv" ItemsSource="{Binding}">
<TreeView.ItemTemplate>
<HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Path=Folders}">
<StackPanel Orientation="Horizontal">

Height="20" Margin="0 0 5 0"/>
<TextBlock Text="{Binding Path=Name}" FontSize="16" />
</StackPanel>
</HierarchicalDataTemplate>
</TreeView.ItemTemplate>
</TreeView>
Háttérkód fájl tartalma:
public class Folder
{
public string Name
{
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get
{
if (!String.IsNullOrEmpty(Path))
{
return System.IO.Path.GetFileName(Path);
}
return null;
}
}
public string Path
{ get; set; }
public List<Folder> Folders
{ get; set; }
public Folder()
{
Folders = new List<Folder>();
}
public static Folder CreateFolderTree(string rootFolder)
{
Folder fld = new Folder { Path = rootFolder };
foreach (var item in Directory.GetDirectories(rootFolder))
{
fld.Folders.Add(CreateFolderTree(item));
}
return fld;
}
}
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
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List<Folder> folders = new List<Folder>();
folders.Add(Folder.CreateFolderTree(@"C:\WPFTree"));
tv.DataContext = folders;
}
}

3.4. Menu
WPF-es alkalmazásainkban könnyedén készíthetünk menüket. Ez nagyon fontos, hiszen a Menu vezérlőre a
legtöbb alkalmazásunkban szükségünk van. A Menü tulajdonképpen lehetővé teszi a leggyakrabban használt
parancsok hierarchikus elrendezését.
Fontosabb tulajdonságai:
1. Command – Beállíthatunk az egyes menüpontokhoz parancsokat.
2. Header – Segítségével az egye menüpontokon megjelenő szöveget állíthatjuk be.
3. Icon – Az egyes menüpontokhoz ikont rendelhetünk.
4. IsChecked - Beállítható vagy lekérdezhető, hogy az egyes menüpont be van-e jelölve.
5. IsEnabled – Beállítható illetve lekérdezhető, hogy az egyes menüpont engedélyezve van-e.
V.14 Példa Menu

V.11. Menu
<Menu Height="25" VerticalAlignment="Top">
<MenuItem Header="_Fájl">
<MenuItem Header="_Új" InputGestureText="Ctrl+N">
<MenuItem.ToolTip>
<ToolTip>
Új dokumentum
</ToolTip>
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</MenuItem.ToolTip>
<MenuItem.Icon>
<Image Width="20" Height="20" Source="Icons/application.png" />
</MenuItem.Icon>
<MenuItem Header="_Projekt..."/>
<MenuItem Header="_Weboldal..."/>
</MenuItem>
<MenuItem Header="_Megynyitás"
Command="ApplicationCommands.Open">
<MenuItem.Icon>
<Image Width="20" Height="20" Source="Icons/page.png" />
</MenuItem.Icon>
</MenuItem>
<MenuItem Header="_Mentés"
Command="ApplicationCommands.Save">
<MenuItem.Icon>
<Image Width="20" Height="20" Source="Icons/disk.png" />
</MenuItem.Icon>
</MenuItem>
<MenuItem Header="_Mentés másként">
<MenuItem.Icon>
<Image Width="20" Height="20" Source="Icons/disk_multiple.png" />
</MenuItem.Icon>
</MenuItem>
<Separator/>
<MenuItem Header="_Nyomtatás">
<MenuItem.Icon>
<Image Width="20" Height="20" Source="Icons/printer.png" />
</MenuItem.Icon>
</MenuItem>
<MenuItem Header="Kilépés" Click="kilepes_Click"/>
</MenuItem>
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<MenuItem Header="_Szerkesztés">
<MenuItem Header="_Visszavonás"/>
<MenuItem Header="_Kivágás"/>
<MenuItem Header="_Másolás"
Command="ApplicationCommands.Copy"/>
<MenuItem Header="_Beillesztés"/>
</MenuItem>
<MenuItem Header="Súgó">
<MenuItem Header="Programról" Click="programrol_Click"/>
</MenuItem>
</Menu>
A Menu osztály egyes tagjaihoz, amit már a Button osztály esetében is megszoktunk, könnyedén rendelhetünk
Click eseményeket.
Háttérkód fájl:
private void kilepes_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Application.Current.Shutdown();
}
private void programrol_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Új generációs .NET-es programozási technológiák - EKF");
}

3.5. ToolBar
Az eszköztártak (ToolBar) segítségével alkalmazásaink felületét felhasználóbaráttá tehetjük.
V.15 Példa ToolBar 1
<ToolBarTray>
<ToolBar>
<Button ToolTip="Megnyitás" Command="ApplicationCommands.Open">
<Image Source="Icons/folder_page.png" />
</Button>
<Button ToolTip="Mentés" Command="ApplicationCommands.Save">
<Image Source="Icons/disk.png" />
</Button>
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<Button ToolTip="Mentés másként" Command="ApplicationCommands.SaveAs">
<Image Source="Icons/disk_multiple.png" />
</Button>
</ToolBar>
</ToolBarTray>
V.16 Példa ToolBar 2

V.12. ToolBar
<ToolBar>

Command="EditingCommands.ToggleBold">
<Image Source="Icons/text_bold.png" />
</ToggleButton>
<ToggleButton x:Name="dol
Command="EditingCommands.ToggleItalic">
<Image Source="Icons/text_italic.png" />
</ToggleButton>

Command="EditingCommands.ToggleUnderline">
<Image Source="Icons/text_underline.png" />
</ToggleButton>
<ComboBox x:Name="betumeret" Width="30" />
</ToolBar>
Háttérkód fájl tartalma:
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
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for (double i = 8; i < 90; i += 2)
{
betumeret.Items.Add(i);
}
}
private void SetFontSize(double size)
{
betumeret.SelectedValue = size;
}
private void SetFontWeight(FontWeight weight
{
felkoverGomb.IsChecked = weight == FontWeights.Bold;
}
private void SetFontStyle(FontStyle style)
{
doltGomb.IsChecked = style == FontStyles.Italic;
}
private void SetTextDecoration(TextDecorationCollection decoration)
{
alahuzottGomb.IsChecked = decoration == TextDecorations.Underline;
}

3.6. StatusBar
A StatusBar (állapotsáv) nagyban hasonlít az előzőekben megismert eszköztárhoz. Az alkalmazásunk ablaka
alján írhatunk ki segítségével a felhasználónak különféle információkat. Például egy grafikus editorban
kiírathatjuk ide az egér koordinátáit, a kijelölt rész koordinátáit és méretét, a vonalvastagságot, az aktuális
betűtípust, stb.
V.17 Példa StatusBar

V.13. StatusBar
<StatusBar VerticalAlignment="Bottom" Background="Beige" >
<StatusBarItem>
<TextBlock>Letöltés</TextBlock>
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</StatusBarItem>
<StatusBarItem>
<ProgressBar Width="100" Height="20" Name="pb" >
<ProgressBar.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimation
Storyboard.TargetName="pb"
Storyboard.TargetProperty="Value"
From="0" To="100" Duration="0:0:5" />
<ColorAnimation
Storyboard.TargetName="dlE"
Storyboard.TargetProperty="Fill.Color"
From="Green" To="Red"
Duration="0:0:5" />
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</ProgressBar.Triggers>
</ProgressBar>
</StatusBarItem>
<Separator/>
<StatusBarItem>
<TextBlock Text="{Binding ElementName=pb, Path=Value, StringFormat=0}"/>
</StatusBarItem>
<StatusBarItem>
<TextBlock Text="%"/>
</StatusBarItem>
<StatusBarItem>
<Ellipse x:Name="dlE" Fill="Green" Height="10" Width="10"/>
</StatusBarItem>
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<Separator/>
<StatusBarItem>
<TextBlock x:Name="tb">Állapotsor</TextBlock>
</StatusBarItem>
<Separator/>
<StatusBarItem >
<Image Source="Images\help.png" Width="16" Height="16"
ToolTip="Segítség"/>
</StatusBarItem>
<StatusBarItem HorizontalAlignment="Right">
<TextBlock x:Name="idoTb" />
</StatusBarItem>
</StatusBar>
Háttérkód fájl tartalma:
namespace StatusBar
{
/// <summary>
/// Interaction logic for MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
DispatcherTimer ido;
StringBuilder stb;
void Initialize()
{
ido = new DispatcherTimer();
ido.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
ido.Start();
stb = new StringBuilder();
ido.Tick += new EventHandler(delegate(object s, EventArgs a)
{
stb.Clear();
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if (DateTime.Now.Hour < 10) stb.Append(0);
stb.Append(DateTime.Now.Hour);
stb.Append(':');
if (DateTime.Now.Minute < 10) stb.Append(0);
stb.Append(DateTime.Now.Minute);
stb.Append(':');
if (DateTime.Now.Second < 10) stb.Append(0);
stb.Append(DateTime.Now.Second);
idoTb.Text = stb.ToString();
});
}
public MainWindow()
{
Initialize();
InitializeComponent();
}
}
}
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Biró Csaba)
Először is pár szó a színkezelésről. Amennyiben saját színeket szeretnénk létrehozni és az alkalmazásunkban
használni, azt alábbi módokon tudjuk definiálni.
<Color x:Key="narancssargaSzin" A="255" R="255" G="176" B="59" ></Color>
<Color x:Key="sotetpirosSzin">#FFAA2C27</Color>
Első esetben az ARGB megadásról van szó, ahol az A(Aplha-alfa), R(Red-piros), G(Green- zöld) és B (Bluekék) értékeket jelentik. Az első (alfa) paraméter az átlátszatlanság mértékét definiálja. Esetünkben ez a 255-ös
értéknél 100 %-ot jelent.
A másik hexadecimális megadási mód a webes világból ismert. #-el kezdődik.
1. első két számjegy: átlátszatlanság mértéke (255 = 100 %),
2. második két számjegy: vörös szín mennyisége,
3. harmadik két számjegy: zöld szín mennyisége,
4. negyedik két számjegy: kék szín mennyisége.

1. Ecsetek
A WPF-ben a színezéseket többségében ecsetetek (Brush) segítségével hajtjuk végre.

1.1. SolidColorBrush
A Brush osztály legegyszerűbb osztálya, amely egy adott területet egyetlen, a Color tulajdonság által
meghatározott színnel festi ki.
VI.1 Példa: SolidColorBrush

VI.1. SolidColorBrush
<Grid>
<Grid.Resources>
<Color x:Key="narancssargaSzin" A="255" R="255" G="176" B="59" ></Color>
<Color x:Key="sotetpirosSzin">#FFAA2C27</Color>
<SolidColorBrush x:Key="narancssargaKitoltes"
Color="{StaticResource narancssargaSzin}"></SolidColorBrush>
<SolidColorBrush x:Key="sotetpirosKitoltes"
Color="{StaticResource sotetpirosSzin}"></SolidColorBrush>
</Grid.Resources>
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<Button Width="150" Height="50" Content="Színek kezelése" FontSize="18"
Background="{StaticResource ResourceKey=narancssargaKitoltes}"
Foreground="{StaticResource ResourceKey=sotetpirosKitoltes}">
</Button>
</Grid>

1.2. LinearGradientBrush
A LinearGradientBrush színátmenetes kitöltést tesz lehetővé.
<LinearGradientBrush

<GradientStop Color="Szín1" Offset="0.4"/>
– 1 közötti értékkel adható meg, hogy a színátmenet az átmenet tengely
pontján kezdődik)
<GradientStop Color=”Szín2” Offset=”1”/>
</LinearGradientBrush>

VI.2. Gradient

VI.3. GradientStop
VI.2 Példa: LinearGradientBrush

VI.4. LinearGradientBrush
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<LinearGradientBrush x:Key="narancssargapirosSzinatmenetesKitoltes"
StartPoint="0.5,0"
EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="{StaticResource ResourceKey=narancssargaSzin}"
Offset="0.4"/>
<GradientStop Color="Red"
Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
<LinearGradientBrush x:Key="sargakekSzinatmenetesKitoltes"
StartPoint="0,0.5"
EndPoint="1,0.5">
<GradientStop Color="Yellow" Offset="1"/>
<GradientStop Color="Blue" Offset="0.4"/>
</LinearGradientBrush>

1.3. RadialGradientBrush
A RadialGradientBrush sugaras színátmenettel történő kitöltést tesz lehetővé.
<RadialGradientBrush GradientOrigin=”0.45, 0.30”>
<GradientStop Color=””
Offset=”0”/>
<GradientStop Color=””
Offset=”1”/>
</RadialGradientBrush>
Az átmenettengely az átmenet középpontjából (GradientOrigin) az ellipszis kerületéig húzódó vonal.

VI.5. RadialGradientBrush
VI.3 Példa RadialGradienBrush
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VI.6. RadialGradientBrush
<Grid.Resources>
<RadialGradientBrush x:Key="sarganarancspirosRadial" GradientOrigin="0.75,0.25">
<GradientStop Color="Yellow" Offset="0.0" />
<GradientStop Color="Orange" Offset="0.2" />
<GradientStop Color="Red" Offset="1.0" />
</RadialGradientBrush>
</Grid.Resources>
<Button Width="150" Height="50" Content="Színek kezelése" FontSize="18"
Background="{StaticResource ResourceKey=sarganarancspirosRadial}"
Foreground="{StaticResource ResourceKey=sargakekSzinatmenetesKitoltes}"/>

1.4. ImageBrush
Az ImageBrush segítségével ImageSource-ra rajzolhatunk.
VI.4 Példa ImageBrush

VI.7. ImageBrush
<Rectangle Width="75" Height="75">
<Rectangle.Fill>
<ImageBrush ImageSource="images/alma.jpg"/>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>

1.5.

DrawingBrush

Az eddig megismert ecsetek rengeteg lehetőséget biztosít elemek formázására. Amennyiben azonban
összetettebb műveleteket kell végrehajtanunk, remek lehetőséget biztosít a BrawingBrush rajzecset, amely akár
képek hátterének átfestésére is alkalmas. A DrawingBrush alakzatok helyett mértani (geometriai) adatokkal
dolgozik.
Először nézzünk egy példát sakktábla készítésére Rectangle objektumra!
VI.5 Példa Sakktábla rajzolása Rectangle-re
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VI.8. Sakktábla rajzolása Rectangle-re
<Rectangle Width="200" Height="200">
<Rectangle.Fill>
<DrawingBrush Viewport="0,0,0.25,0.25" TileMode="Tile">
<DrawingBrush.Drawing>
<DrawingGroup>
<GeometryDrawing Brush="White">
<GeometryDrawing.Geometry>
<RectangleGeometry Rect="0,0,100,100" />
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
<GeometryDrawing Brush="Black">
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<RectangleGeometry Rect="0,0,50,50" />
<RectangleGeometry Rect="50,50,50,50"/>
</GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
</DrawingGroup>
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>

1.6. VisualBrush
A VisualBrush ecset messze a legnagyobb funkcionalitású ecsetfajta. A vizuális ecset bármilyen felületre tud
festeni, mivel a visual osztály leszármazottja.
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VI.7 Példa BMW embléma rajzolása

VI.9. BMW embléma
<Rectangle Width="75" Height="75">
<Rectangle.Fill>
<VisualBrush TileMode="Tile">
<VisualBrush.Visual>
<StackPanel>
<StackPanel.Background>
<DrawingBrush>
<DrawingBrush.Drawing>
<GeometryDrawing>
<GeometryDrawing.Brush>
<RadialGradientBrush>
<GradientStop Color="MediumBlue" Offset="0.0" />
<GradientStop Color="White" Offset="1.0" />
</RadialGradientBrush>
</GeometryDrawing.Brush>
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<RectangleGeometry Rect="0,0,50,50" />
<RectangleGeometry Rect="50,50,50,50" />
</GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
</StackPanel.Background>
<TextBlock FontSize="10pt" Margin="10">BMW</TextBlock>
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</StackPanel>
</VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
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Alakzatok (írta: Biró

1. Beépített alakzatok
A WPF is biztosítja a jól ismert alapvető alakzatokat, tartalmaz beépített alakzatokat, melyeket a
System.Windows.Shapes osztályban találunk.
Beépített alakzatok a következők:
1. Line (vonal),
2. Polyline (több szakaszból álló vonal),
3. Polygon (sokszög),
4. Rectangle (négyszög),
5. Ellipse (ellipszis),
6. Path (görbe).

1.1. Line
A Line két pont között húz egy vonalat.
Fontosabb tulajdonságai:
X1 Y1

vonal kezdőkoordinátái,

X2 Y2

vonal végének a koordinátái,

Stroke

vonal színe,

StrokeThickness

körvonal vastagsága,

StrokeStartLineCap

vonal végződése,

StrokeEndLineCap

vonal végződése,

StrokeDashCap
StrokeDashArray

vonal végződése,
szakaszok és hézagok hossza.

VII.1 Példa Line
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VII.1. Line
<Line X1="20" Y1="10" X2="480" Y2="10"
StrokeThickness="10"
Stroke="Black"
StrokeDashArray="1 1">
</Line>
<Line X1="20" Y1="40" X2="480" Y2="40"
StrokeThickness="10"
Stroke="Red"
StrokeDashArray="1 0.5">
</Line>
<Line X1="20" Y1="70" X2="480" Y2="70"
StrokeThickness="10"
Stroke="Green"
StrokeDashArray="1 1.5"
StrokeDashCap="Round"
StrokeStartLineCap="Flat"
StrokeEndLineCap="Triangle">
</Line>
<Line X1="10" Y1="100" X2="490" Y2="100"
Stroke="Pink"
StrokeThickness="20"
StrokeDashArray="1 2 0.4 0.3 0.2 0.1">
</Line>
<Line X1="10" Y1="130" X2="490" Y2="130" Stroke="Black"
StrokeThickness="30"
StrokeDashArray="0 1"
StrokeDashCap="Triangle">
</Line>

1.2. Polyline
A Polyline több szakaszból álló vonal rajzolására alkalmas. A legtöbbi tulajdonsága a Line alakzatból már
ismert.
Fontosabb tulajdonságai:
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Points

X és Y koordináták,

StrokeLineJoin

kerekítés a csúcsoknál,

StrokeMiterLimit

vékonyítás a csúcsoknál.

A Points=”10 10 10 180” a 10,10 koordinátájú pontból vonalat rajzol a 10,180 koordinátájú pontig.
VII.2 Példa PolyLine

VII.2. PolyLine
<Polyline
Points="10 10 10 100 60 40 100 70 140 40 190 100 190 10 10 10"
Stroke="Red"
StrokeThickness="5"
StrokeDashArray="1 1"
StrokeDashCap="Triangle">
</Polyline>

1.3. Polygon
A Polygon sokszög rajzolására alkalmas. Egy új (Fill - kitöltés) tulajdonsággal rendelkezik, a többi
tulajdonságot az előző alakzatoknál ismertettük.
VII.3 Példa Polygon

VII.3. Polygon
<Polygon Points="10 10 100 70 10 130"
Stroke="BlanchedAlmond"
StrokeThickness="5">
<Polygon.Fill>
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<LinearGradientBrush>
<GradientStop Color="Yellow" Offset="0.1"/>
<GradientStop Color="Red" Offset="0.3"/>
<GradientStop Color="Yellow" Offset="0.5"/>
<GradientStop Color="Red" Offset="0.7"/>
<GradientStop Color="Yellow" Offset="0.9"/>
</LinearGradientBrush>
</Polygon.Fill>
</Polygon>
<Polygon Points="200 100 200 200 300 200 300 10"
Stroke="Blue" StrokeThickness="10"
StrokeLineJoin="Miter"
StrokeMiterLimit="1"
Fill="Yellow"/>
<Polygon Points="400 10 380 60 340 75 380 100 400 140 420 100 460 75 420 60 ">
<Polygon.Fill>
<ImageBrush ImageSource="/Pictures/Nap.gif"/>
</Polygon.Fill>
</Polygon>

1.4. Ellipse és Rectangle
Téglalap (Rectangle) és ellipszis (Ellipse) alakzatok megrajzolására képes. Előzőekben megismertek kiegészítve
a Width és a Height tulajdonságokkal.
VII.4 Példa Ellipse és Rectangle

VII.4. Ellipse és Rectangle
<StackPanel>
<Ellipse Width="100" Height="100" StrokeThickness="10">
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<Ellipse.Stroke>
<LinearGradientBrush>
<GradientStop Offset="0.3" Color="Yellow"/>
<GradientStop Offset="0.6" Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Stroke>
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush>
<GradientStop Offset="0" Color="Violet"/>
<GradientStop Offset="0.7" Color="Lavender"/>
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<Rectangle Width="300" Height="200"
Stroke="SaddleBrown">
<Rectangle.Fill>
<DrawingBrush Viewport="1,1,0.25,0.25" TileMode="Tile">
<DrawingBrush.Drawing>
<DrawingGroup>
<GeometryDrawing Brush="White">
</GeometryDrawing>
<GeometryDrawing Brush="Green">
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<EllipseGeometry RadiusX="10" RadiusY="10"/>
<EllipseGeometry RadiusX="100" RadiusY="1"/>
</GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
</DrawingGroup>
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
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</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
</StackPanel>

2.

Geometry osztály

A Geometry osztály tartalmazza a különböző geometriai alakzatokat. Közvetlenül nem, csak leszármazottjain
keresztül érhető el.
Geometriák:
1. LineGeometry
<LineGeometry StartPoint="20,50" EndPoint="200,50" />
1. RectangleGeometry
<RectangleGeometry Rect="80,167 150 30"/>
1. EllipseGeometry
<EllipseGeometry Center="80,150" RadiusX="50" RadiusY="50" />
1. GroupGeometry
2. PathGeometry
3. CombinedGeometry
4. StreamGeometry
Ezen geometriák közül, az első hárommal már részletes nem foglalkozunk, az előzőek alapján már érthető.

2.1. Path
A WPF a görbék és összetett rajzok előállítására rendelkezik egy Path nevű osztállyal. A görbék
megkonstruálása nem hasonlít az eddigiekhez. Tulajdonképpen egy parancssorozattal lehet létrehozni. A
parancssorozatot kézzel előállítani fáradságos munka, ezért a Microsoft az Expression Design nevű szoftverével
generálhatjuk is; lásd a . fejezetet!

2.2. PathGeometry
A PathGeometry osztály tekinthető a legerősebbnek geometria osztályok közül. PathGeometry objektumon
belül egy vagy több PathFigure objektumot építhetünk ki. Egy PathFigure (görbeelem) tulajdonképpen vonalak
és görbék folyamatos halmaza, amely lehet zárt (IsClosed - elem lezárása) vagy nyitott attól függően, hogy az
alakzat utolsó pontja csatlakozik-e a kezdőpontjához.
PathGeometry szintaxisa:
<Path>
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathFigure>
<ArcSegment />
<BezierSegment />
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<LineSegment />
<PolyBezierSegment />
<PolyLineSegment />
<PolyQuadraticBezierSegment />
<QuadraticBezierSegment />
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>
Választható vonalszakaszok:
1. ArcSegment – ív,
2. BezierSegment – Bézier-görbe,
3. LineSegment – vonal,
4. PolyBezierSegment – szakaszos Bézier-görbe,
5. PolyLineSegment – szakaszos vonal,
6. PolyQuadraticBezierSegment – szakaszos kvadratikus Bézier-görbe,
7. QuadraticBezierSegment – kvadratikus Bézier-görbe.
VII.5 Példa Hangszóró

VII.5. Hangszóró
<Path Fill="Peru"
Stroke="Yellow" StrokeThickness="10"
StrokeLineJoin="Round">
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathFigure StartPoint="120,75"
IsClosed="True">
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<LineSegment
Point="10,80" />
<PolyLineSegment
Points="10,160 120,170 170,220" />
<ArcSegment
Point="170,20"
Size="10,30" />
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>
<Path Fill="Gray"
Stroke="Plum" StrokeThickness="5"
StrokeLineJoin="Round">
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathFigure StartPoint="210,200" IsClosed="True">
<LineSegment Point="230,240"/>
<LineSegment Point="250,200"/>
</PathFigure>
<PathFigure StartPoint="225,120" IsClosed="True">
<LineSegment Point="260,150"/>
<LineSegment Point="260,90"/>
</PathFigure>
<PathFigure StartPoint="210,40" IsClosed="True">
<LineSegment Point="230,0"/>
<LineSegment Point="250,50"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>
VII.6 Példa M betű
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VII.6. M betű
<Path StrokeThickness="10">
<Path.Stroke>
<LinearGradientBrush>
<GradientStop Offset="0.3" Color="Yellow"/>
<GradientStop Offset="1" Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Path.Stroke>
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathGeometry.Figures>
<PathFigureCollection>
<PathFigure StartPoint="10,280">
<PathFigure.Segments>
<PathSegmentCollection>
<QuadraticBezierSegment Point1="120,380" Point2="80,100" />
<QuadraticBezierSegment Point1="170,190" Point2="240,100"/>
<QuadraticBezierSegment Point1="200,380" Point2="320,280"/>
</PathSegmentCollection>
</PathFigure.Segments>
</PathFigure>
</PathFigureCollection>
</PathGeometry.Figures>
</PathGeometry>
</Path.Data>
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</Path>

2.3. GeometryGroup
A GeometryGroup használatával egy több geometriai alakzatból álló objektumot hozhatunk létre.
VII.7 Példa Összetett alakzat 1

VII.7. Összetett alakzat 1
<Path Stroke="Green" StrokeThickness="6" Fill="Red">
<Path.Data>
<GeometryGroup>
<LineGeometry StartPoint="20,100" EndPoint="200,220" />
<EllipseGeometry Center="80,150" RadiusX="50" RadiusY="50" />
<RectangleGeometry Rect="80,167 150 30"/>
</GeometryGroup>
</Path.Data>
</Path>
A GeometryGroup FillRule tulajdonságával megadható, hogy az alakzatok egymásból kimetszett részeit
egyesítse-e; ezt a Nonzero értékkel tudjuk beállítani. Alapértelemzés szerint EvenOdd.
VII.8 Példa Összetett alakzat 2

VII.8. Összetett alakzat 2
<GeometryGroup FillRule="Nonzero">

2.4.

StreamGeometry (folyamat geometria)

StreamGeometry, folyamat geometria segítségével az előzőekben megismertekkel ellentétben lényegesen
tömörebb formában tudjuk megadni alakzatainkat. A StreamGeometry tulajdonképpen egy mini-nyelvként is
felfogható.
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A nyelv elemi:
Mozgatás
kezdőpont koordinátái (X,Y). pl. M 0,0

M vagy m
Vonal rajzolása
L vagy l

végpont koordinátái (X,Y) pl. L 10,10

Vízszintes vonal
H vagy h

X koordináta pl. H 90.

Függőleges vonal
V vagy v

Y koordináta. pl. V 90

Harmadfokú Bézier görbe (Cubic Bezier Curve)
C vagy c

kontrollpont1, kontrollpont2, végpont pl. C 10,10 20,20 30,10

Kvadratikus Bézier-görbe (Quadratic Bezier Curve)
Q vagy q

kontrollpont, végpont. pl. Q 100,100 130,240

Smooth köbös Bézier görbe (Smooth cubic Bezier curve)
S vagy s

kontrollpont, végpont. pl. s 100,100 130,240

Smooth kvadratikus Bézier görbe (Smooth quadratic Bezier curve)
T vagy t

kontrollpont, végpont. pl. T 100,100 130,240

Ív (Arc)
A vagy a
méret:

méret, elforgatás szöge, nagyív, ív iránya, végpont:
az ív X és Y irányú sugara,

elforgatás szöge:
nagyív:

az ellipszis elforgatása, fokban kifejezve,
1 ha körív,

0 egyébként,
ív iránya

1 az ív pozitív irányítottságú,
0 az ív negatív irányítottságú,

végpont

végpont X és Y koordinátái.

Alakzat lezárása
Z vagy z

az aktuális pontból a kezdőpontba húz egy vonalat.

VII.8 Példa Hangszóró- StreamGeometry
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VII.9. Hangszóró - StreamGeometry
Path Fill="Yellow"
Stroke="Red"
Data="M 120,50 L 0,60 0,140 120,150 170,200 A 20,30,0,0, 0, 170, 0 Z"/>
Ahol,
1. M egy parancs, amely egy megadott pontba irányít,
2. L azt jelzi, hogy az utána következő pontok vonalszakaszok,
3. A az utána következő hét pont segítségével ívszakaszt rajzol,
4. Z az ábra lezárására szolgál.
VII.9 Példa StreamGeometry

VII.10. StreamGeometry
<Path Stroke="Black" Fill="Gray" Data="M 100,100 C 110,300 400,-100 400,100" />

2.5. CombinedGeometry (kombinált geometria)
A CombinedGeometry használatával két geometriai objektum kombinációját végezhetjük el.
<CombinedGeometry>
<CombinedGeometry.Geometry1>
Elem
</CombinedGeometry.Geometry1>
<CombinedGeometry.Geometry2>
Elem
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
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GeometryCombineMode tulajdonság értékei az alábbiak lehetnek:
1. Union
2. Intersect
3. Exclude
4. Xor
VII.10 Példa Union

VII.11. Union
<Path Fill="Gainsboro">
<Path.Data>
<CombinedGeometry GeometryCombineMode="Union">
<CombinedGeometry.Geometry1>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="75,75" />
</CombinedGeometry.Geometry1>
<CombinedGeometry.Geometry2>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="125,75" />
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
</Path.Data>
</Path>
VII.11 Példa Intersect

VII.12. Intersect
<Path Fill="Gainsboro">
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<Path.Data>
<CombinedGeometry GeometryCombineMode="Intersect">
<CombinedGeometry.Geometry1>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="75,75" />
</CombinedGeometry.Geometry1>
<CombinedGeometry.Geometry2>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="125,75" />
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
</Path.Data>
</Path>
VII.12 Példa Exclude

VII.13. Exclude
<Path Fill="Gainsboro">
<Path.Data>
<CombinedGeometry GeometryCombineMode="Exclude">
<CombinedGeometry.Geometry1>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="75,75" />
</CombinedGeometry.Geometry1>
<CombinedGeometry.Geometry2>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="125,75" />
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
</Path.Data>
</Path>
VII.13 Példa Xor
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VII.14. Xor
<Path Fill="Gainsboro">
<Path.Data>
<CombinedGeometry GeometryCombineMode="Xor">
<CombinedGeometry.Geometry1>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="75,75" />
</CombinedGeometry.Geometry1>
<CombinedGeometry.Geometry2>
<EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="50" Center="125,75" />
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
</Path.Data>
</Path>
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Biró Csaba)
Ebben a fejezetben a transzformációkról lesz szó. Az összes UIelement objektum transzformálható a
RenderTransform (leképezési transzformáció) és a LayoutTransform (elrendezési transzformáció)
tulajdonságain keresztül. Transzformációk segítségével az egyes elemek leképezését változtathatjuk meg.
Transform osztály leszármazottjai:
1. TranslateTransform (eltolási transzformáció),
2. SkaleTransform (méretezési transzformáció),
3. RotateTransform (forgatási transzformáció),
4. SkewTransform (döntési transzformáció),
5. MatrixTransform (mátrix transzformáció),
6. TransformGroup (transzformációs csoport).
Minden transzformációs osztály a System.Windows.Media.Transform osztályból származik.

1. TranslateTransform
TranslateTansform (eltolási transzformáció) használatával egy elemet tudunk eltolni az adott a helyéről.
Tulajdonságai:
1. X

az elem eltolásának mértéke az x tengelyen.

2. Y

az elem eltolásának mértéke az y tengelyen.

1 0 0 0 1 0 dx dy 1 left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## dx # dy # 1} right ]
3 x 3 –as mátrix 2D-s eltolásokhoz
VIII.1 Példa TranslateTransform

VIII.1. TranslateTransform
<Window x:Class="Transzformaciok.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="TranslateTransform" Height="205" Width="600">
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<Grid>
<StackPanel>
<Rectangle Height="120" Width="150" HorizontalAlignment="Left">
<Rectangle.Fill>
<ImageBrush ImageSource="images/car.jpg"/>
</Rectangle.Fill>
<Rectangle.RenderTransform>
<TranslateTransform X="{Binding ElementName=csuszka, Path=Value}"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
<Line X1="0" X2="600" Stroke="Green" StrokeThickness="40"/>
<Slider x:Name="csuszka" Minimum="0" Maximum="600" Background="Green"/>
</StackPanel>
</Grid>
</Window>

2. SkaleTransform
A ScaleTransform (méretezési transzformáció) segítségével egy elem méretét tudjuk megváltoztatni.
Tulajdonságai:
1. ScaleX

X irányú megnyújtás,

2. ScaleY

Y irányú megnyújtás,

3. CenterX

a nyújtási művelet X irányú koordinátája,

4. CenterY

a nyújtási művelet Y irányú koordinátája,

5. Alapértelmezés szerint (0,0) ami az aktuális elem bal felső sarkának koordinátáit jelenti.
VIII.2 Példa ScaleTransform

VIII.1. ScaleTransform
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<StackPanel>
<Image Height="60" Width="60" Source="Images/car.jpg" Margin="20">
<Image.RenderTransform>
<ScaleTransform CenterX="0" CenterY="0" ScaleX="-3" ScaleY="2"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
<Image Height="60" Width="60" Source="Images/car.jpg" Margin="20">
<Image.RenderTransform>
<ScaleTransform CenterX="5" CenterY="15" ScaleX="3" ScaleY="-2"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</StackPanel>

3. RotateTransform
A RotateTransform (elforgatási transzformáció) segítségével egy megadott szögben el lehet forgatni az adott
elemet.
Tulajdonságai:
elforgatás szöge,

1. Angle
2. CenterX

forgatás középpontja (x tengely)

3. CenterY

forgatás középpontja (y tengely)

VIII.3 Példa RotateTransform

VIII.3. RotateTransform
<StackPanel>
<Image Source="Images/car.jpg" Height="60" Width="70" Margin="30">
<Image.RenderTransform>
<RotateTransform Angle="45" CenterX="25" CenterY="-100"/>
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</Image.RenderTransform>
</Image>
<Image Source="Images/car.jpg" Height="60" Width="70" Margin="70">
<Image.RenderTransform>
<RotateTransform Angle="-90"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</StackPanel>

4. SkewTransform
A SkewTransform (döntési transzformáció) segítségével eltorzíthatjuk az eredeti elemet.
Tulajdonságai:
1. AngleX megdönti az elemet az x tengelyen
2. AngleY megdönti az elemet az y tengelyen
VIII.4 Példa SkewTransform

VIII.4. SkewTransform
<StackPanel>
<Image Width="90" Height="60" Source="images/car.jpg" Margin="30">
<Image.RenderTransform>
<SkewTransform AngleX="45" AngleY="0" CenterX="0" CenterY="0"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
<Image Width="90" Height="60" Source="images/car.jpg" Margin="30">
<Image.RenderTransform>
<SkewTransform AngleX="45" AngleY="0" CenterX="25" CenterY="25"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
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<Image Width="90" Height="60" Source="images/car.jpg" Margin="30">
<Image.RenderTransform>
<SkewTransform AngleX="0" AngleY="45" CenterX="25" CenterY="25"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</StackPanel>

5. MatrixTransform
A MatrixTransform használatával olyan egyéni transzformációkat hozhatunk létre, amelyekre az előzőleg
megismert (RotateTransform, SkewTransform, ScaleTransform, TranslateTransform) osztályok nem
alkalmasak. A mátrix transzformációk elméleti hátterének megismeréséhez ajánljuk a (Kovács, Hernyák,
Radvány, & Király, 2005) kapcsolódó fejezetét.
A Transzformációs mátrix elemei:
M11

a transzformáció mátrix (1,1) elemének értéke,

M12

a transzformáció mátrix (1,2) elemének értéke,

M21

a transzformáció mátrix (2,1) elemének értéke,

M22

a transzformáció mátrix (2,2) elemének értéke,

OffsetX

a transzformáció mátrix (3,1) elemének értéke,

OffsetY

a transzformáció mátrix (3,2) elemének értéke.

A WPF által használt mátrix felépítése a következő:

M11

M12

0

M21

M22

0

OffsetX

OffsetY

1

Mivel egy affin mátrix transzformáció esetében az utolsó oszlop értéke (0, 0, 1), ezért nekünk csak az első két
oszlop elemeinek kell értéket adnunk.
VIII.4 Példa MatrixTransform
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VIII.5. MatrixTransform
<Image Width="90" Height="60" Source="car.jpg">
<Image.RenderTransform>
<MatrixTransform>
<MatrixTransform.Matrix>
<Matrix OffsetX="10" OffsetY="1" M11="3" M12="2"/>
</MatrixTransform.Matrix>
</MatrixTransform>
</Image.RenderTransform>
</Image>

6. TransformGroup
Amennyiben a kívánt hatást egyetlen transzformációval nem tudjuk elérni, a TransformGroup-ot használhatjuk.
<TransformGroup>
Gyerekelemek
</TransformGroup>
VIII.5 Példa TransformGroup 1

VIII.6. TransformGroup
<Image Width="90" Height="60" Source="car.jpg">
<Image.RenderTransform>
<TransformGroup>
<MatrixTransform>
<MatrixTransform.Matrix >
<Matrix OffsetX="10" OffsetY="1" M11="3" M12="2"/>
</MatrixTransform.Matrix>
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</MatrixTransform>
<RotateTransform Angle="30"/>
<TranslateTransform X="-20" Y="-110"/>
</TransformGroup>
</Image.RenderTransform>
</Image>
VIII.7 Példa TransformGroup 2

VIII.7. TransformGroup
Háttérkód fájl tartalma:
namespace TranszformGroup
{
/// <summary>
/// Interaction logic for Window1.xaml
/// </summary>
public partial class Window1 : Window
{
TransformGroup tg = new TransformGroup();
RotateTransform rt = new RotateTransform();
ScaleTransform st = new ScaleTransform();
TranslateTransform ttr = new TranslateTransform();
SkewTransform skt = new SkewTransform();
public Window1()
{
InitializeComponent();
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}
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
try
{
BitmapImage bi = new BitmapImage();
bi.BeginInit();
bi.UriSource
@"\kutya.jpg",

=
new
Uri(System.Windows.Forms.Application.StartupPath
UriKind.RelativeOrAbsolute);

+

bi.EndInit();
image1.Source = bi;
}
catch (FileNotFoundException)
{
MessageBox.Show("Hiba! A bemutatóhoz szükséges kep_nem nyitható meg. Kérem,
manuálisan a Transzformáció fül Megnyitás gombjával!");

válassza ki

}
}
private void Megnyit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
System.Windows.Forms.OpenFileDialog OpenFile = new

System.Windows.Forms.OpenFileDialog();

OpenFile.CheckFileExists = true;
OpenFile.FileName = String.Empty;
OpenFile.Filter = "Képfájlok(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|Összes fájl
if (OpenFile.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
BitmapImage bi = new BitmapImage();
bi.BeginInit();
bi.UriSource = new Uri(OpenFile.FileName, UriKind.RelativeOrAbsolute);
bi.EndInit();
image1.Source = bi;
}
}
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private void forgatasSlider_ValueChanged(object sender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
rt.Angle = forgatasSlider.Value;
rt.CenterX = image1.ActualWidth / 2;
rt.CenterY = image1.ActualHeight / 2;
tg.Children.Add(rt);
image1.RenderTransform = tg;
}
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9. fejezet Csaba)

Effektek (írta: Biró

A WPF egyik nagy ereje az, hogy szinte minden GUI elemhez könnyedén társíthatunk különböző effekteket. Az
effektek használatával könnyedén hozhatunk létre különböző hatásokat (árnyékolás, külső ragyogást,
domborítást, stb.). Minden effekt a System.Windows.Media.Effects.Effect osztály leszármazottja.

1. Effects
Először is néhány feladaton keresztül nézzük meg, hogyan tudunk az egyes vezérlőkhöz különböző árnyékokat
létrehozni!

1.1. DropShadowEffect
Legegyszerűbb a DropShadowEffect használata, amely egy árnyékot helyez el az elem mögött.
DropShadowEffect tulajdonságai:
árnyék elmosódásának sugara,

BlurRadius

árnyék színe,

Color

árnyék elhelyezkedése,

Direction

árnyék átláthatatlansága,

Opacity

RenderingBias

árnyék minősége,

ShadowDepth

árnyék mélysége.

IX.1 Példa Effekt hozzárendelése egy Border-hez
<Border>
<Border.Effect >
<DropShadowEffect
ShadowDepth=""
Opacity=""
Color=""
Direction=""/>
</Border.Effect>
</Border>
IX.2 Példa Árnyék előállítása BlurEffect használatával

IX.1. Árnyék 1
<TextBlock Text="Árnyék1" Foreground="Teal" FontSize="22">

80
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Effektek (írta: Biró Csaba)

<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect
ShadowDepth="4"
Direction="330"
Color="Red"
Opacity="0.5"
BlurRadius="4"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
IX.3 Példa Árnyékolt hatás előállítása transzformációval

IX.2. Árnyék 2
<TextBlock Foreground="Black" Text="2. Árnyék"
Grid.Column="0" Grid.Row="0">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransform X="3" Y="3" />
</TextBlock.RenderTransform>
</TextBlock>
<TextBlock Foreground="Coral" Text="2. Árnyék" Grid.Column="0" Grid.Row="0">
</TextBlock>

1.2. BlurEffect
BlurEffect használatával elérhetjük, hogy a GUI elemeink elmosódottnak tűnjenek.
BlurEffect tulajdonságai:
Radius

az elmosódás sugara,

KernelType
RenderingBias

a kernel típusa
renderelés minősége.

IX.4 Példa BlurEffect

IX.3. BlurEffect
<TextBlock Text="El lehet ezt még olvasni?" Foreground="Green" FontSize="40"
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Grid.Column="0" Grid.Row="0" >
<TextBlock.Effect>
<BlurEffect
Radius="16"
KernelType="Gaussian"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>

2. BitmapEffektek
Bitmap effektek a System.Windows.Media.Effects.Effects.BitmapEffect osztályból származnak. Az előzőekben
megismert effekteknél szélesebb körben használhatóak, jobban paraméterezhetőek.

2.1. DropShadowBitmapEffekt
A DropShadowBitmapEffect használatával egy árnyékot helyezhetünk el egy elem mögött.
Tulajdonságai:
Color

árnyék színe,

Direction

árnyék elhelyezkedése,

Opacity

árnyék átláthatatlansága,

Softness

árnyék lágysága.

2.2. OuterGlowBitmapEffekt
Az OuterGlowBitmapEffekt segítségével egy fénykört (glóriát) adhatunk az elemhez.
Tulajdonságai:
GlowColor

fénykör színe,

GlowSize

fénykör mérete,

Opacity

árnyék átláthatatlansága.

2.3. BlurBitmapEffekt
BlurBitmapEffect használatával elérhetjük, hogy a GUI elemeink elmosódottnak tűnjenek.
Tulajdonságai:
Radius

az elmosódás sugara,

KernelType

a kernel típusa,

2.4. EmbossBitmapEffekt
Használatával mintázatot, mélységet rendelhetünk egy objektumhoz.
Tulajdonságai:
LightAngle

a fény szöge,
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Relief

a domborítás mértéke.

2.5. BevelBitmapEffekt
Az előző EmbossBitmapEffekt-et annyiban egészíti ki, hogy a megadhatjuk a kiemelkedés szélességét az él
profilt és a simaságát.
LightAngle
Relief

fény szöge,

domborítás mértéke,

BevelWidth

a kiemelkedés szélessége,

EdgeProfile

él profil,

Smoothness

simaság.

2.6. BitmapEffektGroup
Amennyiben egy elemhez több hatást is szeretnénk rendelni, akkor a BitmapEffectGroup-ot kell használnunk. A
Children gyűjteményben tetszőleges számú hatást hozzárendelhetünk.
IX.5 Példa BitmapEffectGroup 1

IX.4. BitmapEffectGroup
<StackPanel Background="yellow">
<Button Width="150" Height="60" Content="DropShadowBitmapEffect" Margin="10">
<Button.BitmapEffect>
<DropShadowBitmapEffect Color="Red"
Direction="45"
ShadowDepth="10"
Opacity="0.5"
Softness="1" />
</Button.BitmapEffect>
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</Button>
<Button Width="150" Height="60" Content="BlurBitmapEffect" Margin="10">
<Button.BitmapEffect>
<BlurBitmapEffect KernelType="Box" Radius="2" />
</Button.BitmapEffect>
</Button>
<Button Width="150" Height="60" Content="BevelBitmapEffect" Margin="10">
<Button.BitmapEffect>
<BevelBitmapEffect BevelWidth="10"
EdgeProfile="BulgedUp"
LightAngle="270"
Relief="0.7"
Smoothness="0.3"/>
</Button.BitmapEffect>
</Button>
<Button Width="150" Height="60" Content="EmbossBitmapEffect" Margin="10">
<Button.BitmapEffect>
<EmbossBitmapEffect LightAngle="270"
Relief="2"/>
</Button.BitmapEffect>
</Button>
<Button Width="150" Height="60" Content="OuterGlowBitmapEffect" Margin="10">
<Button.BitmapEffect>
<OuterGlowBitmapEffect GlowColor="Red"
GlowSize="10"
Noise="0.7"
Opacity="0.5"/>
</Button.BitmapEffect>
</Button>
</StackPanel>
IX.6 Példa BitmapEffectGroup 2
<Button Content="BitmapEffectGroup" Height="50" Width="150">
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<Button.BitmapEffect>
<BitmapEffectGroup>
<DropShadowBitmapEffect Color="Beige"/>
<BlurBitmapEffect KernelType="Box" Radius="2"/>
<BevelBitmapEffect LightAngle="20"/>
</BitmapEffectGroup>
</Button.BitmapEffect>
</Button>
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Kioldókat leggyakrabban stílusokhoz (. fejezet) rendelhetünk. Segítségükkel beállíthatjuk, hogy hogyan
reagáljon egy adott vezérlő egy esemény bekövetkeztére, vagy egy tulajdonság megváltozására. A kioldók a
Style osztályon kívül a ControlTemplate és DataTemplate (. fejezet), valamint a FrameworkElement
osztályokhoz nyújtanak még támogatást.
Ötféle különböző kioldót különböztünk meg, amelyek a következők:
1. Trigger
2. DataTrigger
3. EventTrigger
4. MultiTrigger
5. MultiDataTrigger

1. Trigger
Ez a legegyszerűbben és leggyakrabban használt kioldó. Egy stílushoz rendelt kioldó akkor aktiválódik
(érvényesíti a vezérlőhöz rendelt változásokat), amikor a kioldóhoz rendelt tulajdonság valamilyen feltételnek
eleget tesz.
X.1 Példa Property Trigger 1
A következő példában egy a nyomógombokhoz rendelhető stílushoz, készítettünk egy olyan kioldót, amely az
IsPressed tulajdonságot figyeli, és a feltétel igazzá válása esetén, a nyomógombon megjelenő feliratot félkövér
betűstílust állít be.

X.1. Property trigger 1
<Grid>
<Grid.Resources>
<Style x:Key="Trigger" TargetType="Button">
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsPressed" Value="True">
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Grid.Resources>
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<Button FontSize="30" Height="50" Width="250"
Style="{StaticResource ResourceKey=Trigger}">
Property trigger
</Button>
</Grid>
X.2 Példa Property Trigger 2

X.1. Property trigger 2
<Grid.Resources>
<Style x:Key="Trigger2">
<Style.Triggers>
<Trigger Property="Label.IsMouseOver" Value="True">
<Setter Property="Label.FontWeight" Value="Bold"/>
<Setter Property="Label.Foreground" Value="Red" />
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Grid.Resources>
<Label FontSize="38" Style="{StaticResource ResourceKey=Trigger2}">Property Trigger 2</Label>
</Grid>

2. DataTrigger (Adatkioldó)
Az adatkioldók működése hasonlít az előzőekben megismert Property Trigger-ekhez, annyi különbséggel, hogy
esetünkben a kioldó forrásaként tetszőleges adatkapcsoló (. fejezet) kifejezést használhatunk.
X.3 Példa DataTrigger

X.3. DataTrigger
<Grid>
<Grid.Resources>
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<Style x:Key="DataTrigger" TargetType="Label">
<Setter Property="Foreground" Value="White" />
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding ElementName=cbAramerosseg, Path=SelectedIndex}"
Value="3">
<Setter Property="Foreground" Value="Green" />
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Grid.Resources>
<StackPanel Orientation="Horizontal" >
<Label Content="Mi az elektromos áramerősség SI mértékegysége?" Height="30" />
<ComboBox x:Name="cbAramerosseg" Width="100" Height="30">
<ComboBoxItem Content="coulomb"/>
<ComboBoxItem Content="farad"/>
<ComboBoxItem Content="volt"/>
<ComboBoxItem Content="amper"/>
</ComboBox>
<Label Content="Helyes válasz!" Height="30"
Style="{StaticResource ResourceKey=DataTrigger}"/>
</StackPanel>
</Grid>

3. MultiTrigger és MultiDataTrigger
Egy egyszerű Trigger vagy DataTrigger esetében csak egy feltétel megadására van lehetőségünk. Amennyiben
több feltételt szeretnénk megadni akkor a MultiTrigger és MultiDataTrigger összetett kioldókat használhatjuk.
Ezen kioldók esetében a feltételeket Conditions tag-ek között helyezhetjük el. Amennyiben több Condition
példányt definiálunk, csak akkor kerül sor a kioldó hatásának alkalmazására, ha az összes feltétel teljesül.
Az egyes feltételek között „vagy” kapcsolat is megadható.
X.4 Példa MultiTrigger
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X.4. MultiTrigger
<Window x:Name="window" x:Class="MultiTrigger.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
Title="MainWindow" Height="350" Width="100">
<Grid>
<Grid.Resources>
<DataTemplate DataType="{x:Type sys:String}">
<StackPanel>
<TextBlock x:Name="tBlock" Text="{Binding}" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
<StackPanel>
<Separator />
<TextBlock Text="Kombináció: " />
<CheckBox x:Name="cBox1"/>
<CheckBox x:Name="cBox2" />
<CheckBox x:Name="cBox3" />
</StackPanel>
<Separator />
<StackPanel>
<TextBlock Text="Kód:" />
<TextBox x:Name="tBox" />
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</StackPanel>
<TextBlock x:Name="tBlock2" Text="Kioldva" Foreground="Green"
HorizontalAlignment="Center"
Visibility="Hidden" />
</StackPanel>
<DataTemplate.Triggers>
<MultiTrigger>
<MultiTrigger.Conditions>
<Condition
SourceName="cBox1"
Property="IsChecked"
Value="False" />
<Condition
SourceName="cBox2"
Property="IsChecked"
Value="True" />
<Condition
SourceName="cBox3"
Property="IsChecked"
Value="True" />
<Condition
SourceName="tBox"
Property="Text"
Value="123456" />
</MultiTrigger.Conditions>
<MultiTrigger.Setters>
<Setter
TargetName="tBlock2"
Property="Visibility" Value="Visible" />
<Setter TargetName="tBlock" Property="Visibility" Value="Collapsed" />
</MultiTrigger.Setters>
</MultiTrigger>
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</DataTemplate.Triggers>
</DataTemplate>
</Grid.Resources>
<ContentControl>
<sys:String>Zárolva</sys:String>
</ContentControl>
</Grid>
</Window>

4. EventTrigger (Eseménykioldó)
Az eseménykioldó némileg különbözik az előzőekben megismertektől. Ezen kioldók lehetővé teszik irányított
események által elindított animációk vezérlését.
X.5 Példa EventTrigger 1
<Grid>
<ToggleButton Width="60" Height="40" Content="Speech">
<ToggleButton.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="ToggleButton.Checked">
<SoundPlayerAction Source="c:\windows\media\Speech On.wav" />
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="ToggleButton.Unchecked">
<SoundPlayerAction Source="c:\windows\media\Speech Off.wav" />
</EventTrigger>
</ToggleButton.Triggers>
</ToggleButton>
</Grid>
X.6 Példa EventTrigger 2
<Image Source="Neptunusz.jpg" Width="100" >
<Image.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="Image.MouseEnter">
<BeginStoryboard>
<Storyboard Storyboard.TargetProperty="Width">
<DoubleAnimation Duration="0:0:3" To="200" />
</Storyboard>
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</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="Image.MouseLeave">
<BeginStoryboard>
<Storyboard Storyboard.TargetProperty="Width">
<DoubleAnimation To="100" Duration="0:0:3" />
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Image.Triggers>
</Image>
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Az animáció tulajdonképpen nem más, mint gyorsan egymás után vetített képek sorozata. Ezen fejezet
feldolgozásához, amennyiben szükséges érdemes feleleveníteni az irányított eseményekkel, függőségi
tulajdonságokkal, kioldókkal kapcsolatos ismereteinket. A WPF 42 animációs osztályt biztosít, amelyek a
System.Windows.Media.Animation névtérben helyezkednek el.
Ezen osztályok alapvetően az alábbi három csoportba sorolhatóak:
1. Lineáris animációk (Linear animations):
Ebbe a csoportba tartozó animációkat használhatjuk a legegyszerűbben és egyszerűségéből adódóan a
leggyakrabban. Tulajdonképpen egy függőségi tulajdonság értékét fokozatosan változtatja egy kezdő és a
végpont között. A lineáris animációk formátuma <Típus>Animation, ahol a <Típus> az animáció típusának a
neve pl. Color, Double stb.
1. Kulcskocka alapú animációk (Key frame-based animations):
Ezen csoportba tartozó animációk fontos jellemzője, hogy itt az előzőtől eltérően a kezdő és a vég érték nincs
megkötve, ennek köszönhetően a függőségi tulajdonság értéke tetszőlegesen megváltoztatható egy adott
pillanatban. A kulcskocka alapú animációk formátuma <Típus>AnimationUsingKeyFrames, ahol a <Típus> az
animáció típusának a neve pl. String, Double stb.
1. Útvonal alapú animációk (Path-based animations):
Útvonal alapú animációk segítségével az adott objektumot, egy általunk meghatározott útvonal követésével,
mozgásra bírhatjuk. Az útvonal alapú animációk formátuma <Típus> AnimationUsingPath, ahol a <Típus> az
animáció típusának a neve pl. Point, Double, Matrix stb.

1. Animációk alapvető osztályai
Az animációkkal történő behatóbb tanulmányozás előtt ismerkedjünk meg két fontos osztállyal. Az első a
TimeLine (időszalag), amely minden animációnak egy központi eleme, ősatyja, amelyből az összes animáció
típus származik (pl. DoubleAnimation, MatrixAnimationUsingPath). Az időszalag tulajdonképpen nem más,
mint az idő egy szakasza, amelynek van kezdőpontja és rendelhető hozzá egy időtartam. Feladata, hogy a neki
beállított időintervallumot felügyelje, meghatározza a hosszát, hányszor ismételjen stb. A másik fontos osztály a
Storyboard (forgatókönyv), amely tulajdonképpen egy speciális időszalagként fogható fel. Ezt forgatókönyv
osztályt fogjuk majd használni az animációink elkészítéséhez. Ennek az osztálynak a feladata, hogy kontrollálja
a gyermekosztály animációit (definiálja, hogy melyik objektumot és tulajdonságot kell megcéloznia az
animációnak).
<Storyboard>
<DoubleAnimation Duration="0:0:10" From "1" To="200" />
</Storyboard>
A Duration tulajdonsággal az animáció időtartamát adhatjuk meg (óra:perc:másodperc formátumban). A From a
kapcsolt tulajdonság kezdeti értékét, míg a To a célértékét jelöli. Használhatjuk itt még a By tulajdonságot is,
amely tulajdonképpen végérték és kezdeti érték különbsége. Amennyiben a To és By tulajdonságokat mi
megadjuk a fordító a By tulajdonság értékét figyelmen kívül hagyja.
Kapcsolt tulajdonságot (TargetProperty) és a kapcsolt objektum nevét (TargetName) az animáció során
kétfajtaképpen is megadhatjuk (XI.1 példa, XI.2 példa).
XI.1 Példa
<Storyboard TargetName="rect" TargetProperty="Height">
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<DoubleAnimation Duration="0:0:10" From "1" To="200" />
</Storyboard>
XI.2 Példa
<Storyboard>
<DoubleAnimation Duration="0:0:10" From "1" To="200"
Storyboard.TargetName="rect"
Storyboard TargetProperty="Height">/>
</Storyboard>

2. További fontos tulajdonságok
Az AccelerationRatio tulajdonság 0.0 és 1.0 között fogad el értékeket, tulajdonképpen az animáció
időtartamának egy bizonyos százaléka, ami alatt az animáció az elején gyorsul.
A DecelerationRatio is 0.0 és 1.0 között fogad el értékeket, tulajdonképpen az animáció időtartamának egy
bizonyos százaléka, ami alatt az animáció az végén lassul.
Az AutoReverse tulajdonság értéke True és False lehet. Az első értéket választva az animáció első lejátszás
végére érve fordítva is lejátszódik.
A BeginTime tulajdonág használatával lehetőség nyílik az animáció elindításának késleltetésére. Formátuma:
óra:perc:másodperc.
A FillBehavior tulajdonság segítségével meghatározhatjuk, hogy mi történjen, amikor az animáció véget ért. Két
értéke lehet, a HoldEnd és a Stop.
A RepeatBehavior tulajdonsággal meghatározhatjuk, hogy az adott animáció hányszor ismétlődjön meg.
A SpeedRatio tulajdonsággal a gyermek animáció lejátszási sebességét módosíthatjuk a szülő időszalaghoz
viszonyítva.
XI.3 Példa ColorAnimation
<Grid>
<Rectangle Width="100" Height="100" Fill="Black">
<Rectangle.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.MouseDown">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<ColorAnimation To="Red" Duration="0:0:10"
Storyboard.TargetProperty="Fill.Color"
AutoReverse="True"
AccelerationRatio="0.1"
DecelerationRatio="0.6"/>
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</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Rectangle.Triggers>
</Rectangle>
</Grid>
XI.4 Példa DoubleAnimation

XI.1. DoubleAnimation
<Window x:Class="DoubleAnimation.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="DoubleAnimation" Height="400" Width="350">
<Window.Resources>
<Storyboard x:Key="sbpicture"
FillBehavior="HoldEnd">
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="rectmars"
Storyboard.TargetProperty="Width" From="1" To="300"
Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:0"/>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="rectmars"
Storyboard.TargetProperty="Height" From="1" To="300"
Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:1"/>
</Storyboard>
<Storyboard x:Key="sbheader"
FillBehavior="Stop">
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<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop1" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="Red" To="White" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:0"/>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop1" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="White" To="Red" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:0.5"/>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop1" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="Red" To="White" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:1"/>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop2" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="White" To="Red" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:0"/>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop2" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="Red" To="White" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:0.5"/>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="stop2" Storyboard.TargetProperty="Color"
From="White" To="Red" Duration="0:0:1" BeginTime="0:0:1"/>
</Storyboard>
</Window.Resources>
<Grid>
<StackPanel>
<Button x:Name="button1" Click="button1_Click"
Content="kep_megnyitása"
Width="100" Height="40"></Button>
<Rectangle Height="5" x:Name="rect1" Width="300">
<Rectangle.Fill>
<LinearGradientBrush x:Name="brush" StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
<GradientStop x:Name="stop1" Offset="0" Color="Red"/>
<GradientStop x:Name="stop2" Offset="0.5" Color="White"/>
</LinearGradientBrush>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
<Rectangle Name="rectmars" Width="1" Height="1" >
<Rectangle.Fill>
<ImageBrush ImageSource="Mars.jpg"/>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
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</StackPanel>
</Grid>
</Window>
Háttérkód fájl tartalma:
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Storyboard sp = (Storyboard)TryFindResource("sbpicture");
Storyboard sh = (Storyboard)TryFindResource("sbheader");
sp.Begin();
sh.Begin();
}

3. Kulcskocka alapú animáció
A kulcskocka alapú animációk esetében, az előzőekben megismert From To By típusú animációkkal ellentétben,
a vezérlést kulcskockák segítségével valósíthatjuk meg. A kulcskockáknak köszönhetően már nem csak lineáris
függvényű, képileg állandó sebességű változást eredményező animációkat készíthetünk. Mint ahogy arról az
előzőekben már volt szó, a kulcskocka alapú animációk formátuma <Típus>AnimationUsingKeyFrames.
De mielőtt továbbmennénk, itt egy újabb tulajdonsággal is meg kell ismerkednünk, ez a KeyTime
(kulcsidőpont). A kulcsidőpont formátuma: óra:perc:másodperc. De nem ez az egyetlen mód a megadására,
kifejezhető százalékban és szövegesen is. Amennyiben a KeyTime-ot százalékban adjuk meg, meg kell adnunk
az animáció időtartamát (Duration) is. Ha a KeyTime tulajdonságot Uniform-ra állítjuk, akkor az animáció
időtartama egyenletesen oszlik el a kulcskockák között, míg ütemezett (Paced) megadás esetében a WPF az
időzítést úgy próbálja megoldani, hogy az egyes kulcskockák állandó sebességet érjenek el.
Kulcskocka alapú animációk szintaxisa:
<<Típus>AnimationUsingKeyFrames>
<Interpoláció><Típus>KeyFrame
</<Típus>AnimationUsingKeyFrames>
A gyermekelemek esetében következő interpolációkat használhatjuk:
1. Linear: Lineáris interpoláció,
<LinearDoubleKeyFrame Value="" KeyTime="" />
1. Discrete: Diszkrét interpoláció,
<DiscreteDoubleKeyFrame Value="" KeyTime="" />
1. Spline: Spline interpoláció.
<SplineDoubleKeyFrame Value="" KeyTime="" KeySpline="" />
Tehát a LinearDoubleKeyFrame egy olyan double értékű kulcskocka, amely lineáris interpolációs beszúrási
módszert használ.
A KeySpline tulajdonság esetében tulajdonképpen egy köbös Bezier görbét kell felparamétereznünk. A kezdő
(0,0) és végpont (1,1) adott, nekünk két ellenőrzőpontot kell megadnunk. Az első ellenőrzőpont a görbe első,
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míg a második ellenőrzőpont a görbe második szegmensére fejti ki hatását. Az eredményül kapott görbével a
változás sebességét tudjuk leírni, amely nagyon jól használható különböző fizikai mozgások leírására (pl.
vízesés, pattogó labda, stb.).
XI.4 Példa KeySpline 1
Kontroll pontok (0.0, 1.0) és (1.0, 0.0).

XI.2. KeySpline 1
<SplineDoubleKeyFrame Value="500" KeyTime="0:0:7" KeySpline="0.0,1.0 1.0,0.0" />
XI.1 Példa KeySpline 2
Kontroll pontok (0.25, 0.5) és (0.75, 1).

XI.3. KeySpline 2
<SplineDoubleKeyFrame Value="350" KeyTime="0:0:15" KeySpline="0.25,0.5 0.75,1" />
XI.5 Példa Lineáris interpoláció
<Canvas Width="300" Height="300">
<Ellipse x:Name="Ball" Width="30" Height="30" Fill="Red" >
<Ellipse.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="MouseDown">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames
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Storyboard.TargetName="Ball"
Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)">
<LinearDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2" />
<LinearDoubleKeyFrame Value="100" KeyTime="0:0:8" />
<LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:10" />
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Ellipse.Triggers>
</Ellipse>
</Canvas>
XI.6 Példa Diszkrét interpoláció

XI.4. Diszkrét interpoláció
<StackPanel HorizontalAlignment="Center">
<Label Name="animLabel" Margin="200"
FontFamily="Verdana">Kattints ide!
<Label.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="Label.MouseDown">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<StringAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="animLabel"
Storyboard.TargetProperty="(Label.Content)"
Duration="0:0:9" FillBehavior="HoldEnd">
<DiscreteStringKeyFrame Value="" KeyTime="0:0:0" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="S" KeyTime="0:0:1" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Sz" KeyTime="0:0:1.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szö" KeyTime="0:0:2" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöv" KeyTime="0:0:2.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöve" KeyTime="0:0:3" />
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<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveg" KeyTime="0:0:3.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szövega" KeyTime="0:0:4" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szövegan" KeyTime="0:0:4.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szövegani" KeyTime="0:0:5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganim" KeyTime="0:0:5.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganimá" KeyTime="0:0:6" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganimác" KeyTime="0:0:6.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganimáci" KeyTime="0:0:7" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganimáció" KeyTime="0:0:7.5" />
<DiscreteStringKeyFrame Value="Szöveganimáció!" KeyTime="0:0:8" />
</StringAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Label.Triggers>
</Label>
</StackPanel>
XI.7 Példa Spline interpoláció

XI.5. Spline interpoláció
<Window.Resources>
<Storyboard x:Key="sbBounce" RepeatBehavior="Forever">
<ParallelTimeline BeginTime="0:0:0" AutoReverse="True">
<DoubleAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="ellBall"
Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)">
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<SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1"
KeySpline="0.5,0 1,1"
Value="120"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="ellShadow"
Storyboard.TargetProperty="Opacity">
<SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1"
KeySpline="0.5,0 1,1"
Value="1"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</ParallelTimeline>
</Storyboard>
</Window.Resources>
A ParalellTimeline használatával egyszerre több gyermek animációt is beágyazhatunk a Storyboard-ba, így
összetettebb animációkat is készíthetünk.
XI.8 Példa Animációk vezérlése kioldók használatával
Animációinkat kioldók segítségével is vezérelhetjük ( BeginStoryBoard - Storyboard elindítása,
PauseStoryBoard - Storyboard szüneteltetése, ResumeStoryBoard - Storyboard folytatása, StopStoryBoard Storyboard megállítása).

XI.6. Animációk vezérlése kioldók használatával
<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="btnStart">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard Name="begSbBounce" Storyboard="{StaticResource sbBounce}"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
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<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="btnPause">
<EventTrigger.Actions>
<PauseStoryboard BeginStoryboardName="begSbBounce"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="btnResume">
<EventTrigger.Actions>
<ResumeStoryboard BeginStoryboardName="begSbBounce"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="btnStop">
<EventTrigger.Actions>
<StopStoryboard BeginStoryboardName="begSbBounce"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="btnRemove">
<EventTrigger.Actions>
<RemoveStoryboard BeginStoryboardName="begSbBounce"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>

4. Útvonal alapú animáció
Útvonal alapú animációk esetében a céltulajdonságok értékeit görbékkel írhatjuk le. Érdemes a PathGeometry-t
az erőforrások között elhelyezni.
XI.9 Példa Útvonal alapú animáció
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XI.7. Útvonal alapú animáció
<Window.Resources>
<PathGeometry x:Key="path1">
<PathGeometry.Figures>
<PathFigureCollection>
<PathFigure StartPoint="10,280">
<PathFigure.Segments>
<PathSegmentCollection>
<QuadraticBezierSegment Point1="120,380" Point2="80,100" />
<QuadraticBezierSegment Point1="170,190" Point2="240,100" />
<QuadraticBezierSegment Point1="200,380" Point2="320,280" />
</PathSegmentCollection>
</PathFigure.Segments>
</PathFigure>
</PathFigureCollection>
</PathGeometry.Figures>
</PathGeometry>
<PathGeometry x:Key="path2">
<PathGeometry.Figures>
<PathFigureCollection>
<PathFigure StartPoint="20,290">
<PathFigure.Segments>
<PathSegmentCollection>
<QuadraticBezierSegment Point1="130,390" Point2="90,100" />
<QuadraticBezierSegment Point1="180,200" Point2="250,100" />
<QuadraticBezierSegment Point1="210,390" Point2="330,290" />
</PathSegmentCollection>
</PathFigure.Segments>
</PathFigure>
</PathFigureCollection>
</PathGeometry.Figures>
</PathGeometry>
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</Window.Resources>
<Window.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded">
<BeginStoryboard>
<Storyboard Storyboard.TargetName="feny">
<DoubleAnimationUsingPath Duration="0:0:10"
Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"
Source="X"
PathGeometry="{StaticResource ResourceKey=path1}"/>
<DoubleAnimationUsingPath Duration="0:0:10"
Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Source="Y"
PathGeometry="{StaticResource ResourceKey=path1}"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Window.Triggers>
<Canvas>
<Path Stroke="Black" StrokeThickness="10" Data="{StaticResource ResourceKey=path2}" />
<Ellipse x:Name="feny" Width="20" Height="20">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush>
<GradientStop Offset="0.1" Color="Orange"/>
<GradientStop Offset="0.5" Color="Yellow"/>
<GradientStop Offset="1" Color="White"/>
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
</Canvas>

104
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. fejezet Erőforrások és
stílusok (írta: Kovásznai Gergely)
Az egyes XAML elemek megfelelő attribútumainak a beállítása fáradtságos és unalmas munka, különösen a
gyakorlatban, hiszen egy adott GUI-n az elemek általában egymáshoz hasonló módon kerülnek formázásra.
Például egy ízléses dizájnú formon a gombok ugyanolyan magasságúak, a szövegdobozok betűtípusa azonos, a
képek margói ugyanolyanok stb. Magyarul a formázások egységesítését támogatnia kell a WPF-nek. Az
egységesítésnek több haszna is van. Egyrészt támogatja a kód-újrafelhasználást, vagyis a közös beállításokat az
XAML forrásban csak egyetlen ponton definiáljuk, a forrás többi pontjáról csak hivatkozunk erre az egy
definícióra. Másrészt a forrás könnyen módosíthatóvá válik, hiszen a definícióban elvégzett bármely változtatás
azonnal jelentkezik a forrás többi pontján.
Mindezen célokat szolgálják a WPF-ben a stílusok, melyeket a webes világban alkalmazott stíluslapok
(CSS=Cascading Style Sheets) ihlettek. A stílus bizonyos formázási beállításoknak egy csokra, mint arról a .
fejezetben szó lesz. Először azonban a hasonló célra használható erőforrásokat ismertetjük a . fejezetben.

1. Erőforrások
A programozók erőforrás alatt általában egy olyan külső objektumot (pl. kép- vagy hangfájlt) értenek, mely az
alkalmazás bármely pontjáról elérhető, minden modul által használható. WPF-ben az erőforrás jelentése
valamivel általánosabb, bármilyen objektumból készíthetünk erőforrást.
Mint korábban már tárgyaltuk, XAML-ben minden egyes elem egy-egy új objektum létrehozását eredményezi.
Mit tegyünk akkor, ha szeretnénk a GUI egy-egy pontján ugyanazt az objektumot használni, pl. ugyanazt a
képet vagy ecsetet vagy alakzatot stb.? Vegyük példaként azt az esetet, mikor a GUI-nk gombjait egységesen
ugyanazzal az ecsettel szeretnénk befesteni. A példa kedvéért ez esetben ImageBrush-t fogunk használni.
Először adjuk hozzá a projektünkhöz egy képfájlt (ld. a . fejezetet), a lenti forráskódban hivatkozott panda.png-t,
majd a Window-nkhoz adjunk hozzá egy erőforrást, azaz Resource-t a következőképpen:
<Window.Resources>
<ImageBrush x:Key="pandaBrush" ImageSource="panda.png"/>
<LinearGradientBrush x:Key="gradientBrush">
<GradientStop Offset="0.2" Color="DarkBlue"/>
<GradientStop Offset="0.5" Color="#FF1CB433"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="DarkBlue"/>
</LinearGradientBrush>
</Window.Resources>
Mint látható, a példa kedvéért egy másik ecsetet, egy LinearGradientBrush-t is definiáltunk erőforrásként.
Nagyon fontos, hogy minden egyes erőforrásunkhoz rendeljünk egy egyedi azonosítót, az x:Key attribútum
használatával, hiszen később a Window bármely pontjáról ezzel az azonosítóval tudunk majd hivatkozni az
egyes erőforrásainkra. A hivatkozás általában a StaticResource elem segítségével történik 1, melynek a
ResourceKey alapértelmezett tulajdonsága szolgál az erőforrás azonosítójának megadására.
Példaként hozzunk létre néhány elemet (2 gombot és egy ListBox-ot) az ablakunkban, és használjuk a fentebb
létrehozott erőforrásokat:
<Button Content="Panda gomb!"
Background="{StaticResource ResourceKey=pandaBrush}"/>
1

Létezik DynamicResource is, de erre most részleteiben nem térünk ki.
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<Button Content="Színes gomb!"
Background="{StaticResource gradientBrush}"/>
<ListBox Background="{StaticResource pandaBrush}">
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="giant_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Óriás panda"></TextBlock>
</StackPanel>
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="red_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Vörös panda"/>
</StackPanel>
</ListBox>
A GUI-t a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán láthatjuk. Fontos hangsúlyozni, hogy ha
megváltoztatjuk az erőforrásunkat, pl. lecseréljük a panda.png-t vagy áttetszővé tesszük az ImageBrush-t (az
Opacity tulajdonságának a beállításával), akkor a változtatás a GUI minden egyes olyan elemén érvényesülni
fog, ahol az adott erőforrást használjuk.

XII.1. Ecsetek, mint erőforrások használata

2. Stílusok
Az előző alkalmazás dizájnja hagy kívánnivalót maga után. Például jó lenne a TextBlock-okra nagyobb
betűméretet és esetleg valamilyen színezést alkalmazni, továbbá valamilyen margót hagyni a bal szélükön.
Ehhez egy stílust definiálunk, amit majd az egyes TextBlock-okból fogunk hivakozni. Mint a lenti kódban
látható, stílust (Style) erőforrásként tudunk definiálni. Fontos attribútuma a TargetType, mellyel megadjuk,
hogy az adott stílus milyen osztályra alkalmazható (ezesetben TextBlock-ra). A Style törzsében Setter-eket
sorolhatunk fel, ezek mindegyikével a TargetType-ban megjelölt osztály valamelyik tulajdonságát állíthatjuk be
valamilyen konkrét értékre.
<Window.Resources>
...

106
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erőforrások és stílusok (írta:
Kovásznai Gergely)
<Style TargetType="TextBlock" x:Key="fancyStyle">
<Setter Property="FontSize" Value="28"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Margin" Value="40,0,0,0"/>
<Setter Property="Foreground">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush>
<GradientStop Offset="0.2" Color="#FFA4002D"/>
<GradientStop Offset="0.5" Color="DarkBlue"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#FFA4002D"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</Window.Resources>
<ListBox Background="{StaticResource ResourceKey=pandaBrush}">
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="giant_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Óriás panda" Style="{StaticResource fancyStyle}/>
</StackPanel>
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="red_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Vörös panda" Style="{StaticResource fancyStyle}/>
</StackPanel>
</ListBox>
Mint látható, a Setter.Value lehet elemi érték (pl. szám, szöveg), de lehet összetett is, azaz egy osztályt
példányosíthatunk, mint a példában a LinearGradientBrush-t.
Ha a stílushoz nem adunk meg x:Key-t, akkor ez lesz az alapértelmezett stílus a TargetType-ban megadott
típushoz. A fenti példát megváltoztatjuk ily módon, illetve a példa kedvéért a StackPanel típushoz is rendelünk
egy alapértelmezett stílust (egy DropShadowBitmapEffect-tel megfűszerezve; lásd a . fejezetet):
<Style TargetType="TextBlock">
...
</Style>
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<Style TargetType="StackPanel">
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Margin" Value="40,20,0,0"/>
<Setter Property="BitmapEffect">
<Setter.Value>
<DropShadowBitmapEffect/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
...
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="giant_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Óriás panda"/>
</StackPanel>
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Image Source="red_panda.jpg"/>
<TextBlock Text="Vörös panda"/>
</StackPanel>
Mindezek után a következőhöz hasonlatos formot kapunk:

XI.2. Stílusok használata
A stílusok kapcsán a következő két dolgot tartjuk még fontosnak megemlíteni. Az egyik a stílusok egymásból
való származtatása a Style.BasedOn tulajdonság használatával. Ennek segítségével stílusoknak egy
származtatási fája építhető fel, melyben egy stílus az összes őse Setter-ét örökli (és azokat felül is írhatja).
A másik fontos dolog annak lehetősége, hogy a stílusokhoz eseménykezelőket is rendelhessünk. Ily módon a
stílusok nem csak külcsínt, hanem viselkedést is leírhatnak. A Style.EventSetter egy különleges típusú setter,
melynek az Event tulajdonságában beállított eseményhez a Handler tulajdonságában megadott eseménykezelő
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rendelődik. A fenti példát módosítsuk oly módon, hogy az egeret a StackPanel-ek fölé irányítva, illetve onnan
továbbhúzva egy-egy eseménykezelő fusson le:
<Style TargetType="StackPanel">
...
<EventSetter Event="MouseEnter" Handler="StackPanel_MouseEnter"/>
<EventSetter Event="MouseLeave" Handler="StackPanel_MouseLeave"/>
</Style>
A StackPanel_MouseEnter eseménykezelő fordítsa el az adott StackPanel-t 5 fokkal (a . fejezetben tárgyalt
transzformációkat használva), a StackPanel_MouseLeave pedig állítsa vissza azt eredeti helyzetébe (törölve a
transzformációt)! Mindez C#-ban a következőképpen programozható le:
private void StackPanel_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
StackPanel s = sender as StackPanel;
s.RenderTransform = new RotateTransform(5);
}
private void StackPanel_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
StackPanel s = sender as StackPanel;
s.RenderTransform = null;
}
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A WPF különösen alkalmas dinamikus felhasználói felületek programozására. Ez azt is magában kell foglalja,
hogy az adatmodellben tárolt és esetleg dinamikusan változó adatok egy szempillantás alatt frissüljenek a GUIn, és fordítva: a GUI-n megváltoztatott adat (pl. egy textbox-ban átírt telefonszám) azonnal módosuljon a
modellben is.
Az általunk eddig ismert eszközökkel ezt a legkönnyebben eseménykezelők segítségével lehet kivitelezni. A
GUI-n megváltozott adat modellben való módosításához a GUI eseményeire kell eseménykezelőket írni. Például
tegyük fel, hogy a fentebb említett textbox-unkban átírjuk a telefonszámot, és utána elpozícionálunk a textboxról. Ebben a pillanatban, azaz mikor – úgymond – a texbox-ról elkerül a fókusz, szeretnénk a modellben tárolt
személy megfelelő adatát módosítani a textbox-ban levőre. Ehhez a textbox LostFocus eseményéhez kell a
következő eseménykezelőt megírnunk:
private void textbox_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
{
TextBox textbox = sender as TextBox;
Person.vipPerson.TelNumber = textbox.Text;
}
A modell felől a GUI irányába való adatáramlást (pl. a telefonszám frissül az adatbázisban, azt a GUI-n is
frissíteni kell) még körülményesebben lehet megoldani. A modell osztályainak egyes tulajdonságaihoz
eseményeket (event-eket) kell létrehoznunk, melyek akkor váltódnak ki, mikor az adott tulajdonság értéke
megváltozik. Ezután ezen eseményekhez kell eseménykezelőket írnunk, melyek feladata, hogy a GUI összes(!)
olyan elemét frissítsék, melyek értéke az adott tulajdonságtól függ.
Mindez több szempontból is kényelmetlen. Egyrészt szinte minden egyes GUI elemhez egy-egy eseménykezelőt
kellene írni, valamint a modell minden egyes objektumához (pl. a Person osztály statikus vipPerson
tulajdonságához). Mindez nagyon unalmas és gépies munka lenne, hiszen ezek az eseménykezelők
majdhogynem ugyanúgy néznének ki. Nem lehetne mindezt automatizálni? Nem lehetne-e továbbá a GUI
elemek „mögött álló” objektumokat csupán „kötni” ezekhez az elemekhez, ahelyett hogy változókat áldoznánk
erre?
Másrészt a fent vázolt megoldás meglehetősen komplikált és rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Mintha
nem is választaná olyan mértékben szét a modellt és a GUI-t, mint azt elvárnánk. Az biztos, hogy egy nagy,
többemberes projekt esetén a fenti megoldás egyenlő lenne a teljes káosszal és bug-paradicsommal.

1. A Binding osztály
A WPF-ben az adatkötés lehetőségével lekerül ez a nyűg a vállunkról. Az adatkötést megvalósító osztályok a
System.Windows.Data névtérben találhatók. Ezek közül a legfontosabb a Binding osztály. Minden egyes forrásés céltulajdonság összekötéséhez a Binding-et fogjuk példányosítani. Az így létrejött Binding objektumot úgy
kell elképzelnünk (ld. a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrát), hogy a forrás- és a célobjektum között
„foglal helyet”, mintegy közvetít az összekapcsolt tulajdonságaik között, a szinkronizálás feladatát végezve.
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XIII.1. Az adatkötés architektúrája
A Binding objektum állandó jelleggel figyeli a forrás- és a célobjektum egy-egy általunk megjelölt
tulajdonságát. Amint valamelyik értéke módosul, a Binding – az általunk megadott beállításoknak megfelelően
– elvégzi a kettő közötti szinkronizációt. Ennek folyamatába lehetőségünk van egy opcionális konverter
objektum segítségével beavatkozni, pl. ha a szinkronizálandó adatok nem azonos típusúak (pl. az egyik sztring,
a másik egész szám). Szintén opcionálisan használhatóak validálási szabályok, melyek segítségével
ellenőrizhetjük, hogy a beállítandó adat megfelel-e bizonyos kritériumoknak (pl. a telefonszám megfelelő
formátumú-e).
A Binding osztálynak a következő táblázat foglalja össze a fontosabb tulajdonságait:

Binding
Source

A
forrásobjektum.

ElementName

Speciális esetre,
mikor
a
forrásobjektum
egy GUI elem.

Path

A forrás azon
tulajdonságának
az
„elérési
útvonala”,
melyet
kötni
akarunk.

Mode

OneWay

A cél frissül,
amint a forrás
módosul.

TwoWay

A cél frissül,
amint a forrás
módosul, illetve
a
forrás
is
frissül, amint a
cél módosul.

OneTime

A
cél
csak
inicializáláskor
kap értéket (a
forrás alapján).
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Converter

A
konverter
objektum.

StringFormat

Speciális
formátum arra,
hogyan legyen
megjelenítve a
tulajdonság
értéke.

ValidationRules

A
validálási
szabályok.

A táblázatból hiányolhatjuk a célobjektum és céltulajdonság megjelölését. Nos, hiányuk magyarázata az, hogy
az általunk létrehozott Binding példányt (melyben a forrást megjelöltük) XAML-ben egyszerűen értékül kell
adni a céltulajdonságnak, mint azt mindjárt látni fogjuk.
Binding XAML-ben. XAML-ben a Binding használata nagyon intuitív; pedig mint fentebb láttuk, a háttérben
igen összetett folyamatok zajlanak egy-egy adatkötés mögött. Binding-et leggyakrabban jelölőnyelvi bővítmény
formában használják; ezért ezt mutatjuk be először. A fent már bemutatott kötés a textbox-unk és a
Person.vipPerson.TelNumber tulajdonság között a következőképpen írható XAML-ben:
<TextBox Text="{Binding Source={x:Static Member=my:Person.vipPerson},
Path=TelNumber}"/>
A fenti példában fontos, hogy a forrásunk jelenleg egy statikus, azaz osztályszintű tulajdonságon keresztül
hivatkozható; ezért tudunk rá osztálynév.tulajdonságnév formában hivatkozni és ezért használhatjuk az x:Static
tag-et. (Példányszintű forrás esetén komplikáltabban lenne ez megoldható.) A forrást ily módon a fordító
egyértelműen azonosítani tudja; már csak a Person osztályt kell megtalálnia, amihez korábban meg kell adnunk
egy alias-t (my) az azt tartalmazó névtérre (. fejezet).
Path. Mint már említettük, a Path a forrástulajdonság „elérési útvonalának” a megadására szolgál. Ez azt jelenti,
hogy a forrásobjektumon belül hivatkozhatunk akár a tulajdonságának a tulajdonságának a tulajdonságának stb.
a tulajdonságára is, azaz az egymásba ágyazott objektumok tulajdonságaira (egymástól ponttal elválasztva).
Például ha a Person osztálynak van egy Address típusú tulajdonsága, ahol az Address egy olyan osztály,
amelynek vannak City, Street stb. tulajdonságai, akkor például írhatunk egy ilyen adatkötést is:
<TextBox Text="{Binding Source={x:Static Member=my:Person.vipPerson},
Path=Address.City}"/>
Mode. A Mode jelentése tulajdonképpen önmagáért beszél. A fentebb említett lehetséges értékeit tartjuk
fontosnak megemlíteni, bár léteznek más módok is. A OneWay mód tulajdonképpen csak a GUI elem
inicializálását végzi el, később a forrás és a cél között nincs szinkronizáció. Természetesen főleg a OneWay és a
TwoWay módokat szokták használni. Az előbbi esetén tulajdonképpen a forrást védjük mindenfajta
értékváltozástól, ám a cél mindig frissül, mikor a forrás értéke megváltozik. Az utóbbi esetében az értékek
szinkronizálása mindkét irányban működik.
A Mode megadása nem kötelező, ugyanis minden GUI elemnek megvan a maga alapértelmezett adatkötési
módja, attól függően, hogy az adott GUI elemhez melyik mód illik a legjobban. Pl. Label vagy TextBlock esetén
a OneWay mód az alapértelmezett, míg TextBox vagy CheckBox esetén a TwoWay.
ElementName. Speciális esetben előfordulhat, hogy nem csak az adatkötés célobjektuma GUI elem, hanem az
adatkötés forrása is. Képzeljünk el például egy olyan formot, amin van egy TextBox és egy csúszka (Slider)!
Azt szeretnénk elérni, hogy a TextBox-ban mindig a Slider aktuális értéke jelenjen meg, azaz ha elmozgatjuk a
Slider-t, akkor a TextBox értéke frissüljön, ha pedig átírjuk a TextBox értékét, akkor a Slider mozduljon el. Ez a
következőképpen oldható meg nagyon egyszerűen XAML-ben:
<Slider Name="sliderToBind" Minimum="0" Maximum="100"/>
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<TextBox Text="{Binding ElementName=sliderToBind, Path=Value, Mode=TwoWay}"/>
Vegyük észre, hogy a forrásként szolgáló GUI elemnek nevet kell adnunk, hiszen csak így tudunk hivatkozni rá.
Azt is érdemes megjegyezni ebben a példában, hogy mivel TextBox esetén az alapértelmezett mód TwoWay,
felesleges volt azt megadnunk.

2.

Konverterek

Az előző példában nem könnyű észrevenni a WPF egy rejtett szolgáltatását, mégpedig az automatikus
konverziót bizonyos típusú adatok között. Mint tudjuk, a TextBox.Text tulajdonság sztring típusú, míg a
Slider.Value double. Igen kényelmes, hogy az ilyenfajta magától értetődő konverziókról nem a programozónak
kell gondoskodnia.
Vannak azonban esetek, mikor a megfelelő konverzió nem ennyire magától értetődő, illetve jó, hogy ha a WPF
lehetőséget ad az adatkonverzió testre szabására. Egy egyszerű példa: egy német cégnek készítünk egy
nyilvántartó programot, melyben egy áru árát (Product.Price) double-ként tároljuk, de megjeleníteni a német
árformátum szerint akarjuk (azaz két tizedes jegyre kerekítve és az ezreseket csoportosítva). Ehhez először is
létre kell hoznunk egy saját konvertert – azaz egy új osztályt (pl. PriceConverter néven), aminek kötelezően az
IValueConverter interfészt kell implementálnia (a System.Windows.Data névtérből).
class PriceConverter : IValueConverter
{
public object Convert(object value, Type targetType, object parameter,
System.Globalization.CultureInfo culture)
{
double price = (double)value;
return price.ToString("c", culture);
}
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,
System.Globalization.CultureInfo culture)
{
string price = value as string;
return double.Parse(price);
}
}
Mint a fenti forráskódból kikövetkeztethető, az IValueConverter interfésznek két metódusa van: a Convert a
forrásadat átalakítására szolgál, míg a ConvertBack a céladatéra. A konvertálandó adatot a metódusok a value
paraméterükben kapják meg; mivel mindkét metódusnak kellőképpen általánosan használhatónak kell lenni, a
value object típusú, és ezért mindig konvertálnunk kell az általunk várt típusra. Mivel a forrásadatunk
(Product.Price) most double típusú lesz, ezért a Convert elején double-re konvertáljuk a value-t; illetve a
ConvertBack-ben sztringgé, hiszen a céladat (TextBox.Text) sztring típusú lesz.
A Convert végén a double értéket az árfomátumnak megfelelően megformázzuk. Ehhez a legegyszerűbb a .NET
megfelelő szolgáltatását igénybe vennünk, mégpedig azt, hogy a ToString metódus egyik paraméterében
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lehetséges egy formátumsztringet is megadnunk. A c formátumsztring1 ebben az esetben „currency”-t, azaz
pénznemet jelöl, és hatására a kiírandó adat a rendszerbeállításoktól függően formázódik az adott nyelvben,
illetve régióban honos szabályoknak megfelelően. Azaz ha pl. magyar nyelvű Windows-t használunk, akkor a
magyarországi szabályok szerint. Hogyan lehet az alkalmazásunkat rávenni, hogy pl. a német szabályok szerint
formázza az árat? Ehhez használhatjuk a GUI elemnek (mint az adatkötés célobjektumának) a Language
attribútumát, mely az adott nyelv/régió megadására szolgál, és melyet most de-re állítunk2. Az adatkötés
XAML-ben ennek megfelelően a következőképpen néz ki:
<TextBox Language="de">
<TextBox.Text>
<Binding Source="{x:Static Member=my:Product.prodToSale}" Path="Price">
<Binding.Converter>
<my:PriceConverter/>
</Binding.Converter>
</Binding>
</TextBox.Text>
</TextBox>
A fenti példában a Binding-et nem jelölőnyelvi bővítmény segítségével írtuk fel, okkal. A magyarázata ennek
az, hogy a PriceConverter osztályunkból létre kell hoznunk egy példányt, és ez az XML-tagként való
szerepeltetésével automatikusan megtörténik. Mindesetre a fenti forráskód legalább azt is demonstrálja, hogyan
használhatunk adatkötést a hagyományos módon. Ha mégis jelölőnyelvi bővítményt szeretnénk használni, akkor
érdemes az irodalomban leginkább felkapott megoldáshoz folyamodni: a formunkhoz vagy az
alkalmazásunkhoz erőforrásként hozzáadni egy PriceConverter példányt, és később erre az egy példányra
hivatkozni mindenhonnan, ahol PriceConverter-re van szükségünk.
<Window.Resources>
<my:PriceConverter x:Key="priceConverterObject"/>
</Window.Resources>
...
<TextBox Language="en-US" Text="{Binding
Source={x:Static my:Product.prodToSale},
Path=Salary,
Converter={StaticResource ResourceKey=priceConverterObject}
}"/>
Egy összetett példa. A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható formot szeretnénk megvalósítani.
Egy ListBox-ban kutyafajták neveire kattintva a hozzájuk tartozó képet akarjuk megjeleníteni a lent található
Image-ben. Egy szép megoldás az, ha létrehozunk egy Dog osztályt az egyes kutyafajták reprezentálására;
legyen ennek az osztálynak egy Name és egy ImageName tulajdonsága. A példa kedvéért létrehozunk egy
Dog.dogs statikus listát, amibe manuálisan belepakolunk pár kutyafajtát.
class Dog
A lehetséges formátumsztringekből rengeteg van, ezekről referenciát, tananyagot az internet bőven nyújt, pl. http://msdn.microsoft.com/enus/library/26etazsy.
2
Az egyes nyelvek/régiók kódjai fellelhetők az interneten, pl. http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb896001.aspx. A magyar nyelv
kódja a hu-HU, az amerikai angolé az en-US.
1
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{
public string Name { set; get; }
public string ImageName { set; get; }
public static List<Dog> dogs = new List<Dog> {
new Dog { Name="Berni pásztor", ImageName="berni.jpg" },
new Dog { Name="Csivava", ImageName="csivava.jpg" },
new Dog { Name="Dán dog", ImageName="dandog.jpg" },
new Dog { Name="Komondor", ImageName="komondor.jpg" }
};
}
A hozzájuk tartozó képeket a lefordított program mellé az images könyvtárba rakjuk.

XIII.2. Adatkötés ListBox és Image között
Első lépésként összekötjük a Dog.dogs listát a ListBox-unkkal, a lenti XAML-kód 5. sorában látható módon. A
listavezérlők ItemSource és DisplayMemberPath attribútumairól majd a következő fejezetben fogunk
részletesebben értekezni; jelen pillanatban a lényeg az, hogy a ListBox a Dog.dogs listából nyeri az elemeit,
melyeknek a Name tulajdonságát jeleníti meg.
<Window.Resources>
<my:DogToImageConverter x:Key="dogConverterObject"/>
</Window.Resources>
...
<ListBox Name="dogListBox"
ItemsSource="{x:Static my:Dog.dogs}" DisplayMemberPath="Name"/>
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<Image Source="{Binding
ElementName=dogListBox,
Path=SelectedItem,
Converter={StaticResource dogConverterObject}
}"/>
Az Image a ListBox éppen kiválasztott elemének (SelectedItem) a képét fogja megjeleníteni. Ezen a ponton
előnyös egy konvertert használnunk, hiszen a 10. sorban látható adatkötés forrása egy Dog objektum, míg a
célja ImageSource típusú. A konverterünket a következőképpen írjuk meg:
class DogToImageConverter : IValueConverter
{
public object Convert(object value, Type targetType, object parameter,
System.Globalization.CultureInfo culture)
{
Dog dog = value as Dog;
if (dog == null) return null;
string imagepath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(),
"images", dog.ImageName);
return new BitmapImage(new Uri(imagepath));
}
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,
System.Globalization.CultureInfo culture)
{
throw new NotImplementedException();
}
}
Mint látható, a value paraméterben megkapott Dog objektumunkat „konvertáljuk” át egy BitmapImage
objektummá oly módon, hogy az elérési útvonalában összefűzzük az aktuális könyvtárat az images
könyvtárnévvel és a Dog objektumhoz tartozó képfájl nevével. Mint látható, a visszafelé való konverziót már
nem tesszük lehetővé; ebből következően az Image-hez tartozó levő adatkötésben akár a Mode=OneWay-t is
szerepeltethettük volna.

3. Validálás
Mint azt a . fejezetben írtuk, a Binding.ValidationRules tulajdonságban adhatjuk meg az adatkötésben szereplő
forrásadat validálásának szabályait. Egy gyakorta előforduló validálási feladat annak ellenőrzése, hogy egy form
textbox-aiba minden kötelező adatot beírt-e a felhasználó, azaz egy kötelező forrásadat sem üres. Persze ennél
összetettebb validálási feladatok is gyakran előfordulnak, például egy telefonszám helyes formátumának
ellenőrzése. Ehhez nyújtanak támogatást a ValidationRule osztály egyes megvalósításai. Ezek közül mi csak a
DataErrorValidationRule-lal fogunk megismerkedni, illetve az IDataErrorInfo interfésszel. A következő
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példában ezek alkalmazását mutatjuk be, megjegyezvén előbb azt, hogy az adatkötéssel egybekötött
validálásnak több lehetséges útja-módja van; lásd a kapcsolódó irodalmakat!
Legyen a (kissé erőltetett) feladat a következő: készítsünk egy formot, melyen a felhasználók regisztrálhatják
saját számítógépüket! Ehhez 3 adatot kell megadniuk: a számítógép nevét (string), korát években (double),
illetve az IP címét (string). A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható formot képzeljük tehát el:
a helytelenül kitöltött mező körül jelenjen meg egy piros keret, amely fölé húzva az egerünket egy ún. tooltip
jelenjen meg a hibaüzenet szövegével!

XIII.3. Validálás
Első teendőnk minden texbox-unkhoz hozzáadni egy DataErrorValidationRule-t, mint azt a következő
kódrészlet mutatja be az egyik esetében:
<TextBox>
<Binding Path="IpAddress">
<Binding.ValidationRules>
<DataErrorValidationRule/>
</Binding.ValidationRules>
</Binding>
</TextBox>
A Binding által hivatkozott IpAddress természetesen a formunk mögött álló saját osztályunk egy tulajdonsága.
Ahhoz, hogy ezzel az osztállyal együtt tudjon működni a DataErrorValidationRule, az osztályunknak az
IDataErrorInfo3 interfészt kell implementálnia. Ez az interfész deklarál egy indexer-t, mely a validálandó
tulajdonság nevét kapja paraméterül, és melynek függvényében a tulajdonság értékét ellenőrizhetjük. Ha úgy
találjuk, hogy az nem megfelel a formai követelményeknek, akkor az indexer-ből adjunk vissza egy
hibaüzenetet; ha megfelel, akkor pedig egyszerűen csak null-t!
public class Computer : IDataErrorInfo
{
public string Name { get; set; }
public double Age { get; set; }
public string IpAddress { set; get; }
public string this[string columnName]
3

A IDataErrorInfo interfész a System.ComponentModel névtérben található.
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{
get
{
switch (columnName)
{
case "Name":
if (string.IsNullOrEmpty(this.Name))
return "Name must not be empty";
break;
case "IpAddress":
if (string.IsNullOrEmpty(this.IpAddress))
return "IP address must not be empty";
var parts = this.IpAddress.Split('.');
if (parts.Length != 4)
return "IP address must contain 4 numbers, separated by dots";
foreach (string part in parts)
{
int intPart;
if (!int.TryParse(part, out intPart)
|| intPart < 0 || intPart > 255)
return "IP address must contain integers, each between 0 and 255";
}
break;
}
return null;
}
}
}
Látható, hogy a Name tulajdonság validálása csupán annyiból áll, hogy ellenőrizzük, vajon nem üres-e. Az
IpAddress-nél is megtesszük ezt, de ez önmagában még nem elég. A benne található pont karakterek mentén
felszabdaljuk (string.Split), és először is ellenőrizzük, hogy 4 részre sikerült-e így feldarabolni. Ezek után
megnézzük, hogy az egyes részek konvertálhatóak-e egész számmá (int.tryParse), és ha igen, akkor 0 és 255
között van-e az értékük.
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Vegyük észre, hogy az Age tulajdonsághoz nem írtunk validáló kódot! Ilyen esetben a WPF – a tulajdonság
típusától (double) függő – alapértelmezett validátora fog működésbe lépni: megnézi, hogy a textbox nem üres-e,
és double-re konvertálható-e az oda beírt szöveg.
Ha mindezek után futtatjuk az alkalmazásunkat, látni fogjuk, hogy bár a rosszul kitöltött textbox-ok körül
szépen látható a piros keret, a hibaüzenet még nem jelenik meg. Ehhez a textbox-ainkat képessé kell tenni arra,
hogy észlelhessék, ha validálási hiba lép fel. Ennek célszerű módja textbox-okhoz egy alapértelmezett stílus (.
fejezet) létrehozása, melyben egy kioldóval (. fejezet) figyeljük a textbox Validation.HasError tulajdonságát,
melynek bool értékéből megtudhatjuk, hogy vajon fellépett-e ilyen hiba. Amennyiben igen, a kioldó beállítja a
textbox ToolTip tulajdonságát a hibaüzenet szövegére – melyet kissé komplikáltnak tűnő módon tudunk elérni,
adatkötés segítségével.
<Style TargetType="TextBox">
<Style.Triggers>
<Trigger Property="Validation.HasError" Value="true">
<Setter Property="ToolTip"
Value="{Binding RelativeSource={x:Static RelativeSource.Self},
Path=(Validation.Errors)[0].ErrorContent}"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>

119
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. fejezet - Sablonok (írta:
Kovásznai Gergely)
A . fejezetben megismert stílusok a vezérlők egységes formázási beállítását és a kód-újrafelhasználást
szolgálják. Ebben a fejezetben megismerkedünk a sablonokkal, melyek mindezt még magasabb szinten
valósítják meg. Ám a sablonok felhasználása túlmutat ezen, ugyanis elsődleges céljuk a vezérlők tetszőleges
testreszabhatósága, azok funkcionalitásának megőrzése mellett. Mindezt a . fejezetben bemutatásra kerülő
vezérlősablonok direktben teszik, a . fejezet adatsablonjai pedig a vezérlő által kötött adatobjektumon keresztül.1

1. Vezérlősablonok
Vezérlősablont a ControlTemplate XAML elem segítségével tudunk létrehozni. Ennek egy fontos attribútuma a
TargetType, melyben meg tudjuk határozni, hogy az adott sablon mely vezérlőfajtához használható. Mivel a
következő példában egy speciális kinézetű és viselkedésű nyomógombsablont fogunk létrehozni, így a
TargetType-ban Button-t kell megadni. A ControlTemplate törzsében kell megírni a vezérlőt definiáló XAML
kódot. A példa kedvéért a gombunk alakja legyen meglehetősen szabálytalan; ehhez érdemes egy Path-t (.
fejezet) megadnunk.2 A sablon vizuális elemeinek (a példánkban csak egy ilyen van) megadása mellett fontos
feladatunk a gombhoz rendelt tartalomnak (Content-nek) az elhelyezése. Ehhez kell a ContentPresenter XAML
elemet használnunk és ott elhelyeznünk, ahol az általunk megálmodott dizájn szerint meg kell jelennie.
<Window.Resources>
<ControlTemplate TargetType="Button" x:Key="buttonTemplate">
<Canvas x:Name="canvas">
<Path Data="M 11,23C 11,11 23,11 23,11L 116,11L 125,58L 80,59L
75,45L 67,59L 14,60L 11,23" Stretch="Fill" x:Name="path">
...
</Path>
<ContentPresenter Canvas.Left="15" Canvas.Top="8"
TextBlock.FontFamily="Vivaldi"/>
</Canvas>
</ControlTemplate>
</Window.Resources>
...
<Button Template="{StaticResource buttonTemplate}" FontSize="20">
Get Started
</Button>
Mint látható, a sablont erőforrásként kell megadnunk, ezért egy kulcsot kell hozzá rendelnünk (most:
buttonTemplate). Ha a GUI-nk valamely vezérlőjére (most a Button-ra) szeretnénk egy adott sablont alkalmazni,
akkor a vezérlő Template tulajdonságában kell a sablon kulcsát szerepeltetnünk. A példában a gomb Content-je

Két másik WPF sablonnal, a HierarchicalDataTemplate-tel és az ItemsPanelTemplate-tel nem foglalkozunk.
Manuálisan ez meglehetősen nehéz munka. Érdemes a Microsoft Expression Design szoftverét használnunk (. fejezet), melyből akár
XAML kódot is tudunk exportálni (ahogy a példában mi is tettük).
1
2
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a „Get Started” szöveg (lehetne bármi más is), ez jelenik majd meg a sablonban szereplő ContentPresenter
helyén.
Látható, hogy a sablonban egyes tulajdonságoknak fix értéket adtunk, pl. a megjelenő szöveg fontját Vivaldi-ra
állítottuk, aminek az lesz a hatása, hogy az összes gombon, mely ezt a sablont használja, a szöveg ezzel a fonttal
kerül kiíratásra.3 A Button más attribútumai azonban tetszés szerint megadhatók (pl. FontSize); azonban néha
igen bonyolult meghatározni, hogy a vezérlő mely tulajdonságához a sablon mely tulajdonsága „köthető”. Pl. a
Button-ban megadott szélességet (Width) jobb lenne a Path szélességéhez kötnünk (és nem az alapértelmezett
ContentPresenter-éhez). Mindezt az adatkötés (. fejezet) egy speciális típusával, a TemplateBinding-gel érhetjük
el. A sablonban található tulajdonságokat TemplateBinding-gel köthetjük a vezérlőnk bizonyos
tulajdonságaihoz. Lent egy olyan példát láthatunk, melyben a Path-unk kontúrecsetjét (Stroke) összekötjük a
Button-unk kontúrecsetjével (BorderBrush). Az eredményt a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán
láthatjuk.
<ControlTemplate TargetType="Button" x:Key="buttonTemplate">
...
<Path ... Width="{TemplateBinding Width}" Stroke="{TemplateBinding BorderBrush}">
...
</Path>
...
</ControlTemplate>
...
<Button Template="{StaticResource buttonTemplate}" FontSize="20" Width="150">
Get Started
</Button>
<Button Template="{StaticResource buttonTemplate}" FontSize="16" BorderBrush="Red">
Help
</Button>

XIV.1. Vezérlősablon használata
Nem lehetünk azonban elégedettek, mivel ezek a gombok mozdulatlanok, nem reagálnak az egérműveletekre
úgy, ahogy az nyomógomboktól elvárható. Milyen szép is lenne, ha a sablonunkban a gombok viselkedését is
megadhatnánk. Szerencsére erre is van lehetőség, mégpedig a sablon kioldóin (. fejezet) keresztül
(ControlTemplate.Triggers). A példa kedvéért két kioldóra adunk példát. Az első legyen egy egyszerű Trigger,
mely akkor lép működésbe, amikor a vezérlő fölé visszük az egeret. Például vastagabbra és színesre állítja a
Path kontúrját:
<ControlTemplate TargetType="Button" x:Key="buttonTemplate">
...
<ControlTemplate.Triggers>
3

A GUI-nk dizájnjának egységesítésére jól használható.
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<Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
<Setter TargetName="path" Property="Stroke" Value="Orange"/>
<Setter TargetName="path" Property="StrokeThickness" Value="3"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>
A második kioldó legyen egy EventTrigger, mely a gomb Click eseményét figyeli, és melynek hatására egy
animációt (Storyboard) játszik le (. fejezet). A gomb süllyedésének és emelkedésének illúzióját keltendő egy
eltolást (TranslateTransform) fogunk klikkeléskor elvégezni a gombon, illetve árnyékhatást
(DropShadowBitmapEffect) adunk a gombhoz, és az árnyék mélységét klikkeléskor lecsökkentjük. Mindennek
a megvalósítása látható alább, illetve az animáció folyamata a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán.
<ControlTemplate TargetType="Button" x:Key="buttonTemplate">
<Canvas x:Name="canvas">
...
<Canvas.RenderTransform>
<TranslateTransform x:Name="translate"/>
</Canvas.RenderTransform>
<Canvas.BitmapEffect>
<DropShadowBitmapEffect Color="{StaticResource purplish}"
ShadowDepth="20" x:Name="shadow"/>
</Canvas.BitmapEffect>
</Canvas>
<ControlTemplate.Triggers>
...
<EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
<BeginStoryboard>
<Storyboard AutoReverse="True">
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="shadow"
Storyboard.TargetProperty="ShadowDepth"
To="5" Duration="{StaticResource duration}"/>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="translate"
Storyboard.TargetProperty="X"
To="15" Duration="{StaticResource duration}"/>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="translate"
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Storyboard.TargetProperty="Y"
To="20" Duration="{StaticResource duration}"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

XIV.2. Vezérlősablon kioldókkal

2. Adatsablonok
A . fejezetben láthattunk egy példát arra, mikor összetett adatokat akarunk a GUI-n megjeleníteni. Az ott látható
példában kutyák (saját Dog osztály) neveit soroltuk fel egy ListBox-ban, majd az adott névre kattintva a
kiválasztott kutya fényképe jelent meg a lista alatt. Mindezt a lista vezérlő DisplayMemberPath tulajdonságával,
illetve vezérlők összekötésével oldottuk meg. A WPF kínál ennél szofisztikáltabb eszközrendszert is, mely
segítségével le tudjuk küzdeni az adatok vezérlőkön való megjelenítésének alapvető limitáltságát. Ez az
eszközrendszer az ún. adatsablonokon (DataTemplate) alapszik.
A tartalommal (Content) bíró vezérlőknek (. fejezet), mint például a Button, létezik egy ContentTemplate
tulajdonsága, melynek egy ilyen adatsablont adhatunk értékül. Például ha egy Dog példányt adunk értékül a
Button.Content-nek, akkor a Button.ContentTemplate-ben megadott adatsablonnal elérhetjük, hogy a gomb
felületén megjelenik a kutya neve, fényképe, illetve bármilyen tulajdonsága, tetszőleges elrendezésben és
dizájnban.
Hasonló célra való a lista vezérlők (. fejezet) ItemTemplate tulajdonsága, melyen keresztül a listaelemek
(egységes) megjelenítését szabhatjuk testre. A lenti példában látható, hogyan adunk értékül egy DataTemplateet ennek a tulajdonságnak.4 A DataTemplate fontos attribútuma a DataType, melyben a sablon által formázható
adattípust (ez esetben saját Dog osztályunkat) specifikálhatjuk.
A lenti példában a . fejezetben látható példát fejlesztjük tovább, felhasználva és értelemszerűen módosítva az ott
leírt Dog osztályt és konvertert. A dizájn tekintetében a . fejezetben használt Path-t alkalmazzuk. A kódban a
következőket tartjuk kiemelten fontosnak:
1. A Dog osztály tulajdonságait egyenként kötjük (Binding) az általunk megálmodott vezérlőkhöz.
Például
a Weight tulajdonságot egy TextBox-hoz (amin keresztül szerkeszteni is tudjuk azt), az ImageName
tulajdonságot pedig egy Image-hez (egy értelemszerű konvertert használva).
2. A sablon vezérlőit tetszőleges módot elrendezhetjük. Jelen példában egy Grid-et használunk, illetve annak
egyik cellájában egy StackPanel-t.
<ListBox ItemsSource="{x:Static my:Dog.dogs}">
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate DataType="my:Dog">
<Grid Width="130">
Persze egy másik módja ennek az, ha a DataTemplate-et erőforrásként hozzuk létre, és a kulcsára hivatkozunk
ItemTemplate={StaticResource ...}} formában.
4
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...
<Path ... Grid.RowSpan="2" Grid.ColumnSpan="2">
...
</Path>
<TextBlock ... Grid.ColumnSpan="2" Text="{Binding Name}"/>
<Image ... Grid.Row="1" Source="{Binding ImageName,
Converter={StaticResource imagenameToImageConverterObject}}"/>
<StackPanel ... Grid.Row="1" Grid.Column="1">
<TextBlock ... Text="tömeg: "/>
<TextBox ... Text="{Binding Weight}"/>
<TextBlock ... Text=" kg"/>
</StackPanel>
</Grid>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
A sablon dizájnolását nem részleteztük a fenti XAML kódban, ám ezt elvégezve a Hiba: A hivatkozás forrása
nem található. ábrán látotthoz hasonló eredményt kapunk.

XIV.3. Adatsablon alkalmazása ListBox-ban
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Számítógépes alkalmazásokban igen gyakori feladat, hogy adatoknak egy gyűjteményét kell kezelnünk,
megjelenítenünk. Mindehhez kapcsolódva a gyűjteményeken sokszor kell műveleteket végeznünk, például
rendeznünk kell a gyűjtemény elemeit, szűréseket kell a gyűjteményen végeznünk, vagy esetleg kettő (vagy
több) gyűjteményt össze kell kapcsolnunk egy lekérdezésen belül (join).
Az előző fejezetekben formos, közelebbről WPF-es, alkalmazások fejlesztésével foglalkoztunk. Képzeljünk el
egy formot, melyen dolgozók adatait jelenítjük meg egy ListBox-ban! Jó lenne, ha a dolgozókat nevük szerinti
ábécé sorrendbe tudnánk rendezni, akár egy kattintással, vagy esetleg csak a fejlesztési részlegen dolgozókat
megjeleníteni, illetve az éppen szabadságon levőket kiszűrni.
Mindezen feladatok adatbázis-kezelésből ismerősek lehetnek. Az ebben a fejezetben bemutatandó .NET-es
technológia, a LINQ (Language Integrated Query) azonban lehetővé teszi gyűjtemények sokkal általánosabb
célú felhasználását. Az továbbiakban átvesszük a LINQ alapokat, majd a LINQ to Objects technológiával
ismerkedünk meg, mellyel a objektumaink gyűjteményein tudunk lekérdezéseket végezni. A . fejezetben a
LINQ to XML, a . fejezetben pedig a LINQ to Entities technológiával ismerkedünk majd meg.
De miről is van szó tulajdonképpen? Legyen a programunkban például egy lista, melyben városok neveit
tároljuk:
List<string> cities = new List<string> {
"Zalaegerszeg", "Miskolc", "Székesfehérvár",
"Debrecen", "Eger", "Kőszeg"
};
Szeretnénk rendezni a városneveket hosszuk szerint. Ezt a következőképpen tehetjük meg nagyon egyszerűen:
IEnumerable<string> citiesToDisplay = cities.OrderBy(c => c.Length);
Hogy még halmozzuk az élvezeteket, a rendezés előtt szeretnénk kiválogatni azokat a városneveket, melyek
legalább 8 betűből állnak:
IEnumerable<string> citiesToDisplay = cities
.Where(c => c.Length >= 8)
.OrderBy(c => c.Length);
A fenti kódrészletekben több érdekes (és esetleg új) dolgot is láthatunk. Valószínűleg a legszembetűnőbbek a
műveleteket végző metódusok (Where, OrderBy); ezeket és társaikat bővítő metódusoknak nevezzük. A
legfurcsábbak ezen bővítő metódusok paraméterei, melyek ...=>... formájúaknak tűnnek; ezek az ún. lambda
kifejezések. A lambda kifejezésekről a . fejezetben, a bővítő metódusokról pedig a . fejezetben lesz
részletesebben szó.
Egy villanásnyi példa erejéig szeretnénk megmutatni a fenti lekérdezésnek egy másik (C# 3.0-tól kezdve
teljesen hivatalos) szintaxisát is:
IEnumerable<string> citiesToDisplay = from c in cities
where c.Length >= 8
orderby c.Length
select c;

125
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

LINQ (írta: Kovásznai Gergely)

Ezt az előzővel teljesen ekvivalens (esetlegesen az SQL-re emlékeztető) kifejezést a C#-ban lekérdező
kifejezésnek nevezik, és a . fejezetben fogunk vele részletesebben foglalkozni.

1. Lambda kifejezések
A lambda kifejezések nagyon intuitív elemei a C#-nak, annak 3.0-ás verzióját kezdve. Mielőtt azonban
belemerülnénk a használatukba, próbáljuk megérteni, miféle elemei is ezek a nyelvnek!
Legelőször érdemes feleleveníteni a delegate-ekkel kapcsolatos ismereteinket (Reiter, 2009). Mint az közismert,
ezek egyfajta metódus-típusokként működnek, és a segítségükkel tudunk olyan metódusokat írni, mely
„metódusmutatókat” fogadnak paraméterül. Vegyünk egy példát: szeretnénk egy FilterDates metódust írni, mely
dátumoknak egy listájából elemeket szűr ki. Nem fixáljuk a metódusban, hogy a szűrés milyen szempontok
alapján történjen, hanem ezt a „szempontot” paraméterként szeretnénk majd a metódusnak átadni. Erre szolgál a
FilterDates egy speciális paramétere, melyben a szűrő metódusunkat (illetve arra egy „mutatót”) tudjuk átadni.
A delegate szolgál arra, hogy a szűrő metódus szignatúráját (értsd: paraméterei és visszatérési típusát) előre
meghatározzuk. A lenti példában egy saját delegate-t készítünk, mely egy DateTime paramétert ír elő és bool
visszatérési típust.
delegate bool DateFilter(DateTime date);
List<DateTime> FilterDates(List<DateTime> dates, DateFilter filter)
{
List<DateTime> filteredDates = new List<DateTime>();
foreach (DateTime d in dates)
if (filter(d))
filteredDates.Add(d);
return filteredDates;
}
Nagyon fontos, hogy később bármilyen metódust is fogunk a FilterDates-nek átadni, annak szignatúrájának
pontosan meg kell majd egyeznie a delegate által megadottal. Például:
bool Filter21stCentury(DateTime date)
{
return date.Year > 2000;
}
...
List<DateTime> dates = ...;
List<DateTime> datesToDisplay = FilterDates(dates, Filter21stCentury);
Tegyük fel, hogy a Filter21stCentury metódust sehonnan máshonnan nem fogjuk használni. Az ilyen „egyszer
használatos” metódusok esetén igen kényelmetlen, hogy szépen, akkurátusan, nevesítve kell őket definiálnunk.
C# 2.0-tól kezdve azonban névtelen metódusokat is átadhatunk paramétereként. Például a fenti legalsó
metódushívást a következőképpen is megírhatjuk (anélkül, hogy külön, nevesítve definiálnánk a szűrő
metódust):
List<DateTime> datesToDisplay = FilterDates(dates,
delegate(DateTime d) { return d.Year > 2000; }
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);
A lambda kifejezések tulajdonképpen a névtelen metódusokra egy másfajta, intuitívabb szintaktika, amit a C#
3.0-ban vezettek be. A fenti kódrészlet lambda kifejezéssel a következőképpen írható:
List<DateTime> datesToDisplay = FilterDates(dates, d => d.Year > 2000);
A lambda kifejezések fontos kelléke a => (nyíl) operátor. Érdekesség, hogy a paraméter (d) típusát a fordító
kikövetkezteti a környezetéből. Több paramétert is használhatunk, illetve paraméter nélküli lambda kifejezést is
írhatunk, sőt a lambda kifejezés jobb oldala akár egy teljes blokk is lehet (hiszen ez tulajdonképpen egy névtelen
metódus törzse):
(a, b) => (a + b) / 2
() => 42
(x, y) => {
if (x > y) return x;
else return y;
}
Egyetlen paraméter esetén nem kötelező kitenni a zárójeleket, illetve egyszerű (csak „return …;”) jobb oldal
esetén nem kötelező sem a return-t, sem a kapcsos zárójeleket szerepeltetni.

2. Bővítő metódusok
Az előző fejezetben a dátumok szűrésére egy saját, igen egyszerű, de mégis általánosan használható metódust
írtunk (FilterDates). Sejthető, hogy az ilyen általános műveletekre, mint szűrés, a .NET-ben találunk kész
megoldásokat. Ha körbenézünk a List osztály metódusai között, észrevehetjük a Where metódust, mely
pontosan ezt a fajta szűrést végzi el, és melyet kényelmesen használhatunk a saját FilterDates metódusunk
helyett:
IEnumerable<DateTime> datesToDisplay = dates.Where(d => d.Year > 2000);
Ha a dates (mint List) metódusait böngészgetjük, észrevehetjük, hogy rengeteg a Where-hez hasonló, hasznos
műveletet végző metódusa van, pl. keresésre, rendezésre, kiválasztásra, összegzésre stb. Azt is felfedezhetjük,
hogy ezek nem is a List osztály, hanem az IEnumerable interfész metódusai. Igen ám, de az IEnumerable a
valóságban csupán egyetlen metódust definiál (GetEnumerator). Honnan származik, és hol vannak definiálva az
a rengeteg sok hasznos metódus, amit látunk? Nos, ezeket a programozók az IEnumerable-n kívül, más
osztályokban írták meg, és – úgymond – kívülről bővítették velük a IEnumerable-t.
Mielőtt a Where-en kívül megismernénk néhány meglévő bővítő metódust, gyorsan nézzük meg, hogyan tudunk
akár mi magunk is bővítő metódusokat írni! Először is létre kell hoznunk egy publikus és statikus osztályt,
ugyanis bővítő metódusokat csak ilyen osztályban definiálhatunk. A bővítő metódus első paramétere a this
kulcsszóval kezdődik. Ennek az első paraméternek a típusa mondja meg, hogy mely típust (osztályt vagy
interfészt) bővítjük az adott metódussal. A lenti példában a string osztályt bővítjük egy olyan metódussal, mely
összeszámolja az adott sztringben egy karakternek az összes előfordulását.
public static class MyExtensionMethods
{
public static int CountChar(this string s, char c)
{
int count = 0;
foreach (char x in s)
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if (x == c) count++;
return count;
}
...
}
Próbáljuk ki, hogy bármelyik string objektumunknak innentől kezdve hívhatjuk a CountChar metódusát!
Például: "almafa".CountChar('a')
Egy másik példában a List<string> objektumokat bővítjük egy olyan metódussal, mely az összes elemüket
nagybetűssé konvertálja:
public static List<string> ToUpper(this List<string> stringList)
{
List<string> newList = new List<string>();
foreach (string s in stringList)
newList.Add(s.ToUpper());
return newList;
}
Mint korábban utaltunk rá, előre megírt bővítő metódusoknak széles tárházát használhatjuk. Fentebb láttuk már
az IEnumerable interfészt bővítő Where és OrderBy metódusokat, de ezen kettőn kívül sok-sok más,
lekérdezéseknél hasznos bővítő metódus létezik. Figyeljük meg, hogy ezeket a bővítő metódusokat csak akkor
használhatjuk, ha a System.Linq névtér be van importálva (using kulcsszóval) a forrásfájlunkban! Ennek oka,
hogy ezek a bővítő metódusok a System.Linq névtér Enumerable (statikus) osztályában vannak definiálva,
pontosan azon szabályok alapján, amiket fentebb megismertünk. 1 A . fejezetben tételesen végigvesszük a
legfontosabbakat ezen bővítő metódusok közül, ám előbb megismerkedünk ezen metódusok használatának egy
másik módjával, egy speciális, deklaratív szintaxissal.

3. Lekérdező szintaxis
A lekérdező szintaxisra láthattunk már példát a . fejezet bevezetőjében. Ez a szintaxis SQL-szerű, és a
System.Linq.Enumerable osztályban definiált főbb bővítő metódusok felé valósít meg könnyebb, intuitívabb
elérést (különösen egy SQL-ben jártas programozó számára).
A lekérdező kifejezések mindig egy from-konstrukcióval kezdődnek. A from- konstrukció egy (iterációs)
változót deklarál, melynek segítségével az in kulcsszó után megadott gyűjteményen tudunk végigiterálni. A
(csaknem) teljes szintaxist (Albahari & Albahari, 2008) a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra mutatja
be. A from-konstrukciót akárhány orderby- (. fejezet), where- (. fejezet) és join-konstrukció (. fejezet) követheti.
A lekérdezés végén kötelezően állnia kell vagy egy select- (. fejezet), vagy egy group-konstrukciónak (. fejezet).
A lekérdezés eredményét az into-val elmenthetjük (. fejezet) egy változóba, amit felhasználva tovább
folytathatjuk a lekérdezést az orderby/where/join-konstrukciókkal.

1

Például a System.Linq.Enumerable.Where metódus szignatúrája:

public static IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate);
Mint látható, az első paraméter előtt this kulcsszó áll, azaz ez a metódus az IEnumerable<T> interfészt bővíti.
A második paraméter
típusa egy (a System névtérben definiált) delegált, ami tetszőleges típusú (T) paramétert vár, és bool típussal tér vissza.

128
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

LINQ (írta: Kovásznai Gergely)

XV.1. Lekérdező szintaxis
A következő fejezetekben a lekérdező szintaxis használatára is mutatunk példákat.

4.

Lekérdező operátorok

Ebben a fejezetben végigvesszük – kategóriákra bontva – a fontosabb lekérdező operátorokat. Mindenekelőtt
azonban szeretnénk egy érdekes aspektusát bemutatni ezeknek (illetve maguknak a LINQ lekérdezéseknek),
melyet késleltetett végrehajtásnak hívnak. A lekérdező operátorok – néhány kivételtől eltekintve – nem akkor
hajtódnak végre, mikor a lekérdezést megkonstruáljuk, hanem akkor, mikor a lekérdezés eredményén
végigiterálunk. Lássuk például a következő lekérdezést:
List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2 };

IEnumerable<int> query = numbers.Select(n => n * 10);
numbers.Add(3);
foreach (int n in query)
textBlock.Text += string.Format("{0} ", n);
A textBlock-ba kerülő szöveg a „10 20 30” lesz; azaz az utólag „becsempészett” 3-as szám is megjelenik a
lekérdezés eredményében, hiszen a lekérdezés maga csak a foreach-csel történő végigiteráláskor hajtódik végre.
A következőkben bemutatandó lekérdező operátorok mindegyike késleltetett végrehajtású, kivéve a . fejezetben
felsoroltakat.

4.1. Szűrés
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Egyes operátorok a kapott gyűjtemény elemeinek szűrésére valók. A lekérdező szintaxisban használható where
kulcsszóról (mely a Where bővítő metódusnak felel meg) láthattunk már példákat az előző fejezetekben; ez a
gyűjtemény azon elemeit adja vissza, melyek az adott feltételt igazzá teszik. Lássunk erre még egy példát
(lekérdező szintaxisban)!
IEnumerable<Book> selBooks = from b in books
where b.ReleaseDate.Year >= 2000
select b;
Összességében a következő bővítő metódusokat használhatjuk szűrésre:

Szűrő operátorok
Where

T=>bool

Distinct

A
feltételnek
eleget tevő
elemeket
adja vissza
Csak
különböző
elemeket
ad vissza

Take

int

Az első n
elemet adja
vissza

TakeWhile

T=>bool

Az
elöl
levő
elemek
visszaadja
mindaddig,
míg
egy
olyan
elemhez
nem ér, ami
már nem
teszi igazzá
a feltételt

Skip

int

Az első n
elemet
átugorja, és
visszaadja
a
maradékot

SkipWhile

T=>bool

Az
elöl
levő
elemek
átugorja
mindaddig,
míg
a
következő
elem már
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igazzá teszi
a feltételt,
és
visszaadja
a
maradékot
A Take és Skip operátorok igen hasznosak lehetnek valós alkalmazásokban, hiszen segítségükkel kisebb
darabokra tudjuk bontani egy lekérdezésünk eredményét, pl. ha egyszerre csak 20 elemet szeretnénk
megjeleníteni:
IEnumerable<Book> selBooks = books
.Where(b => b.Title.Contains("világháború"))
.Take(20);
...
selBooks = books
.Where(b => b.Title.Contains("világháború"))
.Skip(20)
.Take(20);
A Distinct operátor használata nagyon hasznos bármilyen, adatbázist használó alkalmazásban (. fejezet). Itt most
egy kevésbé hagyományos példát mutatunk, mely egy sztring (mint gyűjtemény) karakterei közül kiválogatja a
különböző betűket (és még ábécé sorrendbe is rendezi őket, ld. a következő fejezetet):
IEnumerable<char> letters = "Hello World"
.Where(c => char.IsLetter(c))
.Distinct()
.OrderBy(c => char.ToUpper(c));

4.2. Rendezés
A gyűjtemények rendezésére több példát is láttunk fentebb, ugyanakkor mindig kérdés a rendezés iránya, illetve
hogy hány szintű a rendezés. A lekérdező szintaxisban lehetőség van az orderby kulcsszó használatára, mellyel
többszintű rendezést is tudunk végezni, illetve a descending-ére, mely csökkenő sorrendbe való rendezéshez
használható. Például rendezzük személyek adatait ábécé sorrendbe (elsődlegesen a vezetéknév, másodlagosan a
keresztnév szerint), illetve az így kapott listát rendezzük tovább születési dátum szerint csökkenő sorrendbe!
IEnumerable<Person> selPersons = from p in persons
orderby p.FirstName, p.LastName,
p.DateOfBirth descending
select p;
Összességében a következő bővítő metódusokat használhatjuk rendezésre:

Rendező operátorok
OrderBy, ThenBy

T=>TKey
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OrderByDescending, ThenByDescending

T=>TKey

Csökkenő
sorrend

Reverse

int

Fordított
sorrend

Mint látható, a használandó lambda kifejezések egy „kulcs” (TKey) kiválasztását kell, hogy elvégezzék, így
adva meg a rendezés szempontját. A táblázat feletti példa így is felírható:
IEnumerable<Person> selPersons = persons
.OrderBy(p => p.FirstName)
.ThenBy(p => p.LastName)
.ThenByDescending(p => p.DateOfBirth);

4.3. Kiválasztás
A lekérdező szintaxisra adott összes eddigi példánkban a lekérdezések végén a select kulcsszó állt. A select-tel
tulajdonképpen azokat az adatokat választjuk ki, melyek a lekérdezés eredményébe (mint gyűjteménybe)
bekerülnek. A fenti példákban csupán „select x'' formában találkoztunk ezzel a kifejezéssel, ahol x a
lekérdezésben szereplő változó. Ám a select után tetszőleges kifejezés is állhat, amiben x-et is szerepeltethetjük
(és többnyire – természetesen – szerepeltetjük is). Lássunk néhány példát:
IEnumerable<string> firstNames = from p in persons
select p.FirstName;
IEnumerable<string> personNames = from p in persons
select p.FirstName + " " + p.LastName;
IEnumerable<int> personAges = from p in persons
select (DateTime.MinValue +
DateTime.Now.Subtract(p.DateOfBirth)
).Year;
Az utolsó példában különösen összetett kifejezést látunk a select mögött (amely egyébként az adott személy
életkorát számolja ki).
A fenti példák mindegyikében a select után egy-egy adat állt. Mit tegyünk, ha több mint egy adatot szeretnénk
kiválasztani és együtt visszaadni? Ez csak úgy oldható meg, ha a kiválasztandó adatokat egy-egy objektumba
csomagoljuk. Az alábbi példában az adott személy azonosítóját és nevét szeretnénk kiválasztani, így azt
becsomagoljuk egy általunk létrehozott osztály (PersonSimple) egy példányába:
IEnumerable<PersonSimple> selPersons = from p in persons
select new PersonSimple
{
Id = p.Id,
Name = p.FirstName + " " + p.LastName
};
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Képzeljük el, hogy a programunkban nagyon sokfajta lekérdezés kapcsolódik a Person osztályhoz! Az egyikben
a személyek azonosítóját és nevét választjuk ki, egy másikban a nevét és korát (mint a lenti példán is), a
harmadikban az azonosítóját, beosztását és születési dátumát, és így tovább. Nagyon körülményes és unalmas
minden egyes kiválasztás-fajtához definiálnunk egy-egy saját „csomagoló” osztályt. Erre nyújt kényelmes
megoldást a C# a névtelen osztályok segítségével.
A névtelen osztályt a fordító definiálja a kódban szereplő példányosítás alapján. Ha két példányosításban azonos
típusú és nevű tulajdonságok szerepelnek (ugyanabban a sorrendben),
akkor ugyanaz a névtelen osztály lesz
hozzájuk rendelve.
var selPersons = from p in persons
select new
{
Name = p.FirstName + " " + p.LastName,
Age = (DateTime.MinValue + DateTime.Now.Subtract(p.DateOfBirth)
).Year
};
Mivel a fenti lekérdezés által visszaadott gyűjteményben egy névtelen (a rendszer által definiált) osztály
példányai vannak, nem tudjuk a selPersons változó típusát meghatározni (azaz nem tudjuk, milyen osztálynevet
írjunk az IEnumerable után). Pontosan ilyen esetekre találták ki, a C# 3.0-tól kezdve, a var kulcsszót.
A var kulcsszóval deklarált változók típusa pontosan definiált, még ha a programozó nincs is ennek tudatában.
Az ilyen változók típusát a fordító határozza meg, mely nem más lesz, mint a változó inicializálásakor a jobb
oldalon álló kifejezés típusa. Például a következő inicializáláskor x típusa double lesz:
var x = 15 / 2.3;
Amellett, hogy a var szolgálja a programozó „lustaságát”, névtelen osztályok esetén elkerülhetetlen a
használata. Erre fentebb láttunk is példát, de jó példa a névtelen osztályunk példányait tartalmazó gyűjtemény
(selPersons) bejárását végző ciklus is:
foreach (var p in selPersons) { ... }
Összesen kettő bővítő metódust használhatunk kiválasztásra:

Kiválasztó operátorok
Select

T=>TResult

Minden elemet
TResult
objektummá
transzformál

SelectMany

T=>IEnumerable<TResult>

Minden elemet
TResult
objektumok
gyűjteményévé
transzformál

A jegyzet adta korlátok miatt nem kívánunk a részletekbe merülni a fenti kiválasztó operátorokat (főleg nem a
SelectMany-t) illetően; ajánljuk viszont az irodalomjegyzékben megjelölt kitűnő irodalmakat. Az azokban
taglalt rengeteg lehetőség közül egyetlenegyet szeretnénk még a select-tel kapcsolatosan megemlíteni, mégpedig
az egymásba ágyazott lekérdezések lehetőségét. Ennek lényege, hogy a select mögött álló kifejezésen belül akár
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egy másik lekérdezés is helyet foglalhat (és azon belül akár még továbbiak is). A következő példában
(rendszer)könyvtárakat kérdezünk le, illetve mindegyiken belül a (rejtett) fájlokat:
System.IO.DirectoryInfo[] dirs = ...;
var query = from d in dirs
where (d.Attributes & System.IO.FileAttributes.System) == 0
select new
{
DirectoryName = d.FullName,
Created = d.CreationTime,
Files = from f in d.GetFiles()
where (f.Attributes & System.IO.FileAttributes.Hidden) == 0
select new
{
Filename = f.Name,
Length = f.Length
}
};
Vegyük észre, hogy a lekérdezés eredménye egy névtelen osztályokat tartalmazó gyűjtemény lesz, melynek
minden eleme egy-egy könyvtárat ír le. Ami külön érdekes, hogy ennek a névtelen osztálynak van egy Files
tulajdonsága, amely egy gyűjtemény, és amelyben egy másik névtelen osztály példányait tároljuk.

4.4. Csoportosítás
Bizonyos lekérdezésekben szeretnénk a gyűjteményünket valamilyen szempont alapján kisebb csoportokra
osztani. A lekérdező szintaxisban erre használhatjuk a group...by kulcsszó párost. Például csoportosítsuk a
cégünknél dolgozó személyeket részlegek szerint!
List<Person> persons;
var personGroups = from p in persons
group p.FirstName + " " + p.LastName by p.Section;
foreach (var pGroup in personGroups)
{
Console.WriteLine("Section: {0}", pGroup.Key);
foreach (var p in pGroup)
Console.WriteLine("\t{0}", p);
}
Mint látható, a lekérdezés eredményében az egyes csoportok kulcsához (jelen esetben a részleg nevéhez) a Key
tulajdonságon keresztül tudunk hozzáférni.
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Természetesen a group és a by kulcsszavak mögött bármilyen kifejezés állhat (pl. névtelen osztály
példányosítása); ebben a tekintetben a group...by pontosan olyan szabályokat követ, mint a select. 2 Lássunk erre
egy példát, ahol fájlokat csoportosítunk kiterjesztés szerint!
System.IO.FileInfo[] files = ...;
var query = from f in files
group new
{
Name = f.Name.ToUpper(),
Date = f.CreationTime
} by f.Extension;
Az egyetlen csoportosító operátorunkat megvalósító bővítő metódus:

Csoportosító operátor
GroupBy

T=>TKey [,T=>TResult]

Az
elemeket
csoportokba
sorolja
(és
TResult
objektummá
transzformálja)

Mint észrevehető, a GroupBy metódus második paramétere, mellyel tulajdonképpen a kiválasztást tudjuk testre
szabni, opcionális.
Érdemesnek tartjuk még megemlíteni az into kulcsszó használatát, amivel a csoportosításunkat tudjuk egy
azonosítón keresztül elérni egy további lekérdezésben.
Az into kulcsszó bármilyen kiválasztás „elmentésére” használható, azaz az into után megadott azonosítón
keresztül el tudjuk érni a kiválasztás által visszaadott gyűjteményt. A kiválasztás lehet akár select, akár
group...by kifejezés is.
A lenti példában csak azokat a fájlcsoportokat adjuk vissza, melyeknél a kiterjesztés nem haladja meg a 10
karaktert, illetve még elemszám szerint növekvő sorrendbe is rendezzük a csoportokat.
var query = from f in files
group new
{
Name = f.Name.ToUpper(),
Date = f.CreationTime
} by f.Extension
into g
where g.Key.Length <= 10
orderby g.Count()
Tulajdonképpen a group...by is egy kiválasztó operátor (akárcsak a select), csak éppen a visszaadott gyűjtemény nem „sík”, hanem
kétszintű.
2
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select g;

4.5. Összekapcsolás
Adatbázist használó alkalmazásokban (. fejezet) alapvető a táblák összekapcsolása, idegen szóval a join
művelet. Többfajta összekapcsolás létezik, pl. inner join, left join, right join, cross join stb. A LINQ a
gyűjtemények összekapcsolására (a korábbi fejezetekben már megismert eszközökön túl) ad egy további
lehetőséget, melyet a join...on...equals kulcsszó-hármason keresztül tudunk elérni a lekérdező szintaxisban.
Lássunk egy példát, melyben egy személyeket tartalmazó gyűjteményt (persons) és egy kiutazásokat tartalmazó
gyűjteményt (travels) kapcsolunk össze, kilistázva, hogy ki hová utazott:
var query = from p in persons
join t in travels on p.Id equals t.PersonId
select string.Format("{0} {1} travelled to {2}",
p.FirstName, p.LastName, t.Destination);
Ez a lekérdezés ilyen típusú sztringeknek adja vissza egy gyűjteményét:
Mary Butcher travelled to New Zeland
Mary Butcher travelled to Prague
Victor Hugo travelled to Naples
Sándor Kovács travelled to Zalaegerszeg
A fenti egy tipikus összekapcsolás, melynél mindkét gyűjtemény elemeinek van egy-egy azonosító mezője,
melyeknek egyenlőségét vizsgáljuk. A fenti összekapcsolás egyébként egy inner join, mely azt jelenti, hogy
azok a személyek, akik nem utaztak sehová, nem fognak szerepelni a kimenetben.
Összetett kulcsokon keresztüli összekapcsolásra is van lehetőség, a következőképpen:
var query = from x in seqX
join y in seqY on new { K1 = x.Prop1, K2 = x.Prop2 }
equals new { K1 = y.Prop3, K2 = y.Prop4 }
Ekkor természetesen kihasználjuk, hogy mivel mindkét (névtelen) példányosításban ugyanolyan (nevű és
típusú) tulajdonságokat használtunk,
ezért a fordító ugyanazt a névtelen osztályt fogja ezeken a pontokon
példányosítani. Ennek következményeként az egyenlőségvizsgálat a kívánt módon fog működni.
A lekérdező szintaxis támogatja még a left join-t is, ami – az előző példánál maradva – azt jelenti, hogy minden
személy szerepelni fog a kimenetben, még azok is, akik nem utaztak sehová. Ehhez egy into kifejezést kell
közvetlenül a join mögött szerepeltetnünk (lásd az előző fejezetet). Az előző példa ilyen módon átírva:
var query = from p in persons
join t in travels on p.Id equals t.PersonId
into personTravels
select new
{
PersonName = string.Format("{0} {1}", p.FirstName, p.LastName),
Travels = personTravels
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};
foreach (var pt in query)
{
Console.WriteLine(pt.PersonName);
if (pt.Travels.Count() == 0)
Console.WriteLine(" did not travel anywhere");
else
{
Console.WriteLine(" travelled to:");
foreach (var t in pt.Travels)
Console.WriteLine("\t{0}", t.Destination);
}
}
A fenti kódban a lekérdezést eredményét bejártuk egy ciklussal, és minden személy esetén megvizsgáltuk, hogy
utazott-e legalább egy helyre.
A fent ismertetett összekapcsolásokat a következő két bővítő metódus valósítja meg:

Összekapcsoló operátorok
Join

IEnumerable<T2>,T=>TKey,T2=>TKey,(T,T2)=>TR T
típusú
esult
elemeknek
egy
gyűjteményét
és T2 típusú
elemeknek
egy
gyűjteményét
kapcsolja
össze,
és
TResult
elemeknek
egy
gyűjteményét
adja vissza

GroupJoin

IEnumerable<T2>,T=>TKey,T2=>TKey,(T,IEnumera Ugyanaz,
ble<T2>)=>TResult
mint a fenti,
csak
T
elemek
szerint
csoportosítja
az eredményt
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Végül lássunk egy példát, melyben egymás után két join-t is elvégzünk!3 Először lekérdező szintaxisban
mutatjuk be a következő példát: a személyek és az utazások összekapcsolásán kívül az utazások költségeinek
gyűjteményét (expenses) is a lekérdezéshez kapcsoljuk, és ily módon kilistázzuk, hogy ki, hol és mennyit
költött.
var query = from p in persons
join t in travels on p.Id equals t.PersonId
join e in expenses on t.Id equals e.TravelId
select new
{
PersonName = string.Format("{0} {1}", p.FirstName, p.LastName),
Amount = e.Amount,
Place = t.Destination
};
A bővítő metódusok közvetlen hívásával ugyanezt az eredményt így tudjuk elérni:
var query = persons
.Join(travels, p => p.Id, t => t.PersonId, (p, t) => new
{
Person = p,
Travel = t
})
.Join(expenses, pt => pt.Travel.Id, e => e.TravelId, (pt, e) => new
{
PersonName = string.Format("{0} {1}",
pt.Person.FirstName, pt.Person.LastName),
Amount = e.Amount,
Place = pt.Travel.Destination
});
A fenti példa jól illusztrálja, hogy a legtöbb esetben mennyivel egyszerűbb és intuitívabb a lekérdező szintaxis
használata. Ugyanakkor a bővítő metódusok közvetlen hívása sokkal nagyobb flexibilitást biztosít.

4.6. Azonnali végrehajtású operátorok
Mint arról korábban szó volt, az előző fejezetek operátorai mind késleltetett végrehajtásúak. Egy életszerű
alkalmazásban mindenképp eljön az a pont, mikor egy lekérdezés aktuális eredményéből „archiválni” kell
valamit, legyen akár a lekérdezés teljes eredménye, vagy abból akár csak egyetlen elem.

3

A lekérdező szintaxis tetszőleges egymás utáni join-t támogat.
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Exportálás. A lekérdezés teljes eredményének „archiválása” egy gyűjteménybe történhet. Azaz bármi is
történjen a lekérdezés forrásával a jövőben, a kiexportált pl. tömbben vagy listában megőrződik a pillanatnyi
lekérdezés eredménye. Lássunk egy példát:
List<Car> selCars = (from c in cars
where c.Manufacturer == "Suzuki"
orderby c.ManufactureDate descending
select c
).ToList();
Exportálásra használhatóak a következő bővítő metódusok:

Exportáló operátorok
ToArray

IEnumerable<T>
gyűjteményt
T[]
tömbbé konvertál

ToList

IEnumerable<T>
gyûjteményt List<T>
listává konvertál

ToDictionary

T=>TKey

IEnumerable<T>
gyûjteményt
Dictionary<TKey,T>
szótárrá konvertál

Mint látható, a Dictionary-be (azaz hash táblába) való exportáláskor meg kell adnunk, hogy mit tekintsünk az
elemek kulcsának.
Elem elérése. Ha nem az egész gyűjteményt akarjuk exportálni, hanem annak csak egyetlen elemét, akkor a
következő bővítő metódusokat használhatjuk:

Elem elérő operátorok
First

[T=>bool]

A
gyűjtemény
első elemét
adja vissza
(mely
az
opcionális
feltételt
igazzá
teszi)

Last

[T=>bool]

A
gyűjtemény
utolsó
elemét adja
vissza
(mely
az
opcionális
feltételt
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igazzá
teszi)
ElementAt

int

A
gyűjtemény
megadott
indexű
elemét adja
vissza

Aggregálás. A gyűjtemény teljes „összesítése” szükséges bizonyos adatok kinyeréséhez, például az elemek
átlagához vagy akár az elemszámhoz. A következő aggregáló bővítő metódusokat használhatjuk:

Aggregáló operátorok
Count

[T=>bool]

Az elemek számát adja
vissza
(melyek
az
opcionális
feltételt
igazzá teszik)

Min, Max

[T=>TResult]

Az
elemek
minimumát/maximumát
adják vissza. Kiválasztó
kifejezés is megadható.

Sum, Average

[T=>TResult]

Az
elemek
összegét/átlagát adják
vissza.
Kiválasztó
kifejezés is megadható.

Az opcionális T=>TResult paraméterrel rendelkező aggregáló operátorok esetén érdemes megérteni ennek a
paraméternek a hasznosságát. Tegyük fel például, hogy a lekérdezésünk autó objektumokat ad vissza, mi pedig
az átlagárukra lennénk kíváncsiak. Ennek egy módja:
double average = (from c in cars
where c.ManufactureDate.Year >= 2005
select c
).Average(c => c.Price);
Kvantálás. Bizonyos feladatokhoz szükség lehet egy adott feltétel teljesülését megvizsgálni a gyűjtemény
elemein (akár az összesen). Ezt végzik el a következő bővítő metódusok:

Kvantáló operátorok
Contains

T

Megvizsgálja,
hogy az adott
elem
megtalálható-e
a
gyűjteményben

Any

[T=>bool]

Létezik-e
a
gyűjteményben
elem (mely az
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opcionális
feltételt igazzá
teszi)
All

T=>bool
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Igazzá teszi-e
az összes elem
a feltételt

16. fejezet - LINQ to XML (írta:
Kovásznai Gergely)
Kisebb alkalmazásokban bevált megoldás a használt adatok fájlokban való tárolása. Ugyancsak gyakorta
folyamodunk ehhez a megoldáshoz olyan alkalmazásokban, melyekben a hálózathoz vagy külső adatbázisokhoz
való hozzáférés korlátozott (pl. Silverlight alkalmazásokban).
Mivel WPF-es alkalmazásainkban főként szöveges és numerikus adatokkal dolgozunk, érdemes szöveges
fájlokat használnunk az adatok tárolására. Kérdés, hogy a programunkban használt objektumokat milyen
formában tároljunk egy ilyen fájlban? Ne felejtsük el, hogy az egyes objektumok összes tulajdonságát (nevestül,
értékestül) tárolnunk kell, illetve az egyes tulajdonságok összetettek lehetnek, azaz nekik is objektumok
lehetnek az értékeik, mely objektumoknak szintén le kell tárolni az összes tulajdonságát, melyek között szintén
lehetnek összetettek, és így tovább! Magyarul az adatainkat hierarchikus formában lenne célszerű tárolnunk.
Mielőtt elkezdenénk kidolgozni valamilyen saját fájlformátumot, érdemes a már meglévő megoldásokhoz
folyamodnunk. Érdemes szétnéznünk, hogy milyen szabványos megoldások állnak a fejlesztők rendelkezésére.
A mi céljainkra tökéletesen meg fog felelni az XML formátum. Továbbá – fejlesztőként – abból is hasznot
húzhatunk, hogy az XML formátumú adatok elemzését és kezelését rengeteg eszköz támogatja. Így a .NET
keretrendszer is. A .NET 3.5-től kezdve pedig akár LINQ lekérdezéseket is végezhetünk XML adatokon.
XML fájljainkat bármilyen szövegszerkesztővel létrehozhatjuk, ám esetünkben célszerű a Visual Studio (.
fejezet) ez irányú támogatását kihasználnunk. Projektünkhöz új elemként XML fájlokat is hozzá tudunk adni
(lásd a . fejezetet), ezt láthatjuk a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán.

XVI.1. XML fájl létrehozása Visual Studio-ban
A létrejött XML fájlt célszerű az alkalmazásunk (exe-fájlja) mellé bemásolnunk, amit megtehetünk manuálisan
is, de ezt akár rábízhatjuk a Visual Studio-ra is a következőképpen (lásd a Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábrát): az XML fájlunk tulajdonságai közül (a . fejezet Properties ablakában) a Build Action-t állítsuk
Content-re, illetve a Copy to Output Directory-t Copy if newer-re. Ezáltal akárhányszor változtatunk valamit az
XML fájlunkon, a fájl frissülni fog az alkalmazásunk könyvtárában.
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XVI.2. XML fájl tulajdonságainak beállítása Visual Studio-ban
Következhet az XML fájlunk tartalmának a szerkesztése! A tartalom megválasztásában teljes egészében szabad
kezet kapunk, csupán az XML szabvány szintaktikai szabályait kell betartanunk. A következő példában
hallgatók adatait kívánjuk az XML fájlunkban tárolni. Használjunk például egy-egy student XML elemet egyegy hallgató leírására! Ennek az elemnek legyenek firstName, lastName és sex attribútumai, melyek egy
hallgató kereszt- és vezetéknevét, illetve nemét kívánják reprezentálni. Tegyük fel, hogy szeretnénk az egyes
hallgatók születési dátumát is tárolni; mivel a dátum összetett adat, a példa kedvéért azt is összetett formában,
például egy külön dateOfBirth XML elemként fogjuk reprezentálni, melynek year, month és day attribútumai
vannak. Fontos, hogy az XML fájlban legyen pontosan 1 darab gyökérelem; mi a students XML elemet fogjuk
erre a célra használni.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<students>
<student firstName="Rita" lastName="Poráczki" sex="female">
<dateOfBirth year="1992" month="07" day="12"/>
</student>
<student firstName="Laura" lastName="Iski" sex="female">
<dateOfBirth year="1993" month="01" day="09"/>
</student>
<student firstName="István" lastName="Drabanti" sex="male">
<dateOfBirth year="1991" month="02" day="27"/>
</student>
...
<students>
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XML fájlok beolvasását és elemzését a .NET több eszközzel is támogatja. Mi a továbbiakban a LINQ to XML
eszközrendszerével fogunk megismerkedni, mely a beolvasáson és elemzésen túl a LINQ lekérdezéseket is
lehetővé teszi XML adatokon. A mindehhez használt osztályok a System.Xml.Linq névtérben találhatóak.

1. XML fájlok beolvasása
XML adatok kapcsán kulcsszerepe az XElement osztálynak van. Először ismerkedjünk meg két osztályszintű
metódusával, melyek segítségével XML formátumú szöveget tudunk elemezni! Az XElement.Parse metódus
egy sztringet vár paraméterként, melyben tetszőleges XML formátumú szöveget átadhatunk és elemeztethetünk
a rendszerrel. Az XElement.Load metódust akkor érdemes használnunk, ha az elemzendő szöveg egy fájlban
van; a metódus egy fájlnevet vár paraméterként.1 Mind a Parse, mind a Load az XElement osztály egy
példányával tér vissza.

XElement
Name

Az XML elem neve.
Például <dateOfBirth
...>
esetén
a
„dateOfBirth” sztring.

Value

Ha az XML elemnek
van nyitó és záró tagje, és közöttük szöveg
is található, akkor azt
kapjuk vissza ebben a
tulajdonságban.
Például
<city>Miskolc</city>
esetén a „Miskolc”
sztringet.

Attribute(...)Attributes([...])

XName

Az XML elem adott
nevű attribútuma(i).

Element(...)Elements([...])

XName

Az XML elem adott
nevű,
közvetlen
leszármazott eleme(i).

Descendants([...])

XName

Az XML elem összes
(nem csak közvetlen)
leszármazottja.

Parse(...)

string

Sztringben megadott
XML
adat
(gyökérelemének)
elemzése.

Load(...)

string

Fájl beolvasása és
(gyökérelemének)
elemzése.

Azon metódusok, melyek XName típusú paramétert várnak, egyszerű sztringet is elfogadnak. 2

1
2

A Load metódusnak többféle paraméterezése is definiált,
melyek akár streamből való olvasást is lehetővé tesznek.
Ennek oka, hogy az XName osztálynak létezik egy sztringről konvertáló implicit operátora.
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A fenti metódusok mindegyike XElement objektumokat ad vissza, kivéve az Attribute és Attributes
metódusokat, melyek XAttribute objektumokat. Mivel az XML attribútum egy „név=érték” páros, ezért
számunkra elégséges az XAttribute Name és Value tulajdonságait ismernünk.

XAttribute
Name

Az
XML
attribútum
neve.
Például
year=”1993
” esetén a
„year”
sztring.

Value

Az
XML
attribútum
értéke.
Például
year=”1993
” esetén a
„1993”
sztring.

Az alábbi példa első sorában láthatjuk, mennyire pofonegyszerű (1 sorban elvégezhető) egy XML fájlt
beolvasása és elemzése. Annak érdekében, hogy pontosan megértsük, hogy az elemzés eredményeként az
xStudents változóban egy objektumhierarchia kerül letárolásra, vegyük szemügyre a további két parancsot! Az
első parancs az első student XML elemet éri el, majd annak firstName attribútumának értékét olvassa ki; ez a
korábbi példa alapján „Rita”. A második parancs a 3. (azaz 2-es indexű) student elemet éri el, majd azon belül a
dateOfBirth nevű elemet, majd annak year attribútumát, és végül ennek értékével tér vissza; azaz „1991”-gyel.
XElement xStudents = XElement.Load("students.xml");
string firstName = xStudents.Element("student").Attribute("firstName").Value;
string year = xStudents.Elements("student").ElementAt(2)
.Element("dateOfBirth").Attribute("year").Value;
Mint a fenti példa is mutatja, hiába vannak numerikus adataink (pl. 1991), XML-ben ezeket is szöveges adatként
kezeljük; ezért string típusúak az XElement.Value és XAttribute.Value tulajdonságok. A numerikussá
konvertálásról nekünk magunknak kell majd gondoskodnunk az alkalmazásunkban; például a fenti kódrészlet
utolsó parancsát átírhatnánk ilyen formába: int year = int.Parse(xStudents...Value);

2. Lekérdezések
A . fejezetben ismertetett lekérdező operátorok mindegyike ugyanolyan módon alkalmazható XML elemek és
attribútumok gyűjteményein, mint bármilyen más gyűjteményen. Az egyetlen specialitás az XML elemek és
attribútumok előző fejezetben ismertetett elérési módja, illetve az ott is említett adatkonverziók szükségessége.
Lássunk rögtön egy példát! Az előző fejezet students.xml fájlját fogjuk beolvasni, és a beolvasott adatokon
(értsd: XElement-eken) egy lekérdezést elvégezni. Például így szűrhetjük ki a nőnemű hallgatókat:
XElement xStudents = XElement.Load("students.xml");
var femaleStudents = from s in xStudents.Elements("student")
where s.Attribute("sex").Value == "female"
select new
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{
FirstName = s.Attribute("firstName").Value,
LastName = s.Attribute("lastName").Value,
DateOfBirth = new DateTime(
int.Parse(s.Element("dateOfBirth").Attribute("year").Value),
int.Parse(s.Element("dateOfBirth").Attribute("month").Value),
int.Parse(s.Element("dateOfBirth").Attribute("day").Value)
)
};
Mint látható, a fenti lekérdezésünk névtelen osztály példányait adja vissza. Ehelyett sokkal tanácsosabb
(célszerűbb és biztonságosabb) megoldás lenne, ha saját osztályt írnánk a hallgatók reprezentálására.
Mint korábban írtuk, a LINQ lekérdező operátorok (pl. OrderBy, GroupBy, Count stb.) mindegyike normál
módon használható XML adatokon is. A következő példában egyiküket, az összekapcsolást megvalósító Join-t
fogjuk alkalmazni. Tegyük fel, hogy alkalmazásunkban nem csak hallgatók, hanem kurzusok adatait is kezelni
akarjuk! A kurzusadatokat a példa kedvéért egy másik XML fájlból (courses.xml) fogjuk beolvasni:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<courses>
<course id="bd64f" name="Debugging" credits="3"/>
<course id="z6df3" name="Programming Technologies" credits="3"/>
<course id="a87d4" name="Visual Computing" credits="4"/>
<course id="10i7e" name="Genetic Algorithms" credits="2"/>
</courses>
Fontos, hogy minden kurzusnak van egy azonosítója (id attribútum), ezen keresztül fogunk hivatkozni rá, illetve
majd a join-t is megvalósítani. Egészítsük ki a students.xml fájlunk tartalmát olyan adatokkal, melyek
megmondják, hogy egy adott hallgató milyen kurzusokat vett fel!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<students>
<student firstName="Rita" lastName="Poráczki" sex="female">
<dateOfBirth year="1992" month="07" day="12"/>
<courses>
<course id="bd64f" grade="4"/>
<course id="a87d4" grade="3"/>
</courses>
</student>
<student firstName="Laura" lastName="Iski" sex="female">
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<dateOfBirth year="1993" month="01" day="09"/>
<courses>
<course id="a87d4" grade="5"/>
<course id="z6df3" grade="2"/>
</courses>
</student>
<student firstName="István" lastName="Drabanti" sex="male">
<dateOfBirth year="1991" month="02" day="27"/>
<courses>
<course id="10i7e" grade="3"/>
</courses>
</student>
...
</students>
Mint látható, minden hallgató adatai között kurzusoknak egy listáját is tároljuk, ahol minden kurzust annak
azonosítójával (id) szerepeltetünk, illetve regisztráljuk, hogy a hallgató milyen érdemjegyet (grade) szerzett az
adott kurzuson.
A lekérdezésünk a következőképpen nézhet ki:
var studentsWithCourses = from s in xStudents.Elements("student")
select new Student
{
FirstName = ...,
LastName = ...,
Sex = ...,
DateOfBirth = ...,
Courses = from c1 in s.Element("courses").Elements("course")
join c2 in xCourses.Elements("course")
on c1.Attribute("id").Value equals c2.Attribute("id").Value
select new CourseForStudent
{
Name = c2.Attribute("name").Value,
Grade = int.Parse(c1.Attribute("grade").Value)
}
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};
Mint látható, minden hallgatóhoz definiálunk egy Courses gyűjteményt, melyben Name-Grade párokat tárolunk,
ahol a Name az adott kurzus neve, a Grade pedig a hallgató által a kurzuson kapott érdemjegy. A gyűjteményt
persze egy join segítségével töltjük fel az adott hallgató kurzuslistáját és a globális kurzuslistát (xCourses)
összekötve.
A lekérdezés eredményével (studentsWithCourses) a kezünkben például a Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábrán látható GUI-t építhetjük fel.

XVI.3. LINQ to XML - Példaalkalmazás

3. XML szerializálás
Egy fejezet erejéig szeretnénk egy másik, LINQ-hoz nem köthető technológiát is megemlíteni, melyet XML
szerializálásnak neveznek. Objektumok szerializálásának a célja általában az, hogy az objektumokat fájlba
mentsük, majd onnan később visszaolvassuk (deszerializálás). 3 Az XML szerializálás ennek egy olyan speciális
formája, mely XML formátumban menti el az objektumokat. A .NET beépített XML szerializálóját használva
könnyen írhatunk ki XML fájlokba objektumokat (pl. hallgatók listáját), illetve könnyen olvashatjuk vissza
azokat.
Mint korábban is láttuk, az alkalmazásunk osztályainak (pl. Student) tulajdonságait könnyen és direkt módon
tudjuk reprezentálni XML elemekkel (pl. DateOfBirth) és XML attribútumokkal (pl. FirstName). Mindez
automatizálható is. A System.Xml.Serialization névtér XmlSerializer osztálya képes egy (szerializálható)
objektumot XML-be szerializálni, automatikusan kikövetkeztetve a használandó XML elemek és attribútumok
neveit.
A példa kedvéért szerializáljuk az előző fejezet studentsWithCourses gyűjteményét! Ez a gyűjtemény egy LINQ
lekérdezés eredménye volt, mégpedig IEnumerable<Student> típusú. Sajnos az IEnumerable interfész nem
szerializálható, ellentétben annak konkrét megvalósításaival, mint például a List-tel. Ezért ha a LINQ
lekérdezéseink eredményét szerializálni szeretnénk, érdemes azt listává konvertálnunk a ToList() exportáló
operátorral (. fejezet).
var studentsWithCourses = (from s in xStudents.Elements("student")

3

A szerializálás, egész pontosan, az objektum bájtsorozatra való leképezését jelenti.
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select new Student
{
FirstName = ...,
LastName = ...,
Sex = ...,
DateOfBirth = ...,
Courses = (from c1 in s.Element("courses").Elements("course")
...
select new CourseForStudent
{
Name = ...,
Grade = ...
}).ToList()
}).ToList();
Vegyük észre, hogy nem csak a külső lekérdezést, hanem a belsőt is (mely a join-t valósítja meg) listává
konvertáltuk! Mivel most már a studentsWithCourses gyűjteményünk minden egyes építőeleme szerializálható
(az egyszerű típusok és a DateTime alapból azok), elvégezhetjük a szerializációját. Ehhez példányosítanunk kell
a XmlSerializer-t, mely során meg kell adnunk a szerializálandó objektumunk típusát (List<Student>). A
szerializáláshoz még meg kell adnunk egy stream-et is (ez esetben egy fájlstream-et), melyre a szerializálás
eredményét írja a rendszer. A szerializálás kódja a következőképpen (igen egyszerűen) végezhető el:
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Student>));
StreamWriter fileWriter = new StreamWriter("query.xml");
serializer.Serialize(fileWriter, studentsWithCourses);
fileWriter.Close();
A létrejövő query.xml fájl a következőképpen néz ki:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfStudent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Student>
<FirstName>Rita</FirstName>
<LastName>Poráczki</LastName>
<Sex>female</Sex>
<DateOfBirth>1992-07-12T00:00:00</DateOfBirth>
<Courses>
<CourseForStudent>
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<Name>Debugging</Name>
<Grade>4</Grade>
</CourseForStudent>
<CourseForStudent>
<Name>Visual Computing</Name>
<Grade>3</Grade>
</CourseForStudent>
</Courses>
</Student>
...
</ArrayOfStudent>
Mint látható, a létrejövő XML elemek neve megegyezik az osztályaink, illetve azok tulajdonságainak neveivel.
Érdekes formátumú lett a DateOfBirth tulajdonság értéke; erre (sajnos) nem lehetünk befolyással, hiszen a
DateTime osztály nem saját osztályunk (ezért a szerializálása a keretrendszerben előre meghatározott módon
zajlik). Saját osztályainkkal kapcsolatosan viszont felmerülnek az alábbi kérdések. Vajon van lehetőség arra,
hogy egy tulajdonság ne XML elemként, hanem XML attribútumként szerializálódjon? Vajon van lehetőség
arra, hogy az XML elem, illetve XML attribútum neve az osztály/tulajdonság nevétől eltérjen? Vajon a példában
a szerializált List<Student> objektumnak megfelelő ArrayOfStudent elem is átnevezhető?
A fenti kérdések mindegyikére „igen” a válasz. Az első két probléma megoldására a System.Xml.Serialization
névtér .NET attribútumokat kínál fel segítségül. (Melyek nem keverendőek össze az XML attribútumokkal!)
A .NET attribútumok segítségével metainformációt vagyunk képesek típusokhoz (például osztályokhoz),
tulajdonságokhoz és metódusokhoz rendelni. Az attribútumokat szögletes zárójelek közé írjuk, és az adott típus,
tulajdonság, illetve metódus definíciója előtt szerepeltetjük (akár több attribútumot is egymás után). Például:
[Serializable]
public class MyClass
{
[Obsolete]
[Description("This is a method for ...")]
public void MyMethod(...) { ... }
[Category("Numeric")]
public int MyProp { set; get; }
}
A fent látható (és a .NET keretrendszerben létező) attribútumokat példaként mutatjuk be. A Serializable
attribútum az adott osztályt szerializálhatónak deklarálja, az Obsolete egy metódust „elavultnak” bélyegez, a
Description pedig egy leírást csatol a metódus/tulajdonság mellé. A Category lehetővé teszi, hogy az osztály
tulajdonságait kategóriákba soroljuk; a Visual Studio Properties Window-jában (. fejezet) ezen kategóriákba
gyűjtve találhatjuk őket.
Ez csak néhány példa a .NET attribútumok használatára (Reiter, 2009).
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Az XML szerializálással kapcsolatosan a következő .NET attribútumokat tartjuk fontosnak megemlíteni:
1. XmlType. Egy osztály szerializálására vonatkozó főbb beállításokhoz (például az osztály milyen nevű XML
elemként legyen szerializálva).
2. XmlElement, XmlAttribute. Annak jelzésére, hogy egy tulajdonságot XML elemként/attribútumként
kívánunk-e szerializálni (és erre vonatkozó beállítások).
A Student osztályunkban például használhatnánk a fenti .NET attribútumokat a következőképpen:
public enum Sex { female, male }
[XmlType("StudentWithCourses")]
public class Student
{
[XmlAttribute]
public string FirstName { get; set; }
[XmlAttribute]
public string LastName { get; set; }
[XmlAttribute("Gender")]
public Sex Sex { get; set; }
[XmlElement("BirthDate")]
public DateTime DateOfBirth { get; set; }
public List<CourseForStudent> Courses { set; get; }
}
Mint látható, minden egyes Student objektum StudentWithCourses XML elemként lesz szerializálva. A
FirstName, LastName és Sex tulajdonságokból ezentúl nem XML elemek, hanem XML attribútumok lesznek,
továbbá az utóbbit átnevezzük Gender-re. A példa kedvéért a DateOfBirth tulajdonságot ezentúl BirthDate
XML elemként szerializáljuk.
Ha a fenti beállításokkal újra lefuttatjuk a studentsWithCourses listánk szerializálását, látni fogjuk, hogy a
gyökérelem ArrayOfStudentWithCourses névre hallgat. Ha ennek az XML elemnek is szeretnénk a nevét testre
szabni, azt az XmlSerializer példányosításának pillanatában tehetjük meg, a következőképpen:
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Student>),
new XmlRootAttribute("AllStudents"));
A lista szerializálásának eredménye:
<AllStudents ...>
<StudentWithCourses FirstName="Rita" LastName="Poráczki" Gender="female">
<BirthDate>1992-07-12T00:00:00</BirthDate>
<Courses>
<CourseForStudent Name="Debugging" Grade="4" />
<CourseForStudent Name="Visual Computing" Grade="3" />
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</Courses>
</StudentWithCourses>
...
</AllStudents>
Tegyük fel például, hogy elküldjük valakinek a fentiekben előállított query.xml fájlt, amit ő a saját
alkalmazásában szeretne beolvasni. A létrejött XML fájlt a –. fejezetekben látott módon tudjuk C#-ban
megnyitni, és azon lekérdezéseket végezni.
Egy másik lehetőség a deszerializálás. Ekkor az XML-szerializált objektumot az XmlSerializer.Deserialize
metódussal olvassuk (direkt módon) vissza. Tegyük fel például, hogy elküldjük valakinek a fentiekben
előállított query.xml fáljt, amit ő a saját alkalmazásában szeretne beolvasni, majd ott hallgatók egy listájaként
kezelni (amihez persze szüksége lesz még a Student és a CourseForStudent osztályainkra is). Mindezt néhány
sorban megteheti:
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Student>),
new XmlRootAttribute("AllStudents"));
StreamReader fileReader = new StreamReader("query.xml");
Students = serializer.Deserialize(fileReader) as List<Student>;
fileReader.Close();
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17. fejezet - LINQ to Entities (írta:
Kovásznai Gergely)
Az előző fejezetben bemutattuk, hogy miképpen tudunk LINQ lekérdezéseket végrehajtani XML-ben tárolt
adatokon. Természetes igényként merül fel az, hogy mindezt SQL adatbázisokon is el tudjuk végezni, legyen
szó akár helyi adatbázisról, de akár egy távoliról. Az XML fájlokkal való megvalósításhoz képest az SQL
adatbázisok sokkal kifinomultabb, robusztusabb és megbízhatóbb alternatívát nyújtanak. Egy modern adatbáziskezelő rendszer, mint például az MS-SQL, az Oracle Database, a PostgreSQL vagy a MySQL, rengeteg
szolgáltatást biztosít a nagyméretű adattömeg hatékony kezelésétől kezdve a szabványosságon és az
optimalizáltságon keresztül a tranzakciókezelésig. A mi perspektívánkból szemlélve mindenképp előnyét fogjuk
élvezni annak, hogy könnyedén tudjuk majd az adatbázisunkat létrehozni és karbantartani (ehhez használva a
megfelelő grafikus felületű eszközöket), könnyen tudjuk majd C#-ban az adatbázist elérni, lekérdezéseket
végezni és az adatbázis adatait manipulálni (beszúrni, törölni, illetve módosítani). Ebben a fejezetben csupán
egy praktikus betekintést adunk ebbe az igen mély témába, remélve, hogy a kezdő fogásokat elsajátító fejlesztőt
el tudjuk indítani ebbe a sok újdonsággal és később is hasznosítható ismerettel kecsegtető irányba. Mindehhez
egy gyors fejlesztési folyamatot szeretnénk bemutatni olyan modern .NET-es technológiák segítségével, mint az
MS-SQL és a LINQ to Entities.

1. MS-SQL és Server Explorer
SQL adatbázisokban az adatainkat táblákban tároljuk, a táblák oszlopokból állnak, minden oszlop valamilyen
típussal (pl. egész szám, sztring, dátum stb.) rendelkezik, illetve egyes oszlop(csoport)ok speciális szereppel
bírnak (pl. elsődleges kulcs, külső kulcs), melyek segítségével az egyes táblák között kapcsolatokat tudunk
létrehozni. Vegyünk például egy adatbázist, melynek egy táblájában csokoládék adatait tároljuk, olyan
oszlopokat használva, mint egy azonosító (egész szám), név (sztring) és a gyártó (azaz annak azonosítója, ami
egy egész szám)! Az utóbbi oszlop egy külső hivatkozás egy másik táblába, melyben gyártókat tárolunk,
megfelelő oszlopokkal. A példa kedvéért az adatbázisunkat most a Visual Studio (. fejezet) megfelelő
eszközével fogjuk létrehozni. Mindenekelőtt adjunk hozzá a projektünkhöz egy ún. lokális adatbázist, mely
tulajdonképpen nem más, mint egy MS-SQL CE adatbázis!
Az MS-SQL adatbázis-kezelőnek létezik egy deszktop és mobil alkalmazásokhoz „karcsúsított” változata, a
MS-SQL Compact Edition (CE). A lényege, hogy az MS-SQL CE motorja egyenesen az alkalmazásunkba lesz
beágyazva. A Visual Studio telepítésekor alapértelmezetten az MS-SQL CE támogatása is telepítve lesz, hiszen
alapvető egy olyan fejlesztőeszköz is, mellyel gyorsan vagyunk képesek egyszerű, helyi adatbázis létrehozni és
kezelni.
Az új elem hozzáadásakor a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható módon a „Data” szekcióból
a „Local Database” elemet kell kiválasztanunk. Ne felejtsünk el az adatbázist tartalmazó fájlnak nevet adni!
Mint látható, az MS-SQL CE fájlformátuma az SDF.1

1

Az SDF fájl mérete maximum 4 GB lehet.
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XVII.1. MS-SQL CE adatbázis létrehozása Visual Studio-ban
Következhet az (üres) adatbázisunk táblákkal való feltöltése. Ehhez célszerű a Visual Studio egy beépített
eszközét, a Server Explorer-t használnunk.2 Mint a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. és Hiba: A
hivatkozás forrása nem található. ábrákon látható, a Server Explorer „Data Connections” elemén kell jobb
klikkelnünk, majd az „Add Connection”-t választanunk. A megnyíló ablakban figyeljük meg, hogy „Data
Source”-ként alapértelmezetten egy MS-SQL CE adatbázist vár az eszköz! A „Browse” gombra kattintva kell
kiböngésznünk az SDF fájlunkat.

XVII.2. Kapcsolat hozzáadása

XVII.3. Kapcsolat paramétereinek megadása
Hogyan hozhatunk létre táblát az adatbázisunkban? A Server Explorer-ben az adatbázisunk „Tables” elemén
jobb klikk, majd válasszuk ki a „Create Table” menüpontot! Miután a táblánknak nevet adtunk (Chocolat),
töltsük ki az oszlopok táblázatát! Először adjunk a táblánkhoz egy numerikus elsődleges kulcsot (Id), ahogy az a
Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látszik! Figyeljünk oda, hogy a kulcs típusa („Data Type”)
Amennyiben a Server Explorer nem látható a Visual Studio felületén (jellemzően a bal szélen),
megnyitni.
2
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egész szám (int) legyen és elsődleges kulcsként („Primary Key”) legyen megadva, illetve arra is, hogy az oszlop
azonosítóként („Identity”) legyen deklarálva.3

XVII.4. Tábla hozzáadása az adatbázishoz I.
Adjuk meg a további oszlopokat a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható módon: a Name
oszlop legyen sztring (30 karakter hosszú nvarchar), a ManufacturerId pedig legyen egy külső kulcs (int), illetve
mindkét oszlopnak kötelezően kitöltve kell majd lennie („Allows Nulls”).

XVII.5. Tábla hozzáadása az adatbázishoz II.
Ha végeztünk, kattintsunk az „OK” gombra! Hasonlóképpen hozzunk létre egy „Manufacturer” táblát is, a Hiba:
A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható módon!

Mint a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látszik, az „Identity Increment” értékét célszerű 1-nek hagyni.
utasítjuk a rendszert, hogy az azonosító értékét automatikusan 1-gyel növelje majd minden egyes új rekord beszúrásakor.
3
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XVII.6. Tábla hozzáadása az adatbázishoz III.
Figyeljük meg, hogy hiába van a Chocolat táblának egy ManufacturerId oszlopa, még sehol sem deklaráltuk,
hogy a két táblát pontosan milyen módon (azaz mely oszlopokon keresztül) kívánjuk összekapcsolni! Ezt úgy
tudjuk megtenni, hogy ahhoz a táblához, mely a másik táblára hivatkozik, egy ún. „Relation”-t adunk hozzá: a
Chocolat táblán jobb klikk, a „Table Properties” kiválasztása, majd az „Add Relation”-re kattintás. A további
folyamatot a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra mutatja be. Minden kapcsolatnak először is egy
nevet kell adnunk (legyen ez most Manufacturer). Ezután ki kell választanunk azt a táblát, amire hivatkozunk
(„Primary Key Table”), illetve annak elsődleges kulcsát („Primary Key Table Column”). Utána ki kell
választanunk a hivatkozó táblában („Foreign Key Table”) azt az oszlopot, amiben a hivatkozást tároljuk
(„Foreign Key Table Column”). Végül kattintsunk az „Add Columns” gombra, majd az „OK”-ra!

XVII.7. Tábla hozzáadása az adatbázishoz IV.
A példa kedvéért hozzunk létre egy Material táblát is, melyben majd a csokoládék összetevőit (pl. kakaómassza,
kakaóvaj, cukor) kívánjuk tárolni. Vegyük észre, hogy a Chocolat és Material táblák között több-több
kapcsolatot kellene kialakítanunk! Azaz szükségünk van egy kapcsolótábla (ChocolatMaterial létrehozására is,
mely két „Relation”-t tartalmaz; egyet a Chocolat táblára és egyet a Material táblára.

2. Linq to SQL és Linq to Entities
SQL adatbázis elérése egy objektum-orientált alkalmazásból igen gyakori feladata a programozóknak.
Szegényeknek minden egyes alkalommal egy meglehetősen hosszadalmas és unalmas munkával kell
megbirkózniuk: az adatbázis tábláinak megfelelő osztályokat, úgynevezett entitás osztályokat kell írniuk, az
oszlopokat pedig le kell képezniük ezen osztályok tulajdonságaira. Mint említettük, ez igen unalmas munka,
hiszen az entitás osztályok mind egy kaptafára készülnek, ha már egyszer kitaláltuk, hogy például az adatbáziskezelő (pl. MS-SQL) elemi típusait az objektum-orientált keretrendszer (pl. .NET) mely elemi típusaira
képezzük le, vagy például hogy a táblák közötti kapcsolatokat hogyan valósítsuk meg az entitás osztályaink
között. Rengeteg egyéb kérdés is felmerül persze, mint például az entitás objektumok szintjén elvégzett
adatmanipulációk (beszúrás, törlés, módosítás) hogyan kerüljenek az adatbázisban érvényesítésre. A
programozó kidolgozhatja mindezekre a problémákra a saját megoldásait, vagy meríthet mások ötleteiből,
illetve kész eszköztárából. Mivel ezek a megoldások többnyire automatizálhatóak is, sokan leprogramozzák
saját megoldásaikat, és olyan hasznos programokat osztanak meg a többi programozóval, melyek képesek
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valamilyen programkódot generálni valamely típusú adatbázisból. Ezek az úgynevezett Object-Relational
Mapping (ORM) eszközök.
.NET-re sok ismert ORM eszközt létezik. Vannak köztük ingyenes eszközök, mint pl. az NHibernate, mely a
lekérdezésekhez saját SQL-szerű szintaxist használ, de léteznek fizetősek is, mint pl. a Devart LinqConnect,
mely LINQ felé ad összeköttetést.4 A Microsoft két saját megoldását szeretnénk megemlíteni. Az egyik a Linq
to SQL, mely egy belépő szintű ORM eszköznek tekinthető, mely a gyors prototípus készítésre helyezi a
hangsúlyt (kizárólag) MS-SQL adatbázisokon. Sajnos a Microsoft önnön céljaival sem mindig konzisztens,
amire remek példa az, hogy a LINQ to SQL a MS-SQL CE 4.0-hoz már nem ad támogatást (a 3.5-höz még
adott). Viszont ezen verzióhoz is használhatjuk a Microsoft másik ORM eszközét, a LINQ to Entities-t, mely az
ADO.NET Entity Framework része.
Az ADO.NET Entity Framework egy nyílt forráskódú ORM keretrendszer .NET-re. Egy több absztrakciós
rétegből álló architektúrát használ, melyek egyike az adatbázisfüggő kapcsoló (connector vagy provider);
rengeteg adatbázis-kezelőhöz adtak ki (akár hivatalos) ADO.NET-es kapcsolót. Egy másik réteg az entitás
osztályokra való leképezést végző eszköz, mely egy ún. Entity Data Model-t (EDM) generál az adatbázisból,
egy XML fájl formájában (EDMX fájl). A Visual Studio is rendelkezik egy Entity Data Model Wizard-dal. Az
architektúra lentebbi rétegei sokfajta feladatot ellátnak még, a (LINQ) lekérdezések SQL-re való fordításától
kezdve a tranzakciókezelésig.
Az ADO.NET és Linq to Entities olyan témák, melyekkel könyveket lehet megtölteni (Freeman & Rattz, 2010).
Mi ehhez a témához is csupán egy praktikus, kedvcsináló ízelítőt kívánunk nyújtani, és persze mi is lehetne
látványosabb, mint egy-két kattintással legenerálni entitás osztályainkat! Mindezt Visual Studio-ban is
megtehetjük. Ehhez adjunk a projektünkhöz egy új elemet, egy ún. „ADO.NET Entity Data Model”-t, ahogy az
a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható.

XVII.8. ADO.NET EDM létrehozása Visual Studio-ban I.
Miután jeleztük, hogy egy már létező adatbázisból kívánunk modellt generálni (Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábra), a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható ablakban ki kell választanunk az
adatbázist.

Az NHibernate támogatást nyújt MS-SQL, Oracle Database, PostgreSQL és MySQL-hez. A Devart dotConnect és LinqConnect, kiadástól
függően, is támogatja ezeket az adatbázis-kezelőket, illetve a különleges platformokra (pl. Windows Phone, Windows Store) való fejlesztést,
valamint egyéb szolgáltatásokat is nyújt, pl. vizuális modellező eszközt vagy előre definiált sablonokat.
4
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XVII.9. ADO.NET EDM létrehozása Visual Studio-ban II.

XVII.10. ADO.NET EDM létrehozása Visual Studio-ban III.
A legördülő menüben csak a Server Explorer-hez korábban hozzáadott adatbázisok jelennek meg (ha más
adatbázissal szeretnénk dolgozni, nyomjuk meg a „New Connection” gombot, mely egy már ismert ablakba
irányít minket). A következő form a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható, melyen ki tudjuk
válogatni, mely adatbázis elemeket kívánjuk a modellünkbe leképezni. Vegyük észre, hogy MS-SQL CE esetén
akár a tárolt eljárásokat („Stored Procedures and Functions”) is leképezhetjük C#-ra! A „Pluralize or singularize
generated object names” opció arra vonatkozik például, hogy a létrejövő gyűjteményeink nevei többes számba
kerüljenek-e; például – mint látni fogjuk –Chocolats lesz azon gyűjtemény neve, mely az összes csokoládét
tartalmazza.
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XVII.11. ADO.NET EDM létrehozása Visual Studio-ban IV.
A varázsló lefuttatása után legenerálódik a modell, mely a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán
látható vizuális formában jelenik meg. Vegyük észre, hogy a táblák közötti kapcsolatok helyesen lettek
felismerve, azaz a Manufacturer–Chocolat egy-több kapcsolat, a Chocolat–Material pedig több-több! Az utóbbi
kapcsán különösen érdekes, hogy a ChocolatMaterial kapcsolótábla meg sem jelenik a modellben. Az is
észrevehető, hogy a kapcsolatokat az entitás osztályokban külön tulajdonságok („Navigation Properties”)
reprezentálják. Például a Chocolat.Manufacturer egy adott csokoládé gyártóját reprezentálja, a
Manufacturer.Chocolats pedig egy adott gyártó által gyártott összes csokoládénak a gyűjteményét. 5

XVII.12. Entity Data Model
Érdemes böngészgetnünk a Solution Explorer-ben a varázsló által generált fájlokat. A Chocolat.edmx fájlra
kattintva a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra jelenik meg, holott – mint arról már szó volt – ez egy
XML fájl. Ennek megtekintéséhez jobb klikk a fájlra, kattintsunk az „Open With” menüpontra, majd válasszuk
az „XML (Text) Editor”-t!
A Solution Explorer-ben a Chocolat.edmx szekciót lenyitva sok más fájlt is találunk. Számunkra a
legfontosabbak a C# fájlok. Látható, hogy a modellnek megfelelő három entitásunk a Chocolat.cs,
Manufacturer.cs és Material.cs fájlokban található. Érdemes belelesnünk ezekbe a fájlokba, csak hogy lássuk,
milyen megoldások és osztályok kerülnek bennük alkalmazásra. Van egy további nagyon fontos C# fájl
(Chocolat.Context.cs), melyben az az osztály található, mely magát az adatbázis kapcsolatot és a táblákkal való
összeköttetést reprezentálja.

A varázslóban a „Pluralize or singularize generated object names” opciót bekapcsoltuk, ennek hatására vannak a gyűjtemények nevei
többes számban.
5
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Következhet a generált entitás osztályok (Chocolat, Manufacturer és Material) használata C# kódban. Előbb
viszont kapcsolatot kell létesítenünk az adatbázisunkkal, melyet megkönnyítendő a varázsló egy külön „context”
osztály generált (ChocolatEntities). Az adatbázis kapcsolat létrehozásához nincs is más dolgunk, mint ezt az
osztályt példányosítani. A következő kódrészlet ennek egy elterjedt módját mutatja be, mikor a WPF
alkalmazásunk App osztályában tesszük mindezt, és a ChocolatEntities példányt statikus tulajdonságban
tároljuk (és ezért statikus konstruktorban inicializáljuk); így az az alkalmazás bármely pontjáról, annak teljes
élettartama alatt elérhető lesz.
public partial class App : Application
{
public static ChocolatEntities db;
static App()
{
db = new ChocolatEntities();
}
}
Adatbázistábláinkat innentől kezdve könnyedén el tudjuk érni a „context” példány megfelelő nevű
gyűjteményein keresztül (db.Chocolats, db.Manufacturers és db.Materials). Ezeket használva LINQ
lekérdezéseket teljesen a szokott módon tudunk elvégezni, például:
var query = from ch in App.db.Chocolats
where ch.Manufacturer.Address.Contains("Eger") && ch.Materials.Count >= 3
orderby ch.Name
select ch;
Mint a példa is jól mutatja, rengeteg terhet levesznek a vállunkról azok a tulajdonságok, melyek a táblák közti
relációkat reprezentálják; tulajdonképpen szinte teljes mértékben elkerülhetjük a join-ok használatát.6

3. Adatmanipulációk
LINQ to XML-ben nem volt közvetlen lehetőség XML fájljainkba új rekordokat beszúrni, vagy esetleg
meglévőket módosítani, törölni. Az SQL adatbázisok ezt lehetővé teszik, és ezért az ORM eszközök is; köztük a
LINQ to Entities-zel, melynek ezen szolgáltatását pofonegyszerű használni. Nagy vonalakban úgy lehet ennek
működését elképzelni, hogy a keretrendszer regisztrálja, gyűjti az entitás osztályokon elvégzett módosítások
mindegyikét, majd ha már úgy gondoljuk, egy speciális metódushívással tudjuk a keretrendszert utasítani arra,
hogy azokat átvezesse az adatbázisba. Ez a metódus a „context” osztályban található SaveChanges().
A módosítások (update-ek) elvégzése nem kíván bővebb magyarázatot, egyszerűen csak módosítsuk entitás
objektumaink tulajdonságait!
Chocolat choco;
...
choco.Name = "Kalocsai Bon Bon";
choco.Manufacturer = (
from m in App.db.Manufacturers

6

Persze a keretrendszer a háttérben SQL lekérdezéseket generál LINQ lekérdezéseinkből, és ezek fognak join-okat tartalmazni.
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where m.Name == "Stühmer Kft."
select m
).First();
...
App.db.SaveChanges();
A Visual Studio Server Explorer-ével nyomon követhetjük az adatbázis változásait. Azonban figyelem: a
módosítások nem az eredetileg létrehozott SDF fájlban fognak végbemenni, hanem annak azon a másolatán,
mely a projektünk bin könyvtárába másolódik be, minden fordítás során automatikusan. Ha tehát szeretnénk az
adatbázis változásait nyomon követni, nyissuk meg a Server Explorer-ben a bin könyvtárban levő SDF fájlt (is)!
A beszúrások (insert-ek) elvégzése is magától értetődő: hozzunk létre új entitás objektumokat és adjuk hozzá
őket a „context” objektum megfelelő gyűjteményéhez! Van azonban egy speciális esete is a beszúrásnak, melyre
a lenti kód második felében mutatunk is példát: mikor a háttérben egy rejtett kapcsolótáblába
(ChocolatMaterial) történik beszúrás, ha az összekapcsolt két tábla egy entitás objektumának (choco) a
megfelelő gyűjteményéhez (Materials) adunk hozzá egy objektumot (mat).
Material mat = new Material
{
Name = "konyak",
UnitName = "liter",
UnitPrice = 3200
};
App.db.Materials.Add(mat);
...
Chocolat choco = (
from ch in App.db.Chocolats
where ch.Name == "Konyakmeggy"
select ch
).First();
choco.Materials.Add(mat);
...
App.db.SaveChanges();
A törlések (delete-ek) is könnyen elvégezhetőek a megfelelő gyűjteményekből való törléssel. A lenti példa első
felében egy csokoládé alapanyagai közül törlünk egyet, ami – ha visszaemlékszünk – a rejtett kapcsolótábla
(ChocolatMaterial) egy rekordjának törlését jelenti. A példa második felében egy csokoládé objektumot
szeretnénk (globálisan) törölni, ami előtt még ürítenünk kell az objektum gyűjteményét (Materials) is. Ennek
elmulasztásakor könnyedén kaphatunk hibaüzenetet (ha az adatbázisban a táblák közötti kapcsolatokat
megfelelő módon hoztuk létre).7

Sok adatbázis-kezelő és ORM eszköz támogatja az úgynevezett cascade törlést, ami azt jelenti, hogy egy rekord törlésekor automatikusan
törlődnek a vele kapcsolatban levő rekordok is. Ennek beállítása adatbázisfüggő, illetve a LINQ to Entities is csak korlátozott mértékben
támogatja (Freeman & Rattz, 2010).
7
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Chocolat choco = (
from ch in App.db.Chocolats
where ch.Name == "Sportszelet"
select ch
).First();
choco.Materials.Remove((
from m in choco.Materials
where m.Name == "rum"
select m
).First());
...
choco.Materials.Clear();
App.db.Chocolats.Remove(choco);
...
App.db.SaveChanges();
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18. fejezet - Fejlesztői környezetek
(írta: Kovásznai Gergely)
WPF és Silverlight alkalmazások fejlesztéséhez több integrált fejlesztői környezet (IDE) is létezik. Ebben a
fejezetben két Microsoft által fejlesztett IDE-be tekintünk bele: a Visual Studio-ba és az Expression Studio-ba.
A Visual Studio használatáról és bizonyos szolgáltatásairól érintőlegesen már az előző fejezetekben is szó esett,
hiszen ez a programozói munkára szánt környezet. Ezzel szemben az Expression Studio elsősorban a dizájnerek
munkáját segítő szoftvercsomag. Mivel a WPF (és a Silverlight) alapfilozófiájához tartozik a nézet és a
mögöttes kód minél nagyobb fokú különválasztása, lehet abban reménykedni, hogy a dizájnerek által Expression
Studio-ban megtervezett (XAML-ben kódolt) GUI és a programozók által Visual Studio-ban fejlesztett (C#) kód
illeszkedni fog egymáshoz, illetve az egyik könnyedén módosítható anélkül, hogy a másikkal való illeszkedése
veszélybe kerülne.
A . fejezetben a Visual Studio egy-két korábban is említett szolgáltatását ismételjük át, egy kicsit mélyebben, jó
tanácsokkal kiegészítve. Jelen pillanatban a Visual Studio 2012 az aktuális verzió, WPF 4.5 támogatással; ennek
konkrétan a Professional változatát fogjuk használni.1
A . fejezetben az Expression Studio számunkra legfontosabb szoftverével, az Expression Blend-del
ismerkedünk meg. Az Expression Studio verziói kapcsán jelen pillanatban elég nagy a zűrzavar, ugyanis az
aktuális Expression Studio 4 Ultimate a WPF/Silverlight 4.0-t támogatja, és a következő verzió WPF 4.5-re még
nem jelent meg.2 A Visual Studio 2012 telepítője felajánlja nekünk az új Blend for Visual Studio telepítését, de
ne ugorjunk be neki – hacsak nem akarunk a közeljövőben Windows 8-as Windows Store alkalmazások
fejlesztésébe fogni! WPF 4.5 (és Silverlight 5.0) alkalmazások fejlesztéséhez egy másik környezetet kell
letöltenünk és telepítenünk, mely a Blend + SketchFlow Preview for Visual Studio 2012 névre hallgat.
Végül a . fejezetben az Expression Studio egy másik szofverébe, az Expression Design 4-be tekintünk bele.

1.

Solution Explorer

A Solution Explorer általában a Visual Studio felületének jobb szélén helyezkedik el (ha nincs ott, a ``View''
menüpontban megtaláljuk). Ez az eszköz a solution-ünk tartalmának böngészésére való. Egy Solution
tartalmazhat egy vagy több projektet is; a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán egy olyan solution
látható, mely egyetlen projektet tartalmaz (ez a leggyakoribb eset). Az egyes projektek általában több fájlt
tartalmaznak. Vannak rejtett könyvtárak és fájlok, például a fordítás során keletkezőek; ezeket a „Show All
Files” gombra kattintva tudjuk megjeleníteni.

Ehelyett használhatjuk az ingyenes Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop környezetet is.
A Microsoft közleménye szerint megszűnt az Expression Studio 4 forgalmazása. Egyes szoftvereinek, így az Expression Design-nak is,
megszűnik a további támogatása, azaz – valószínűleg – nem várható belőle újabb verzió; az aktuális 4-es verzió ingyenesen letölthető. A
Blend a Visual Studio kiegészítőjeként továbbra is támogatott.
1
2
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XVIII.1. Solution Explorer és a "Show All Files" gomb
WPF-es projektjeink mindig tartalmaznak egy App.xaml és egy MainWindow.xaml XAML fájlt, ám
lehetőségünk van több XAML (és bármilyen) fájlt is hozzáadni a projekthez, mint az a Hiba: A hivatkozás
forrása nem található. ábrán látható. Minden XAML fájl „mögött” egy C# fájl (.cs kiterjesztéssel) is helyet
foglal, melyben a mögöttes kód (pl. eseménykezelők) található. A projektünknek – természetesen – része lehet
sok-sok más fájl is, például képfájlok (. fejezet), akár hang- és videofájlok (. fejezet), XML fájlok (. fejezet),
adatbázisfájlok (. fejezet), adatmodellek (. fejezet) minden egyes hozzájuk tartozó járulékos fájllal (lásd ismét a
Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrát).
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XVIII.2. Új fájl hozzáadása a projekthez

1.1. Designer
Egy XAML fájlunk nézete háromféle lehet. Az alapértelmezett nézet a Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábrán látható Designer eszköz Design nézete, ebben a nézetben tudjuk a formunk felületét
„megrajzolni”. A Designer másik nézete a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható XAML nézet.

XVIII.3. Designer - Design nézet

XVIII.4. Designer - XAML nézet

A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható harmadik nézet a Code nézet, mely a mögöttes (C#)
kód megtekintését jelenti; ezt a Solution Explorerből (vagy a View menüpontból) tudjuk megnyitni.
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XVIII.5. Code nézet megnyitása

XVIII.6. Code nézet

1.2. Toolbox és Document Outline
A Design nézetben a Toolbox nevű eszköz segítségével tudunk a formunk felületére egy-egy újabb vezérlőt
ráhelyezni, egyszerű drag&drop módszerrel. A Toolbox általában a képernyő bal szélén látható függőleges
gombbal nyitható meg, mint az a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán is látható (vagy esetleg a View
menüpontból). A Toolbox-ban nagyon sok vezérlő található, ezek között keresgélni kínszenvedés, ezért nagyon
kezes eszköznek bizonyul a Toolbox tetején található keresőmező.

XVIII.7. Visual Studio: Toolbox

XVIII.8. Visual Studio: Document Outline

A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható Document Outline nevű eszköz (mely a View/Other
Windows menüpontból érhető el) segít a formunk (fa)struktúráját áttekinteni, abban az egyes vezérlőket
könnyedén elérni. Ezen kívül az egyes vezérlők láthatóságát és lockoltságát is módosíthatjuk.

1.3. Properties
Az általában jobb szélen található (és a View menüpontból bekapcsolható) Properties ablakban lehet a
Designerben éppen kijelölt vezérlő tulajdonságait böngészni és módosítani. A Properties ablakban két fül
található: míg a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható alapértelmezett fülön az előbb említett
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tulajdonságokat böngészhetjük, addig a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán láthatón a vezérlő
eseményeit (és a hozzájuk rendelt eseménykezelőket).

XVIII.9.Properties eszköz

XVIII.10. Properties - Events

A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán az is látható, hogy a tulajdonságok – a könnyebb
áttekinthetőség kedvéért – kategóriákba vannak sorolva. Azonban néha még így is kihívás az egyes

tulajdonságoknak a nyomára akadni; ezen segít (itt is) a keresőmező.
Az egyes tulajdonságok szerkesztése más és más, de ugyanakkor meglehetősen intuitív módon történik; így
ezekre külön-külön nem is térünk ki, az alábbi kivételeket leszámítva. Ám mindenekelőtt a tulajdonságok
mellett jobbra található (és a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán is látható) kis négyzetek szerepére
szeretnénk kitérni, azon belül is a Reset-re, azaz a tulajdonság értékének alapértelmezettre állítására. Ez a
funkció nagyon fontossá válik abban az esetben, ha a Designert használjuk a XAML kód generálására ahelyett,
hogy kézzel írnánk azt. Természetesen a Designer telerakja (sokszor) felesleges tulajdonság-beállításokkal a
XAML kódot, amiket a Reset-tel takaríthatunk ki könnyedén onnan.
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1.4. Transzformációk
Vezérlőnkre a . fejezetben megismert transzformációkat alkalmazni a Hiba: A hivatkozás forrása nem található.
és Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrákon látható kellemes felületen tudjuk. Ezen megtaláljuk a 4
alaptranszformációt (az ábrán ezek közül kettőt mutatunk), illetve a maradék 2 fülön a transzformációk
középpontját és a TranslateTransform-ból származtatott Flip-et.

XVIII.12.Transzformációk - Rotate

XVIII.13. Transzformációk - Scale

1.5. Effektek
Vezérlőnkhöz effektet (lásd a . fejezetet) hozzáadni az „Appearance” kategórián belül tudunk, a „New” gombra
kattintással. Ekkor a választott effektnek megfelelően új mezők jelennek meg, a Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. és Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható módon.

XVIII.15. Effektek - DropShadowEffect

XVIII.14. Effektek

1.6. Ecsetek
A vezérlők színezését ecsetekkel tudjuk megoldani, mint arról az . fejezetben esett szó, esetenként különböző
ecseteket használva pl. a háttér, az előtér és a keret színezésére. Mindezek beállítását a Hiba: A hivatkozás
forrása nem található. ábrán látható ablakban tudjuk elvégezni, az ablak tetején kiválasztva az ecset
felhasználásának célját. A lejjebb található füleken az ecset fajtáját tudjuk kiválasztani, például választhatunk
SolidColorBrush-t vagy valamilyen gradiens ecsetet (ez látható az ábrán), de akár ImageBrush-t is. Gradiens
ecset esetén a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható sávon tudjuk a GradientStop-jainkat
beállítani, illetve újat hozzáadni vagy meglévőt törölni. A sávtól balra lent (Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábra) tudunk a gradiens ecset fajtái, a LinearGradientBrush és a RadialGradientBrush közül választani.
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XVIII.17. Gradient stop

XVIII.18. Különböző gradiensek

XVIII.16. Ecset megadása

2. Blend
A Blend a Visual Studio-hoz sok mindenben hasonlító felületet nyújt számunkra. A Solution Explorer-t itt a
Projects fülön, a Toolbox-ot pedig az Assets fülön találjuk a bal felső sarokban. A Document Outline-nak
megfelelő Objects and Timeline ez alatt található. A Designer és a Properties eszközök is hasonlóak a Visual
Studio-ban levőkhöz. A Properties ablakban a transzformációk, az effektek és az ecsetek is az előző fejezet
bemutatott módon állíthatóak be.
Lényeges különbség a Visual Studio eszközrendszeréhez képest az animációk szerkesztése. A Blend ezt nagyon
megkönnyíti a dizájnerek számára.

2.1. Kioldók és animációk
Készítsünk egy példa programot, melyben egy vezérlőt egy esemény hatására animálni fogunk! Helyezzünk el
egy vezérlőt a formunkon (az Assets fülről)! Tegyük fel, hogy a következőt szeretnénk vele csinálni: mikor az
egér kurzorja az ablakunk felé ér, az alapból láthatatlan vezérlőt fokozatosan láthatóvá tesszük, várunk 1
másodpercet, majd visszahalványítjuk. Ne felejtsük el a vezérlőnk átlátszóságát, azaz Opacity-jét 0%-ra állítani
(lásd a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrát)!
Az esemény figyelését egy kioldóval (triggerrel) oldjuk meg (. fejezet). Kioldót az Assets melletti Triggers fülön
tudunk létrehozni, a „+ Event” gombra kattintással. A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható
módon tudjuk meghatározni, hogy mely vezérlő mely eseményét is kell a kioldónak figyelnie. Válasszuk ki a
Window.MouseEnter-t! A Blend – amennyiben korábban még adtunk animációt a projektünkhöz – rá fog
kérdezni, hogy akarunk-e Storyboard-ot (. fejezet) létrehozni; ezt el is nevezi egy egyedi névvel (pl.
OnMouseEnter1).
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XVIII.20. Timeline recording

XVIII.19. Kioldó hozzáadása
A Storyboard szerkesztése az Objects and Timeline eszközzel történik, bár tulajdonképpen minden
„mozdulatunk” rögzítésre kerül a Storyboard-on (amit pl. a Designer-ben és a Properties-ben teszünk). Ezt a
módot Timeline recordingnak nevezzük, és a bekapcsolásakor a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán
látható piros keret jelenik meg a Designer-en. A keret bal felső sarkában található kis ikonra kattintva tudunk
(átmenetileg) kilépni ebből a módból, illetve később abba visszalépni.
Tehát az animációnk első lépése az, hogy bizonyos idő (pl. fél másodperc) alatt a vezérlőnket láthatóvá tesszük.
A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható, amint a Timeline-on ehhez beállítjuk az időt fél
másodpercre. Ezek után minden, amit teszünk, ehhez az időpillanathoz kerül „rögzítésre”. Tehát jelöljük ki a
vezérlőnket, majd állítsuk az Opacity-jét 100%-ra a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható
módon! Az eddig elkészült animációt a Timeline fölött látható gombokkal tudjuk lejátszani. Vegyünk észre,
hogy a WPF a két időpont – azaz tulajdonképpen két kulcskocka (keyframe) – közötti láthatósági értékeket a
színfalak mögött automatikusan kiszámolja!

XVIII.21. Timeline - Időpont beállítása

XVIII.22. Opacity beállítása
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Tegyük fel, hogy ezután 1 másodpercig változatlanul szeretnénk hagyni a vezérlőnket, majd rá egy fél
másodpercen belül megint eltüntetni! Ehhez elengedhetetlen egy kulcskocka beszúrása másfél másodperchez, a
Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható gomb megnyomásával. Ezek után már csak 2
másodpercre kell állítanunk a Timeline-t, majd a vezérlőnk láthatóságát levenni 0%-ra. A végeredmény a Hiba:
A hivatkozás forrása nem található. ábrán látható. Vegyük észre, hogy az általunk beszúrt kulcskocka mellett a
Blend automatikusan két másik kulcskockát is beszúrt!

XVIII.23. Timeline – Kulcskocka hozzáadása

XVIII.24. Timeline – Automatikusan és manuálisan
beszúrt kulcskockák

Futtassuk a programot, és gyönyörködjünk az animációban, akárhányszor csak az ablakunk fölé húzzuk az
egeret!3 Természetesen rengeteg egyéb mozgással fokozhatjuk még az animációt, pl. ha az animálandó
vezérlőnk egy béka képét tartalmazó Image, „ugráltathatjuk” a békát azzal, hogy időről időre (értsd:
kulcskockáról kulcskockára) feljebb, illetve lejjebb mozgatjuk a formon, elforgatjuk, és így tovább.

3. Expression Design
Az Expression Design a Microsoft vektorgrafikus szerkesztője, mely lehetővé teszi a szerkesztett ábrák,
alakzatok XAML-be történő exportálását. A szoftver használata rendkívül egyszerű, mi is csak egy szemléltető
példán keresztül szeretnénk azt bemutatni. Szerkesszük meg a . és . fejezetek példáiban látott Path-t!
Az Expression Design Toolbox-ában válogathatunk a kívánt alakzathoz szükséges építőelemek között. Ehhez
egy törtvonalat (Polyline) és egy görbét (B-Spline) fogunk használni; a Hiba: A hivatkozás forrása nem
található. ábrán látható módon tudjuk jobb klikkel az ezeket tartalmazó menüt előhívni. Először rajzoljuk meg
az alakzat nagy részét tartalmazó törtvonalat (Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra)! Majd – a példa
kedvéért – utólag módosítsuk azt: adjunk új horgonypontokat (Anchor Point) a törtvonalhoz, majd mozgassuk el
az egyikünket (Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra)! Végül a körvonal hiányzó szakaszát görbeként
rajzoljuk meg (Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra)! Természetesen következhetne az alakzat
dizájnolása, pl. színek és vonalvastagság beállítása, transzformációk alkalmazása stb., ám nekünk most egy
„csupasz” alakzat XAML-be exportálása a célunk; a dizájnolási lépéseket abban a WPF-es formban kívánjuk
majd elvégezni (a . és . fejezetekben), melybe az alakzatot beépítjük.

A WPF-es projektek Blendből való futtatásával gondunk volt. Nem tudni, hogy ez vajon a Blend + SketchFlow Preview for Visual Studio
2012 defektusa vagy a saját rendszerünkkel volt gond. A probléma mindenesetre megoldható azzal, ha a projektünket megnyitjuk Visual
Studio-ban (is), és ott fordítjuk, futtatjuk.
3
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XVIII.26.

Polyline

rajzolása

XVIII.27 . Anchor Pointok hozzáadása és mozgatása
XVIII.25. Toolbox - Polyline, Anchor Point és BSpline

XVIII.28. B-Spline rajzolása
Nincs más hátra, mint az alakzat (XAML-be való) exportálása. Ehhez először jelöljük ki az alakzatot, majd
válasszuk ki a „File/Export” menüpontot! Itt több lehetőségünk is van az exportálás formátumának
kiválasztására; mi válasszuk ki a „WPF Canvas”-t, mint az a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábrán
látható!

XVIII.29. Exportálás WPF Canvas-ként
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Ekkor az alakzatunk Path-ként kerül exportálásra (egy Canvas részeként); mindebből a Canvas számunkra nem
lényeges (törölhető), a lényeg maga a Path, annak is a Data tulajdonsága, melyben az alakzatot kirajzoló
„parancssorozat” található (lásd a . fejezetet).4
<Canvas xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Width="112.313"
Height="50.5" Clip="F1 M 0,0L 112.313,0L 112.313,50.5L 0,50.5L 0,0">
<Path Width="112.354" Height="50.5" Canvas.Left="-0.041048" Canvas.Top="0"
Stretch="Fill" StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FFFFFFFF"
Data="F1 M 21.8125,0.500015C 14.3125,0.500015 6.8125,0.500015 3.3125,2.50002C
0.1875,4.50002 0.312508,8.5 0.812508,12.5L 4.81251,50L 54.3125,50L 65.8125,37.5L
72.3125,50L
111.813,50L 89.8125,0.5L 21.8125,0.500015 Z " />
</Canvas>

4

Egy másik exportálási lehetőség, a “XAML WPF Resource Dictionary” egy DrawingBrush (. fejezet) formájában exportálja az alakzatot.
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19. fejezet - Utószó
A jegyzetben sok hasznos, a mindennapi programozói munkában is lépten-nyomon előforduló témában
merítkeztünk meg. Elsősorban a WPF-ben alkalmazott fontosabb megoldásokat vettük sorra, olyan alapvetőeket
(és más technológiákban is alkalmazottakat), mint pl. a kioldók, az adatkötés, a stílusok/sablonok stb. A GUIkkal szemben támasztott mai igényekhez igazodva – és hogy a dizájnerek kedvére is tegyünk – az animációk
készítésébe is betekintettünk. Természetesen sok más téma adódik még magában a WPF-ben is, pl. adatnézetek,
médiakezelés, 3D-s támogatás stb.; az ezekben való elmélyülést segíthetik az irodalomjegyzékben felsorolt
irodalmak, illetve az interneten fellelhető rengeteg tananyag és fórum. Mindez pedig még fokozottabban igaz a
Silverlight-ra, mely a Microsoft egyre inkább támogatott technológiájává növi ki magát – gondoljunk csak az
olyan platformokra, mint a Windows Phone vagy a Windows 8! Ez utóbbi kapcsán persze némileg új szelek
fújnak, most már Windows Store alkalmazásokat is fejleszthetünk; ám ezt is megtehetjük XAML és C#
alapokon.
A LINQ talán kicsit kilóg mindezen témák közül, hiszen jóval kevésbé látványos pl. két adatgyűjteményt joinolnunk, mint pl. egy nyomógombot körbeforgatnunk… mégis ezek az adatgyűjtemények (melyek általában SQL
adatbázisok) és a tetejükön alkalmazott ORM eszközök jelentik egy modern, komoly alkalmazás alapjait. Az
érdeklődő olvasónak ezekben a témákban mindenképpen ajánljuk a felsorolt irodalmakat, és azt is, hogy
ismerkedjen más ORM eszközökkel is (melyek közül egyet-kettőt mi is felsoroltunk).
A további kalandozáshoz és szakmai fejlődéshez pedig sok sikert kívánunk!
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