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Szoftvertechnológia és -technikák 
10. Gyakorlat 

 

Szoftverarchitektúrák: többrétegű 
alkalmazások 

Gyakorlat menete 
A gyakorlat célja a többrétegű szoftverarchitektúrák, ezen belül a két és háromrétegű architektúrák 

témakörének gyakorlása. A kapcsolódó előadás anyag a tárgy honlapján: „9. ea - Architekturális tervezés”. 

A gyakorlat egy adott pontig vezetett, utána önálló munka. A feladat egy kiinduló kód átalakítása. Egy 

rétegek nélküli alkalmazást alakítunk át kétrétegű, majd háromrétegű architektúrával rendelkezővé. Az 

alkalmazás UWP-s grafikus felülettel rendelkezik, ezt csupán felhasználjuk, csak a mögöttes logikát 

módosítjuk. 

A kiadott alkalmazás Visual Studio 2019 alatt működik. Szükséges hozzá a „Universal Windows Platform 

Development” nevű workload telepítése (a Visual Studio Installer segítségével). 

 

A segédlet végén található pár gyakori probléma és annak megoldása. 

Közös (vezetett) feladatok 

Feladat 1: Kiinduló állapot megismerése 
Ismerjük meg az alkalmazásunkat. Ez egy feljegyzés- illetve teendő kezelő program. A teendőinket 

egyesével visszük fel, írhatunk hozzá egy címet és egy részletesebb szöveget. Tudunk elemeket törölni, 

meglevőket szerkeszteni. A teendők emberekhez vannak rendelve. Minden emberhez külön teendő- vagy 

feljegyzés elemeket rögzíthetünk. A program az adatait fájlokba menti, így bezárás után is megmaradnak 

módosításaink. 

Indítsuk el a programot. 
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Nézzük meg a felhasználói felületet. 

• Felül tudunk váltani az emberek között. Ugyanitt tudunk új embert felvenni a „+” feliratú gombbal. 

• Az ember nevét a lap tetején tudjuk megváltoztatni (Name melletti szövegmező, majd Change 

gomb). 

• Szerkeszthetjük belekattintással a meglevő elemeket, és utána meg kell nyomni a Save gombot. 

Vagy törölhetünk közülük. 

• Tudunk felvenni újat a lista alján a gombbal. 

Ne lepődjünk meg, hogy ha nem minden működik tökéletesen. Van egy hiba az alkalmazásban! 

Ismerjük meg a forráskódot is. 

• A Models mappa alatt találjuk az adatainkat leíró osztályokat. A User egy felhasználót, a Note egy 

teendő elemet reprezentál. A *List-ek pedig ezen osztályok listái. A kód egy része itt a felhasználói 

felületen történő megjelenítéshez kötött. Ennek részletes ismerete nem fontos számunkra. 

• A View/NotesListView osztály C# kódját nézzük. Az UWP felhasználói felület XAML kódjával nem 

foglalkozunk. Itt találjuk az alkalmazás egész logikáját. Az egyes függvények feletti kommentek 

magyarázzák, melyik mit csinál. Fussuk végig. 

Feladat 2: Keressük meg a hibát a programban 
A programkódban van egy hiba. 

1. Vegyünk fel egy új feljegyzést. Állítsuk le az alkalmazást. 

2. Indítsuk újra a programot. Az előbb felvett új feljegyzés elem meg van. 

3. Most töröljük ki a Delete gombbal. A listáról eltűnt. 

4. Állítsuk megint le az alkalmazást és indítsuk el újra. 

Azt láthatjuk, hogy a törlés nem sikerült. Eltűnt a listáról, de aztán amikor újraindítottuk az alkalmazást, 

mégis újból megjelent. 

Mi lehet a hiba? Nézzük meg, hogyan működik az új elem felvétele. Ez a BtnAddNewNote_Click függvény 

lesz. 

1. Elkészíti az új feljegyzés elemet, egy új Note osztály példányként. 

2. Beszúrja a feljegyzések listába az új elemet. 

3. Menti a listát (fájlba). 

4. A megjelenített elemek közé is felveszi az új elemet. 

Nézzük meg a törlés kódját a BtnDelete_Click függvényben. Az is hasonlót csinál, csak épp eltávolít és 

nem újat vesz fel. Mi a gond? 

A probléma, hogy itt hiányzik az előbbi 3-as lépés, a fájlba való mentés. A felhasználói felületen 

megtörtént változtatást nem mentettük el a fájlba. Javítsuk ki. A törlést végző függvénybe írjuk bele a 

mentést is. 
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private void BtnDelete_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
{ 
     // this is the note to delete 
     var note = (Note)((Button)sender).DataContext; 
 
     // remove from the notes 
     allNotes.Remove(note); 
     saveNotesToFile(); 
 
     // remove from the currently displayed list 
     DisplayedList.Remove(note); 
} 

Próbáljuk ki a programot. Így már jól fog működni a törlés is. 

Feladat 3: Felhasználói felület és adatkezelés kódjának szétválasztása 
A probléma a program mostani kódjával, és a hiba oka, hogy az új feljegyzés felvétele és a törlése is 

bonyolult abban az értelemben, hogy túl sok mindenért felelős egyetlen függvény. Azért maradhatott ki 

könnyen a fent kijavított sor a törlés függvényből, mert a függvény egyszerre több dolgot is csinál, és nem 

egyértelmű, hogy a mentésért ő felel-e vagy sem. 

Ezt felismerve szervezzük át a program kód struktúráját. Célunk, hogy szétválasszuk a felhasználói felületet 

érintő kódrészeket és az adatkezelést, és ezzel oly módon szervezzük át a kódunkat, amely könnyebben 

átláthatóvá teszi őket. Ezzel együtt az osztályaink egyszerűsödni fognak, aminek köszönhetően csökken 

egy-egy osztály felelőssége, így jobban meg fogunk felelni az S-nek a SOLID elvekből („single 

responsibility”). Általánosságában, architektúra szinten a Separation of Concerns (SoC, felelősségi körök 

különválasztása) elvet alkalmaztuk, melynek az a lényege, hogy a kódrészeket (osztályokat) aszerint 

különítjük el/csoportosítjuk, hogy milyen felelősségi körbe tartozó feladatot végeznek. Ennek számos 

előnye van, többek között: kód könnyebb átláthatósága, bővíthetőség, újrafelhasználhatóság, unit 

tesztelhetőség, stb., az előadásanyagban részletesen szerepelnek. 

A felhasználói felület kódjából szervezzük ki a „logikát”, azaz azon részeket, amelyek nem a felhasználói 

felülettel és a megjelenítéssel foglalkoznak, hanem az adat betöltésével és kezelésével: 

• minden, ami fájlműveleteket tartalmaz (pl. loadNotesFromFile és társai); 

• a felhasználó és feljegyzések listákon történő manipulációk (pl. filterNotes és egyéb 

segédfüggvények). 

Kövessük az alábbi lépéseket. 

1. Készítsünk egy új mappát a projektben Logic néven. 

2. Készítsünk két új osztályt ide NoteRepository és UserRepository néven. 

3. Elemeljük át ezen osztályokba a fájl betöltés-mentés függvényeket, valamint az adatmanipulációs 

függvényeket. Minden adatmanipulációnak külön új függvényt készítünk. 

Az új NoteRepository osztály kódja: 
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public class NoteRepository 
{ 
    private static readonly string path = 
Path.Combine(Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder.Path, "notes.xml"); 
    private static readonly object _syncLock = new object(); 
    private NoteList allNotes; 
 
    public NoteRepository() { allNotes = loadNotesFromFile();  } 
 
    public NoteList FilterNotes(Guid userId) 
    { 
        var list = new NoteList(); 
        foreach (var item in allNotes) 
        { 
            if (item.Assignee == userId) 
                list.Add(item); 
        } 
        return list; 
    } 
 
    public void Add(Note newNote) 
    { 
        allNotes.Add(newNote); 
        SaveNotesToFile(); 
    } 
 
    public void Remove(Note note) 
    { 
        allNotes.Remove(note); 
        SaveNotesToFile();  
    } 
 
    // Az alábbi függvények csak át lettek emelve, tartalmuk nem változott. 
    // Az átemelés során töröljük is a NotesListView.xaml.cs-ből őket! 
    private NoteList loadNotesFromFile() { ... } 
    public void SaveNotesToFile() { ... } } 

 

Figyeljük meg, hogy a függvények kódja sokkal rövidebb és tisztább. Az Add és Remove függvényekben 

rögtön feltűnne, ha kifelejtenénk a mentést. 

Hasonlóan az új UserRepository  osztály kódja: 
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public class UserRepository 
{ 
    private static readonly string path = 
Path.Combine(Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder.Path, "users.xml"); 
 
    private static readonly object _syncLock = new object(); 
 
    private UserList allUsers; 
 
    public UserRepository() 
    { 
        allUsers = loadUsersFromFile(); 
    } 
 
    public IEnumerable<User> ListAll() 
    { 
        return allUsers; 
    } 
 
    public User Find(Guid? userId) 
    { 
        foreach (var u in allUsers) 
        { 
            if (u.Id == userId) 
                return u; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    public void Add(User newUser) 
    { 
        allUsers.Add(newUser); 
        saveUsersToFile(); 
    } 
 
    public void ChangeName(Guid userId, string newUserName) 
    { 
        foreach (var u in allUsers) 
        { 
            if (u.Id == userId) 
                u.Name = newUserName; 
        } 
        saveUsersToFile(); 
    } 
 
    // Az alábbi függvények csak át lettek emelve, tartalmuk nem változott. 
    // Az átemelés során töröljük is a NotesListView.xaml.cs-ből őket! 
    public string GetNewUserName() { ... } 
    private bool usernameExists(string newUserName) { ... } 
    private UserList loadUsersFromFile() { ... } 
    private void saveUsersToFile() { ... } 
} 

Ügyeljünk arra, hogy mindkét osztály legyen publikus, a class kulcsszó előtt szerepeljen a public szó (ennek 

egy későbbi feladat során lesz jelentősége). 
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A NotesListView osztályban cseréljük le az allNotes és allUsers változókat az új repository-jainkra. Ne 

felejtsük el a névtér using-ot! Majd pedig a fordítási hibák mentén menjünk végig az osztály többi részén, 

és cseréljük le a felhasználó és feljegyzés lista manipulációkat a repository osztályokban levő 

függvényhívásokra. Minden felhasználói eseménykezelő függvényben lesz pár cserélendő sor. 

using Tobbretegu.Logic; 
... 
public sealed partial class NotesListView : UserControl 
{ 
    private NoteRepository allNotes; 
    private UserRepository allUsers; 
 
    /// <summary> 
    /// Loads data from the files. 
    /// </summary> 
    private void NavView_Loaded(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        this.allNotes = new NoteRepository(); 
        this.allUsers = new UserRepository(); 
 
        foreach (var user in allUsers.ListAll()) 
            navView.MenuItems.Insert(navView.MenuItems.Count - 1, new 
NavigationViewItem() { Tag = user.Id, Content = user.Name }); 
 
        navView.SelectedItem = navView.MenuItems[0]; 
    } 

        private void NavView_SelectionChanged(NavigationView sender, 

NavigationViewSelectionChangedEventArgs args) 

    { 
        // selected user's id 
        var userId = args.SelectedItemContainer.Tag as Guid?; 
        if (!userId.HasValue) 
            return; 
 
        // refresh the selected user name on the UI 
 
        SelectedUser = allUsers.Find(userId); 
        tbUserName.Text = SelectedUser.Name; 
 
        // refresh the displayed list of notes on the UI 
        DisplayedList.Clear(); 
        foreach (var item in allNotes.FilterNotes(SelectedUser.Id)) 
            DisplayedList.Add(item); 
    } 
 
    private void BtnDelete_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        // this is the note to delete 
        var note = (Note)((Button)sender).DataContext; 
 
        // remove from the notes 
        allNotes.Remove(note); 
 
        // remove from the currently displayed list 
        DisplayedList.Remove(note); 
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    } 
 
    private void BtnAddNewNote_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        // create a new note with dummy date 
        var newNote = new Note() 
        { 
            ID = Guid.NewGuid(), 
            Assignee = SelectedUser.Id, 
            Title = "Add the title here", 
            Description = "Add to text here" 
        }; 
 
        // add to notes list 
        allNotes.Add(newNote); 
 
        // add to currently displayed list 
        DisplayedList.Add(newNote); 
    } 
 
    private void BtnSave_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        allNotes.SaveNotesToFile(); 
    } 
 
    private void BtnChangeName_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        // make sure user has a name 
        if (tbUserName.Text.Length == 0) 
            return; 
 
        // update the users list 
        string newUserName = tbUserName.Text; 
        allUsers.ChangeName(SelectedUser.Id, newUserName); 
 
        // update the displayed name on the UI 
        SelectedUser.Name = newUserName; 
        ((NavigationViewItem)navView.SelectedItem).Content = newUserName; 
    } 
 
    private void BtnAddNewUser_Click(object sender, Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs e) 
    { 
        // create a new user 
        string newUserName = allUsers.GetNewUserName(); 
        var newUser = new User() 
        { 
            Id = Guid.NewGuid(), 
            Name = newUserName, 
        }; 
 
        // add to users list 
        allUsers.Add(newUser); 
 
        // add menu item on UI 
        navView.MenuItems.Insert(navView.MenuItems.Count - 1, new NavigationViewItem() { 
Tag = newUser.Id, Content = newUser.Name }); 
        navView.SelectedItem = navView.MenuItems[navView.MenuItems.Count - 2]; 
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    } 

 

Vegyük észre a következőket: 

• A listák (allUsers, allNotes) átalakultak ún. repository-vá. A repository felelős a tárolási 

aspektusokért. 

• A felhasználói felület kódja a listák direkt manipulációja helyett függvényekkel változtatja a 

repository-kon a tartalmat (pl. a UserRepository.ChangeName). 

• A felhasználói felületet kezelő kódok egyszerűbbek lettek. Az adatmanipulációt egy sorban egy 

függvényhívással oldják meg. 

• A repository-k kódjában egyértelműbb, hova kell tenni Save*** hívást és hova nem. Pl. az Add és 

Remove függvényékbe, mert azok szerkesztik a tartalmat. 

Az így előállt alkalmazást kétrétegűnek hívjuk. A programkód logikailag két részre, két rétegre van osztva: 

(1) a felhasználói felület, és (2) az adatkezelés és -manipuláció (ez a Logic mappa tartalma). Azt is vegyük 

észre, hogy a felhasználói felület használja az adatkezelést, de fordítva nem. Ettől rétegek: egymásra 

épülnek, a fenti épít az alatta levőre, de fordítva nem. 

Feladat 4: Kétrétegű alkalmazás külön projektekkel 
A rétegek egymásra épülését még explicitebbé tudjuk tenni, ha a rétegeket külön projektekben helyezzük 

el. A mostani egyetlen projektünket megtartjuk a felhasználói felületnek. Mellette készítsünk egy új 

projektet az adatkezeléshez. 

1. Adjunk a solution-höz egy új projektet: File menü / Add / Project… 

a. A projekt típusa: „Class library (Universal Windows)” 

b. A neve legyen „Tobbretegu.Logic”. 

c. A projekt helye az sln fájllal megegyező könyvtárban legyen, tehát az sln mellett két 

mappa lesz végeredményben (alapértelmezésben ezt az útvonalat kínálja fel a VS). 

2. A felhasználói felület projektjéről („Tobbretegu”) tegyünk referenciát az új projektre. Erre azért 

van szükség, mert egy projektben akkor tudjuk egy más projektben levő osztályokat elérni, ha van 

referencia erre a másik projektre. 

a. A Solution Explorer-ben a Tobbretegu projekt alatt a References mappára kattintsunk 

jobb egérrel, és válasszuk az „Add Reference”-t. 

 
b. A Dialógusablakban pipáljuk ki a „Tobbretegu.Logic” sort. 
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3. Mozgassuk át a Model és a Logic könyvtárakat az új Tobbretegu.Logic nevű projektbe. Ehhez 

Solution Explorer-ben fogjuk meg a mappákat és húzzuk át a másik projektbe. Utána az eredeti 

helyéről töröljük őket. 

Ha mindent jól csináltunk, a programunk továbbra is lefordul. Ellenőrizzük! 

Miért is csináltuk ezen lépéseket, ha a program lényegében nem is változott? Hiszen kódhoz nem is 

nyúltunk. Azért választottuk szét a projekteket, hogy szabályozzuk a köztük levő kapcsolatot. A projektek 

között referencia (amit az előbb felvettünk) csak egyirányú lehet. A kódbázisunkban a Tobbretegu nevű 

projekt használhatja a Tobbretegu.Logic projektben definiáltakat, de fordítva nem. Így tehát a fordító 

ellenőrzi, hogy a két réteget megfelelően használjuk-e, csak a fentebbi használja a lentebbit (és fordítva 

nem). 

Megjegyzés: a projektek külön fájlokba, exe és dll-ekbe fordulnak. Ellenőrizzük is Explorerből, a 

„Tobbretegu\bin\x64\Debug\” mappában ott az UWP projekt kimenete, a Tobbretegu.exe, mely egy 

futtatható állomány. Mellette megtaláljuk a Tobbretegu.Logic projektünk kimenetét is, a 

Tobbretegu.Logic.dll, melyet az UWP projekt futás közben betölt és felhasznál.  Más nyelveken és 

platformokon is meg van a megfelelője a „projektek szétválasztásának”, pl. Java világában a package-eket 

használhatjuk erre.) 

Feladat 5: Háromrétegű alkalmazássá alakítás (1 - UserRepository) 
Vizsgáljuk meg a UserRepository kódját. Ha jobban megnézzük, még mindig két féle művelettel találkozunk 

az osztályban: a fájlműveleteket végző Save*** és Load***; valamint a program felhasználók felé 

elérhetővé tett funkcióit, mint a névváltoztatás (ChangeName függvény). Ez utóbbi funkciókat hívjuk üzleti 

logikának, az előbbit pedig adattárolásnak. Egy komplex alkalmazás esetében fontos lehet ezen két 

felelősségi kör különválasztása két külön rétegbe. Egyrészt könnyebb a kódot megérteni, ha nem 

keveredik ezen két felelősségi kör implementációja. Másrészt az adattárolás a logikától függetlenül is 

lecserélhető lesz az alkalmazásban, ez a hosszabb távú bővíthetőséget és karbantarthatóságot segíti. Az 

így kialakított, felhasználói felület, üzleti logika és adathozzáférés rétegekkel rendelkező alkalmazásunk 

háromrétegű architektúrával fog rendelkezni. 

Válasszuk szét a UserRepository osztályunkat, legyen külön logikát kezelő és adattárolást kezelő része. A 

Repository a tárolásért lesz felelős, és mellette készítünk új, ún. Service osztályokat, amelyek a logikáért 

felelősek. 

1. Készítsünk egy új mappát a Tobbretegu.Logic projektbe Repository néven. 

2. Másoljuk át a UserRepository osztályt ide (ctrl+c, ctrl+v, vagy áthúzva a fájlt, de közben tartsuk 

lenyomva a ctrl billentyűt). 

3. Nevezzük át az eredeti helyen, a Logic mappában a UserRepository osztályt UserService-re. 

Ehhez ne a Rename refactoringot használjuk, mert az a másolatot is átnevezi. Csak írjuk át a 

forrásfájlban az osztály és a konstruktor nevét, illetve a Solution Explorer-ben nevezzük át a fájlt. 

4. A UserRepository osztályban 
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• csak a load*** és save*** függvények maradjanak (és a path, _syncLock tagok); 

• mindkét függvény legyen statikus és publikus; 

• a SaveUsersToFile kapja a mentendő listát paraméterben; 

• és javítsuk ki a névteret, hogy tükrözze a repository mappát. 

namespace Tobbretegu.Repository 
{ 
    public class UserRepository 
    { 
        private static readonly string path = ... 
        private static readonly object _syncLock = new object(); 
 
        public static UserList LoadUsersFromFile() { // ... } 
 
        public static void SaveUsersToFile(UserList allUsers) { //... } 
    } 
} 

5. A UserService osztályból 

• töröljük a save*** és load*** függvényeket és a kapcsolódó tagváltozókat, 

• valamint a mentés és betöltés függvényhívásokat javítsuk a repository meghívásával. 

public class UserService 
{ 
    public UserService() { allUsers = Repository.UserRepository.LoadUsersFromFile(); } 
 
    public void Add(User newUser) { 
        // ... 
        Repository.UserRepository.SaveUsersToFile(allUsers); 
    } 
    public void ChangeName(Guid userId, string newUserName) { 
        // ... 
        Repository.UserRepository.SaveUsersToFile(allUsers); 
    } 

6. A NotesListView osztályban cseréljük le a UserRepository-t UserService-re (két helyen). Itt nem is 

kell mást változtatnunk. (A felhasználói felületre a mostani módosítás nincs kihatással. Ugye 

milyen jó, hogy leválasztottuk korábban a repository réteget!) 

Önálló feladatok 
Az alábbi feladatokat önállóan oldjuk meg. A probléma megértése után kövessük a javasolt lépéseket. Ne 

felejtsük el minden feladat végén kipróbálni a programunkat! 

Feladat 6: Háromrétegű alkalmazássá alakítás (2 - NoteRepository) 
Fejezzük be a korrekt háromrétegűvé alakítást a NoteRepository szétbontásával. 

1. Másold át a NoteRepository osztályt a Repository mappába. 

2. Nevezd át az eredeti helyen, a Logic mappában a NoteRepository osztály NoteService-re. 

3. A NoteRepository osztályban 

• csak a Load*** és Save*** függvények maradjanak (és a path, _syncLock tagok); 
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• mindkeét függvény legyen statikus és publikus; 

• a SaveNotesToFile kapja a mentendő listát NoteList típusként paraméterben; 

• és legyen a névtér Tobbretegu.Repository. 

4. A NoteService osztályból 

• töröljük a Save*** és Load*** függvényeket és a kapcsolódó tagváltozókat, 

• valamint a mentés és betöltés függvényhívásokat javítsuk a repository meghívásával. 

5. A NotesListView osztályban cseréljük le a NoteRepository-t NoteService-re (két helyen). 

6. A NotesListView osztály BtnSave_Click függvényében lesz egy hívás a mentéshez. A mentést 

átmozgattuk a repository-ba, itt viszont a service osztályon hívjuk a műveletet. Nincs mit tenni, a 

service osztályon készíts egy SaveNotesToFile függvényt, ami tovább hív a repository-ba. 

Feladat 7: A háromrétegű architektúra tükrözése a projektstruktúrában 
A korrekt háromrétegű architektúrához a projektszervezés is tükrözze a rétegeket. Készíts egy új projektet 

a DAL („data access layer”) rétegnek, és az adatkezelést mozgasd át ebbe az új projektbe. 

1. Készíts egy új „Class library (Universal Windows)” típusú projektet „Tobbretegu.DAL” néven a 

másik két projekt mellé. 

2. A „Tobbretegu” és „Tobbretegu.Logic” projektekből is tegyél referenciát erre az új projektre. 

3. Mozgasd át a Model és Repository mappákat ebbe az új projektbe, és töröld az eredeti helyéről 

(A Tobbretegu.Logic projektben csak a Logic mappa és a két service osztály maradjon). 

A fájlstruktúra tehát így néz ki: 
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Ellenőrizd, hogy a program lefordul-e, és helyesen működik-e. 

Extra feladatok 
Ezekhez a feladatokhoz csak a fentiek megoldása után nyúljuk, ha még maradt idő. Ezen feladatok a 

gyakorlat teljesítésébe nem számítanak bele. A feladatok itt már szándékosan csak a célt mondják meg, a 

megoldás kitalálása a feladat része. 

Feladat 8: Entitás osztályok közös projektbe 
A forráskódunk projektjeinek szerkezete egy helyen sérti a korrekt réteges felépítést. A legfelső rétegünk, 

a „Tobbretegu” nevű projekt hivatkozik a „Tobbretegu.DAL” projektre. Erre azért volt szükség, hogy ez a 

projekt is „lássa” a Note és egyéb adatreprezentációs osztályainkat. Ezen osztályokat entitás osztályoknak 

szokás hívni, az alkalmazásunk entitásait reprezentálják. 

Az az érdekes ezen osztályokban, hogy a program minden (legalábbis több) rétege használja őket. Helyezd 

ki az eddig a „Models” mappában lakó osztályokat egy új projektbe, aminek a neve legyen 

„Tobbretegu.Common” utalva arra, hogy közös osztályok vannak itt. Ne felejts el referenciát tenni minden 

projektből erre az új projektre! Az UWP projektből pedig távolítsd el a „Tobbretegu.DAL” referenciát: 

ehhez a Solution Explorerben a „Tobbretegu” projekt References csomópontját kell lenyitni, és a 

„Tobbretegu.DAL” elemet kiválasztva a DEL billentyűvel azt törölni. 

Feladat 9: DAL réteg lazán csatolása 
Ezt a feladatot csak akkor nézzük, ha a laboron sok idő maradt az önálló feladatokra. Ez egy kicsit 

nehezebb, több korábbi laborokon szereplő témakört is felölelő, magasabb szinten megfogalmazott 

feladat. 

Jelen megoldásunkban az adathozzáférési réteg osztályai szorosan csatoltak a logikai réteg service 

osztályaihoz. Ugyanis a  NoteService és UserService osztályokba be van égetve, hogy konkrétan milyen 

repository osztályokat (NoteRepository és UserRepository), és ezáltal milyen adathozzáférési 

implementációt használnak. Így bár különválasztottuk az adathozzáférés és a logika kódját, 

adathozzáférés tekintetében a kódunk jelen állapotában nem, vagy legalábbis nehezen kiterjeszthető: ha 

más, pl. adatbázis alapú adattárolást szeretnénk megvalósítani, akkor készíthetünk ehhez egy új DAL 

réteget új repository osztályokkal, de a logikai réteg service osztályait mind módosítani kell, hogy az új 

DAL réteg repository osztályokat használják.  

A megoldást a korábban már tanult Strategy és Dependency Injection minták bevetése jelenti.  A megoldás 

alappillérei: 

• IUserRepository és INoteRepository interfészek bevezetése. Egy igazán „korrekt” megoldásban 

ezeket egy külön projektben kellene felvenni, esetünkben a „Tobbretegu.Common” projekt 

tökéletesen megteszi. Az interfész definíciók elé mindenképpen írjuk ki a public kulcsszót. 

• A meglévő UserRepository és NoteRepository osztályok átalakítása úgy, hogy implementálják a 

IUserRepository és INoteRepository interfészeket, így a metódusaik már nem statikusak lesznek.  
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• A UserService (és a NoteService) osztály a konstruktorában kap egy IUserRepository (illetve 

INoteRepository) implementációt, melyet egy tagváltozóban eltárol, és ezt használja a 

műveleteiben. 

• A NotesListView osztályban, pontosabban annak NavView_Loaded műveletében történik a 

NoteService és a UserService példányosítása. Ennek során most már egy-egy repository 

implementációt is át kell adni a NoteService és a UserService konstruktorának: 

this.allNotes = new NoteService(new NoteRepository()); 
this.allUsers = new UserService(new UserRepository()); 

 Ahhoz, hogy ez leforduljon, az UWP-s projekben („Tobbretegu”) fel kell venni ismét a projekt 

referenciát a „Tobbretegu.DAL” projektre. Ez azért alakult így, mert az UWP-s projektünk felelős jelen 

pillanatban a service osztályok repository osztályokkal való felkonfigurálásáért is. 

Gyakori problémák 

A Visual Studio solution megnyitása után minden alá van húzva pirossal, avagy a fordítás 

során nem látszik, hogy bármi történne (pl. nincs az Output ablakban semmi) 
Valószínűleg még nem töltődtek le a NuGet csomagok. A Visual Studio nem ad erről visszajelzést, de a 

projekt megnyitása után elkezdi letölteni őket a háttérben. Amíg ez nem fejeződik be, nem tudunk 

dolgozni, mert szinte minden forráskód sort hibásnak jelöl. Vagy meg kell várni a letöltést, vagy 

megpróbálkozhatunk az alábbiakkal. 

1. Zárjuk be a Visual Studio-t. 

2. Nyissunk egy „Developer Command Prompt for Visual Studio”-t és navigáljunk el a solution fájlt 

tartalmazó könyvtárba. 

3. Adjuk ki az alábbi parancsot a csomagok letöltéséhez. Itt sorról sorra fogjuk tudni követni a 

letöltést. 

msbuild -t:restore 

Új projekt létrehozása során meg kell adni a platformokat 
Használjuk a Visual Studio által felajánlott alapértelmezett beállításokat, pl. 
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NU1605: Detected package downgrade: Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform 

from 6.2.9 to 6.2.8. Reference the package directly from the project to select a different 

version. 
Amikor egy új projektet hozunk létre, abba automatikusan a legújabb  

Microsoft.NetCore.UniversalWindowsPlatform NuGet csomagra mutató verzió kerül. A kiinduló 

projektünk ennél lehet, hogy régebbi verzióra mutat. A warning-gal nem kell foglalkozunk. 

Ha akarjuk, egységesíthetjük a verziókat. 

1. A Solution Explorer-ben kattintsunk a solution-re job egérrel, és válasszuk a „Manage NuGet 

Packages for Solution…” opciót. 

 
2. Majd kiválasztva a NuGet package-et bal oldalon, jobb oldalon minden projektet pipáljunk ki és 

kattintsunk az „Install” gombra. 

 


