
A Kiadó előszava 

Bátorfi Zsolt írja a blogjában1: 
„Az úgy volt, hogy egyszer csak megkerestek, tudunk-e segíteni a Képes 

Krónika 650. évfordulója alkalmából kiadandó új DVD elkészítésében. A feladat 
eredetileg az lett volna, hogy egy régimódi multimédiás (WM player) alkalma-
zást tervezzünk át a kor követelményeinek megfelelően... 

Ez valamikor a Silverlight Beta1 megjelenésének idejében, kora tavasszal lehe-
tett. …Gondoltunk hát egy nagyot, s úgy döntöttünk, mi lenne, ha nem DVD-t, ha-
nem egy teljes böngészőt kitöltő Silverlight alkalmazást valósítanánk meg. A dolog 
akkortájt meglehetősen bátor kezdeményezésnek tűnt, hiszen tudomásom szerint 
itthon még senki nem merte a fejébe venni, hogy a Silverlightot nem pusztán egy 
weblap kiegészítésének, hanem egy komplett, igencsak összetett funkcionalitást 
megvalósító .NET-es alkalmazásra használja.”  

A Microsof.NET-tel kapcsolatban állók – nemcsak a fejlesztők, hanem a 
könyvkiadó is – óhatatlanul a Silverlight bűvkörébe kerültek. Bizonyára más is 
úgy volt vele: biztos remek dolog a Silverlight, de talán lehet nélküle is létezni, és 
azt sem tudni, miért inkább ez, mint a hasonló Flash-alkalmazások. 

Később új hírek érkeztek a Silverlightról, olyanok, amelyek a kikerülhetetlen-
ségére hoztak érveket, különösen a fejlesztők számára. 

Az új változat, a Silverlight3 a hírek szerint túllép a multimédia területén, 
adatcentrikus alkalmazások, például ügyviteli programok létrehozását is lehető-
vé teszi. A Silverlight-alkalmazások adatbázisokhoz vagy üzleti logikához kap-
csolódhatnak, és onnan adatokat nyerhetnek ki, illetve adatokat vihetnek oda be, 
tehát üzleti alkalmazásokat is létre lehet hozni Silverlightban.  

Az új verzió külön komponens letöltése és telepítése nélkül teszi lehetővé, 
hogy a Silverlight-alkalmazást a felhasználó a böngészőn kívül futtassa. Az al-
kalmazás bekerülhet a Start menübe, saját ikonja lehet és akár internetkapcsolat 
nélkül is használható.  

Silverlight-alkalmazások bármelyik .NET-nyelvben készülhetnek, így C#-ban 
vagy Visual Basic-ben is. A könyv megjelenésekor pedig már készül a Silverlight 3-
tartalmak előállítására szolgáló Expression Blend 3, az elsősorban nem programo-
zóknak, hanem inkább tervezőknek, művészeknek szánt segédeszköz. A Blend 3 
végre képes Adobe Photoshopból és Illustratorból is importálni. 
                                                           
1 Siettünk a könyv megjelentetésével, Zsolt pedig nyaral valahol a világban. Az idézett szavak 

mind tőle vannak, de kihagytam azokat a szövegrészeket, amelyek nem feltétlenül illenek az 
előszóba. A teljes bejegyzés elolvasható itt: http://msportal.hu/blogs/batorfizsolt/archive/ 
tags/SilverLight/default.aspx 
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Bár a .NET némileg bonyolultabb a JavaScriptnél vagy az ActionScriptnél, a Sil-
verlightban való fejlesztéshez mégsem kell .NET-gurunak lenni: robusztus fejlesz-
tői eszközök állnak rendelkezésre. Ráadásul a Silverlight fel tud használni olyan 
programozási nyelveket, amelyekben kiforrott megoldások állnak rendelkezésre. 

„Bátorfi Zsolt, a Microsoft Magyarország fejlesztésiplatform-üzletágának techno-
lógiai szakértője szerint a .NET-fejlesztők ugyan sokan vannak, de egyelőre kevesen 
rendelkeznek azzal a kompetenciával, hogy üzleti, ügyviteli vagy egyéb alkalmazá-
sokat fejlesszenek webes környezetben. A Silverlight 3-ban viszont már integráltan je-
lenik meg több vezérlő, melyek segítségével jóval könnyebbé válik az akár üzleti, 
akár multimédiás alkalmazások fejlesztése. …Bátorfi várakozásai szerint a Silver-
light-penetráció a következő időszakban várhatóan nagyot ugrik majd. …Magyar-
országon a Microsoft céljai között többek közt az is szerepel, hogy az üzleti megoldá-
sok mellett a média, illetve a hirdetési piac is megismerje és elkezdje használni a Sil-
verlightot, azokon a területeken, ahol eddig a Flash volt az egyeduralkodó, illetve 
azokon is, ahová az sosem jutott el.” – írja a HWSW 2009. július 10-én2. 

* 

A szakma iránt érdeklődő könyvkiadó mindig nehéz helyzetben van, amikor egy 
szoftverújdonságról szóló könyv megjelentetését tervezi, hiszen a szakmai lelke-
sedését az eladhatóság szempontja korlátozza. A fenti érvek eléggé meggyőző-
nek tűntek, és remélhetőleg eléggé meggyőzőek annak a számára is, aki ebben az 
előszóban keres érvet arra, miért is vegye meg ezt a könyvet. 

A könyvet mi neveztük el „Első könyv”-nek: az eredeti mű címe Introducing 
Microsoft® Silverlight™ 3, szabványos Microsoft Press-cím, amelyet eddig min-
dig úgy magyarítottunk, hogy „Bemutatkozik a...”. Bár többféle Bemutatkozik... je-
lent már meg kiadónknál, a végkicsengés nem pozitív: az így nevezett könyvek 
(főleg a fehér borítósak) az úgynevezett döntéshozóknak szóltak, ennek megfele-
lően szakmai értelemben finoman szólva „legyengítettek” voltak. Az eredetit 
megtekintve úgy gondoltuk, hogy ez a könyv elsősorban a felkészült, komoly fej-
lesztők számára ad megfelelő információt, de természetesen nem minden részlet-
re kitérően. Úgy gondoljuk, olyan értelemben első könyv, hogy – ha a Silverlight 
széles körben elterjed – sok további könyv követheti. 

 
Bicske, 2009. augusztus 4. 
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2 A közvetett és pontos idézetek Bodnár Ádám, Dojcsák Dániel Megjelent a Silverlight 3 című cik-

kéből származnak: http://www.hwsw.hu/hirek/42517/microsoft-silverlight-3-web-multime-
dia-platform-fejlesztes.html 


