
E L S Ő  F E J E Z E T  

Alkalmazásfejlesztés 
Windows Phone-ban  

Ez a fejezet a Windows Phone-t mutatja be: többek között az eszköz hardverjel-

lemzőit és a szoftver fejlesztőeszközeit. A bevezetést követően megnézzük, 

hogyan lehet egyszerű alkalmazásokat létrehozni és telepíteni, majd megismerjük, 

hogyan lehet elérni az alkalmazást a Windows Phone Marketplace-en keresztül. 

A fejezet receptjei a következő feladatok végrehajtását mutatják be: 

1.1. A Windows Phone hardverének áttekintése 

1.2. A Windows Phone fejlesztőeszközeinek az áttekintése 

1.3. és 1.4. Egyszerű Windows Phone Silverlight- és XNA-alkalmazás 

létrehozása 

1.5. Egyszerű Silverlight- és XNA-keverékalkalmazás létrehozása 

1.6. és 1.7. A Windows Phone-alkalmazás telepítése az emulátoron és 

az eszközön 

1.8. A Windows Phone-alkalmazás elhelyezése a Windows Phone 

Marketplace-be 

1.9. Windows Phone-próbaalkalmazás létrehozása 
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1.1. A Windows Phone áttekintése 

P r o b l é m a  

Új Windows Phone 7-es eszközt vásároltunk, és szeretnénk alkalmazásokat 

fejleszteni. Ehhez ismernünk kell az eszköz hardverjellemzőit, például a képer-

nyőfelbontást és a memóriaképességet, továbbá azt is, hogy az eszköz melyik 

érzékelőket és szolgáltatásokat nyújtja. 

Végül azzal is tisztában kell lennünk, hogy mit nyújt a Windows Phone ope-

rációs rendszer annak érdekében, hogy alkalmazásunkat a lehető legjobban in-

tegrálhassuk. 

M e g o l d á s  

A Microsoft az új okostelefonjához teljesen új operációs rendszert hozott létre: a 

Windows Phone-t. Ezt az operációs rendszert voltaképpen a semmiből írták, hogy 

utolérjék – és esetenként meghaladják – más operációs rendszerek funkcióit. 

Egy megbízható, gyors és nagy teljesítményű operációs rendszerhez a Micro-

soft hardverkövetelményeket szabott meg. Így minden Windows Phone-kompati-

bilis, már a piacon lévő vagy a jövőben piacra kerülő telefon legalább minimális 

közös hardverjellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen. A fejlesztők számára ez jó 

hír, hiszen úgy írhatunk kódokat, hogy tudjuk, mit is nyújt az okostelefon. 

A Windows Phone-t futtató eszköz a portrétájolásában 480 × 800 pixeles 

képernyőfelbontást nyújt. A jövőben a mobilszolgáltatók kisebb képernyőjű, 

320 × 480 pixeles felbontású okostelefonokat terveznek kibocsátani. Ezt szem 

előtt tartva, létrehozhatunk játékot, vagy megrajzolhatjuk a sprite-jainkat úgy, 

hogy tudjuk, a játékunkat ekkora felbontású képernyőn fogják játszani – vagyis 

nem lesz szükség skálázóműveletekre, képernyőszöveg-adaptációra stb. Még klasz-

szikus alkalmazások esetében sem, amelyek például szövegdobozokat és gombo-

kat mutatnak, ez a felbontás ugyanis gazdag interfészek megrajzolásához haszno-

sítható. 

Minden telefonnak három hardvergombja van, rendszerint a képernyő alján 

(lásd az 1.1. ábrát). Ezek a Back gomb, a Start gomb és a Search gomb. A bal 

oldali gomb az előző alkalmazásra vezet vissza (ahogyan a Back gomb egy inter-

netböngészőben). Ráadásul, ha a Back gombot egy másodpercig lenyomva tart-

juk, a Windows Phone megmutatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket újra 

lehet kezdeni (lásd bővebben a 2. fejezetben). A középső gomb bezárja az aktuá-

lis alkalmazást, és megmutatja a Start menüt, így a felhasználó másik alkalmazást 
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nyithat meg. A Start gombot lenyomva tartva a Windows Phone hangfelismerő-

jével kinyerhetünk és hívhatunk névjegyet, elindíthatunk egy alkalmazást, vagy 

diktálhatunk SMS üzenetet. A jobb oldali gombbal elérhető a kezdőképernyő, 

valamint keresést indíthatunk. Egyszerű szövegkeresést hajthatunk végre a Bing 

oldalt használva, vagy zeneszám-információt keresve meghallgathatjuk a zeneszá-

mot a Windows Phone-nal. Sőt a Windows Phone kamerájával információt nyer-

hetünk különféle tárgyakról úgy, hogy leolvassuk a vonalkódjukat, vagy úgy, 

hogy a Windows Phone olvassa a szöveget, és a Microsoft Tag szolgáltatását 

használja. 

 

1.1. ábra. Általános Windows Phone 7-es eszköz 

Fejlesztőként fontos megértenünk, milyen hatással vannak ezek a gombok egy 

alkalmazásra. Ha az összes gomb le van nyomva, a futó alkalmazás kikapcsol 

vagy lefagy. A fejlesztőnek olyan kódot kell szolgáltatnia, amely válaszol ezekre 

az eseményekre, esetleg adatot ment el elszigetelt tárolóba (egy alkalmazás dedi-

kált tárolója a merevlemezen). Az alkalmazás újramegjelenítéséhez vagy miután 



1. fejezet: Alkalmazásfejlesztés Windows Phone-ban 

4 

a felhasználó megnyomja a Back gombot, kódot kell írnunk ahhoz, hogy ugyanaz 

a helyzet álljon elő, amely a deaktiválás előtt fennállt (erről bővebben lásd a 2. 

fejezetet). 

A Windows Phone-t futtató eszközökben Soft Input Panel (SIP) engedélyezi, 

hogy a felhasználók a szövegmezőkbe szöveget írjanak. Hardverbillentyűzetet nem 

kötelező megadni. Az alkalmazás mindkét esetben ugyanúgy kap szövegbevitelt. 

Ez igaz a billentyűlenyomási eseményekre is. A Windows Phone a SIP-et automa-

tikusan megjeleníti, amikor a felhasználónak szöveget kell bevinnie. 

Az 1.1. ábrán a Windows Phone kezdőoldala és Metro elnevezésű interfésze lát-

ható. A Microsoft-tervezők a felhasználói visszajelzések alapján szembetűnő grafi-

kák helyett a tartalomra és az információra helyezték a hangsúlyt. Így a képernyőt a 

metróban vagy a reptéren látható bannerekhez hasonló részekkel töltötték fel. 

Minden négyzetet és négyszöget live tile-nak hívnak, ezek a csomóponthoz (hub) 

nyújtanak hozzáférést. Mindegyik live tile valós időben frissül a csomópontból 

vett információval. A csomópont egyfajta aggregátor, amely hasonló informáci-

ókat csoportosít például a világhálóról vagy magáról a telefonról, továbbá kö-

zösségi hálózatokról vett csoportfotókat mutat. Az Office például tile-számlálót 

szolgáltat, amely jelzi a bejövő e-mailek számát, amikor új e-mail érkezik. Tehát a 

csomópont helyi (a telefonon lévő) és távoli (a felhőben és az interneten lévő) 

információk halmazát tartalmazza. A Pictures csomópont egyrészt a belső kame-

rával készített, másrészt a közösségi hálózatokon, például a Facebookon lévő 

képeket foglalja magában. A Windows Phone 7-es hat csomópontot szolgáltat: 

 People 

 Office 

 Pictures 

 Music and Videos 

 Marketplace 

 Games 

A telefon maximálisan testre szabható, a live tile-okat eltávolíthatjuk, a preferál-

takat hozzáadhatjuk, mozgathatjuk őket stb. A felhasználó két grafikus téma 

közül választhat: sötét vagy világos. Ezek különböző háttérszínt adnak (fekete és 

fehér), amelyet figyelembe kell venni akkor, amikor ikonokat, gombokat és ké-

peket rajzolunk egy alkalmazás számára. 

A felhasználó a többérintős képernyőn keresztül kommunikálhat a Windows 

Phone-nal. Az ujjak használatával számos mozdulat végrehajtható: koppintás, 
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tile-ok mozgatása, szöveg és képek nagyítása, illetve kicsinyítése stb. Minden for-

galmazónak, amely Windows Phone-t futtató eszközöket gyárt, minimum négy-

pont-kapacitású többérintős képernyőt kell nyújtania, így az érintőképernyőn 

minimum négy ujj használható. 

A Windows Phone-t futtató eszköz 256 MB vagy több RAM-mal és 8 GB 

vagy több flashtárolóval rendelkezik. A processzor a forgalmazótól függ, de 

legalább 1 GHz frekvenciát kell nyújtania. 

Végül a Windows Phone-t futtató eszköz érzékelőket és szolgáltatásokat tar-

talmaz, hogy a felhasználói élményt a következő szintre emelje. A legfontosab-

bak listája a következő: 

A-GPS: Ez az érzékelő az Assisted Global Positioning System. 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiolvassa lokális pozícióját hosz-

szúsági és szélességi koordináták szerint, amelyek a műholdas szol-

gáltatásokból és a cellaoldali háromszögelésből következnek. 

Az utóbbi kevésbé pontos, mivel a telefonhoz legközelebbi rádió-

hálózatot reprezentálja, ám hasznos, ha nincsenek vagy alacsonyak 

a műholdas jelek. 

Accelerometer: Ez az érzékelő lehetővé teszi, hogy a programok érzé-

keljék, mikor mozog a telefon – például, ha a felhasználó felveszi 

az asztalról, hogy hívást fogadjon, vagy rosszabb esetben, ha kiesik 

a kezéből. 

Wifi: Ezzel az érzékelővel a telefon az internetkapcsolat eléréséhez 

wifiponthoz tud csatlakozni. 

Camera: Ezzel az érzékelővel a felhasználó képeket és videókat ké-

szíthet egy 5 vagy több megapixeles fényképezőgéppel, vakuval. 

Az új Windows Phone modelljeinek frontális fényképezőgépük van 

(általában kevésbé hatékony), amely videohívások és videochatek 

esetében hasznos. 

Office: Ezt a szolgáltatást nem nagyon hirdetik, pedig minden tele-

fon rendelkezik a Microsoft Office jól használható és hatékony 

verziójával, a megszokott alkalmazásokkal, ilyen a Word, az Excel, 

az Outlook és a PowerPoint. Az Office csomópontját teljes mér-

tékben integrálták az Office 365-tel, a dokumentumokat pedig 

közvetlenül a SkyDrive felhő meghajtóján is lehet tárolni. 
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Location: Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználót lo-

kalizálni lehet, pozícióját a Bing Maps ábrázolhatja. 

Push Notifications: Ez a szolgáltatás meggátolja, hogy a telefon az in-

ternetről információt kérjen. A telefon vár, amíg a rajta kívül eső 

programoktól értesítést kap, elkerülve az új információ folyamatos 

keresését. 

Multitasking: A Windows Phone többfeladatos programfuttatást 

implementál, lehetővé téve a fejlesztők számára a háttérbeli folya-

matok, a feladatütemezés, a háttérbeli fájlletöltés és a háttérbeli ze-

nelejátszás létrehozását. 

A fejlesztők az összes érzékelőt és szolgáltatást használhatják, hogy innovatív 

alkalmazásokat hozzanak létre, és ezeket eladhatják a Windows Phone 

Marketplace-en. Nem kell a hardverkülönbségek miatt aggódniuk (például, hogy 

egy bizonyos cellamodellnek van-e gyorsulásmérője), mivel minden Windows 

Phone ugyanazokkal a minimumfunkciókkal rendelkezik. 

1.2. Fejlesztőeszközök 

P r o b l é m a  

El szeretnénk kezdeni a Windows Phone-ra fejleszteni. Ehhez tudni szeretnénk, 

mely eszközöket és nyelveket kell használnunk egy alkalmazás elkészítéséhez. 

M e g o l d á s  

Le kell töltenünk a Microsoft Windows Phone Developer Tools-t. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

Azt mondhatjuk, ha van Windows Mobile fejlesztői tapasztalatunk, jobb, ha ezt 

elfelejtjük. Ez természetesen így nem teljesen igaz. A Windows Phone fejlesztésé-

ben, nincs meg az a szabadság, hogy alacsony szintű alkalmazások létrehozására C 

vagy C++ nyelvet használjunk. A Microsoft csak .NET-tel engedélyezte az alkal-

mazások fejlesztését a Windows Phone-ra. Még ha találunk is kerülőutat – például 

valamilyen közbenső nyelv (IL – Intermediate Language) kódjának a befecskende-
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zését a futtatás alatt –, emlékeznünk kell rá, hogy minden alkalmazást a Windows 

Phone Marketplace oszt el. Természetesen, mielőtt a felhasználókhoz eljutna az 

alkalmazásunk a Marketplace-en, át kell mennie különböző engedélyezési lépése-

ken, és biztosak lehetünk abban, hogy egy nem .NET-alkalmazás nem jut át a 

tanúsítási folyamaton. 

Háromféle alkalmazást hozhatunk létre: Silverlightot Windows Phone-ra, 

XNA-t Windows Phone-ra és a kettő kombinációját. Az első egyéni Silverlight 

4-es verziót használ, amelyhez a Microsoft néhány speciális funkciót adott. 

A második XNA-könyvtárakat használ, és videojátékok létrehozását célozza 

meg. A harmadik a Silverlight és az XNA kombinációját használja. Ez általában 

jó megoldás olyan játékokhoz, amelyekben a menü- és az internet-hozzáférést a 

pontmegosztáshoz Silverligh-vezérlőelemek hajtják végre, a játékmodellt animá-

ciókkal, zenével stb. pedig az XNA készíti. 

Megjegyzés Ha a régi Windows Phone 7-es operációs rendszerhez való alkalmazást 

szeretnénk kiadni, tudnunk kell, hogy az alkalmazásban kombinálhatjuk a Silverlight- 

és az XNA-technológiákat. Az egyetlen korlátozás az interfésszel kapcsolatos; nem 

rajzolhatunk Silverlighttal vezérlőket és XNA-val sprite-okat egyszerre. Másrészt, hasz-

nálhatunk Sillverlightot az interfészre és XNA-könyvtárakat arra, hogy a telefonon lévő 

médiatárolónak teljes hozzáférést biztosítsunk például hanganyag rögzítéséhez. 

A Windows Phone-alkalmazás írásához C# vagy Visual Basic használható. 

A fejlesztés elkezdéséhez először le kell töltenünk a Windows Phone Developer 

Toolst innen http://create.msdn.com/en-us/home/ getting_ star-

ted. A telepítés Visual Studio 2010 Express for Windows Phone-t, Windows 

Phone Emulatort, Silverlight Toolst, XNA 4-et, WCF Data Services Client for 

Window Phone-t, Microsoft Advertising SDK for Windows Phone-t és Micro-

soft Expression Blend for Windows Phone-t tartalmaz. Ha a gépünkön már van 

Visual Studio 2010, a telepítés csak a szükséges fájlokat installálja, és az új pro-

jektsablonokat a fejlesztőeszköz legközelebbi elindításánál látjuk. 

A Microsoft Windows Phone Developer Tools installálásának lépései a kö-

vetkezők: 

1. Miután letöltöttük, indítsuk el a telepítőt (vm_web.exe). 

2. Fogadjuk el a licencmegállapodást. 

3. A Customized telepítés választásával megadhatjuk azt a mappát, 

amelybe az eszközöket installálni szeretnénk. 

http://create.msdn.com/en-us/home/
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4. Várjuk meg, amíg a telepítő az összes szükséges fájlt letölti az 

internetről. A letöltött fájlok száma attól függ, mi van már meg 

az operációs rendszerben. 

5. Ha internetkapcsolat nélküli gépre kell fejlesztőeszközöket tele-

pítenünk, használhatjuk az ISO verzióját innen: http://go. 

microsoft.com/fwlink/?LinkID=223971. 

1.3. Egyszerű Silverlight Windows Phone-
alkalmazás létrehozása 

P r o b l é m a  

Silverlighttal kell Windows Phone-alkalmazást létrehoznunk. 

M e g o l d á s  

Használjunk Visual Studio 2010-et (Express, Professional vagy felsőbb verziót). 

Használjuk a Windows Phone Application projektsablonját. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

A Visual Studio 2010 megnyitása után hozzunk létre új projektet. A File menüből, 

válasszuk a New Item Project Item lehetőséget (vagy nyomjuk le a Ctrl + Shift + N 

billentyűkombinációt). Az 1.2. ábra mutatja azt a párbeszédablakot, amely a New 

Project parancs indítása után megjelenik. 

A bal oldali Installed Templates-ből válasszuk a Silverlight for Windows 

Phone-t. A Visual Studio 2010 öt projektsablont nyújt: 

 A Windows Phone Application vázkódot hoz létre általános tele-

fonalkalmazáshoz; vezérlő vagy más egyéb nincsen hozzáadva. 

 A Windows Phone Databound Application Windows Phone-alkal-

mazást hoz létre, lista- és navigálásvezérlőket adva hozzá. 

 A Windows Phone Class Library vázkódot hoz létre Windows 

Phone-specifikus külső szerelvényhez. 
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 A Windows Phone Panorama Application olyan alkalmazást hoz lét-

re, amely tartalmazza a panorámavezérlőt (erről bővebben lásd 

a 3. fejezet 3.7. receptjét). 

 A Windows Phone Pivot Application olyan alkalmazást hoz létre, 

amely tartalmazza a Pivot vezérlőt (erről bővebben lásd a 3. fe-

jezet 3.7. receptjét). 

 A Windows Phone Silverlight and XNA Application olyan alkalma-

zást hoz létre, amely Silverlight- és XNA-technológiát is használ 

(erről bővebben lásd az 1.5. receptet). 

 

1.2. ábra. Visual Studio 2010 New Project párbeszédablak 

 A Windows Phone Audio Playback Agent osztálykönyvtárat hoz létre 

a háttérügynökkel háttérbeli zenelejátszásra (erről bővebben lásd 

a 8. fejezet 8.6. receptjét). A Windows Phone Audio Streaming Agent 

osztálykönyvtárat hoz létre háttérügynökkel, hanganyag áramlá-

sához (erről bővebben lásd a 8. fejezet 8.6. receptjét). 

 A Windows Phone Scheduled Task Agent osztálykönyvtárat hoz lét-

re háttérügynökkel ütemezett feladatok végrehajtására (erről bő-

vebben lásd a 2. fejezet 2.8., 2.9. és 2.10. receptjét). 
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Válasszuk a Windows Phone Application projektsablonját, és gépeljük be 

SimpleSilverlightApplication elnevezést a projekt névszövegdobozába. 

Válasszunk egy helyet, ahová a projektet menteni szeretnénk, és kattintsunk az 

OK gombra. 

A Visual Studio 2010 kéri a célplatform kiválasztását az új Windows Phone-

alkalmazáshoz. Válasszuk a Windows Phone OS 7.1 tételt a párbeszédablakból, 

és kattintsunk az OK gombra (lásd az 1.3. ábrát). 

 

1.3. ábra. A Visual Studio 2010 kéri a cél Windows Phone OS verzió kiválasztását 

Megjegyzés A Visual Studio 2010 többcélú funkciót kínál, amely a fejlesztőnek lehe-

tővé teszi régi Windows Phone 7-es vagy új Windows Phone 7.1-es alkalmazás lét-

rehozását. Ha olyan alkalmazást fejlesztünk, amely nem használ olyan új funkciókat, 

mint a hálózatkezelés, a live tile-ok stb., választhatjuk a régebbi Windows Phone OS 

7.0-s verziót is, hogy biztosítsuk, az alkalmazásunk minden új vagy régi operációs 

rendszerrel felszerelt telefonon fusson. 

Várjunk, amíg a Visual Studio 2010 megír minden fájlt és mappát, néhány másod-

perc múlva a MainPage.xaml megnyílik a Visual Studio 2010 integrált fejlesztési 

környezetében (IDE – Integrated Development Environment) (lásd az 1.4. ábrát). 

A  k ó d  

A projekt két fő fájlt tartalmaz: App.xaml és MainPage.xaml. Két osztály 

jön létre: az App osztály és a MainPage osztály (lásd az osztálydiagramot az 1.5. 

ábrán). A többi fájl erőforrás, mint a nyitóképernyő kép, a háttérkép és az alkal-

mazásikon. 
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1.4. ábra. A MainPage.xaml szerkesztésre kész 

 

1.5. ábra. Osztálydiagram az App és a MainPage osztályokra 

Végül az WMAppManifest alkalmazás-jegyzékfájl olyan alkalmazási adatokat 

tartalmaz, mint a cím, az erőforrásnevek stb. Ugyancsak tartalmazza a képessé-

gek listáját, amelyeket meg kell határoznunk, ha egy bizonyos telefonfunkciót 
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akarunk használni. Például, ha alkalmazásunkban a telefonmikrofont szeretnénk 

használni, az ID_CAP_MICROPHONE képességet kell hozzáadnunk. A fájl több 

mint tíz, előredefiniált képességgel érkezik. Ha ezeket nem használjuk, el kell 

őket távolítanunk. 

Fókuszáljunk a két fő fájlra. A MainPage.xaml fájl Extensible Application 

Markup Language- (XAML-) jelöléseket tartalmaz, amelyek a főoldalt definiál-

ják. A kód elején, az alkalmazás által használt minden névtér deklarálva van. 

<phone:PhoneApplicationPage 

    x:Class="SimpleSilverlightApplication.MainPage" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/ 

           presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls; 

                 assembly=Microsoft.Phone" 

    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell; 

                 assembly=Microsoft.Phone" 

    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/ 

             blend/2008" 

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/ 

              markup-compatibility/2006" 

... 

A gyökércímke a PhoneApplicationPage, ez az az osztály, amelyből az al-

kalmazásunk származik. A phone: előtag szükséges, mivel a Phone Applica-

tionPage név a clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls; assem-

bly=Microsoft.Phone névtérben van meghatározva. Az x:Class attribútum 

megállapítja, hogy a MainPage osztály a mögöttes kódban van meghatározva, és 

az SimpleSilverlightApplication névtér tartalmazza. Az első névtér az 

XAML-kódban a fő Silverlight-névtér; az x névtér minden olyan extra XAML-

elem definícióját tartalmazza, amely az előző névtérben nincs meghatározva. 

A shell, d és mc névterek Windows Phone-alkalmazás-specifikusak, és jelölé-

seket tartalmaznak a parancsfelületi utasításokhoz, a Microsoft Expression Blend-

hez, továbbá a Visual Studio tervezőjének. 

A <phone:PhoneApplicationPage> jelölés többi attribútuma az alkalma-

zás tájolását, betűkészletét és színeit határozza meg. Érdemes megjegyezni a Win-

dows Phone erőforrásszótára által nyújtott statikus erőforrások használatát (lásd 

http://msdn.microsoft.com/enus/library/ff769552(v=vs.92).aspx) 

az elérhető erőforrások teljes listájáért. 
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... 

    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768" 

    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 

    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 

    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 

A kódban kétsoros adatrács is van. Az első sorban Stackpanel található két 

szövegblokkal, a második sorban pedig Contentpanel, ahol vezérlőket adha-

tunk hozzá. 

    <!--LayoutRoot is the root grid where all 

        page content is placed--> 

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="*"/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <!--TitlePanel contains the name of the 

            application and page title--> 

        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" 

                    Margin="12,17,0,28"> 

            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" 

                       Text="MY APPLICATION" 

                       Style="{StaticResource 

                               PhoneTextNormalStyle}"/> 

            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="page name" 

                       Margin="9,-7,0,0" 

                       Style="{StaticResource 

                               PhoneTextTitle1Style}"/> 

        </StackPanel> 

        <!--ContentPanel - place additional content here--> 

        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" 

              Margin="12,0,12,0"></Grid> 

    </Grid> 

A másik fontos fájl az App.xaml, valamint a kapcsolódó mögöttes kód 

App.xaml.cs fájlja. Az Application gyökércímke képviseli azt az osztályt, 
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amelyből az App osztályunk származik. Az x:Class attribútum ismét az osztály 

és az azt tartalmazó névtér nevét foglalja magában. A névterek ugyanazok, mint 

a fentiek. Az <Application.Resources> jelöléssel egyéni erőforrásokat ad-

hatunk hozzá az alkalmazáshoz. De a legfontosabb kódszakasz az, amelyet az 

<Application. ApplicationLifetimeObjects> tartalmaz, amely négy 

eseménykezelőt határoz meg válaszként az alkalmazás élettartamában négy fon-

tos eseményre. A Launching esemény az alkalmazás indításánál következik be, 

a Closing esemény az alkalmazás bezárása előtt, az Activated esemény ak-

kor, amikor a felhasználó, más telefonalkalmazások böngészése után visszatér az 

alkalmazáshoz, valamint a Deactivated esemény akkor, amikor a felhasználó 

elhagyja az alkalmazást (például a Back gomb megnyomásával vagy bejövő hívás 

megválaszolásával). 

<Application 

    x:Class="SimpleSilverlightApplication.App" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/ 

           presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls; 

                 assembly=Microsoft.Phone" 

    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell; 

                 assembly=Microsoft.Phone"> 

    <!--Application Resources--> 

    <Application.Resources> 

    </Application.Resources> 

    <Application.ApplicationLifetimeObjects> 

        <!--Required object that handles lifetime events 

            for the application--> 

        <shell:PhoneApplicationService 

            Launching="Application_Launching" 

            Closing="Application_Closing" 

            Activated="Application_Activated" 

            Deactivated="Application_Deactivated"/> 

    </Application.ApplicationLifetimeObjects> 

</Application> 

Az App.xaml.cs mögöttes kódban sok érdekes öngeneráló kód van. Először is 

vannak eseménykezelők, ahol az alkalmazás törlésre való kijelölésére (tombsto-
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ning) válaszként be kell illesztenünk a kódunkat (a törlésre való kijelölésről bőveb-

ben lásd a 2. fejezetet). 

        // Code to execute when the application is 

        // launching (e.g., from Start) 

        // This code will not execute when the application is 

        // reactivated 

        private void Application_Launching(object sender, 

                     LaunchingEventArgs e) 

        { 

        } 

        // Code to execute when the application is activated 

        // (brought to foreground) 

        // This code will not execute when the application is 

        // first launched 

        private void Application_Activated(object sender, 

                     ActivatedEventArgs e) 

        { 

        } 

        // Code to execute when the application is deactivated 

        // (sent to background) 

        // This code will not execute when the application is 

        // closing 

        private void Application_Deactivated(object sender, 

                     DeactivatedEventArgs e) 

        { 

        } 

        // Code to execute when the application is closing 

        // (e.g., user hit Back) 

        // This code will not execute when the application is 

        // deactivated 

        private void Application_Closing(object sender, 

                     ClosingEventArgs e) 

        { 

        } 

Az App osztály konstruktorában, alkalmazásinicializálási lépések vannak. 
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        public App() 

        { 

        ... 

            // Standard Silverlight initialization 

            InitializeComponent(); 

            // Phone-specific initialization 

            InitializePhoneApplication(); 

        } 

Az InitializePhoneApplication metódusban RootFrame jön létre. 

A Frame a legfőbb vezérlő, amely telefonlapokat tartalmaz. Oldalak közötti 

navigációt engedélyez, tájolást kezel, és területet foglal le a rendszersávnak, va-

lamint az alkalmazássávnak. A Navigated eseménnyel detektálható az, hogy 

mikor fejezte be az alkalmazás az inicializálást. Addig a nyitóképernyő látható. 

A SplashScreenImage.jpg kép a nyitóképernyő, de testre szabható vagy 

másik preferálttal kicserélhető. 

        private void InitializePhoneApplication() 

        { 

            if (phoneApplicationInitialized) 

                return; 

            // Create the frame but don't set it as 

            // RootVisual yet; 

            // this allows the splash 

            // screen to remain active until the application 

            // is ready to render. 

            RootFrame = new PhoneApplicationFrame(); 

            RootFrame.Navigated += 

                      CompleteInitializePhoneApplication; 

            // Handle navigation failures 

            RootFrame.NavigationFailed += 

                      RootFrame_NavigationFailed; 

            // Ensure we don't initialize again 

            phoneApplicationInitialized = true; 

        } 
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Végül a CompleteInitializePhoneApplication eseménykezelőben a 

RootVisual tuladonság RootFrame-re van beállítva. A RootVisual a fő al-

kalmazásinterfész. 

        private void CompleteInitializePhoneApplication( 

                     object sender, NavigationEventArgs e) 

        { 

            // Set the root visual to allow the 

            // application to render 

            if (RootVisual != RootFrame) 

                RootVisual = RootFrame; 

            // Remove this handler since it is no longer needed 

            RootFrame.Navigated -= 

                      CompleteInitializePhoneApplication; 

        } 

 

1.6. ábra. Egyszerű Silverlight Windows Phone-alkalmazás az emulátorban  
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H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Nyomjuk le a Ctrl + F5 billentyűkombinációt (vagy a menüből válasszuk a Debug 

 Start Without Debugging parancsot).  

Miután a Visual Studio 2010 összeállítja a kódot, az alkalmazás elindul. A Vi-

sual Studio 2010 elindítja a Windows Phone Emulator alkalmazást (hacsak nem 

módosítottuk a célt a kapcsolódó legördülő listamezőből, a Windows Phone 

Emulator az alapértelmezett), és láthatjuk, hogy az alkalmazásunk az emulátor-

ban fut (lásd az 1.6. ábrát). 

1.4. Egyszerű XNA Windows Phone-alkalmazás 
létrehozása 

P r o b l é m a  

XNA-val kell Windows Phone-alkalmazást létrehoznunk. 

M e g o l d á s  

Használjunk Visual Studio 2010-et (Express, Professional vagy felsőbb verziót). 

Használjuk a Windows Phone Game (4.0) projektsablont. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

Miután megnyitottuk a Visual Studio 2010-et, nyomjuk le a Ctrl + Shift + N 

billentyűkombinációt. Ez megjeleníti a New Project párbeszédablakot. 

Válasszuk az XNA Game Studio 4.0 sablont a bal oldali Installed 

Templatesből, majd a Windows Phone Game (4.0) projektsablont (lásd az 1.7. 

ábrát). Írjuk az SimpleXNAApplication értéket a projekt Name szövegdobo-

zába, és kattintsunk az OK gombra. 

Kattintsunk az OK gombra a Windows Phone OS 7.1 platform kiválasztásá-

hoz, és néhány pillanat múlva két projektünk lesz a megoldásban. Az egyik a 

fájlokat tartalmazza a játék létrehozásához, a másik speciálisan erőforrásokhoz 

van, mint a sprite-ok, a képek és a hangok. 
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1.7. ábra. Új Windows Phone-alkalmazás létrehozása Windows Phone Game (4.0) 

projektsablonnal 

A  k ó d  

A fő fájl a projektben a Game1.cs; ez tartalmazza a kódot játék létrehozásához 

a Windows Phone-on, a Game osztályból származó Game1 osztállyal (lásd az 1.8. 

ábra saját osztálydiagramját). A projektsablon semmi lényegeset nem csinál azon 

kívül, hogy létrehozza a kódot a képernyő CornflowerBlue színnel való befesté-

séhez. De érdemes figyelembe venni az osztálystruktúrát és a metódusait ahhoz, 

hogy megértsük, hogyan működik az XNA-játék. 

Az osztály konstruktorában GraphicsDeviceManager objektum jön létre. 

Ez az objektum a Windows Phone grafikai eszközkezelőjét ábrázolja, és tulaj-

donságokat tartalmaz a felbontás módosításához, a teljes képernyős üzemmódba 

kapcsoláshoz és egyebekhez. 30 filmkocka per másodpercre (fps – frames per 

second) állítja be a frissítési filmkocka rátáját, ez azt jelenti, hogy egy másodperc 

alatt az Update metódust 30-szor hívja. Végül, amikor a telefonképernyő zárol-

va van, a kód spórol az akkumulátorfogyasztással, az InactiveSleepTime tulaj-

donság egy másodpercre való beállításával. 
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1.8. ábra. A Game1 és a Game osztályok diagramja 

public Game1() 

        { 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

            // Frame rate is 30 fps by default for 

            // Windows Phone. 

            TargetElapsedTime = TimeSpan.FromTicks(333333); 

            // Extend battery life under lock. 

            InactiveSleepTime = TimeSpan.FromSeconds(1); 

        } 

Az objektumok inicializálásához az Initialize metódusba kell tennünk a 

kódot. 
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        protected override void Initialize() 

        { 

            // TODO: Add your initialization logic here 

            base.Initialize(); 

        } 

A következő metódus, amelyet az XNA keretrendszer hív, a LoadContent. Eb-

ben a metódusban be kell töltenünk azt a tartalmat, amelyet korábban a megol-

dásban a Content projekthez adtunk hozzá. Képeket, hanganyagokat, sprite-okat, 

3D-s modelleket és minden játékerőforrásunkat hozzáadhatjuk. 

        protected override void LoadContent() 

        { 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to 

            // draw textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

            // TODO: use this.Content to load your game 

            // content here 

        } 

Végül az XNA-játék keretrendszere belép egy olyan ciklusba, amelyben két metó-

dus egyenként automatikusan van hívva – először az Update metódus, utána 

a Draw metódus. Az Update metódusban hozzá kell adnunk azt a kódot, amely a 

játék logikáját, a sprite-ok mozgását, az ütközési algoritmust és egyebeket vezérel. 

A Draw metódusban játékobjektumokat rajzolunk – ezt lehetőleg gyorsan tegyük. 

A Draw metódusban ne update-eljünk, és ne ellenőrizzünk játékobjektumokat. 

        protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 

            // Allows the game to exit 

            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back 

                                == ButtonState.Pressed) 

                this.Exit(); 

            // TODO: Add your update logic here 

            base.Update(gameTime); 

        } 
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        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

            GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue); 

            // TODO: Add your drawing code here 

            base.Draw(gameTime); 

        } 

A kódban egy másik metódus is definiálva van a tartalom kiürítéséhez, amikor a 

játék bezáródik. 

        protected override void UnloadContent() 

        { 

            // TODO: Unload any non ContentManager content here 

        } 

Megjegyzés Ebben a könyvben, olyan XNA-kód található, amely olyan Windows 

Phone-funkciókhoz nyújt hozzáférést, mint a médiatár és a hangfájlok. A Windows 

Phone játékfejlesztése iránt érdeklődőknek Adam Dawes Windows Phone 7 Game 

Development című könyvét érdemes fellapozniuk (Apress, 2010). 

H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Nyomjuk le a Ctrl + F5 billentyűkombinációt, hogy lássuk a játékot az emulá-

torban futva (lásd az 1.9. ábrát). 



1.5. Egyszerű XNA- és Silverlight-keverékalkalmazás létrehozása 

23 

 

1.9. ábra. A SimpleXNAApplication a Windows Phone emulátorában futva 

1.5. Egyszerű XNA- és Silverlight-
keverékalkalmazás létrehozása 

P r o b l é m a  

Olyan alkalmazást kell létrehoznunk, amely XNA- és Silverlight-technológiákat 

is használ a vizuális elemek kezeléséhez. Létrehozhatunk például egy olyan játé-

kot, amelyben a menüket és az eredményjelző táblát Silverlight-vezérlők irányít-

ják, a játékmodul és a sprite-ok renderelését pedig az XNA hajtja végre. 

M e g o l d á s  

A Visual Studio 2010 Windows Phone Silverlight and XNA Application sablonja 

olyan kódvázat hoz létre, amelyben a SharedGraphicsDeviceManager osz-
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tály megvalósul. Ez az osztály olyan statikus módszereket nyújt, amelyek hasz-

nosak a grafikai eszközre mutató hivatkozás kiolvasásában, így módszereinek és 

tulajdonságainak az elérésében. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

A Visual Studio 2010 megnyitása után hozzunk létre új projektet. A File menüből, 

válasszuk a New Item  Project item lehetőséget (vagy nyomjuk le a Ctrl + Shift + 

N billentyűkombinációt). Ahogy az 1.10. ábra mutatja, válasszuk a Windows Phone 

Silverlight and XNA Application sablont a New Project párbeszédablakból. 

Adjuk meg a SimpleMixedXNASIApplication nevet a Name szövegdoboz-

ban, és kattintsunk az OK gombra. 

 

1.10. ábra. Kevert XNA és Silverlight Windows Phone-alkalmazás létrehozása 

A projekttartalom hasonló a Windows Phone Silverlight-projektjeihez, de néhány 

kiegészítéssel. Először is, a projekt tartalmaz két másik projektet. Az egyik az 

XNA Content projekt, amellyel képeket, zenét, sprite-okat stb. lehet tárolni. A má-

sik egy Windows Phone Library, amely az XNA Content könyvtárra hivatkozik. 

A fő projekt szokásos módon az App.xaml és a MainPage.xaml oldalakat, 

valamint a GamePage.xaml oldalt is tartalmazza. A GamePage.xaml oldalon 

kell az XNA-könyvtárral a játékkódot beilleszteni. 
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Végül a fő projekt tartalmazza az AppServiceProvider.cs fájlt, ahol az 

AppServiceProvider osztály definiálva van. Ez az osztály implementálja az 

IServiceProvider interfészt, és használható az IGraphicsDeviceService 

interfész hozzáadásához az alkalmazásban. 

A  k ó d  

Ahhoz, hogy egy silverlightos Windows Phone-alkalmazás elérhesse az XNA 

grafikai eszközt és a Content könyvtárat, ahol grafika és zene van tárolva, az 

App osztálynak implementálnia kell az IServiceProvider interfészt. Azt az 

objektumot, amely ezt az interfészt implementálja, a ContentManager 

konstuktor hozza létre. Az App osztály nyújtja azt a Content tulajdonságot, 

amelynek a ContentManager osztályból létrehozott objektummal kell beállítva 

lennie. 

Az AppServiceProvider osztály, amelyet az AppServiceProvider.cs fájl 

tartalmaz, az az osztály, amely az IServiceProvider interfészt implementálja. 

    public class AppServiceProvider : IServiceProvider 

    { 

        // A map of service type to the services themselves 

        private readonly Dictionary<Type, object> services = 

                         new Dictionary<Type, object>(); 

        public void AddService(Type serviceType, 

                               object service) 

        { 

            // Validate the input 

            if (serviceType == null) 

                throw new ArgumentNullException("serviceType"); 

            if (service == null) 

                throw new ArgumentNullException("service"); 

            if (!serviceType.IsAssignableFrom( 

                             service.GetType())) 

                throw new ArgumentException("service does not 

                      match the specified serviceType"); 

            // Add the service to the dictionary 

            services.Add(serviceType, service); 

        } 
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        public object GetService(Type serviceType) 

        { 

            // Validate the input 

            if (serviceType == null) 

                throw new ArgumentNullException("serviceType"); 

            // Retrieve the service from the dictionary 

            return services[serviceType]; 

        } 

       public void RemoveService(Type serviceType) 

        { 

            // Validate the input 

            if (serviceType == null) 

                throw new ArgumentNullException("serviceType"); 

            // Remove the service from the dictionary 

            services.Remove(serviceType); 

        } 

    } 

A GetService metódus az egyetlen, amelyet a kódunkban implementálnunk 

kell az IServiceProvider interfész felhasználásához. A Visual Studio 2010 

projekthez hozzáadott kódban két másik metódus is van, ezekkel szolgáltatáso-

kat lehet hozzáadni és eltávolítani egy osztály Dictionary változójából, ame-

lyet szolgáltatásoknak nevezünk. 

Az App osztálykód nagyjából ugyanaz, mint amelyet az 1.3. receptben láttunk az 

XNA inicializálási szakasz hozzáadásával. Az App osztály konstruktorában az 

InitializeXnaApplication metódust hívjuk. Ebben a metódusban az Appli-

cationLifetimeObjects gyűjtemény keresi az IGraphicsDevice Service 

interfészt. Az ApplicationLifetimeObjects visszaadja az alkalmazáskiter-

jesztés szolgáltatásait, amelyek az App XAML-kódban lettek megadva. Ahogyan 

a lenti kódból látható, a SharedGraphicsDeviceManager szolgáltatást hoz-

záadtuk az ApplicationLifetimeObjects szakaszhoz. Így a szolgáltatás 

hozzáadódik az App osztályhoz, ezáltal a SharedGraphics DeviceManager 

osztály használhatóvá válik. 

<Application 

    ... 

    xmlns:xna="clr-namespace:Microsoft.Xna.Framework; 
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               assembly=Microsoft.Xna.Framework.Interop"> 

    ... 

    <Application.ApplicationLifetimeObjects> 

        <!--Required object that handles lifetime events 

            for the application--> 

        <shell:PhoneApplicationService 

            Launching="Application_Launching" 

            Closing="Application_Closing" 

            Activated="Application_Activated" 

            Deactivated="Application_Deactivated"/> 

        <!--The SharedGraphicsDeviceManager is used to render 

            with the XNA Graphics APIs--> 

        <xna:SharedGraphicsDeviceManager /> 

    </Application.ApplicationLifetimeObjects> 

</Application> 

Amint az IGraphicsDeviceService interfész megtalálható, a szolgáltatások 

AppServiceProvider objektumában tárolódik, amely folyamatosan haszná-

latban van a ContentManager objektum létrehozása közben. 

Végül GameTimer objektum létrejön és elindul. A FrameAction esemény 

időközönként hívja az Update metódust. Ahogy a kódmegjegyzések mutatják, 

szükség van az XNA-események és -funkciók kezelésére. 

        // Performs initialization of the XNA types required 

        // for the application. 

        private void InitializeXnaApplication() 

        { 

            // Create the service provider 

            Services = new AppServiceProvider(); 

            // Add the SharedGraphicsDeviceManager to 

            // the Services as the IGraphicsDeviceService 

            // for the app 

            foreach (object obj in ApplicationLifetimeObjects) 

            { 

                if (obj is IGraphicsDeviceService) 

                    Services.AddService( 

                        typeof(IGraphicsDeviceService), obj); 
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            } 

            // Create the ContentManager so the application can 

            // load precompiled assets 

            Content = new ContentManager(Services, "Content"); 

            // Create a GameTimer to pump the XNA 

            // FrameworkDispatcher 

            FrameworkDispatcherTimer = new GameTimer(); 

            FrameworkDispatcherTimer.FrameAction += 

                               FrameworkDispatcherFrameAction; 

            FrameworkDispatcherTimer.Start(); 

        } 

        // An event handler that pumps the FrameworkDispatcher 

        // each frame. 

        // FrameworkDispatcher is required for a lot of the XNA 

        // events and 

        // for certain functionality such as SoundEffect 

        // playback. 

        private void FrameworkDispatcherFrameAction( 

                     object sender, EventArgs e) 

        { 

            FrameworkDispatcher.Update(); 

        } 

Ekkor hozzáférünk az XNA-alapú grafikai eszközhöz. Nézzük meg a 

GamePage.xaml kódot, hogy megértsük, hogyan használható a grafikai eszköz 

ahhoz, hogy grafikákat rendereljünk az alkalmazásba. 

A GamePage osztálykonstruktorban a GameTimer objektum jön létre, az 

Update és a Draw események pedig frissítik a játéklogikát, illetve grafikákat 

rajzolnak. Az UpdateInterval tulajdonság 30 képkocka per másodperc keze-

lésére van beállítva. Végül az App osztály által nyújtott Content tulajdonság a 

ContentManager objektumra mutató hivatkozást olvassa ki, és ez hasznos a gra-

fikus és a zenei játéktartalom kezelésében. 

    public partial class GamePage : PhoneApplicationPage 

    { 

        ContentManager contentManager; 

        GameTimer timer; 

        SpriteBatch spriteBatch; 
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        public GamePage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            // Get the content manager from the application 

            contentManager = 

                   (Application.Current as App).Content; 

            // Create a timer for this page 

            timer = new GameTimer(); 

            timer.UpdateInterval = TimeSpan.FromTicks(333333); 

            timer.Update += OnUpdate; 

            timer.Draw += OnDraw; 

        } 

A következő OnNavigatedTo metódus néhány dolgot inicializál. Az OnNaviga-

tedTo metódust az operációs rendszer automatikusan hívja, amikor az oldal az 

oldalkeretben betöltődik. Mivel az oldal aktív, a SetSharingMode igazra van állítva, 

így az OnDraw metódusban az XNA grafikai eszközzel grafikákat lehet rajzolni. 

Végül néhány más inicializálási kód is definiálva van az OnNavigatedTo metó-

dusban a SpriteBatch objektum létrehozásához és a játékidőzítő elindításához. 

        protected override void 

                           OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 

        { 

            // Set the sharing mode of the graphics device to 

            // turn on XNA rendering 

            SharedGraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice. 

                                        SetSharingMode(true); 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to 

            // draw textures. 

            spriteBatch = new 

                  SpriteBatch(SharedGraphicsDeviceManager. 

                              Current.GraphicsDevice); 

            // TODO: use this.content to load your game 

            // content here 

            // Start the timer 

            timer.Start(); 
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            base.OnNavigatedTo(e); 

        } 

        private void OnDraw(object sender, 

                            GameTimerEventArgs e) 

        { 

            SharedGraphicsDeviceManager.Current. 

                  GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue); 

            // TODO: Add your drawing code here 

        } 

Végül az OnNavigatedFrom metódus a kódhoz van adva, hogy az időzítőt 

leállíthassuk, és a SharedGraphicsDeviceManager SetSharingMode-ját ha-

misra állítsuk. Az OnNavigatedFrom metódus az ideális hely az ilyenfajta kód 

specifikálásához, mivel ez a metódus közvetlenül az oldal inaktívvá válása előtt 

hívódik be. Hiszen nincsen szükség hozzáférésre az XNA grafikai eszközhöz 

akkor, amikor nincs mit rajzolni. 

        protected override void 

                  OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs e) 

        { 

            // Stop the timer 

            timer.Stop(); 

            // Set the sharing mode of the graphics device to 

            // turn off XNA rendering 

            SharedGraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice. 

                                        SetSharingMode(false); 

            base.OnNavigatedFrom(e); 

        } 

Megjegyzés A Visual Studio 2010 projekt nem tartalmazza azt a kódot, amely az XNA 

és Silverlight integrációjának egy fontos aspektusát fedi le. Az XAML-oldalhoz, amely 

az XNA-könyvtárral grafikai objektumokat renderel, Silverlight-vezérlőket adhatunk. 

Akár csak a Silverlight-vezérlők rendereléséhez, itt is néhány utasítást kell hozzáad-

nunk: egy metódust, amelyet az oldalrendezés teljesülésekor kell behívni, és hasznos 

az UIElementRenderer objektum létrehozásához. Az OnDraw metódusban, ahol 
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az alkalmazás grafikái renderelve vannak, használhatjuk az UIElementRenderer 

objektumot és azt a saját Render metódusát, amely Silverlight-vezérlőket mutat be 

az oldalon. A Code Samples weboldalon http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ff431744(v=VS.92).aspx találhatunk néhány jó példát. 

H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Nyomjuk le a Ctrl + F5 billentyűkombinációt, vagy válasszuk a Debug  Start 

Without Debugging lehetőségét. Ha kódunk jól épül fel, alkalmazásunk a Win-

dows Phone Emulatorban fut (lásd az 1.11. ábrát). 

Ha megnyomjuk a Change to game page gombot, az alkalmazás az XNA gra-

fikai eszközt használó oldalt mutatja (lásd az 1.12. ábrát). Ezen az oldalon az 

XNA-könyvtár egyszerűen kitölti a képernyőt a CornFlowerBlue színnel.

 

 

1.11. ábra. Egyszerű SimpleMixed 

XNASIApplication főoldal 

 

 

1.12. ábra. A GamePage.xaml oldal, 

amely XNA-val rendereli a grafikáit
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1.6. Alkalmazás telepítése a Windows Phone 
Emulatorhoz 

P r o b l é m a  

Kifejlesztettük az alkalmazásunkat, és futtatni akarjuk, de nincs hozzá fizikai esz-

közünk. 

M e g o l d á s  

A Visual Studio 2010-ből – betöltött telefonprojekttel – válasszuk a Windows 

Phone Emulatort a cél legördülőlistából (lásd az 1.13. ábrát). 

 

1.13. ábra. A Windows Phone 7 Emulatorra beállított cél combo box 

H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Nyomjuk le a Ctrl + F5 billentyűkombinációt vagy válasszuk a Debug  Start 

Without Debugging lehetőségét. Ha kódunk jól épül fel, alkalmazásunk a Win-

dows Phone Emulatorban fut (lásd az 1.14. ábrát). 

Ez az emulátor nagyon hatékony. Többérintős képességeket támogat, ha a 

PC-monitorunk támogatja az érintőképernyőt. Grafikus gyorsítást támogat, ha 

grafikai eszközünk támogatja a DirectX 9-et vagy magasabb verzióját. Érzékelő-

ket emulál, mint a gyorsító és az A-GPS a telefon helyére és pozíciójára. Ha a az 

emulátor melletti lebegő menüben a folytató gombra (») kattintunk (lásd az 1.14. 

ábrát), megnyílik az Additional Tools ablak (lásd az 1.15. ábrát). 
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1.14. ábra. Windows Phone Emulator 

Az Additional Tools ablak három lapot kínál: Accelerometer, Location és Screen-

shot. A gyorsulásmérő eszköz lehetővé teszi a fejlesztőknek az gyorsulásmérő 

érzékelő szimulálását. A Recorded Data funkcióval telefonmozgásokat szimulálha-

tunk, ilyen például a telefon rázása. Az Orientation legördülőlista lehetővé teszi, 

hogy a fejlesztők a kezdeti telefontájolást megválasszák. A piros pont áthelyezésé-

vel a 3D-s telefonmodell közepére elforgathatjuk a telefont a 3D-s térben. 

A Location lap egy térkép, amely a telefon helyét mutatja (lásd az 1.16. ábrát). 

Földrajzi helyre a keresési szövegmezővel kereshetünk, a lencseikonokkal na-

gyítva, kicsinyítve pedig a keresést finomíthatjuk. A térképre kattintva beállítjuk a 

jelenlegi tartózkodási helyünket, a kapcsolódó ablak területének Current Location 

és Pt Latitude/Longitude értékei ennek megfelelően frissülnek. Folytathatjuk a 

térképre történő kattintást, hogy pontokat hozzáadva elérési utat hozzunk létre, 

amelyet utána fájlba menthetünk, és egy pillanat alatt használhatunk, ha a Load. 

gombbal a Recorded Data ablak területén betöltjük. 
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1.15. ábra. Az Additional Tools ablak 

A Screenshot eszköz egyszerűen képernyőképeket vesz az emulátorból, és fájlba 

menti őket. Így az alkalmazás részére a képernyőképek hozzáadása a Marketplace 

elfogadási fázisa közben egyszerűbbé válik. 

Megjegyzés A Multi-Touch Vista könyvtár a CodePlex-ből lehetővé teszi, hogy a fel-

használók több egérrel szimulálják az ujjaikat. Ennek a többérintős meghajtónak a 

telepítése után a többérintős Windows Phone-alkalmazásunkat tesztelhetjük az emulá-

torban. Töltsük le a meghajtót innen: 

 http://multitouchvista.codeplex.com. 
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Az emulátor első elindítása után, ha nem zárjuk be, minden módosítás, amelyet a 

kódban végrehajtunk, és a nyitott emulátorban telepítünk, látható és tesztelhető 

lesz. Mivel szükségtelen az emulátor újrafuttatása, így a telepítés sokkal gyorsabb. 

Az emulátor az Internet Explorer 9-es működő verzióját, valamint a Settings 

alkalmazását tartalmazza, amellyel a telefon háttérét és stílusait lehet változtatni. 

 

1.16. ábra. A Location lap az Additional Tools ablakból 

Az 1.14. ábrán az emulátor mellett kis lebegő négyszög látható néhány ikonnal. 

Ezekkel a gombokkal bezárhatjuk, minimalizálhatjuk, elforgathatjuk, nagyíthat-

juk az emulátort, és kiegészítő eszközöket is futtathatunk. Ha 100%-os nagyítási 

szintet választunk, monitorunkon nagyméretű Windows Phone-emulátort lá-

tunk. Ennek az az oka, hogy a Windows Phone operációs rendszer feltételezi, 

hogy a monitorunk 90 dpi-s, miközben a Windows Phone kijelzője 262 dpi-s. 

Hogy minden pixelt láthassunk monitorunkon, az emulátor nagyon nagy képer-

nyőt mutat. 
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1.7. A Windows Phone-alkalmazás telepítése 
az eszközön 

P r o b l é m a  

Telepíteni szeretnénk az alkalmazásunkat a Windows Phone eszközre, ugyanis 

tesztelnünk kell az érzékelők funkcióit. 

M e g o l d á s  

Két módon telepíthetjük az alkalmazást a telefonra: a Visual Studio 2010-zel 

vagy az Application Deployment eszközzel. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

Mindkét esetben, le kell töltenünk és installálnunk kell a Zune szoftver legújabb 

verzióját a következő helyről: www.zune.net/en-US/. A Zune egy szórakozta-

tási eszköz – eredetileg csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el –, 

amely a Microsoft válasza az Apple iPod eszközcsaládjára. A Zune szoftverrel 

zenét és videókat tudunk szállítani, de a szoftverünket is telepíthetjük vele. 

Mindkét esetben fejlesztői licenccel kell feloldanunk a Windows Phone esz-

közünket. A licencet a Microsoft App Hub oldaláról, http://create.msdn. 

com/en-us/home/membership, szerezhetjük be évi 99 dollár befizetésével. 

A regisztrációban a Windows Live ID-azonosító fiókunkat egy App Hub azonosí-

tóval társítjuk. Az adatpárosításra szükség van a Windows Phone eszköz feloldá-

sához a Windows Phone Developer Registration eszközzel, amelyet a Windows 

Phone Developer Toolsal telepített eszközök között találunk (lásd az 1.17. ábrát). 

Megjegyzés Ahogy az 1.17. ábra mutatja, a Zune szoftver szükséges a Windows 

Phone 7-es eszköz feloldásához. 

Ezeknek a kötelező lépéseknek a teljesítése után eszközünk készen áll az alkal-

mazás fogadására. A Visual Studio 2010-ből egyszerűen módosítanunk kell a cél 

combo boxot Windows Phone Emulatorról Windows Phone Device-ra. 
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1.17. ábra. A telefon feloldásához és az alkalmazások telepítéséhez használt Windows 

Phone Developer Registration eszköz 

H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Ekkor az F5-tel hibakereső munkamenetet indíthatunk, vagy a Ctrl + F5 billen-

tyűkombinációval hibakeresés nélkül indíthatjuk el az alkalmazást. A Visual 

Studio 2010 összeállítja az alkalmazást, elindítja a Zune szoftvert, hogy a Win-

dows Phone eszközhöz csatlakozzon, az XAP-fájlt az eszközre másolja, és végül 

futtatja az alkalmazást. Ekkor az eszközünkön futó alkalmazásunkat látjuk. 

Megjegyzés A Windows Phone Developer Tools tartalmazza a WPConnect.exe 

programot. Amikor alkalmazásunk a Windows Phone médiatárát használja, vagy 

zeneszámot játszik, megtalálja a Zune szoftver által zárolt erőforrásokat. Miután a 

telefonhoz csatlakoztattuk, be kell zárnunk a Zune szoftvert, és futtatnunk kell 

a WPConnect.exe-t. Az eszköz ekkor továbbra is csatlakoztatva lesz, de már 

teljes hozzáférésünk lesz a telefoneszközhöz. 

A második módszer az alkalmazás telepítésére a Windows Phone eszközön az 

Application Deployment eszköz futtatása (lásd az 1.18. ábrát). 
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1.18. ábra. Az Application Deployment eszköz az alkalmazás Visual Studio 2010 

nélküli telepítéséhez 

A cél combo boxban az eszköz és az emulátor is céleszközként választható. 

Az XAP-szövegmező az alkalmazás XAP-fájljának elérési útját tartalmazza. 

Amikor összeállítjuk az alkalmazásunkat, a Visual Studio 2010 létrehozza az 

XAP-fájlt, amely egy tömörített fájl, és tartalmaz mindent, amire a Windows 

Phone-nak szüksége van az alkalmazás futtatásához (EXE, DLLl, képek stb). 

Miután a telepítésgombra kattintunk, az Application Deployment eszköz csatla-

kozik a telefonhoz, és telepíti az alkalmazást. 

1.8. Windows Phone-alkalmazás küldése a 
piactérre 

P r o b l é m a  

A Windows Phone Marketplace-szel szeretnénk az alkalmazásunkat terjeszteni. 
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M e g o l d á s  

Az App Hub oldalra kell mennünk, és követni kell az alkalmazásbeadvány walk-

through-ját. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

A Windows Phone Marketplace-en alkalmazásokat, zenét, videókat stb. találha-

tunk az eszközünkhöz. Az Apple Store-hoz vagy az Android Markethez hasonlít 

ez az oldal. A piactér alkalmazásokat kategorizál, és lehetővé teszi ingyenes, 

próba- és fizetett alkalmazások letöltését. Ha egy alkalmazással elégedettek va-

gyunk, megvehetjük elektronikus fizetéssel, például hitelkártyával vagy a költség 

hozzáadásával a számlánkhoz, ha ezt a mobilszolgáltatónk lehetővé teszi. 

Tulajdonképpen a piactéren kívül nincs más mód az alkalmazásunk terjeszté-

sére. Ha vállalati alkalmazást fejlesztünk, és azt a munkavállalók telefonjára kell 

kiosztanunk, akkor is be kell küldenünk a piactérre. Feltehetően privátként re-

gisztráljuk az alkalmazásunkat, így a publikus keresésben nem lesz látható. Ha a 

munkavállalót értesítjük a Marketplace-hivatkozásról, le tudja tölteni az alkalma-

zást, és installálhatja a telefonján. A Marketplace-alkalmazás a telefonon automati-

kusan értesíti a munkavállalót, amikor egy alkalmazásfrissítés elérhetővé válik. 

Minden Windows Phone-on futó alkalmazást szignálni kell a Microsoft 

Authenticode tanúsítvánnyal. Magát az alkalmazást nem kell szignálnunk, ez 

ugyanis azután történik meg, amikor a Microsoft átnézte az alkalmazásbeadvá-

nyunkat. Ha alkalmazásunk minden Marketplace-feltételnek megfelel, az XAP-

fájlt szignálják, és az alkalmazást hozzáadják ahhoz az alkalmazáskategóriához, 

amelyet a beadvány walk-through-ja során megadtunk. 

Mindez nem vonatkozik a bétaként regisztrált alkalmazásokra; a Marketplace 

elfogadási fázisa ezeket nem szignálja, hiszen nincsenek még készen. Egy béta-

alkalmazást legfeljebb 100 béta-tesztelő tölthet le, a tesztelési szakasz pedig 90 

napra van korlátozva. 

A Windows Phone Certification Requirements című hivatalos dokumentum 

itt található: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183220. 27 

oldal hosszú, és mindent tartalmaz, amit meg kell tennünk (és el kell kerülnünk) 

ahhoz, hogy az alkalmazásunk megfeleljen a Marketplace-feltételeknek. Nézzük 

meg a fejlesztőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat: 

 A maximum XAP-méret 225 MB. Ennek a fájlnak tartalmaznia 

kell a WMAppManifest.xml és az AppManifest.xml fájlt is, 

szerelvényeket, továbbá két ikont. A Visual Studio 2010 min-
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dent automatikusan megad, amire érvényes XAP létrehozásakor 

szükségünk lehet. 

 Alkalmazásunkat .NET Frameworkkel kell fejlesztenünk, és nem 

használhatunk natív kódot. Mielőtt elküldjük az XAP-csomagot, 

fel kell építenünk az alkalmazás kiskereskedelmi verzióját. 

 Az alkalmazásnak megbízhatónak kell lennie. A tanúsítási fo-

lyamat ellenőrzi, hogy az alkalmazás kezel-e hibákat, megakad-e 

váratlanul, vagy hosszú ideig inaktív-e, például adatletöltés mi-

att. Utóbbi esetben a felhasználóknak biztosítani kell azt a lehe-

tőséget, hogy megszakíthassák a műveletet, valamint meg kell 

jeleníteni egy olyan folyamatjelzőt, amely a művelet állapotát 

mutatja. 

 Az alkalmazásnak 5 másodpercen belül mutatnia kell az első 

képernyőt. Ahogyan az 1.3. receptben láttuk, a Silverlight Win-

dows Phone-alkalmazás nyitóképernyőt biztosít, így azt gon-

dolhatnánk, hogy ez a szabály mindig ki van elégítve. Sajnos 

nem így van, ugyanis a nyitóképernyőnek 5 másodpercen belül 

el kell tűnnie, és a főoldalnak renderelve kell lennie. Ha az al-

kalmazásunknak ez több időbe telik, implementálhatunk egy 

nyitóképernyőt folyamatjelzővel (lásd a 3. fejezet 3.1. receptjét). 

A felhasználónak 20 másodpercen belül használnia kell az al-

kalmazásunkat. 

 Az alkalmazásnak a végrehajtásimodell-eseményekre helyesen 

kell válaszolnia. Amikor a felhasználó megnyomja a Start gom-

bot, a Windows Phone-alkalmazásnak deaktiválódnia kell; amikor 

a felhasználó megnyomja a Back gombot, és visszatér az alkalma-

zásunkhoz, aktiválódnia kell, és ugyanazt a képernyő-információt 

kell mutatnia, amelyet a háttérben futtatott. A 2. fejezet teljes 

egészében a végrehajtási modellről és az alkalmazás törlésre való 

kijelöléséről (tombstoning) szól. 

 Az alkalmazásnak használhatónak kell lennie a sötét és a világos 

telefonsablonnal is. Tehát ha olyan képeink vagy más grafikáink 

vannak, amelyek az egyik sablonon működnek jól, implemen-

tálnunk kell egy olyan algoritmust, amely kicseréli őket, ha a 

felhasználó megváltoztatja a telefon sablonját. 



1.9. Próba-Windows Phone-alkalmazás létrehozása 

41 

Megjegyzés Egy érdekes cikk (ten-for-wp7–Marketplace–acceptance 

.aspx) kiemeli a tíz legfontosabb szabályt, amelynek meg kell felelnünk, hogy al-

kalmazásunk átmenjen az elfogadási folyamaton. 

A Visual Studio 2010 Marketplace olyan tesztcsomagot nyújt, amellyel a fejlesz-

tő ugyanúgy tesztelheti az alkalmazását, ahogyan azt a Marketplace elfogadási 

fázisa elemzi a beküldés után. (Erről bővebben lásd a 11. fejezet 11.5. receptjét.) 

1.9. Próba-Windows Phone-alkalmazás 
létrehozása 

P r o b l é m a  

Olyan alkalmazást szeretnénk terjeszteni, amely próbaverziót nyújt. Azt is el 

szeretnénk érni, hogy az alkalmazás emlékeztesse a felhasználókat, hogy vásárol-

ják meg a teljes verziót. 

M e g o l d á s  

Ehhez a Guide osztályt kell használnunk a GamerServices névtérből, amely 

olyan tulajdonságokat és metódusokat biztosít, amelyekkel ellenőrizhetjük, hogy 

az alkalmazásunk próbaverziómódban fut-e. Sőt a Guide osztály olyan metódu-

sokat biztosít, amelyekkel a próbamód és a vásárlási kérés akkor is szimulálható, 

amikor az alkalmazás hibakereső módban vagy az emulátorban fut. 

H o g y a n  m ű k ö d i k ?  

A Microsoft ismét segíti a fejlesztőket: a Marketplace implementál egy olyan funk-

ciót, amellyel a felhasználók választhatnak az alkalmazásunk próba- és a teljes 

verziója között. Fejlesztőként nem kell két változatot biztosítanunk a szoftve-

rünkből, csak egyszerűen ellenőriznünk kell a kódunkat, hogy lássuk, az alkalma-

zás fut-e próbamódban. Valójában, amikor a felhasználó az alkalmazás próba-

verziójának a telepítését választja, a Marketplace egy próbalicencfájlt ad hozzá 

ahhoz a könyvtárhoz, ahova az alkalmazás telepítve van. Ha a felhasználó úgy 

dönt, hogy a próba után megvásárolja az alkalmazást, a Marketplace a próbali-

cencet a teljes licenccel cseréli ki. 
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Attól függően, hogy milyen keretrendszert választottunk az alkalmazásunk 

írásához, XNA-t vagy Silverlightot, különböző lehetőségek vannak annak ellen-

őrzésére, hogy az alkalmazás fut-e próbamódban. Az XNA-keretrendszer a 

Guide osztályt nyújtja, amelyet a GamerServices névtér tartalmaz (lásd az 

1.19. ábrát az Guide osztálydiagramjáról). A Silverlight-keretrendszer a License 

Information zárt osztályt az IsTrial metódussal. 

Fejlesztőként a mi munkánk a próbamód alkalmazásbeli implementálásában az, 

hogy tesztfeltételeket adjunk hozzá a kódunkban, extra alkalmazásfunkciók kizárá-

sával, amelyek csak azután válnak elérhetővé, hogy a felhasználó megvásárolta az 

alkalmazás teljes verzióját. Például a forma betöltése közben extramenüket mutat-

hatunk, amikor az IsTrial metódus visszaadja a false értéket, vagy mutat-

hatunk egy képet a játékunkban, amely jelzi a következő, zárolt szintet, ha az 

IsTrialMode tulajdonsága a Guide osztálynak visszaadja a true értéket. 

 

1.19. ábra. A Guide osztálydiagram 
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A Marketplace értesíti az alkalmazást, ha próbamódban vásárolták meg, vagy 

abban van. Így, amikor az emulátorban vagy az eszközünkről teszteljük az al-

kalmazásunkat, és az alkalmazást a Marketplace még nem installálta, az IsTrial 

metódus és az IsTrialMode tulajdonság is false értéket ad vissza. Ezért az 

alkalmazások funkcióinak tesztelése próbamódban nem egyszerű. Rengeteg 

olyan lehetőség van, amellyel megoldható ez a viselkedés, és eldönthető, mikor 

fusson az alkalmazás próba- vagy teljes módban. Tanácsos a LicenseInfor-

mation osztály saját verzióját létrehozni, a var kulcsszóval a belőle kérvényezett 

objektumot definiálni és egy belső tagmezőn keresztül azt meghatározni, hogy 

az alkalmazás próba-e, vagy nem. A kód tesztelése után egyszerűen eltávolíthat-

juk az osztályt a projektből, és módosíthatunk néhány más kódsort is. De nem 

szerencsés ez a megoldás, hiszen az XNA keretrendszer biztosítja a Simulate-

TrialMode tulajdonságot a Guide osztályból, amely lehetővé teszi annak megha-

tározását, mikor van az alkalmazás próbamódban (a tulajdonság true értékre 

való beállításával), és mikor nem (a tulajdonság false értékre való beállításával). 

A Guide osztályt Silverlight-alkalmazásokkal is lehet használni. Ez tehát az 

XNA- és a Silverlight-keretrendszerek közötti kevert kód használatának a példá-

ja. A Guide osztály Silverlightban való alkalmazását előnyben részesítjük, ugyan-

is ezt az XNA keretrendszer már biztosítja, és még ha hivatkoznunk is kell az 

XNA-szerelvényre a projektünkben, a Guide használata nem ad hozzá extrate-

rületet az XAP-alkalmazás terjesztési fájljában. 

Végül jó gyakorlat, ha az alkalmazásból való kilépés előtt megkérdezzük a 

felhasználókat, meg akarják-e venni a teljes verziót. Ha egyetértenek a teljes 

alkalmazás megvásárlásával, meg kell mutatnunk a kapcsolódó Marketplace-

oldalt. Ezt a Marketplace-API-kkal (alkalmazásprogramozói interfész – Applica-

tion Programming Interface), például a MarketplaceDetailTask és a 

MarketplaceReviewTask osztályokkal vagy a ShowMarketplace metódussal 

a Guide osztályból tudjuk végrehajtani. 

Két példát hoztunk létre, hogy megmutassuk a különböző próbamegközelíté-

seket a Silverlight- és az XNA Windows Phone-alkalmazásokban. Mindkét példa 

a Guide osztályt használja a Microsoft.Xna.Framework.GamerServices 

névtérből, de az eseménykezelőikben különböznek. Ez a két alkalmazás üzenetet 

nyomtat a képernyőn, amely azt mutatja a felhasználónak, hogy az alkalmazás 

próbamódban fut. 

Az XNA világában minden sprite, így ugyanez igaz a szövegre is. Szöveg kép-

ernyőn való nyomtatásához, sprite-betűkészletet kell használnunk. A Content 

projektben betűkészletet adhatunk hozzá (ennek a neve például XNATrial-

ApplicationContent) a Visual Studio 2010-ből a Project  Add New Item 
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kiválasztásával. A feltűnő párbeszédablakból ezután ki kell választanunk a Sprite 

betűkészlet tételt, és nevet kell adnunk neki (lásd az 1.20. ábrát). 

 

1.20. ábra. Sprite-font hozzáadása az XNA-játékhoz 

A projekthez hozzáadott .spritefont fájl egy olyan XML-fájl, amely a betű-

készlet karaktereit tartalmazza, például a betűcsaládot, a dimenziót és a stílust. 

A fájl szerkesztésével a betűkészlet karaktereit megváltoztathatjuk. Sőt az Asset 

Name tulajdonság fontos, hiszen mutatja annak a betűkészletnek a nevét, amelyre 

a kódunkban hivatkoznunk kell (a betűkészlet-tulajdonságok megtekintéséhez 

nyomjuk le az F4-et). 

A SilverlightTrialApplication a fő tartalompanelhez hozzáadott új 

szövegblokkot használ, és a szövege mutatja az üzenetet. Új szövegblokkot úgy 

tudunk hozzáadni, ha elhúzzuk az eszközkészletből, vagy begépeljük az XAML-

kódot a szerkesztőben (lásd az 1.21. ábrát). 
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1.21. ábra. TextBlock vezérlő hozzáadása a fő tartalompanelhez 

A  k ó d  

Az XNA-játékalkalmazásban az Draw eseménykezelővel mutatjuk meg azt az 

üzenetet, amely jelzi, hogy az alkalmazás próbamódban van. Hozzáadunk egy 

osztály-logikaimezőt azért, hogy tárolja azt az értéket az IsTrialMode tulaj-

donságból, amely a Guide osztályba tartozik. Ezt a Microsoft azért ajánlja, mert 

az IsTrialMode tulajdonság olvasása minden egyes alkalommal több időt vesz 

igénybe, és egy játékban az idővel való spórolás nagyon fontos. Ez a művelet az 

Initialize metódusban teljesül, ahol egy másik érdekes funkció is jelen van. 

A #DEBUG compiler irányelv állítja be a SimulateTrialMode tulajdonságot. 

Így, amikor az alkalmazás a hibakeresési beállításokkal össze van állítva, szimu-

lálhatjuk a próbamódot, és tesztelhetjük a kódunkat. 

A Draw metódus az IsTrial tulajdonsággal ellenőrzi, hogy az alkalmazás 

próbamódban van-e, és a DrawString metódust használja megerősítéskor. 

A DrawString metódusra szükség van az információ képernyőn való nyomta-

tásához. Ez a metódus elfogadja a sprite-betűkészlet-objektumot, a megmuta-

tandó üzenetet, az X, Y pozíciót, amely azt jelzi, hogy hova kell az üzenetet 

nyomtatni, továbbá a felhasználandó betűszínt. A sprite-betűkészlet-objektum a 

LoadContent metódusban van betöltve. 

Végül az OnExiting eseménykezelőben a kód hozzáadásával kérjük a felhasz-

nálókat az alkalmazás megvásárlására. A Guide osztály nyújtja a Show-

Marketplace metódust ennek végrehajtására. Belsőleg a metódus már ellenőrzést 

hajt végre az IsTrialMode tulajdonsághoz, így nem szükséges ezt az ellenőrzést is 

hozzáadni. 
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namespace XNATrialApplication 

{ 

    /// <summary> 

    /// This is the main type for your game 

    /// </summary> 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

        GraphicsDeviceManager graphics; 

        SpriteBatch spriteBatch; 

        SpriteFont font; 

        bool isTrial = false; 

... 

        /// <summary> 

        /// Allows the game to perform any initialization it 

        /// needs to before starting to run. 

        /// This is where it can query for any required 

        /// services and load any non-graphic- 

        /// related content.  Calling base.Initialize will 

        /// enumerate through any components 

        /// and initialize them as well. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() 

        { 

#if DEBUG 

            Guide.SimulateTrialMode = true; 

#endif 

            isTrial = Guide.IsTrialMode; 

            base.Initialize(); 

        } 

        /// <summary> 

        /// LoadContent will be called once per game and is the 

        /// place to load all of your content. 

        /// </summary> 

        protected override void LoadContent() 

        { 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to 

            // draw textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 
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            // TODO: use this.Content to load your game 

            // content here 

            font = this.Content.Load<SpriteFont>("Font"); 

        } 

... 

        /// <summary> 

        /// This is called when the game should draw itself. 

        /// </summary> 

        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of 

        /// timing values.</param> 

        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

            GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue); 

            if (isTrial) 

            { 

                spriteBatch.Begin(); 

                spriteBatch.DrawString(font, 

                      "The Application is in Trial Mode", 

                       new Vector2(10, 10), Color.Black); 

                spriteBatch.End(); 

            } 

            base.Draw(gameTime); 

        } 

        protected override void OnExiting(object sender, 

                                          EventArgs args) 

        { 

            Guide.ShowMarketplace(PlayerIndex.One); 

            base.OnExiting(sender, args); 

        } 

    } 

} 

Szöveg írása a SilverlightTrialApplication alkalmazásban egyszerűbb az 

XNA-alkalmazásnál. Az lbMessage TextBlock vezérlő biztosítja a Text 

tulajdonságot, ahol meghatározhatjuk a nyomtatandó sztringüzenetet. A Main-

Page. xaml kódban meghatározhatjuk a Loaded eseményt, a kapcsolódó mö-

göttes kódmetódusban pedig ellenőrizhetjük, hogy az alkalmazás próbamódban 
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van-e. Buy Me gombot adhatunk hozzá a főoldalhoz annak érdekében, hogy 

behívjuk a ShowMarketplace metódusát, és lehetővé tegyük, hogy a felhasz-

nálók megvásárolják az alkalmazásunkat. 

<phone:PhoneApplicationPage 

    x:Class="SilverlightTrialApplication.MainPage" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/ 

           presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls; 

                 assembly=Microsoft.Phone" 

    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell; 

                 assembly=Microsoft.Phone" 

    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/ 

             blend/2008" 

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/ 

              markup-compatibility/2006" 

    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768" 

    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 

    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 

    shell:SystemTray.IsVisible= 

                "True" Loaded="PhoneApplicationPage_Loaded"> 

    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content 

        is placed--> 

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="*"/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <!--TitlePanel contains the name of the application and 

             page title--> 

        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" 

                    Margin="12,17,0,28"> 

            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" 

                Text="MY APPLICATION" 

                Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 
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            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="page name" 

                Margin="9,-7,0,0" 

                Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 

        </StackPanel> 

        <!--ContentPanel - place additional content here--> 

        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" 

              Margin="12,0,12,0"> 

             <TextBlock Height="69" HorizontalAlignment="Left" 

                        Margin="6,6,0,0" Name="lbMessage" 

                        Text="" VerticalAlignment="Top" 

                        Width="450" /> 

      <Button Content="Buy Me" Height="72" 

              HorizontalAlignment="Left" 

              Margin="9,509,0,0" Name="btnBuy" 

              VerticalAlignment="Top" Width="441" 

              Click="btnBuy_Click" /> 

        </Grid> 

    </Grid> 

</phone:PhoneApplicationPage> 

namespace SilverlightTrialApplication 

{ 

    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

    { 

        // Constructor 

        public MainPage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

#if DEBUG 

            Guide.SimulateTrialMode = true; 

#endif         

        } 

        private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, 

                                          RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (Guide.IsTrialMode) 

            { 

                lbMessage.Text = 

                          "The Application is in Trial Mode!"; 
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            } 

            else 

                btnBuy.Visibility = 

                       System.Windows.Visibility.Collapsed; 

        } 

    } 

} 

Amikor az alkalmazás nem Trial Mode-ban van, a Buy Me gombot a Visibility 

tulajdonság Collapsed értékre való beállítása elrejti. 

H a s z n á l a t i  j a v a s l a t  

Amikor mindkét alkalmazás fut, ellenőrzik a próbamódot, majd kinyomtatják a 

megfelelő üzenetet a képernyőre. Amikor az XNA-alkalmazás bezáródik, egy 

üzenetet mutat, amelyben az alkalmazás megvásárlására kéri a felhasználókat. 

A Silverlight-alkalmazásban ugyanaz a viselkedés a Buy Me gombra való kattin-

tással érhető el. Az 1.22. ábrán mindkét példa kimenete látható. A bal oldalon 

van az XNA-alkalmazás, középen a két példa számára közös Marketplace-

alkalmazás, végül jobb oldalon a Silverlight-alkalmazás. Ebben az esetben a 

Marketplace-alkalmazás oldala hibát jelez, ugyanis az alkalmazás nem lett a 

Marketplace-re telepítve, és nincs érvényes alkalmazásazonosítója. 

 

1.22. ábra. XNATrialApplication és SilverlightTrialApplication kime-

netek 


