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Ismerkedés a Windows 7-tel

A Microsoft legújabb operációs rendszere, a Windows 7, olyan remek fejlesztési le-
hetőségeket, kiváló újításokat, izgalmas szolgáltatásokat és funkcionalitást foglal ma-
gában, amelyek lenyűgőző felhasználói élményt biztosítanak.

A Windows 7 a Windows eddigi leggyorsabb, legkényelmesebben használható  
és legmegnyerőbb verziója. Az operációs rendszer az új hardvergenerációval, például 
érintőképernyőkkel és érintőeszközökkel működik, amelyek több érintőponttal, kör-
nyezeti érzékelőkkel, helymeghatározó eszközökkel és további érdekes lehetőségek-
kel rendelkeznek. Ezenkívül a rendszer néhány nagyszerű új szolgáltatást is biztosít, 
például a Microsoft Office-alkalmazásokban található szalaghoz hasonló beépített 
eszközt, valamint a Windows 7 tálcát, amelynek segítségével a felhasználók könnyen 
együttműködhetnek az alkalmazásokkal.

Kiemelkedő újdonság a hibakeresésiplatform- (TSP) szolgáltatás, amely konzisz-
tens, továbbá automatizált hibakeresési élményt is nyújt. A platform a Windows és 
az alkalmazások problémáinak diagnosztizálásához, megoldásához és ellenőrzéséhez 
szabványos módot biztosít, amellyel felhasználóként a lehető legelégedettebbek le-
hetünk.

A fejlesztőorientált szolgáltatásokon túl a Windows 7 olyan sokoldalú fejlesz-
tés, amely új keresőrendszerrel rendelkezik. A merevlemezek kapacitásának és a szá-
mítógépek befogadóképességének növekedésével a keresőrendszer lehetővé teszi  
a gyorsabb és pontosabb kereséseket. A Windows Media Center, a digitális otthon 
központja teljes mértékben megújult, új felhasználói élményeket, valamint további 
hardver- és HDTV-támogatást biztosít.

A könyv középpontjában az új fejlesztési szolgáltatások és az alkalmazásprog-
ramozási interfészek (API) speciális halmaza áll, amelyek segítségével tökéletesebb,  
a Windows 7 modern szolgáltatásaira épülő alkalmazásokat készíthetünk. Kizárólag a 
fejlesztők számára érdekes újdonságokat tárgyaljuk, így a Windows-alkalmazásokat még 
kevéssé ismerőknek ez esetleg bonyolult lehet. Igyekeztünk olyan példákat összeállítani, 
amelyek az új szolgáltatásokon alapuló teljes alkalmazásokat mutatnak be.

Mi változott a Windows Vista óta?

Elképzelhető, hogy már frissítettük a Windows-alkalmazásunkat Windows Vistára, 
vagy akár elégedettek vagyunk a Windows XP szolgáltatásaival is. Érthető, ha vona-
kodunk az operációs rendszerben néhány alapvető változás kezelésétől.

Fejlesztőként bizonyos feltételeknek megfelelő alkalmazásokat szeretnénk ké-
szíteni, miközben meg akarjuk őrizni az alkalmazás kompatibilitását úgy, hogy  
az új operációs rendszeren ne váljon működésképtelenné. Ugyanakkor olyan mun-
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kakörnyezetet szeretnénk a felhasználóknak biztosítani, amely könnyen átlátható,  
és kényelmesen lehet benne mozogni. 

Ez a cél volt a Windows 7 készítésekor a fejlesztői csapat egyik központi alap-
elve. Noha a Windows 7 a Windows Vistával lefektetett alapokra épült, az operációs  
rendszer tökéletesebb lett, és kiépített infrastruktúra gondoskodik a lenyűgöző fel-
használói élményről. A Windows 7 operációs rendszerben az alapul szolgáló infra-
struktúra több száz módosítást tartalmaz, ezek azonban nem átütő erejű módosítások.  
A változtatások az operációs rendszer teljesítményének és megbízhatóságának  
tökéletesítését szolgálják. A Windows 7 a Windows Vistánál jelentősen kisebb lemez-
lenyomattal rendelkezik, lényegesen kevesebb memóriát igényel, az üresjárat keve-
sebb processzor-erőforrást használ, kevesebb I/O aktivitást mutat, és mindenekelőtt  
a rendszer kevesebb energiát fogyaszt. Ugyanakkor a Windows 7 gyorsabban reagál a  
felhasználói bemenetre, és jobb teljesítménnyel működik. A felhasználói felületen 
nincsenek zavaró tényezők, és a rendszerrel a felhasználói együttműködés – legyen 
szó bemenetkezelésről vagy a Start menü megjelenítéséről – közvetlen. 

A Windows 7 betöltése minden eddiginél gyorsabb, és 256 processzor kezelésére 
alkalmas. Ez nagy számnak tűnhet, ám a Windows 7 a következő 5–8 évben forga-
lomban marad, és valószínűleg a jövőben ilyen többmagos asztali rendszerekkel talál-
kozunk majd. A belső szálkezelés is változott, a kulcsfontosságú erőforrások zárolása 
megszűnt, így a kontextusváltás jelentősen gyorsabb. Az efféle (és még további) új-
donságok mellett viszonylag kevés az alapvető változás, és a fő hangsúlyt a stabilitás, 
a megbízhatóság és a teljesítmény kapta. Fontos továbbá, hogy a rendszerben nin-
csenek olyan változások, amelyek a nem funkcionális szolgáltatásokkal kapcsolatos 
idő- és pénzköltésre kényszerítenek. 

A sikeres Windows-fejlesztőknek szükségük van arra, hogy az operációs rendszer 
támogassa a munkájukat, és olyan beépített eszközöket és technológiákat biztosít-
son, amelyekkel fokozható a hatékonyság. A Windows 7 rengeteg fejlesztői eszközt 
és keretrendszert tartalmaz, amelyek támogatják fejlesztési erőfeszítéseket, és meg-
könnyítik a telepítést. Az olyan technológiák, mint a .NET 3.5 Service Pack 1 (SP1), 
a Windows PowerShell 2, az MSI 5.0, a Native Web Services API és az új szalagkeret-
rendszer, csak néhány példája a Windows 7 rengeteg beépített technológiájának.

A Windows 7 hét csodája

A Windows 7 tehát rengeteg új technológia és szolgáltatás biztosításával sokolda-
lúbbá és tökéletesebbé teszi az alkalmazásainkat. A könyvben olyan szolgáltatásokat 
ismertetünk, amelyek a végfelhasználói tapasztalatokra támaszkodnak, és amelyek 
viszonylag kevés fejlesztői erőfeszítést igényelnek. Ezek a szolgáltatások olyan eszkö-
zök, amelyekkel a leginkább megtérülhet a befektetett időnk, energiánk és pénzünk.

Nem létezik olyan egyetlen, univerzális Windows 7 szolgáltatás, amellyel a leg-
jobb Windows-alkalmazássá alakíthatjuk a termékünket. A beépített Windows-szol-
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gáltatásokkal remek alkalmazásokat készíthetünk, de rajtunk áll a döntés, hogy  
az alkalmazásunknak leginkább megfelelő szolgáltatásokat válasszuk. A nem funk-
cionális szolgáltatásoktól, például a Restart és a Recovery vagy a Kernel Transaction 
Manager, a felhasználóalapú szolgáltatásokig, mint az új tálca, a Windows 7 könyv-
tárak és a többes érintés, rengeteg lehetőség áll a rendelkezésünkre. Az alábbiakban 
néhány rendkívül fontos szolgáltatást ismertetünk, valamint azokat, amelyeket való-
színűleg felhasználunk majd a Windows 7 operációs rendszerrel, például: 

tálca,• 

könyvtárak,• 

többes érintés,• 

érzékelő és helyzet,• 

szalag,• 

fejlettebb alapok, • 

továbbfejlesztett grafikai platform.• 

A hét szolgáltatás bármelyikét egymással és egyéb Windows 7 szolgáltatásokkal tet-
szés szerint kombinálhatjuk. Az előző listabeli szolgáltatások függetlenek egymástól. 
Nincs egyetlen olyan szolgáltatás, amelyet muszáj megvalósítani, de a tálca viselkedé-
sének optimális beállításával érdemes az alkalmazásunkat a Window 7 alkalmazások 
arculatának megfelelően átalakítani, hogy helyesen működjön együtt a Windows 7 
könyvtárakkal. Ezt követően az alkalmazásunkat másoknál kifinomultabbá tehetjük: 
létrehozhatjuk a következő generációs felhasználói tapasztalatokat, amelyek a többes 
érintést, az érzékelőket, a helymeghatározókat, az új szalagot és az új grafikus szol-
gáltatásokat tartalmazzák. 

A fejezet további része a könyvben tárgyalt különböző technológiák rövid át-
tekintését nyújtja. 

Tálca

Telepítettük tehát a Windows 7 operációs rendszert, és az első bejelentkezés után arra 
várunk, hogy a „Preparing your desktop...” (Az asztal előkészítése) üzenet eltűnjön  
a képernyőről. A Windows 7 első újdonsága a felhasználói felületen az új, átdolgo-
zott Windows-tálca.

Az évek során a Windows-tálca kissé zsúfolt lett, ez a Windows Vista operációs 
rendszerből ismerős lehet. Az indítási felületek bősége megnehezítette a felhaszná-
lóknak kedvenc programjaik keresését, az alkalmazások közötti váltást és a gyakran 
használt célhelyekhez való hozzáférést. Az új tálca sokévnyi felhasználóifelület-ter-
vezés és használhatósági tesztelés eredményét tükrözi, és forradalmi újítást képvisel  
az indítási felületek kialakításában. Soha nem volt még ilyen könnyű a Windows és az 
ablakok kezelése – az új felhasználói felület egyszerű, intuitív és letisztult. A felhaszná-
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lók könnyebben indíthatják kedvenc alkalmazásaikat, válthatnak az ablakok között, ve-
zérelhetik azokat az alkalmazásokat, amelyek adottan nem rendelkeznek a vezérléssel,  
és hozzáférhetnek a legutóbb megnyitott dokumentumokhoz – mindezek egyetlen 
egérkattintást igényelnek. A következő illusztráció a Windows 7 tálca és a Start menü 
egyszerű és tiszta megjelenítését mutatja:

A könyvben bemutatjuk a Windows 7 tálca új szolgáltatásait, és megvizsgáljuk, ho-
gyan lehet arról gondoskodni, hogy az alkalmazásunk az új funkcionalitás összes 
releváns darabját kihasználja. A 2. fejezetben megismerjük azt, hogy hogyan használ-
hatjuk az új tálcaszolgáltatásokat, tálcagomb segítségével folyamatjelzőt készítünk, 
további állapotinformációkat szolgáltató átfedő ikonokat jelenítünk meg, különál-
ló tálcagombok hozzárendelésével különbséget teszünk ablak és alkalmazás között.  
A 3. fejezetben olyan kifinomultabb szolgáltatásokat tanulmányozunk, amelyeket a  
felhasználók elvárnak az alkalmazásunktól – a tálcaminiatűrből az ablaktávvezérléséhez  
szükséges miniatűr-eszköztárakat, a legutóbbi dokumentumok és gyakori feladatok 
gyors hozzáférését biztosító ugrólista-menüket, a tálcaminiatűrök teljes testreszabá-
sát szolgáló és az élő ablakbetekintők létrehozásához szükséges eszközöket. Ezek  
a szolgáltatások tényleges élményt fognak jelenteni a felhasználók számára.

Ebben a két fejezetben megismerjük, hogy az Internet Explorer hogyan mutatja 
be az egyszerre megjelenített weblaplapok élő betekintőjét, a Windows Media Player 
hogyan teszi lehetővé a zenelejátszást az alkalmazás miniatűrjéből, a Windows Live 
Messenger hogyan biztosítja azt, hogy beállítsuk elérhetőségi állapotunkat, és hogyan 
férhetünk hozzá az e-mail postaládánkhoz az ugrólistamenüből, valamint a Sticky 
Notes hogyan mutatja meg egy jegyzethalom miniatűrjét, és hogyan teszi lehetővé 
újabb feljegyzés létrehozását egyetlen egérkattintással. A következő képernyőfelvéte-
len az Internet Explorer 8 lapjai tálcagomb-miniatűrként jelennek meg:
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Megvizsgáljuk a natív Windows API-kat, amelyek lehetővé teszik ezt a megjelenítést 
– az alapul szolgáló COM interfészeket, az ablaküzeneteket és a Win32-függvényeket. 
A felügyelt kódból a Windows 7 rendszerrel a Windows API Code Pack for Micro-
soft .NET keretrendszer segítségével működünk együtt. Ennek érdekében a tálcaszol-
gáltatások elrendezéséhez az absztrakció gondosan megtervezett rétegét használjuk, 
amelyben azonnal jártasságot szerezhetünk, ha a .NET keretrendszerrel készítjük  
a kódunkat.

A Windows 7 rendszerekben minden alkalmazásnak szüksége van az új tálcá-
ra. Ha dokumentumorientált alkalmazást írunk, azonnali hozzáférést biztosíthatunk  
a felhasználóknak a legutóbb és leggyakrabban használt dokumentumaikhoz.  
Ha médiákban gazdag alkalmazást készítünk, miniatűr-eszköztárat biztosíthatunk, 
amely a médiaorientált műveletek és az alkalmazás élő betekintőinek gyors hozzá-
féréséről gondoskodik a tálcagombbal. Ha a háttérben meglapuló és időnként fel-
bukkanó segédprogramot írunk, akkor is dönthetünk úgy, hogy az alkalmazásnak  
a Windows-tálcán van a legjobb helye, ahol élő folyamatjelzőt és állapotikont biztosít- 
hatunk. Sőt ha a böngészőhöz készítünk programot, előfordulhat, hogy felhasználói 
igényre az alkalmazásnak ki kell kerülnie a böngészőből.

Könyvtárak

A Windows XP megjelenése óta rendelkezésünkre áll az a lehetőség, hogy a tartalmat 
(dokumentumokat, videókat, képeket és bármely más fájlt) speciális, meghatározott 
célt szolgáló mappák halmazában, például a My Documents és a My Pictures map-
pákban tároljuk. Ezek a mappák minden felhasználónál egyediek, a Windows Vista 
pedig a fejlett keresési tapasztalatok biztosítására automatikusan indexelte őket. De 
soha senkinek nem jutott eszébe, hogy kibővítse ezeket a speciális mappákat, és to-
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vábbi mappákat foglaljon beléjük a helyi merevlemezen vagy távoli megosztásokon. 
A Windows 7 rendszerekben a könyvtárak pontosan ezt a célt szolgálják. 

A Windows 7 könyvtárak tökéletes adatkezelést biztosítnak, és lehetővé teszik, 
hogy különböző célok érdekében saját mappahalmazokat kezeljünk, vagy további 
mappákat adjunk a My Images könyvtárhoz. A könyvtárak tulajdonképpen a fel-
használó által definiált olyan mappagyűjtemények, amelyek egyetlen egységesített 
nézetben állnak össze. Ha a felhasználó a könyvtárakban mappákat helyez el, ezzel 
megmutatja a Windows rendszernek (és nekünk fejlesztőknek is), hogy hol találhatók 
a számára fontos adatok.

A Windows 7 könyvtárak jelentik az adatok hozzáférésének új belépési pontját.  
A felhasználók a könyvtárakban kezelik a dokumentumaikat, a zenéiket, a képeiket és 
az egyéb fájljaikat. Elvárják, hogy az alkalmazások működjenek a könyvtárakkal, hi-
szen azok a Windows Shell szerves részét képezik, és rendkívül fontosak a Windows 
Explorerben, valamint az operációs rendszer egyéb részeiben, például a Common 
File párbeszédablakban.

Bizonyos szempontból a könyvtár hasonlít a mappához. A felhasználó szempont-
jából pontosan ugyanúgy néz ki és viselkedik, mint egy hagyományos mappa. Ám  
a mappáktól eltérően a könyvtár egyesített nézetben gyűjti össze a több eltérő helyen 
tárolt fájlokat. Ez kicsi, de nagy jelentőségű különbség a könyvtár és a mappa között. 
A könyvtárak ténylegesen nem tárolják a felhasználó fájljait, csak felügyelik az ezeket 
tároló mappákat, továbbá a hozzáférést biztosítják a felhasználónak, valamint lehető-
séget adnak arra, hogy különböző módon rendezze el ezeket az elemeket. Végezzünk 
el egy egyszerű kísérletet. Indítsuk el a Notepad alkalmazást, és próbáljuk meg a fájlt 
a Documents könyvtárba menteni. A tárolási művelet sikeresen befejeződik. Ahogy 
említettük, hogy a könyvtárak nem hagyományos mappák, amelyek fájlokat tárolnak, 
kérdés tehát, hogy akkor mi történik itt. 

A 4. fejezetben minden információt megtalálunk a Windows 7 könyvtárakról. 
Megismerjük az könyvtárszolgáltatás alapjául szolgáló architektúrát, és érthetővé vá-
lik, hogy a Documents (vagy bármely más) könyvtárban a fájltárolás hogyan működik  
a Windows 7 rendszereken. Részletesen bemutatjuk a Windows 7 könyvtárak ki-
alakításához és felügyeletéhez szükséges API-t. Lehetséges, hogy az alkalmazásunk 
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már támogatja a könyvtárakat, de ha mégsem, kiderül, hogy egyszerű olyan könyv-
tártudatos alkalmazássá alakítanunk, amely együttműködik a Windows 7 könyvtárak 
tartalmával. Megvizsgáljuk a natív C++ (nagyrészt COM) API-kat, és ahol lehetséges  
a felügyeltkód-API-kat is. Az API-k segítségével tanulmányozzuk az architektúrát 
és az alapfogalmakat, és a felügyeltkód-API alkalmazásával megismerkedünk az új 
könyvtárak API-használatának bonyolultabb példáival. 

Bármely alkalmazást, amely lehetővé teszi a felhasználónak fájlok betöltését és 
tárolását a helyi merevlemezről, zökkenőmentesen integrálni lehet a Windows 7 
könyvtárakkal, így a Windows Explorer gazdag keresési és vizuális élményt nyújt,  
az alkalmazás pedig egyszerűen futtatható a Windows 7 rendszeren. 

Érintés, többes érintés és gesztusok

Az érintés, a többes érintés és a gesztusok bizonyára a Windows 7 bemutatók legiz-
galmasabb szolgáltatásai. Amióta a Microsoft először bemutatta a Surface platformot,  
minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi azokat az alkalmazásokat és forgató-
könyveket, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó több helyen megérintse  
a képernyőt, és így működjön együtt a felhasználói felülettel. A Windows 7 támogatja 
az érintőinterfészeket, és elég rugalmasan kezeli a különböző érintéstípusokat. Jártas-
ságot szerezhetünk az érintésen alapuló, a tollkövető (inking) alrendszerrel működő 
alkalmazások készítésében a tábla-PC-k számára, ám ez csak a kezdet. 

A szolgáltatások fontossága és népszerűsége miatt több helyet szánunk a könyv-
ben az új többes érintéses API-k ismertetésére. Először részletesen megvizsgáljuk  
az alapul szolgáló rendszer működését és annak módját, ahogyan az operációs  
rendszer a sokféle érintési hardvert kezeli. A múltban az érintési hardvert a tábla-PC 
képviselte, amely egyetlen bemenetet foglalt magában – egy tollal vagy speciális  
illesztőprogrammal rendelkező hardverrel –, amelynek kezelését a fejlesztőnek meg 
kellett tanulnia. A Windows 7 rendszerekkel a hardvergyártók képernyőket vagy 
külső eszközöket készíthetnek, és összeilleszthetik ezeket az új érintési illesztőprog-
ram-rendszerrel, mindezt fejlesztőként könnyedén kihasználhatjuk.

Az 5. fejezetben megvizsgáljuk a Windows többérintős programozásának alap-
elveit, és részletesen áttekintjük az architektúrát, valamint górcső alá vesszük a natív 
C++ (COM) API-kat. Ez a fejezet főként a Windows 7 beépített gesztusmotorjára 
összpontosít, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztők minimális erőfeszítéssel, a töb-
bes érintés támogatásával tökéletesítsék alkalmazásaikat. 

A 6. fejezetben magasabbra emeljük a lécet, és megvizsgáljuk a .NET keretrend-
szert, illetve a Windows Presentation Foundationt. A .NET keretrendszer a Microsoft 
által biztosított osztályok halmaza. Ezek az osztályok olyan programozási interfészt 
biztosítanak, amelyet például a Microsoft Visual Basic vagy a C# programozási nyel-
vekkel használhatunk. A .NET keretrendszer egyik összetevője a Windows Presen-
tation Foundation, amelynek az a feladata, hogy hozzáférést biztosítson mindenhez, 
amire szükség lehet ahhoz, hogy egy sokoldalú felhasználóifelületes-alkalmazás vi-
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zuális rétegét kialakítsuk. Az érintőrendszer természetesen ebbe a tartományba esik, 
és a WPF 4.0 verziója nemcsak az érintőrendszerhez biztosít hozzáférést, hanem 
olyan API-k csoportjához is, amelyek ismertetik a felhasználói gesztusokat. 

A gesztus rögzített művelet, amelyet a rendszer többérintős környezetben hajt vég-
re. A fogalom megértéséhez gondoljuk arra, hogyan dolgozunk egy fényképpel több-
érintős környezetben. A fénykép jellemzően vízszintes tájolású téglalap formájában je-
lenik meg. Rendszerint az egér görgőjével vagy csúszkával nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük 
a képet. De mi történik, amikor megérinthetjük a képernyőt? Nem lenne érdekes, ha 
hüvelykujjunkat az egyik sarokba, mutatóujjunkat az ellentétes sarokba helyezve az uj-
jaink egymáshoz közelítésével kicsinyíthetnénk a képet úgy, ahogyan a sarkok követik 
az ujjaink mozgását? Hasonlóképpen nagyíthatnánk a képet, ha ujjainkat egyre távo-
labb helyeznénk egymástól, csuklónk csavarásával elforgathatnánk, vagy kezünk moz-
gatásával áthelyezhetnénk a képernyő másik részére. Ezeket a fogalmakat nevezzük  
a Windows 7 operációs rendszerben gesztusoknak. A 6. fejezetben megismerjük,  
hogy milyen könnyen bővíthetjük az alkalmazásunkat a gesztusok támogatásával.

A 7. fejezetben elmerülünk a hatékonyabb és az összetettebb többes érintéses 
API-k rejtelmeiben. Ez a fejezet tárgyalja a Windows 7 nyersérintés-támogatását,  
a natív manipulációt és az inerciamotorokat. 

Ebben a két fejezetben teljes betekintést nyerünk a többesérintés-szolgáltatá-
sokba, és pontos képet kaphatunk arról, hogy az érintőrendszer hogyan működik  
a Windows 7 operációs rendszerben. Ezekre az ismeretekre nincsen szükség a követ-
kező két fejezet megértéséhez, amelyek a Windows Presentation Foundation (WPF)  
és a Silverlight többes érintés témakörével foglalkoznak, ám szilárd elméleti alapot 
nyújtanak az architektúra releváns elemeihez, így megkönnyítik a .NET többes érin-
tés absztrakciós rétegeinek megismerését. 

A Microsoft 2007-ben dobta piacra a Silverlight-technológiát. A Silverlight  
a böngészőbe beépülő modul, amely sokoldalú programozási interfészt és a .NET 
keretrendszer miniatűrverzióját biztosítja, valamint lehetővé teszi, hogy elkészítsük 
és könnyedén telepítsük azokat az alkalmazásainkat, amelyek kihasználják az ope-
rációs rendszer szolgáltatásait. Az egyik rendkívül megnyerő Silverlight-szolgáltatás 
a böngészőn kívüli futtatás, amelynek során a felhasználó megszüntetheti az alkal-
mazás és a böngésző függőségi viszonyát, és az alkalmazást telepítheti az asztalán. 
A 8. fejezetben megvizsgáljuk a Silverlight-technológiát – pontosan mi ez, és mi a 
feladata. Kiderül, hogy milyen könnyű a .NET keretrendszerben olyan alkalmazást 
készíteni, amelyet a Silverlight segítségével az interneten keresztül lehet szállítani.  
Ezt követően megvizsgáljuk, hogy a Windows 7 operációs rendszerben hogyan ad-
hatunk a tábla-PC-k tollkövető (inking) lehetőségeivel a Silverlight-alkalmazásunkhoz 
érintési szolgáltatást, valamint olyan nyers érintési objektumokat, amelyek lehetővé 
teszik a többesérintési-üzenetek feldolgozását.

Minden szükséges ismeretet megkapunk az érintésről és a kapcsolódó témakörökről 
– az alapul szolgáló érintési rendszertől a WPF által biztosított gesztus .NET API-kon 
át egészen az érintési funkcionalitással kibővített sokoldalú webes alkalmazásokig.
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Érzékelő és helyzet

Az érzékelő- és helyzetplatform a felhasználók és a fejlesztők számára is a Windows 
7 egyik leghasznosabb új technológiája. A Windows 7 érzékelő- és helyzetmeghatáro-
zás-platformjának a segítségével a fejlesztők olyan adaptív alkalmazásokat készíthet-
nek, amelyek a különböző környezeti feltételek szerint módosíthatják az alkalmazás 
megjelenését és viselkedését. Kérdés lehet, hogy miért kell ezzel a funkcionalitással 
bajlódunk. Ha körülnézünk, olyan mobileszközökkel találkozhatunk, amelyek a ki-
jelző tájolását az eszköz relatív pozíciójának megfelelően változtatják. Egyre több 
számítógép rendelkezik háttérvilágítás-érzékelővel, amely lehetővé teszi, hogy a szá-
mítógép az aktuális fényviszonyoknak megfelelően automatikusan beállítsa a képer-
nyő fényerősségét, tehát amikor sötét környezetben használjuk, kíméli a szemünket.  
A háttérvilágítás-érzékelők továbbá lehetővé teszik, hogy az alkalmazások az olvasha-
tóság érdekében optimalizálják a tartalmukat, így a számítógép az operációs környe-
zetek minden eddiginél szélesebb körében válhat hasznossá és felhasználóbaráttá.

Az érzékelő- és helyzetmeghatározás-platform segítségével szabványos módon 
integrálhatunk érzékelő- és helyzetmeghatározó eszközöket a Windows rendsze-
rekbe. A platform szabványos programozási felületet biztosít az alkalmazásoknak, 
hogy kihasználhassák ezeket az eszközöket. Ennek a funkcionalitásnak a hiánya már 
régi probléma, ugyanis korábban a Windows-fejlesztőknek ki kellett választaniuk azt 
az érzékelőhardvert és API-készletet, amellyel az alkalmazásban dolgozni kívántak.  
A különböző gyártók közötti váltás a szabványosítás hiánya miatt hallatlanul drá-
ga volt. A Windows 7 esetében az alkalmazások egységes, szabványos interfésszel 
használhatják az adatokon az érzékelőket, és a felhasználó szabályozhatja azt, hogy  
az adatok az érzékelőkről milyen formában váljanak elérhetővé az alkalmazás szá-
mára. 

A könyv két fejezetet szentel a Windows 7 érzékelő- és helyzetmeghatározás-plat-
formjának. A 9. fejezet bemutatja az érzékelő- és helyzetmeghatározás-platformot,  
a platform központi architektúrájára összpontosítva, és ismerteti a különböző össze-
tevők szerepét. Majd megvizsgáljuk, hogy a fejlesztők az érzékelők felfedezésével  
és az érzékelőkről érkező adatok programozott hozzáférésével hogyan integrálhat-
ják az érzékelőbemeneteket az alkalmazásaikba. Megtudjuk azt is, hogyan kell a natív 
C++ (COM) API-kat, valamint a .NET-felügyelt API-kat programozni. 

A 10. fejezet részletezi a platform helymeghatározási részét. A Windows hely-
meghatározási API-k – amelyek magas szintű absztrakciós API-k dedikált készletét 
jelentik – a Windows 7 érzékelő platformjára épülnek. A helyzet-API-k egyetlen egy-
szerű kérdésre adnak választ: „Hol vagyok, és mi a pillanatnyi pozícióm?” A válasz 
rendkívül egyszerű, hiszen a helyzet meghatározása a hosszúsági fokot, a szélességi 
fokot és a hibarádiuszt képviselő értékek halmazaként jelenik meg. A valós idejű 
helymeghatározási információk felhasználása rendkívül széles körű – készíthetünk 
olyan helyzetalapú szolgáltatásokat, amelyek az aktuális helyzet keresését optimali-
zálják, vagy térképes alkalmazást, amely beállítja az aktuális pozíciót, és utazás vagy 
helyzetváltoztatás közben nyomon követi azt. A helyzetmeghatározás integrációjáról 
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minden szükséges ismeretet megadunk, és nyilvánvalóvá válik, hogy milyen könnye-
dén integrálhatjuk a helyzetmeghatározási API-kat az alkalmazásunkkal.

Szalag

Amikor Windows 7 operációs rendszerben elindítjuk a Microsoft Paint programot, 
azonnal feltűnik, hogy mi változott meg a Windows Vista (vagyis inkább a Win-
dows XP) óta. Elindítva a WordPad alkalmazást kiderül, a Windows 7 rendszerekben  
a népszerű Paint és WordPad alkalmazások új verziója áll a rendelkezésünkre (lásd  
az 1.1. ábrát).

Mindkét alkalmazás új szolgáltatásokat biztosít, például annak a lehetőségét, hogy 
(többérintős számítógépen) az ujjainkkal rajzoljunk, vagy megnyissunk egy Word 
2007 .docx dokumentumot anélkül, hogy a Microsoft Office Word 2007 alkalma-
zást telepítenünk kellene a számítógépünkre. A legszembetűnőbb változás az új sza-
lag-felhasználóifelület. 

1.1. ábra. A Paint (a felső képernyőfelvételen) és a WordPad (az alsó képernyőfelvételen) új 
megjelenési formája
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Manapság a szoftvereket mindenhol és mindenki használja. Alon (az egyik szerző) 
hároméves kisfia a Windows Media Center segítségével néz tévét. Felesége e-mail 
üzeneteket küld a barátainak, és otthon automatizálási rendszer szabályozza a televí-
ziót, időzített e-mail üzeneteket használnak – és a férj minden reggel arra ébred, hogy 
a felesége felhúzza a hálószoba ablakainak redőnyeit. Manapság a szoftverek sokkal 
összetettebbek, mint korábban voltak. Sokkal több a szolgáltatás, sokkal több felada-
tot elvégezhetünk velük, és segítségükkel felmérhetjük, hogy mi mindenre vagyunk 
képesek. Ám a legtöbb Windows-alkalmazás által biztosított felhasználói felület és  
a rendkívül fontos felhasználói élmény ezeknek az új szolgáltatásoknak a támogatá-
sával és a szoftver használatával nem változott jelentős mértékben. A helyzet kissé 
hasonlít egy autó kormánykerekével és pedáljaival irányított repülőgéphez.

Az első olyan munkacsoport, amely a Microsoft fejlesztői részlegénél rájött,  
hogy a menükre és az eszköztárakra épülő hagyományos felhasználói felület nem 
megfelelő a felhasználóknak, az Office fejlesztői csapata volt. Az Office minden 
újabb kiadásával az alkalmazás új szolgáltatásokkal bővült, de senki nem találta meg 
és így nem is használta őket. A termék egyre bonyolultabbá vált, a felhasználói felület 
túlzsúfolt lett. A felhasználók többre lettek volna képesek, de nem tudták hogyan. 

Az Office 2007 készítésekor az Office csapata másik, egyszerűbb felhasználói fe-
lület (UI) tervezését választotta – parancsok helyett szolgáltatásokban gondolkodtak. 
Ez az úgynevezett eredményorientált tervezés. Megszületett a szalag, és vele együtt 
egy újfajta felhasználói élmény is. A vizuális gyűjtemények és a modern processzorok 
teljesítményének segítségével a szalag megmutatja egy művelet eredményét, amikor 
az egér kurzorját a parancsikonok fölé húzzuk. Ha szeretnénk beállítani egy stílust, 
csak húzzuk a kurzort a stílusgyűjtemény stílusikonjraira. A fókuszba kerülő stílusok 
betekintő segítségével megmutatják, hogy a dokumentum hogyan változna a stílus 
alkalmazásával. A felhasználónak csak ki kell választania azt a stílust, amellyel a do- 
kumentum megjelenése tökéletesebb lesz számára. A szolgáltatásalapú tervezéssel  
az Office 2007 hatékonyabb, mint bármelyik korábbi Office-verzió. 

Mint mindig, most is az Office-csapat volt a felhasználói felület átalakításának az út-
törője. Ha megnézzük más Microsoft-termékek felhasználóifelület-elemeit – például az 
új szalag támogatását a Visual Studio 2008 SP1 Microsoft Foundation Classes (MFC) 
termékben vagy a WPF szalageszközrendszerét és a Windows 7 operációs rendszerben 
megjelenő Windows-szalag keretrendszert – láthatjuk, hogy példájuknak sok követője 
akadt. A Win32-alapú alkalmazásokban soha nem volt ilyen egyszerű a sokoldalú fel-
használói felület elkészítése és a pozitív felhasználói élmény biztosítása.

A legtöbb mai felhasználóifelület-keretrendszerben a felhasználói felület elkülö-
nül a kódtól, amely a felhasználóifelület-eseményeket kezeli, és az üzleti logikát sza-
bályozza. A Windows-szalagkeretrendszerben a felhasználói felület a WPF XAML 
nyelvéhez sok tekintetben hasonló XML-alapú jelölőnyelv segítségével készült, míg  
a mögöttes kódú fordítóegység-interfész technológiaként a COM-ot alkalmazza. 

A 11. fejezet lefekteti a Windows-szalagkeretrendszer megismeréséhez és 
használatához szükséges alapokat. Ez a fejezet a szalag felépítésével foglalkozik.  
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Megvizsgáljuk, hogyan kell a jelölőnyelv segítségével létrehozni a szalagot, hogyan 
kell méretezési viselkedését beállítani; megismerkedünk a különböző szalag-vezér-
lőelemekkel, ennek következtében jobban ki tudjuk majd használni a szalagot. 

A 12. fejezetben megvizsgáljuk, hogyan programozhatunk a Windows-szalagke-
retrendszerrel, hogyan inicializálhatjuk és tölthetjük be a szalagot, hogyan dolgoz-
hatunk vele, hogyan tükrözhetjük az alkalmazás állapotát a felhasználói felületen, és 
hogyan támogathatjuk az Office Fluent felhasználói felület megközelítését.

Ha .NET fejlesztőként valaki nem használja majd a Windows-szalagkeretrend- 
szert, akkor is érdemes megismerkednie az új felhasználói felület alapfogalmaival.  
Ezután az alkalmazott technológia (web, WPF vagy Windows Forms) alapján ki-
választható a legmegfelelőbb szalagvezérlési programcsomag. A natív fejlesztők  
a Windows 7 operációs rendszeren megújíthatják régi alkalmazásaikat.

Továbbfejlesztett grafikai platform

A könyv nem foglalkozik a Windows 7 új grafikai platformjával. Túlságosan sok új 
információt kellett volna ismertetni, és nem az volt a cél, hogy a Windows 7 grafikák 
fejlesztését részletezzük. Ám a Windows 7 rendszerben az új DirectX grafikus szol-
gáltatásai a felhasználók számára olyan újításokat és eszközöket biztosítanak, ame-
lyekkel a DirectX API-kon túl könnyedén lehet hardvergyorsított 2D-s és szöveges 
alkalmazásokat készíteni. Így rövid áttekintést nyújtunk a Windows 7 grafikus plat-
formjának újdonságairól.

A Windows 7 előtt

A Microsoft Windows grafikuseszköz-interfésze (GDI) lehetővé teszi, hogy az alkal-
mazások grafikus és formázott szöveget használjanak a képi megjelenítési felületen 
és a nyomtatón is. A Windows-alapú alkalmazások nem férnek hozzá közvetlenül  
a grafikus hardverhez, ehelyett a GDI az alkalmazások nevében az eszközillesz-
tő programokkal dolgozik. A Windows 3.0 óta a fejlesztők a GDI-t használják, és  
a Windows XP megjelenésével rengeteg alkalmazás aknázza ki a GDI+ lehetősé-
geit, amely egy teljesen új API-készletet képvisel. Még a magasabb absztrakciós ré-
tegek – például a .NET WinForms-leképezés – is a GDI+ technológián alapulnak.  
A Windows-alkalmazás fejlesztői tehát régóta a DirectX segítségével biztosítják a 
csúcsminőségű, hardvergyorsított 3D-s grafikákat. Amikor a technológia 1995-ben 
megkezdte pályafutását, a fejlesztők azoknak a felhasználóknak és mérnököknek ké-
szítették a csúcsminőségű 3D-s játékokat és műszaki alkalmazásokat, akik hajlandóak 
voltak beruházni egy 3D-s grafikus kártyára. Manapság a legolcsóbb számítógépek 
is rendelkeznek 3D-s grafikus hardverrel. A WPF leképezési motor DirectX techno-
lógiát használ, és lehetővé teszi a felügyeltkód-fejlesztőknek, hogy hardvergyorsított, 
rendkívül fejlett grafikai alkalmazásokat készítsenek.

A Windows Vista operációs rendszerrel megjelent a WDDM (Windows Display 
Driver Model – a Windows megjelenítési illesztőprogramjának a modellje). A DirectX 
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WDDM-infrastruktúrája lehetővé tette, hogy több alkalmazás és szolgáltatás osztoz-
zon a GPU (Graphical Processing Unit – grafikus feldolgozóegység) erőforrásain.  
Az DWM (Desktop Window Manager – asztali ablakkezelő) ezt a technológiát al-
kalmazza a 3D-s feladatváltások animálásakor, az alkalmazásablakok dinamikus 
miniatűrképeit, valamint az asztali alkalmazások számára a Windows Aero átlátszó-
üveg-hatásait biztosítja. 

A Windows 7 újdonságai

A Windows 7 operációs rendszerben a Microsoft az API-k még modernebb készle-
tét honosította meg, amely remélhetőleg felváltja a GDI+ technológiát. A Windows 
7 több grafikus lehetőséget ad az alkalmazásfejlesztők kezébe. A DirectX API-k új 
készletével, a Win32- és a felügyelt kóddal a fejlesztők kihasználhatják a GPU leg-
frissebb újításait, és gyors, méretezhető, csúcsminőségű 2D-s és 3D-s grafikákkal, 
szöveggel és képekkel bővíthetik alkalmazásaikat. Ezeknek az új technológiáknek  
a célja a GDI- és GDI+ interfészekkel való együttműködés, valamint annak biztosí-
tása, hogy a fejlesztők könnyen megőrizhessék az elvégzett munkájuk eredményét,  
és egyértelmű migrációs útvonal álljon a rendelkezésükre. 

Ezeket a fejlett grafikus lehetőségeket a következő COM-alapú API-k biztosítják 
(néhány szolgáltatás a Windows API Code Pack felügyelt kódja révén áll a rendelke-
zésünkre):

Direct2D a kétdimenziós grafikák rajzolásához,• 

DirectWrite a szöveg elrendezéséhez és leképezéséhez,• 

Windows Imaging Component (WIC) a képek feldolgozásához és megjelení-• 
téséhez,

Direct3D 10 a háromdimenziós grafikák rajzolásához,• 

Direct3D a 11 háromdimenziós grafikák rajzolásához, valamint a következő • 
generációs GPU-technológiák, például a tesszelláció hozzáféréséhez, a mintá-
zatfolyam és az általános célú számítások limitált támogatásához,

DirectX Graphics Infrastructure (DXGI) az eszközök és a GPU-erőforrások ke-• 
zeléséhez, valamint a DirectX és a GDI együttműködésének a biztosításához.

Direct2D A Direct3D-re épülő Direct2D a Win32-fejlesztők számára közvetlen 
módú, felbontásfüggetlen 2D-s API-kat nyújt, amelyek kihasználják a grafikus hardver 
teljesítményét. A Direct2D csúcsminőségű 2D-s leképezést biztosít, és teljesítménye 
jóval meghaladja a GDI és a GDI+ teljesítményét még hardvergyorsítás nélkül végre-
hajtott teljes szoftverleképezés alkalmazásakor is. A Win32- és a felügyeltkód-fejlesz-
tők számára az erőforrások és azok kezelésének finomabb szabályozását, valamint  
az összetett DirectX API-k magasabb absztrakcióját biztosítja. 

DirectWrite A Windows-alkalmazások nagy részének a célközönsége a világ 
 összes felhasználója, ez pedig rendszerint több nyelv használatát jelenti. Ehhez 
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olyan technológia szükséges, amely támogatja a csúcsminőségű szövegleképezést,  
a felbontásfüggetlenséget, valamint a Unicode-szöveget és -elrendezést. A GDI és a 
GDI+ nem biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, de a DirectWrite, egy új DirectX-ösz-
szetevő, rendelkezik ezekkel és más egyéb szolgáltatásokkal. A DirectWrite a követ-
kező lehetőségeket biztosítja:

csúcsminőségű, alpixel, ClearType-szöveg leképezése, amely GDI, Direct2D • 
vagy alkalmazásspecifikus leképezési technológiák használatára alkalmas,

hardvergyorsított szöveg Direct2D használatával, eszközfüggetlen szövegel-• 
rendezési rendszer, amely tökéletesíti a dokumentumokban és a felhasználói 
felületen a szöveg olvashatóságát,

többszörös formátumú szöveg támogatása,• 

GDI-kompatibilis elrendezés és leképezés,• 

fejlett tipográfiai szolgáltatások támogatása.• 

A DirectWrite betűtípusrendszere biztosítja a „bármely betűtípus, bárhol” használa-
tot, amelyben a felhasználóknak nem kell az egyes betűtípusok alkalmazásához külön 
telepítési lépést végrehajtaniuk. A technológia a betűtípus-csoportosítások fejlettebb 
strukturális hierarchiáját jelenti, amely támogatja a kézi vagy programozott betűtí-
pus-felfedezést. Az API-k az 1.2. ábrának megfelelően támogatják a többszörös for-
mátumú szöveg mérését, rajzolását és találattesztelését. 

1.2. ábra. DirectWrite segítségével rajzolt szövegminta

A Windows 7 új grafikus API-ja a már létező GDI+-alapú alkalmazások számára 
egyértelmű és felhasználóbarát integrációs útvonalat biztosít az újabb API-khoz. 
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Fejlettebb alapokon 

Az előzőekben ismertetett szolgáltatások alapján kétségbe vonható a Windows 7 tel-
jesítménye. Hogyan lehet ennyi új funkcionalitást az operációs rendszerbe integrálni 
anélkül, hogy a teljesítmény sérülne? Egészen biztos, hogy minden újabb szolgáltatás 
a számítógép memóriájának frissítését, gyorsabb processzort és nagyobb merevle-
mezt igényel.

Valójában a Windows 7 pontosan ugyanazokkal a hardverkövetelményekkel ren-
delkezik, mint a Windows Vista, és bármely hardveren gyorsabban fut. A könyvhöz 
a Windows 7 RTM-verzióját használtuk 9 hüvelykes netbookon, amely egyetlen 900 
MHz-s processzorral és 1 gigabyte fizikai memóriával rendelkezik. A készülék egy 
rendkívül lassú 16 gigabyte-os merevlemezzel van felszerelve, amelyen a Windows 
XP telepítését követően szinte lehetetlenné vált az internet böngészése. Ez a netbook 
a Release Candidate megjelenése óta a Windows 7 operációs rendszerrel üzemel,  
és soha nem voltunk ennyire megelégedve a teljesítményével.

Ez a Windows-fejlesztőknek rendkívüli erőfeszítéseit mutatja, akik a teljesítmény 
és a megbízhatóság tökéletesítésére törekedtek az operációs rendszer szinte minden 
szolgáltatását illetően. A Windows 7 betöltése gyorsabb, az operációs rendszer hama-
rabb kapcsol készenléti állapotba, gyorsabban hibernál, és minden korábbinál gyor-
sabban áll le. A Windows 7 0%-os processzor- és alig észrevehető memóriahasználat-
tal fut órákon keresztül, kevesebb energiát fogyaszt, és elődeinél jóval tökéletesebben 
takarékoskodik a rendszer erőforrásaival.

Továbbá a Windows 7 256 magot támogat, amely elegendő időt hagy a felhasz-
nálónak ahhoz, hogy az operációs rendszer kihasználja a hardver adta összes teljesít-
ményt. A Windows 7 kihasználja a processzorok és a memóriaarchitektúra legújabb 
vívmányait – a NUMA- (Non-Uniform Memory Access – nem egyenletes memória-
hozzáférés) paradigmát –, és méretezhetőségi javításokat foglal magába. A Windows 
7 az energiagazdálkodás és az energiafogyasztás terén további olyan fejlesztésekkel 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy mobilszámítógépünket egy teljes napig 
használhassuk terepen. Tapasztaljuk majd, hogy bármely időpillanatban kevesebb 
háttérszolgáltatás fut, és néhány feladat valóban csak akkor indul el, ha arra tényleg 
szükség van – például hálózati csatlakozás vagy számítógépünk külső digitalizáló esz-
közzel, Bluetooth-összetevővel vagy USB dongle csatlakozóval történő bővítésekor.

Az elmúlt néhány évben a Windows-felhasználók számára a két legfontosabb 
követelmény az volt, hogy a rendszer gyorsabban működjön, és kevesebb erőforrást 
igényeljen. Ezt egyedül az operációs rendszer felől kiindulva lehetetlen megvalósítani 
– együttműködést és kemény munkát igényel a Windows 7 rendszerrel szoftvereket 
készítő fejlesztőktől is. A Windows-kernel teljesítményének javítását célzó erőfeszí-
téseken túl van néhány dolog, amelyet meg kell ismernünk annak érdekében, hogy  
a felhasználóknak ugyanazt az élményt biztosítsuk az alkalmazásunkkal, mint  
amelyet a Windows 7 friss telepítése nyújt.

A Windows 7-ben remek eszközök állnak a rendelkezésünkre erre a feladatra, 
ezekkel a könyv zárófejezetében ismerkedünk meg. Ezek az eszközök segítik a pro-
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filok készítését, a hibakeresést és alkalmazásaink teljesítményének a felügyeletét.  
A Windows 7 nagyszerűen működik a Windows Performance Toolkittel, amely pro-
filkészítő és teljesítményelemző szerepet tölt be. A Windows 7 a Windows Vista által 
lefektetett alapokra épül, és a Performance Monitor, valamint a Reliability Monitor 
javításait foglalja magába. Támogatja a hibakeresési módszereket, amelyek megköny-
nyítik alkalmazásaink helyszíni hibakeresését. A Windows 7 a Troubleshooting Plat-
formmal biztosítja azt, hogy felhasználóink saját maguk oldhatják meg a problémákat 
– vagy ha mégsem, a Problem Steps Recorder mindig a segítségükre lesz a probléma 
reprodukálásában, és így az elemzéshez elküldhetik a részleteket. Ezek közül az esz-
közök közül láthatunk néhányat a következő képernyőfelvételeken:
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Ha olyan régebbi alkalmazásba botlunk, amely nem működik megbízhatóan a Win-
dows 7 rendszeren, bármikor segítségül hívhatjuk az operációs rendszer részét ké-
pező, beépített Windows XP virtuális gépet. A Windows 7 asztalon futtathatjuk  
a Windows XP-alkalmazást a Windows XP ismerős megjelenésével és működésével.

Összefoglalás

A könyv a szerzők több száz órányi munkájának az eredménye, és az új API-k titkait 
tárja fel, hogy speciális, megfogható és működő megoldásokkal gyorsan elsajátítható-
vá váljanak a Windows 7 új szolgáltatásai.

Ez után az áttekintés után kezdjük az ismerkedést a Windows 7 tálcával, és nézzük 
meg, hogy a segítségével hogyan virágoztathatjuk fel Windows 7 alkalmazásainkat.
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