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1. Bevezetés 
 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak az elektronikus könyvek (ebook), és bár 

még nem váltották föl teljesen a papír alapú, nyomtatott könyveket, az utóbbi években 

robbanásszerű hódításba kezdtek a piacon. Ez nem is meglepő, hiszen az ilyen 

formátumú termékek teljes mértékben megfelelnek azoknak az irányelveknek, amik a 

vásárlókat napjainkban vezérlik: 

● Könnyű hozzájuk jutni, hiszen még otthonunkból sem kell kimozdulni 

ahhoz, hogy beszerezzük őket. 

● Bizonyos tekintetben környezetbarátok, hiszen nem szükséges 

előállításukhoz fákat kivágni. 

● Könnyebb őket tárolni, illetve magunkkal hordozni, hiszen elektronikus 

formában elférnek akár egy mobil készüléken is, és így az ember akár 

egy egész könyvtárat hordozhat zsebében. 

A fenti listát még lehetne folytatni. Azonban, ahogy a hagyományos könyvek esetén, 

egy idő után az elektronikus könyveknél is felmerül az igény, hogy állományainkat 

könnyen rendezhetővé, kereshetővé tegyük. A merevlemezen tárolt fájlok ugyanis 

nagy számban átláthatatlanná vállnak, ráadásul, míg egyéb fájlok esetén a fájlnév 

elegendő lehet, hogy azonosítsa az állományt, olyan fájl esetén, ami egy könyvet, mint 

entitást hívatott reprezentálni, szükség lehet más szempontok szerinti besorolásra is. 

Ilyen szempontok lehetnek például a könyvek sorozatokba rendezése, címkékkel 

(tagekkel) való ellátása, illetve értékelése is. 

Kézenfekvő megoldásnak tűnik tehát a könyvek adatbázisba rendezése, mely feladatra 

nyújt megoldást az általunk írt ELibrary alkalmazás. Ez az alkalmazás kétrétű: egyfelől 

biztosít egy asztali alkalmazást, melyen keresztül fel lehet venni könyveket az 

adatbázisba, és ezeket karban is lehet tartani, illetve egy – mobilos nézetet támogató, 

ún. reszponzív – webes felület is kapcsolódik hozzá, melyen keresztül ugyancsak 

böngészhető az állomány.  
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2. Felhasználói dokumentáció 
 

Legelőször vizsgáljuk meg a programot a felhasználó szemszögéből. A feladat rövid 

leírását követően bemutatásra kerülnek a különböző felületek, és azok használatának 

módszerei. A program két különálló, a felhasználó szempontjából lényeges 

komponensből áll: az asztali kliensből, illetve a webes böngésző felületből. 

2.1. A programról 
 

Az ELibrary egy elektronikus könyvnyilvántartó és kezelő alkalmazás, mely elsősorban 

otthoni használatra, magánszemélyek számára készült, hogy megkönnyítse a 

személyes gyűjtemények tárolását és karbantartását. Segítségével az egyes könyvek 

könnyen kereshetővé válnak, illetve hozzárendelhetőek szerzőkhöz, sorozatokhoz, 

kiadókhoz, fordítókhoz, illetve egyéb, a könyv előállításában részt vevő személyekhez.  

A program nem csupán nyilvántartja az adott állományokat, de a fizikai memóriában is 

elrendezi őket, hogy utólag akár kézzel is kereshetővé váljanak. Támogatja a legtöbb 

elterjedt fájlformátumot (pl.: .pdf, .epub, .txt, stb.), illetve bizonyos fájltípusok esetén 

(.txt és .pdf) támogatja több fájl egybeolvasztását is. 

Bár egyedül a könyvek rendelkeznek fizikai reprezentációval, a program számon tart 

egyéb entitásokat is: szerzőket, sorozatokat, kiadókat, fordítókat, illetve más, a könyv 

elkészítésében szerepet játszó személyeket. A könyvekhez továbbá címkék 

rendelhetőek, melyeket a felhasználó fogalmazhat meg, és melyek alapján a könyvek a 

későbbiekben kereshetőek lesznek. 

Az asztali alkalmazás mellett egy webes felület is tartozik a programhoz, illetve egy 

webszolgáltatás, mely kapcsolatot teremt a webes alkalmazás és az adatbázis között. 

Ez is elsősorban saját használatra készült, ám végső soron lehetővé teszi, hogy 

amennyiben a felhasználó úgy dönt, az interneten keresztül nyilvánossá tehesse 

gyűjteményét, és böngészhetővé, esetleg olvashatóvá tegye azt mások számára is. 

Mivel a webszolgáltatás üzembe helyezése informatikai előismereteket igényel, ezért a 
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program ezen része olyan felhasználók számára készült, akik rendelkeznek az ehhez 

megfelelő ismeretekkel. 

2.2. Az asztali alkalmazás: 
 

Először a katalógus asztali alkalmazás komponensével foglalkozunk. Ez a program 

felelős az új könyvek, entitások felvételéért, a már meglévők adatainak módosításáért, 

és az állomány böngészéséért. 

Az asztali alkalmazás az ELibraryCatalog nevet viseli. 

2.2.1. Menüsor 

 

A programon belüli navigáció a menüsor megfelelő gombjaira kattintással lehetséges. 

A gombra kattintva a bal oldali régióban megjelenik az adott entitás Kereső Felülete, 

míg az alsó régióban a hozzá kapcsolódó Megjelenítési Felület. A menübeli navigációt 

tekintve ez a két felület mindig együtt jelenik meg, ám külön-külön is megjelenhetnek 

bizonyos helyzetekben. 

A menüben adható meg továbbá annak a könyvtárnak az elérési útja, ahova a program 

a katalógusba felvett könyveket fogja elhelyezni. A program alapértelmezett 

főkönyvárja a „C:/ELibrary”. A Tallózás gombra kattintva a felhasználó ezt bármikor 

tetszőlegesen megváltoztatja, azonban az addig a mappában elhelyezett könyvek 

ekkor nem kerülnek áthelyezésre az új könyvtárba. 

 

2.2.2. Új könyv felvétele 

Ez a régió elsősorban arra szolgál, hogy a felhasználó új könyveket vehessen fel a 

rendszerbe. Azonban a könyvekkel együtt más, az adott könyvhöz kapcsolódó 

entitások – pl. szerzők, sorozatok – is megadhatók, és amennyiben azok eddig az 

adatbázisban még nem szerepeltek, ugyancsak felvételre kerülnek. Ilyen entitások csak 

könyvekkel összefüggésben kerülhetnek fel a rendszerbe, önmagukban nem. 
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a.) Könyv adatai 

 

Ebben a régióban lehet új könyvet felvenni a rendszerbe.  Ahhoz, hogy egy könyv 

bekerülhessen, ki kell választani a fájlt, meg kell adni egy címet a könyvnek, illetve 

hozzá kell rendelni legalább egy szerzőt a könyvhöz. Minden egyéb adat megadása 

opcionális, de ajánlott, hiszen később elősegíti a keresést. 

A program lehetőséget biztosít több dokumentum, illetve fájl egységként kezelésére. 

Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy ki kell választania a megfelelő 

fájlokat, illetve meg kell adnia egy egységes címet az összevonandó dokumentumok 

számára.  

Alapértelmezetten több fájlból álló könyv esetén a dokumentumok a megadott 

sorrendben egy, a könyv címét viselő mappába kerülnek. Azonban .txt és .pdf 

kiterjesztésű állományok esetén lehetőség van arra, hogy a fájlokat összefűzve 

egyetlen fájlként vegyük föl a könyvet az adatbázisba. Ebben az esetben a fájlok 

fizikailag is összefűzésre kerülnek, és onnantól a program úgy tekint rájuk, mint az egy 

állományból álló könyvekre. 

A könyv saját adatai az alábbiak: 

● A könyv illetve dokumentumok elérési útja és fájlneve: A Tallózás gombra 

kattintva kiválasztható, illetve a megfelelő mezőbe kézzel felvihető. 

● A könyv címe 

● A könyv alcíme (opcionális) 

● A könyv ISBN száma (opcionális):  

● A könyv nyelve (opcionális): Több nyelv is megadható, ’’,’’-vel elválasztva. 
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● A könyv értékelése (opcionális): A könyvet értékelni lehet egy 1-től 5-ig terjedő 

skálán. Amennyiben a felhasználó 0-t választ, úgy annak jelentése, hogy az 

adott könyvhöz nem tartozik értékelés. 

● A felhasználó kívánja-e összefűzni a fájlokat (opcionális, csak több fájlból álló 

könyv esetén) 

b.) Szerzők adatai 

 

Minden könyvnek, mely felkerül a rendszerbe rendelkeznie kell legalább egy szerzővel, 

akit ezen a felületen kell megadni. Amennyiben a szerző még nincs felvéve az 

adatbázisba, úgy az Új szerző felvétele gombot kell választani, miután megadtuk a 

szerző vezeték-, illetve keresztnevét. A szerző értékelése a könyvhöz hasonlatosan 

opcionális. 

Ha olyan szerzőt szeretnénk hozzárendelni a könyvhöz, aki már fel van véve az 

adatbázisba, úgy a Szerző az adatbázisból gombot kell megnyomni. Ekkor megjelenik a 

Szerző keresése nézet a bal oldali régióban, és miután ott kiválasztottuk a megfelelő 

szerzőt, a Hozzáadás gombot megnyomva hozzárendelhetjük az illetőt a könyvhöz. 

Mivel a valóságban könnyen lehet, hogy két különböző szerzőnek ugyanaz a neve, 

ezért az adatbázisban engedélyezettek a duplikátumok, így lehetséges már létező 

névvel új szerzőt felvenni. 

Kitöltendő mezők: 

● A szerző vezeték,- és keresztneve: Több név is megadható: pl. [vezetéknév] 

Tolkien, [keresztnév] John Ronald Reuel.  

● A szerző értékelése (opcionális): Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán. A 0-s érték 

jelentése: a szerző nincs értékelve. 
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c.) Sorozat adatai 

 

A sorozat megadása opcionális. Amennyiben az adott könyv nem tagja egyetlen 

sorozatnak sem, vagy a felhasználó nem kívánja megadni a sorozatot, úgy lehetősége 

van ennek a lépésnek kihagyására. Ebben az esetben a rádiógombok közül ki kell 

választani a Nincs (sorozat) opciót. 

A szerzőkhöz hasonlóan lehetőség van továbbá új sorozatok megadására, vagy már 

létező sorozatok kiválasztására, és a könyvhöz való hozzárendelésére – a Sorozat az 

adatbázisból lehetőséget választva. A duplikátumok itt is engedélyezve vannak. 

 

Már létező sorozat hozzárendelése esetén a program kitölti a megfelelő mezőket, 

azonban azokat az input mezőket, melyek nem magára a sorozatra, hanem a könyv-

sorozat kapcsolatra jellemző adatokhoz tartoznak (pl. a könyv sorszáma a sorozaton 

belül) természetesen manuálisan kell kitölteni. 

Kitöltendő mezők: 

● A sorozat neve 

● Alsorozat neve (opcionális) 

● Sorozat hossza  

● A könyv sorszáma a sorozaton belül (opcionális) 
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● A sorozat értékelése (opcionális): Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán. A 0-s 

érték jelentése: a sorozat nincs értékelve. 

d.) Kiadó adatai 

 

A sorozathoz hasonlóan a kiadó hozzárendelése az adott könyvhöz is opcionális. A 

Kiadó az adatbázisból opció választása esetén már létező kiadó rendelhető a 

könyvhöz. Amennyiben a felhasználó hozzárendel kiadót a könyvhöz, úgy az adott 

kiadás egyéb adatait is megadhatja. 

 

Kitöltendő mezők: 

● A kiadó neve 

● A kiadó nemzetisége (opcionális) 

● A kiadás helye (opcionális) 

● A kiadás sorszáma (opcionális) 

● A kiadás éve (opcionális) 

● A kiadó értékelése (opcionális): Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán. A 0-s érték 

jelentése: a kiadó nincs értékelve. 
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e.) Fordító adatai 

 

A könyvhöz opcionálisan is hozzárendelhető egy- vagy több – fordító is, azaz olyan 

személy, aki a könyv fordításában rész vett. Hasonlóan a szerzők megadásához itt is 

lehetséges a Fordító az adatbázisból opció választásával már létező fordítót 

hozzárendelni a könyvhöz, vagy esetleg újat megadni az Új fordító opció választása 

esetén. 

Amennyiben a felhasználó megad fordítót, úgy megadhatja a könyv eredeti nyelvét is, 

amelyről az a Könyv adatai menüpontban opcionálisan megadott nyelvre le lett 

fordítva. 

Kitöltendő mezők: 

● A fordító vezeték,- és keresztneve: Több név is megadható: pl. [vezetéknév] 

Tolkien, [keresztnév] John Ronald Reuel.  

● A fordító értékelése (opcionális): Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán. A 0-s érték 

jelentése: a fordító nincs értékelve. 

● A könyv eredeti nyelve 
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f.) Egyéb személyek adatai 

 

Egy könyv esetén megemlíthető a szerzőkön és fordítókon kívül számos olyan személy, 

aki részt vett a könyv megírásában, elkészítésében illetve kiadásában – pl. lektor, 

szerkesztő, illusztrátor, stb. A program lehetőséget biztosít ilyen személyek a könyvhöz 

való hozzárendelésére is, nagyfokú szabadságot engedve a felhasználónak a személyes 

típusának megnevezése terén. 

A fentiek mellett a személyek közé igény szerint felvehetőek egyéb nevek is, akiket a 

felhasználó a könyvhöz köt – pl. ki ajánlotta neki a könyvet, kinek szeretné 

megmutatni, stb. 

A személyek hozzárendelése a szerzőkhöz hasonlóan történik: Új személy opció 

választása esetén új személyek adhatók meg, míg a Személy az adatbázisból opció 

választásával a már a rendszerben lévő személyek közül lehet böngészni. 

Kitöltendő mezők: 

● Személy vezeték,- és keresztneve: Több név is megadható: pl. [vezetéknév] 

Tolkien, [keresztnév] John Ronald Reuel. 

● Személy típusa: Tetszőlegesen megadható. 

● Személy értékelése (opcionális): Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán. A 0-s érték 

jelentése: a fordító nincs értékelve. 
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g.) Címkék (tagek) hozzárendelése 

 

A fenti adatokon kívül fontos lehet még a könyvek illetve dokumentumok olyan 

minősítéseinek megadása is, mint típusuk – pl. regény, novella, tudományos cikk, stb. – 

műfajuk – pl. szépirodalom, verses kötet, stb. – vagy más, hasonlók. A program éppen 

ezért lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy saját címkéket (tageket) 

definiáljon, és ezeket hozzárendelje a könyvekhez, ezáltal megkönnyítve a keresést és 

a kategorizálást. 

Kitöltendő mezők: 

● Tag neve: Szabadon választott kifejezés. 

 

h.) Véglegesítés és a program üzenetei 

 

Amennyiben a felhasználó megadott minden szükséges, illetve általa választott 

opcionális adatot, a Mentés gombra kattintva véglegesítheti az adatokat, és feltöltheti 

a könyvet az adatbázisba, amennyiben nem vétett hibát az adatok megadásakor. 

Hiba esetén a megfelelő hibaüzenetek megjelennek a sötétebb hátterű kijelző 

felületen, és a könyv addig nem kerül mentésre, amíg a felhasználó nem javítja őket. 

Ha nincs hiba, úgy a „A(z) <könyv címe> sikeresen feltöltésre került!” üzenet jelenik 

meg, és a könyv mentésre kerül mind az adatbázisban, mind pedig az előre kiválasztott 

könyvtárban. 
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2.2.3. Kereső felületek 

 

Ez a régió ad lehetőséget a felhasználó számára, hogy böngéssze az adatbázist, és 

kiválassza azokat az entitásokat, akiket részletesebben megvizsgálna. Erre egy 

összetett keresési felület ad lehetőséget, melyen keresztül a keresési feltételek 

kellőképpen szűkíthetőek. 

Minden fontosabb entitás – azaz könyv, szerző, sorozat, kiadó, fordító, személy – 

rendelkezik egy saját keresési felülettel, melyek csak a konkrét szűrőmezőkben térnek 

el egymástól, ezért itt nem kerülnek külön tárgyalásra; a keresőfelület bemutatása a 

Könyv keresése nézeten keresztül történik. 

 

A Keresés gomb megnyomásával indíthat a felhasználó lekérdezést az adatbázis felé, 

melynek eredménye a nézet alján elhelyezkedő táblázatban jelenik meg, az adott 

entitás neve illetve címe szerint rendezve. A táblázat egyszerre 10 rekordot tartalmaz, 

ám a megfelelő gombokkal lapozható. A táblázat egyik sorára kattintva az adott sor 

háttérszíne megváltozik, jelezve, hogy a rekord kiválasztásra került. Alap esetben a 

kiválasztott rekord részletes adatai megjelennek a Megjelenítési felületen. 
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Ha nincs semmilyen szűrési feltétel beállítva, a keresés az összes rekordot lekéri. A 

szöveg típusú szűrőmezők ’like-osan’ keresnek, azaz nem konkrét egyezésre szűrnek, 

hanem azt vizsgálják, hogy az adott rekord megfelelő tulajdonsága tartalmazza-e a 

szűrőmezőben megadott szöveget. A keresés továbbá nincs tekintettel a kis és 

nagybetűk közti különbségre sem. 

Tegyük fel, hogy az adatbázisban szerepel A Gyűrűk Ura című könyv. Ebben az 

esetben, ha a felhasználó a Könyv keresése  felületen a Könyv címe szűrőmezőbe az 

alábbi szöveget írja meg  „gyűrű”, akkor a találatok között szerepelni fog A Gyűrűk Ura 

is, hiszen ez a cím, mint karakterlánc, tartalmazza a „gyűrű”-t, mint karakterláncot. 

Az egyéb típusú – pl. szám, értékelés, dátum – szűrési feltételek csak pontos egyezés 

esetén adnak vissza rekordot. Fontos továbbá, hogy amennyiben egy könyv pl. nem 

rendelkezik sorozattal, ám megfelelő szűrőmezőben meg van adva sorozatcím, abban 

az esetben az adott könyv akkor sem jelenik meg az eredményrekordok között, ha 

egyébként minden más feltételnek megfelelve. Ez természetesen más könyv-entitás 

kapcsolat esetén is igaz. 

 

2.2.4. Megjelenítési felületek 

Ez a régió ad lehetőséget arra, hogy a felhasználó, a Keresési felületen kiválasztott 

entitás adatait részletesebben megvizsgálja, illetve igény esetén módosítsa. A Keresési 

felülethez hasonlóan minden entitás saját Megjelenítési felülettel rendelkezik, melyek 

ugyancsak hasonlóak egymáshoz, azonban a Könyv megjelenítési nézet összetettebb a 

többinél, ezért ezt vizsgáljuk a továbbiakban. 
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Könyv megjelenítési felület 

a.) Könyv adatai 

 

Ebben a menüpontban megvizsgálhatjuk a kiválasztott könyv adatait – melyek 

többnyire megegyeznek azokkal az adatokkal, amiket a 2.2.2/a pontban bemutattunk. 

Lehetőség van továbbá ezeket az adatokat módosítani is. A módosítást az Adatok 

frissítése gombra kattintva lehet véglegesíteni. Az alapadatok szerkesztésén kívül itt a 

felhasználónak lehetősége nyílik kommenteket, megjegyzéseket fűzni az aktuális 

könyvhöz. Leolvasható továbbá a könyv dokumentumainak száma – több 

dokumentumból álló könyvállomány esetén érdekes – illetve a könyv mérete 

bájtokban megadva. 

A Tárolómappa megnyitása gomb segítségével a felhasználó megnyithatja a fájlkezelőt 

annál a mappánál, melyben a könyvállomány található. 

Lehetséges a könyvet törölni is az adatbázisból a Könyv törlése gombra kattintva. 

Ekkor felugrik egy megerősítő ablak, ahol az OK-ra kattintva véglegesíthetjük a törlést. 

Figyelem! Amennyivel egy entitáshoz – pl. szerzőhöz – egy könyv törlése után nem 

tartozik egy könyv sem, úgy az entitás is törlődik az adatbázisból. 
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b.) Szerzők adatai 

 

Ebben a menüpontban kerülnek felsorolásra a könyv szerzői. A felhasználónak 

lehetősége nyílik rá, hogy új szerzőket adjon hozzá a könyvhöz, már létező szerzőket 

rendeljen hozzá az adatbázisból, illetve, hogy töröljön szerzőket a listából. Ez utóbbi 

esetben azonban fontos, hogy legalább egy szerzőnek minden esetben kell a könyvhöz 

rendelve lennie. 

Ha a felhasználó a lista egyik elemére kattint, akkor az kiválasztásra kerül. Ezután a 

Részletek gombra kattintva a program átnavigál a kiválasztott szerző adatait 

tartalmazó Megjelenítési nézetre. Ebben az esetben a Keresési felület bezáródik, hogy 

ne okozzon konfliktust. 

c.) Sorozat adatai 

 

A funkciók az előbbiekhez képest működnek, azonban a könyv Megjelenítési nézetről 

csak azokat a sorozattal kapcsolatos adatokat lehet megváltoztatni, melyek inkább a 

könyvhöz, mintsem a sorozathoz, mint entitáshoz tartoznak – pl. a könyv sorszáma a 

sorozaton belül. 
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d.) Kiadó adatai 

 

Működése a c.) ponthoz hasonló. 

e.) Fordítók adatai 

 

Működése a b.) ponthoz hasonló. 

f.) Személyek adatai 

 

Működése a b.) ponthoz hasonló. 
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g.) Címkék (tagek) 

 

Ezen a felületen olvashatóak le, illetve módosíthatóak a könyvhöz rendelt címkék, 

hasonlóan a 2.2.2/g pontban leírtakhoz. 

 

2.3.  Webes felület 

 

A programhoz tartozó webes felület elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az állomány 

böngészhető legyen távoli számítógépről, illetve mobil készülékről az interneten 

keresztül is. Ehhez a felhasználónak először egy webszerverre telepítenie kell a 

programhoz tartozó webszervízzt, mely kapcsolatot létesít a webes alkalmazás és a 

szervergépen található adatbázis között. 

Ez a funkció elsősorban saját használatra készült, ám a későbbiekben igény szerint 

továbbfejlesztető, hogy alkalmas legyen az állomány nagy közönség felé való 

megosztására. 

Az egyszerű webes felület egyetlen nézetet tartalmaz, melyen az asztali klienshez 

nagyban hasonló keresőfelület van megvalósítva: 
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A további feltételeket tartalmazó blokkok a fejlécükre kattintva megnyithatók, vagy 

elrejthetők. 

A Keresés gombra kattintva indítható lekérés az adatbázis felé. Az eredmények a 

szűrőmezők alatt található táblában jelennek meg, hasonlóan az asztali alkalmazáshoz. 

A táblában egyszerre csak korlátozott számú rekord jelenik meg, de a tábla lapozható. 

 

A táblában megjelent találatokra kattintva megjelenik egy részletes leírás az adott 

könyvről, ahonnan leolvashatók annak adatai. A könyvet a Letöltés gombra kattintva le 

is lehet tölteni az interneten keresztül az adott készülékre. A letöltött állományok 

tömörített (zip) formátumban érhetők el. 
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A webes nézet reszponzív, azaz alkalmazkodik a böngészőt futtató készülék 

tulajdonságaihoz, így, ha pl. mobil készülékről töltik le az oldalt, úgy jelenik meg, hogy 

az a kisebb méretű kijelzőn is kényelmesen használható legyen. 
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2.4. A program fájlszerkezete 

2.4.1. Főkönyvtár 

A program a könyvekkel kapcsolatos információkat adatbázisban tárolja, magukat a 

fájlokat pedig a fizikai memóriában, egy, a program által meghatározott 

fájlstruktúrában. A főkönyvtár alapértelmezetten a ’’C:/ELibrary’’, ám a felhasználó 

által ez később tetszőlegesen felülírható – lásd 2.2.1. pont. 

A program ezt az információt egy lokális fájlban - mdf.elc- tárolja, és onnan olvassa ki 

minden induláskor. 

2.4.2. Könyvtárrendszer 

A program az alábbi struktúrába rendezi az általa nyilvántartott fájlokat: 

● Főkönyvtár (lásd 2.5.1 pont) 

o Single: Az egy szerzővel rendelkező könyvek kerülnek ide.  A Single mappán 

belül az ábécé betűivel almappák találhatóak. Ezen belül további mappák 

vannak, immár a szerzők neveit viselve <vezetéknév, utónév (utónevek)> 

elrendezésben. A könyvek – melyek ezekben a mappákban helyezkednek el 

- fájlneve megegyezik a címükkel – melyből természetesen kivágásra kerül 

minden érvénytelen karakter. Több állományból álló könyvek esetén a 

különálló dokumentumok egy, a könyv címét viselő mappába kerülnek. 

o Multi: A több szerzővel rendelkező könyvek kerülnek ide. A Multi mappán 

belül a fentiekhez hasonlóan helyezkednek el a könyvek, azonban a 

szerzőnévvel ellátott mappák nevei itt nem egyetlen szerző nevét, hanem az 

adott könyvekhez tartozó szerzők vezetékneveit tartalmazzák, ’,’ jellel 

elválasztva. 
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2.5. Rendszerkövetelmények 

Fejlesztő környezet: Microsoft Visual Studio 2015 

Operációs rendszer: Microsoft Windows 7 /8.1/10 

Szükséges programok:  

● .NET Framework 4.5.2 

● MySql Server 5.7  

 

A program függőségeinek telepítése: 

A Visual Studio fejlesztői környezet letölthető a Microsoft megfelelő oldaláról 

(2017.11.28.): 

https://www.visualstudio.com/downloads/ 

A program telepítésénél ne feledjük a .NET keretrendszert tartalmazó fájlokat is 

kiválasztani. 

 

A MySQL Server  telepítőfájl letöltése az alábbi linken lehetséges  (2017.11.28.): 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

A telepítésnél ügyeljünk rá, hogy kiválasztásra kerüljön a .NET keretrendszerhez való 

csatlakozást elősegítő .NET Connector komponens is. 

 

2.7. A program előkészítése 
 

A program működéséhez elengedhetetlen egy MySQL adatbázis, amiben a program a 

könyveket tárolja. A MySQL adatbáziskezelő-rendszer letölthető a fenti linkről, majd 

telepíthető követve az utasításokat. A programhoz tartozó adatbázis kényelmesebb 

felépítése érdekében a telepítés során ügyeljünk rá, hogy a MySQL Workbench nevű 

komponens is telepítésre kerüljön. 

 

https://www.visualstudio.com/downloads/
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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2.7.1. Adatbázis felállítása MySQL Workbench segítségével 

Amennyiben ezt a kisegítő programot is telepítettük, úgy futtassuk, majd válasszuk ki a 

használni kívánt lokális kapcsolatot (Amennyiben ilyen még nincs, úgy hozzunk létre 

egy újat. Az alábbi linken találunk ehhez segítséget: 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-mysql-connections-new.html) 

Miután ezzel megvagyunk, már csak futtatnunk kell az install.sql (mely megtalálható a 

dolgozathoz csatolt adathordozó Kellékek mappájában) szkriptet, mely létrehozza a 

library adatbázist, illetve létrehoz egy új felhasználót (felhasználónév: library, jelszó: 

library) melyet a program az adatbázis elérésére fog használni. Ezzel a felhasználóval 

csak ezt, az általunk létrehozott adatbázist lehet majd elérni. 

2.7.2. Adatbázis felállítása Parancssorból 

Ha Windows Parancssorból kívánjuk létrehozni az adatbázist, nyissuk meg a 

Parancssort, majd navigáljuk el a megfelelő könyvtárba, ahol a mysql.exe fájl található. 

A fejlesztő számítógépén (Windows 7 operációs rendszer alatt) ez az alábbi helyen volt 

található: 

cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin 

Ezek után futtassuk az alábbi parancsot: 

mysql -u<felhasználónév> -p<jelszó> 

A <felhasználónév> legyen a MYSQL szerver  telepítésnél megadott felhasználónév, a 

<jelszó> pedig a megfelelő jelszó. 

Ezután futtassuk az install.sql scriptet, mely létrehozza a library adatbázist, illetve 

létrehoz egy új felhasználót (felhasználónév: library, jelszó: library) melyet a program 

az adatbázis elérésére fog használni. Ezzel a felhasználóval csak ezt, az általunk 

létrehozott adatbázist lehet majd elérni. 

Ehhez használjuk az alábbi parancsot: 

source <a szkript elérési útja> 

A <a szkript elérési útja> helyébe írjuk be a saját számítógépünkön a szkript valós 

elérési útját. A fejlesztő számítógépén ez az alábbi volt: 

source C:\ELibraryCatalog\install.sql 

 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-mysql-connections-new.html
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2.7.3. A webes alkalmazás teszteléséhez 

 

A webszervíz konfigurálása, és a webes kliens működtetése már informatikai 

előképzettséget igényel, hiszen ezeket mind elérhetővé kell tenni az interneten ahhoz, 

hogy a való életben használni lehessen őket. Mivel az adatbázis lokálisan tárolódik a 

számítógépen, így a webszervízt futtató szervernek is lokálisan, a számítógépen kell 

futnia. A webes alkalmazásnak ehhez a szerverhez kell kéréseket küldenie. A 

webszolgáltatás interneten való közzététele túlmutat a dolgozat határain. 

A dolgozat tesztelhetősége érdekében a beadott változatban mind a webszervíz, mind 

pedig a webes kliens úgy van konfigurálva, hogy működésük kipróbálható legyen egy 

lokálisan futó szerveren. Erre a célra a Microsoft által ingyenesen szolgáltatott IIS 

Express webszervert fogjuk használni. 

A teszteléshez használható webszerver letölthető az alábbi linken (2017.12.04): 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48264 

A telepítést követően az alábbi lépéseket kell végrehajtanunk, hogy a webes 

alkalmazás működhessen: 

Először módosítanunk kell az IIS Express webszerver konfigurációs fájlját. Ehhez 

keressük meg a fájlt a megfelelő mappában. Ez a mappa a fejlesztő számítógépén a  

C:\Users\<felhasználónév>\Documents\IISExpress\config  

volt. Itt található az applicationhost.config fájl, melyet nyissunk meg egy 

szövegszerkesztővel, majd ezt követően az alábbi részt 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48264
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cseréljük ki az utóbbira (az alábbi kódrészlet megtalálható a dolgozathoz mellékelt 

adathordozón a Kellékek mappában) 

 

A webszerviz az 57791-es porton fog futni. Ha ez meg kívánjuk változtatni, úgy a webes 

kliens service.js fájljában (lásd 3.3.2. a) pont) át kell írnunk a baseUrl nevű változó 

értéket a kívánt portnak megfelelően. 

A fenti kódrészletből látható, hogy ekkor a webes kliens alkalmazást tartalmazó mappa 

elérhető a C:\ELibrary.Client útvonalon, míg a webszervíz elérhető a 

C:\ELibrary.WebService útvonalon. Ha a felhasználó ettől el kíván térni, úgy a 

konfigurációs fájlban a megfelelő <virtualDirectory> tag phisicalPath attribútumát 

módosítania kell, hogy az általa kívánt elérési utat tartalmazza. 

 

A konfigurációs fájl módosítását követően már csak el kell indítanunk a webszervert. 

Ehhez rendszergazda jogosultságokkal nyissuk meg a Windows Parancssort, majd 

navigáljunk el az IIS Expert telepítési könyvtárába. Ehhez a fejlesztő számítógépén az 

alábbi parancsot kellett kiadni: 

cd C:\Program Files\IIS Express 

Ebben a mappában található az iisexpress.exe fájl, melyet futtatnunk kell az alábbi 

paraméterrel: 

iisexpress /apppool:Clr4IntegratedAppPool 
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Ekkor, ha mindent jól végeztünk, elindul a webszerver, és a megadott portokon 

elérhetővé válnak a programunk komponensei. 

Ha a fenti példát követtük, úgy a webes kliens elérhető az alábbi URL-lel: 

localhost:8080/index.html 

 

2.8. A program indítása 

Az asztali alkalmazás elindításához kerressük meg a dolgozathoz mellékelt 

adathordozón az ELibraryCatalog.exe fájlt, és futtassuk. 

 

2.9. Hibaesetek és hibaüzenetek 

Mint minden valós számítógépes program, az ELibraryCatalog futása során is 

előfordulhatnak hibák. Ezen hibák nagy részét, amennyiben módjában áll, a program 

megpróbál lekezelni, és ilyenkor tudatja a felhasználóval - egy fölugró ablakon 

keresztül - a hiba pontos okát. 

A programban előforduló hibaüzenetek: 

● Az <entitás> adatainak lekérése során hiba lépett fel. Próbálja meg újra! 

Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha valamiképp olyan entitás adatait szeretnénk 

előhívni a Megjelenítési felületen, amely már nincs benne az adatbázisban, illetve 

akkor, ha a program nem képes kapcsolatot létesíteni az adatbázissal. 

● Az adatok frissítése során hiba lépett fel. Kérem, próbálja meg újra! 

Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az entitás adatainak frissítése során olyan 

adatokat adtunk meg, melyek nem felelnek meg a feltételeknek. Ugyanez a hiba 

akkor is előjöhet, ha a program valamiért nem képes kapcsolatot létesíteni az 

adatbázissal. 

● Nem lehet megnyitni a megadott mappát! 

Ez a hiba tipikusan akkor fordul elő, ha egy adott könyvállományt szeretnénk 

megjeleníteni a tárolómappájában, ám az állomány időközben valamiképp 
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törlődött a merevlemezről. Ilyen esetben célszerű ellenőrizni, hogy valóban ez a 

helyzet, és ha igen, törölni a könyvet a rendszerből, hiszen az adatbázisban 

nyilvántartott entitás mögött nincs valódi tartalom. 

● A könyv törlése sikertelen! 

A könyvet nem lehet törölni a rendszerből. Ezt a hibát általában a program és az 

adatbázis közti kapcsolat felbomlása okozza. Ilyenkor próbáljuk meg az 

alkalmazást újraindítani. 

● Az új entitás könyvhöz rendelése nem hajtható végre! 

Ha ezt a hibát látjuk, általában olyan entitást próbálunk a könyvhöz rendelni, 

melynek tulajdonságai nem megfelelőek - pl. a szerző nevében nem-

megengedett karakter szerepel.  

● A keresés során hiba lépett fel. Próbálja meg újra! 

Ez a hiba jellemzően akkor fordul elő, ha a program és az adatbázis közötti 

kapcsolat megaszakadt, vagy éppen a program egy másik komponense hajt végre 

műveleteket az adatbázis felett. Ha a hiba nem szűnik, próbáljuk meg újraindítani 

a programot. 

● A könyvet nem sikerült lementeni. Próbálja meg újra! 

Ezt a hibát is jellemzően az adatbázis és a program közti kapcsolat megszakadása 

okozza. 
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3. Fejlesztői dokumentáció  
 

3.1. Felhasznált technológiák 

A program a Microsoft .NET keretrendszer használatával készült, a Visual Studio 2015 

Community fejlesztő környezet segítségével.  Az asztali alkalmazás, illetve a webszervíz 

C# nyelven íródott, míg a webes böngésző alkalmazás HTML5/CSS/JavaScript 

technológiát használt. Az adatbázis lokálisan futó MySql szerveren van implementálva. 

3.1.1. Az asztali alkalmazás 

Az asztali alkalmazás valósítja meg azt a klienst, melyen keresztül a felhasználó új 

könyveket – illetve egyéb entitásokat – vehet föl az adatbázisba, és ezek adatait 

módosíthatja. Ez egy grafikus felületen keresztül történik, mely a .NET keretrendszer 

által biztosított WPF (Windows Presentation Foundation) osztálykönyvtár segítségével 

valósul meg. A program az MVVM (Model-View-ViewModel, azaz Modell-Nézet-

Nézetmodell) architektúra alapján készült, így a megjelenítési felület (Nézet), az 

adatbázis kapcsolat (Modell) és az üzleti logika (Nézetmodell) élesen elhatárolódnak. 

Ahhoz, hogy a program kapcsolódni tudjon a MySql adatbázishoz, szükség van egy ún. 

Connectorra azaz olyan driverre, mely lehetővé teszi a .Net és az adatbázis közti 

kapcsolatot. Ez a Visual Studio csomagkezelőjében (NuGet) könnyen letölthető, de az 

alábbi linken is elérhető (2017.10.18.): 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ 

A kapcsolatot program szintjén az ugyancsak Microsoft által fejlesztett Entity 

Framework keretrendszer valósítja meg. A keretrendszer telepíthető a NuGet 

csomagkezelő szolgáltatáson keresztül, illetve letölthető az alábbi linken (2017.10.18.): 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa937723(v=vs.113).aspx 

A nézetek közti navigációt, és a program modularitását elősegítendő felhasználásra 

került továbbá a Prism osztálykönyvtár is, mely telepíthető a NuGet csomagkezelő 

segítségével. A Prism-ről az alábbi linken lehet bővebb információt olvasni: 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa937723(v=vs.113).aspx
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https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648465.aspx 

A programban az ún. dependency injection elv megvalósítása miatt a Prism mellett a 

Unity Container nevű eszközt is felhasználjuk, melyet ugyancsak a NuGet 

csomagkezelőből lehet letölteni. 

3.1.2. Webes böngésző felület 

A webes felület nyújt lehetőséget az elektronikus könyvtár interneten keresztül való 

böngészésére, amennyiben a tulajdonos azt nyilvánossá teszi. A weblap az ASP.NET 

keretrendszer felhasználásával készült. A program az MVC (Model-View-Controller 

azaz Modell-Nézet-Vezérlő) architektúrát valósítja meg.  

Maga a weboldal ún. SPA (Single-Page Application) azaz olyan webes applikáció, 

melynek segítségével a felhasználó és a program közötti interakció során nincs szükség 

a nézetet alkotó HTML objektum újratöltésére, ugyanis a felület egyes elemei 

dinamikusan változhatnak. Ennek implementálásában az AngularJs keretrendszer segít, 

mely letölthető a NuGet segítségével, illetve az alábbi webhelyről (2017.11.20.): 

https://angularjs.org/ 

3.1.3. Webszervíz 

A webszervíz teremti meg a kapcsolatot a webes böngésző felület, és a számítógépen 

lokálisan tárolt MySql adatbázis között. Implementálása az ASP.NET WEB API 

segítségével történt, C# nyelven. Az adatbázishoz az asztali alkalmazáshoz hasonlóan 

az Entity Framework segítségével kapcsolódik. 

 

 

 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648465.aspx
https://angularjs.org/
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3.2. Az adatbázis szerkezete 
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3.2.1. A táblák szerkezete 
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3.3. A program szerkezete 

3.3.1.  Asztali alkalmazás 

A könnyebb kezelhetőség, és a funkcionalitások szétválasztása (separation of concerns) 

érdekében a program ún. modulokra van bontva. Minden egyes modul egy bizonyos 

feladatot lát el, pl. új állományok felvétele, vagy éppen azok keresése és böngészése. 

Ennek implementálásában a Prism osztálykönyvtár nyújt segítséget. 
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Az asztali alkalmazás az alábbi modulokból áll: 

 

a.) ELibraryCatalog 

 

Az asztali applikáció egyetlen belépési pontja az ELibraryCatalog nevű modulban 

található. Ennek a modulnak feladata, hogy inicializálja a többi modult, és feltöltse a 

megfelelő containereket a program működéséhez szükséges objektumokkal. 

A program indulásaikor meghívásra kerül az ELibraryBootstrapper osztály Run()  

metódusa. Ez az utóbbi osztály (mely a Unity által nyújtott UnityContainer osztály 

leszármazottja) felelős azért, hogy a megfelelő modulok mind hozzájussanak az általuk 

szükségeltetett függőségekhez (dependency injection).   

A bootstrapper először regisztrálja a különböző service-eket és modelleket 

(interfészeiken keresztül) a szülő osztálytól megörökölt Container nevű változóba. Ha 

ez megtörtént, onnantól a többi modul megfelelő nézetmodelljeinek konstruktoraiba 

elegendő bemeneti paraméterként definiálni ilyen interface típusú objektumokat, és a 

Unity automatikusan kiosztja számukra a hozzáférést service-ekhez és modellekhez. 

Bizonyos moldellek a RegisterInstance<> metódussal kerülnek regisztrálása, mely 

esetben egy adott példány jön létre belőlük, melyet minden modell közösen használ. 
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Ha viszont a regisztrációhoz a RegisterType<> metódust használjuk, úgy minden modul 

saját példányt kap az adott modellből. 

ELibraryBootstrapper: 
 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

CreateShell - DependencyObject 
Létrehozza az ún. Shellt, azaz 
a program grafikus felületét. 

InitializeShell - - 
Inicializálja a Shellt, és beállítja 
azt a program fő 
képernyőjének. 

ConfigureContainer - - 

Inicializálja azokat az 
objektumokat, melyeket 
minden modul közösen fog 
használni, és elhelyezi őket 
abban a tárolóban, mely majd 
a dependency injection-t végzi. 

ConfigureModuleCatalog - - 

Létrehozza és feltölti a 
ModuleCatalog-ot, azaz azt a 
containert, mely a különböző 
modulokat fogja tárolni és 
nyilvántartani. 

ConfigureViewModelLocator - - 

Létrehozza és feltölti azt a 
containert, mely a Nézetek és 
Nézetmodellek 
összepárosításáért felelős. 

 

A program lényegében egyetlen ablakból áll (Shell), mely ún. régiókra van osztva. Egy-

egy régió a program futása során más- és- más nézeteket jelenít meg, melyek 

különböző navigációs utasítások hatására dinamikusan változnak. A Shellhez tartozó 

nézetmodell a ShellViewModel osztály. 
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ShellViewModel: 
 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

ShellViewModel 
IRegionManager, 

IFileManagerService 
- 

Konstruktor. A bemenő 

adatokat a 

Bootstrapper által 

definiált containerből 

kapja automatikusan. 

Navigate object (DbEntityType) - 

A megfelelő régiók 

nézeteinek váltásáért 

felelős. 

 

b.)  ELibrary_Common: 

 

Ebben az osztálykönyvtárban találhatóak azok az adattípusok és osztályok, melyeket a 

legtöbb modul közösen használ, értelmez.  

Fájl neve Leírás 

RegionNames.cs 
A különböző Shell-beli régiók neveit egységbe záró 

osztály. 

SharedLists.cs 

Kisegítő modell, melynek feladata, hogy a különböző 
modulokban szereplő modellek közti 
adatszinkronizációt megvalósítsa. Az ELibraryCatalog 
főmodul hoz létre belőle egy példányt, melyet aztán a 
Containeren keresztül minden további modul elérhet, 
és közösen használhat. 

GreenTheme.xaml 
Ebben a dokumentumban vannak definiálva azok a 
stílusok, melyeket az applikáció különböző nézetei 
alkalmaznak. 

BoolToVisibilityConverter.cs 

A programban tárolt logikai értékek és a WPF által a 
grafikus elemek láthatóságát befolyásoló értékek közti 
konverziót megvalósító osztály. 
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IntToRatingConverter.cs 
Egész számok és a program által használt (0-5-ig 
terjedő) értékelési rendszer közti konverziót 
megvalósító osztály. 

ObservableCollectionToStringConverter.cs A WPF által használt ObservableCollection objektumok, 
és stringek közti konverziót megvalósító osztály. 

StringToIntConverter.cs Stringek és egész számok közti konverziót megvalósító 
osztály. 

DbEntityType.cs Az adatbázisban tárolt entitásoknak megfelelő enum. 

Direction.cs Kisegítő enum a kereséseknek megfelelő entitások 
tábláinak lapozásához. 

MergeExtensionTypes.cs 

A több dokumentumból álló fájlok esetén használatos 
kisegítő enum, mely az összefűzhető 
fájlkiterjesztéseknek megfeleltethető értékeket 
tartalmazza. 

Rating.cs A program által használt (0-5-ig terjedő) értékelési 
rendszer értékeinek megfeleltethető értékek. 

 

c.) ELibrary_DatabaseConnector: 

 

Ez a modul elsősorban az adatbázissal kapcsolatos műveletekért felelő, ám ezen kívül 

több, a főbb modulok által közösen használt szolgáltatás is ebben a modulban 

található. 

Az Entity Framework által létrehozott ADO fájl a programban az ún. database first elv 

alapján készült. Ez azt jelenti, hogy először létrejött az adatbázis, majd az EF ez alapján 

hozott létre egy virtuális adatbázismodellt, melyet a program használ a továbbiakban.  
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QueryData  

A felhasználó által a Kereső Felületen bevitt adatok enkapszulálva, ún. QueryData 

formájában kerülnek átadásra az adatbáziskezelő modell (DbModel) számára. A 

QueryData egy olyan rekord objektum, mely publikus tulajdonságok képében 

tartalmazza az összes szűrő feltételt, melyet a felhasználó megadott, és ezáltal azokat 

egy paraméterben lehet átadni a DbModel metódusainak. A Kereső felületeken 

közvetlenül a megfelelő QueryData objektum tulajdonságai vannak hozzákötve az 

input mezőkhöz (a WPF által nyújtott data bindig funkcionalitást alkalmazva). 

Minden kereshető adatbázisbeli entitáshoz létezik QueryData osztály: 

● BookQueryData 

● AuthorQueryData 

● PersonQueryData 

● PublisherQueryData 

● TranslatorQueryData 

● SeriesQueryData 

 

Ugyancsak, a keresések eredményei is gyakran nem az adatbázismodellnek megfelelő, 

az Entity Framework által generált entitás-objektumokban térnek vissza, hanem 

azoknál bonyolultabb rekordokban. Az adatbázis ugyanis a különböző entitások közti 

kapcsolatot kapcsolótáblákkal oldja meg, mely táblák az előbbieken kívül további, a 

kapcsolatot jellemző, és azzal összefüggő adatokat is tartalmazhatnak. Pl. sorozatok 

esetén az adott könyvhöz tartozó alsorozat neve is a kapcsolótáblában van tárolva, 

annál a rekordnál, mely összeköti a könyvet és a sorozatot. Így, ha pl. egy könyv 

sorozatai esetén kíváncsiak vagyunk azok alsorozataira, szükségünk van a 

kapcsolótáblában tárolt értékekre is. A visszatérési rekordok tehát az entitás saját 

adatain kívül a megfelelő entitás-entitás kapcsolat adatait is tárolják. 

A QueryData objektumokhoz hasonlóan tehát létezik egy BookRecord nevű osztály is, 

mely a fentiek értelmében a Kereső felületen bevitt szűrőfeltételeknek megfelelő 

könyvek minden fontos adatát egy objektumba zárva képviseli. 
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DbModel 

Kisegítő, köztes modell, mely interfészt alkot az applikáció, és az adatbázis-elérést az 

Entity Framework által biztosító osztályok között. Az ELibraryBootstrapper hoz létre 

belőle egy példányt, melyet aztán a modellek dependency injection segítségével 

megkapnak közös használatra. 

A DbModel felelős tehát minden olyan műveletért, mely módosítást hajt végre az 

adatbázisban, vagy éppen onnan kérdez le adatot. Ezek a műveletek kihasználják az 

Entity Framework és a .NET kínálta lehetőségeket (LINQ lekérdezések az EF által 

nyújtott adatbázismodellen), így a műveleteket nem a MySQL hajtja végre közvetlenül, 

hanem a program maga. Az adatbázis kezelő csak azért felelős, hogy mentse a 

tábláiban történt változásokat. 

Kereső metódusok 

 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

SearchAuthor AuthorQueryData IQueryable<authors> 
Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
szerzőket. 

SearchSeries SeriesQueryData IQueryable <series> 
Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
sorozatokat. 

SearchPublisher PublisherQueryData 
IQueryable  

<publishers> 

Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
kiadókat. 

SearchTranslators TranslatorQueryData 
IQueryable  

<translators> 

Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
fordítókat. 

SearchPersons PersonQueryData IQueryable <persons> 
Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
személyeket. 

SearchBooks BookQueryData IQueryable <BookRecord> 
Megkeresi a megadott 
feltételeknek megfelelő 
könyveket 

SearchBooksByAuthor authors List <BookRecord> 

Megkeresi azokat a 
könyveket, amik a 
megadott szerzőhöz 
kapcsolódnak. 



39 
 

SearchBooksBySeries series List <BookRecord> 

Megkeresi azokat a 
könyveket, amik a 
megadott sorozathoz 
kapcsolódnak. 

SearchBooksByPublisher publishers List <BookRecord> 

Megkeresi azokat a 
könyveket, amik a 
megadott kiadóhoz 
kapcsolódnak. 

SearchBooksByPerson persons List <BookRecord> 

Megkeresi azokat a 
könyveket, amik a 
megadott személyhez 
kapcsolódnak. 

SearchBooksByTranslator translators List <BookRecord> 

Megkeresi azokat a 
könyveket, amik a 
megadott fordítóhoz 
kapcsolódnak. 

SearchSeriesByAuthor int List <series> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
szerzőhöz tartozó 
sorozatokat. 

SearchSeriesByPublisher int List <series> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
kiadóhoz tartozó 
sorozatokat. 
 
 

SearchSeriesByBook int List <series> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
sorozatot. 

SearchAuthorsBySeries int List <authors> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
sorozathoz tartozó 
szerzőket. 

SearchAuthorsByPublisher int List <authors> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
kiadóhoz tartozó 
szerzőket. 

SearchAuthorsByBook int List <authors> 

Megkeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
szerzőket. 

SearchPublishersByBook int List <publishers> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
kiadókat. 
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SelectTranslatorsByBook int List <translators> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
fordítókat. 

SearchPersonsByBook int List <persons> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
személyeket. 

SearchTagsByBook int List <tags> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
címkéket. 

SearchComment int comment 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
kommentet. 

FindTranslatorBookLinks int 
List 

<translator_book_link> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
fordító-kapcsolatokat. 

FindPersonBookLinks int List <Person_book_link> 

Megkeresi a megadott 
is-vel rendelkező 
könyvhöz tartozó 
személy-
kapcsolatokat. 

FindTag string tags 
Megkeresi a megadott 
stringnek megfelelő 
címkét. 

 

Módosító metódusok 

 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

UpdateBook BookRecord, comments - 

Módosítja a 
BookRecordban 
megadott könyvet az új 
adatokkal. módosítja a 
könyvhöz kapcsolódó 
kommentet, vagy, ha 
még ilyen nem volt, 
létrehoz egy újat. 
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UpdateAuthor authors - 

Módosítja a megadott 
adatokkal az 
adatbázisban szereplő 
szerzőt, akinek id-je 
megegyezik a 
paraméterben kapott 
szerzőével. 

UpdateSeries series - 

Módosítja a megadott 
adatokkal az 
adatbázisban szereplő 
sorozatot, akinek id-je 
megegyezik a 
paraméterben kapott 
sorozatéval. 

UpdatePublisher publishers - 

Módosítja a megadott 
adatokkal az 
adatbázisban szereplő 
kiadót, akinek id-je 
megegyezik a 
paraméterben kapott 
kiadóéval. 

UpdateTranslator translators - 

Módosítja a megadott 
adatokkal az 
adatbázisban szereplő 
fordítót, akinek id-je 
megegyezik a 
paraméterben kapott 
fordítóéval. 
 
 
 

UpdatePerson persons - 

Módosítja a megadott 
adatokkal az 
adatbázisban szereplő 
személyt, akinek id-je 
megegyezik a 
paraméterben kapott 
személyével. 

 

DataInsertionService 

Kisegítő modell, melynek feladata, hogy a különböző modulban szereplő modellek 

közti adatszinkronizációt megvalósítsa. Az ELibraryCatalog főmodul hoz létre belőle egy 

példányt, melyet aztán a Unity Containeren keresztül minden további modul elérhet. 

A DataInsertionModel kimondottan azokkal a feladatokkal foglalkozik, melyek új 

adatok az adatbázisba való beszúrásával, vagy már meglévő adatok módosításával 
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foglalkoznak, a DbModel megfelelő metódusainak hívásán keresztül, mint afféle 

interfész osztály. 

Ezen kívül a DataInsertionService tárolja az adatbázisba aktuálisan beszúrandó könyv – 

és hozzá kapcsolódó egyéb entitások – adatait, amíg azok mentésre nem kerülnek. A 

különböző modulok ezeket a funkcionalitásokat a modell publikus tulajdonságain 

keresztül érik el. 

A Kereső Modulban kiválasztott entitások valójában a DataInsertionService-ben 

kerülnek eltárolásra, melyből a program futása során egyetlen közös példány létezik, 

így megoldott a modulok közti kommunikáció. 

A DataInsertionService metódusai lényegében megegyeznek a DbModel metódusaival, 

hiszen azokat hívják meg, ezért itt nem kerülnek külön részletezésre. 

DataSearchService 

 A DataSerachModel kimondottan azokkal a feladatokkal foglalkozik, melyek az 

adatbázisban szereplő adatok lekérdezésével foglalkoznak. A DataSearchService egy 

DbModel objektumon keresztül éri el az adatbázist, hiszen interfészként működik a 

DbModel felé. 

A DataSearchService metódusai lényegében megegyeznek a DbModel metódusaival, 

hiszen azokat hívják meg, ezért itt nem kerülnek külön részletezésre. 

FileManagerService 

Ez az osztály felelős a program által végrehajtott fájlműveletekért, és a fájlrendszer 

karbantartásáért. Az ELibraryCatalog főmodul hoz létre belőle egy példányt, melyet 

aztán a Unity Containeren keresztül minden további modul elérhet. 

Privát mező neve Típusa Leírás 

_fileDialog OpenFileDialog 

A .NET keretrendszer által nyújtott 
osztály, melynek segítségével 
megjeleníthető a Windows 
alapértelmezett fájl-megnyitó 
dialógus ablaka. 
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_filePath string 

Az éppen beszúrandó könyv 
jelenlegi elérési útja. 
 
 

_mainDirectory string 

A program főkönyvtára, ahol a már 
adatbázisba felvitt könyveket 
tároljuk. A program minden 
induláskor kiolvassa ezt az értéket 
a _mainDirectoryFileName 
változóban megadott fájlból. 

_mainDirectoryFileName const string 

Ebben a lokális változóban van 
tárolva annak a fájlnak a neve, 
melyben a program 
főkönyvtárának elérési útja 
perzisztensen tárolva van. 

_validExtensions static readonly string [ ] 

Ebben a tömbben vannak tárolva 
azok a fájlkiterjesztések, melyeket 
a program elfogad könyv feltöltése 
esetén. 

 

Metódus neve Paraméterek 
Visszatérési 

érték 
Leírás 

OpenFile - - 
A _fileDialog változóban 
tárolt fájlböngésző 
megnyitása. 

OpenFolder string - 

Megnyitja a megadott 
mappát az alapértelmezett 
fájlböngészőben. 
 

GetMainDirectoryFromFile - string 

Kiolvassa a 
_mainDirectoryFileName 
változóban tárolt nevű fájlból 
a program főkönyvtárának 
elérési útját. Ha ez a fájl nem 
létezik, akkor létrehozza, és 
beleírja az alapértelmezett 
főkönyvtárat (C:/ELibrary) 

SetMainDirectory - - 

Megnyit egy mappa 
böngészőt, amiből 
kiválaszthatjuk az új 
főkönyvtárat, ami utána 
kiírásra kerül a 
_mainDirectoryFileName 
változóban tárolt nevű fájlba. 
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CreateBook 
string, string, 

List<KeyValuePair<string, 
string>> 

string 

Meghívja a MakeNewPath 
metódust a megfelelő 
paraméterekkel. Egy 
dokumentumból álló könyv 
esetén alkalmazandó. 
Visszatér az újonnan beszúrt 
könyv elérési útjával. 

CreateMultiBook 
List<documents>, string, 
List<KeyValuePair<string, 

string>>  
string 

Meghívja a MakeNewPath 
metódust a megfelelő 
paraméterekkel. Több 
dokumentumból álló könyv 
esetén alkalmazandó. 
Visszatér az újonnan beszúrt 
könyv elérési útjával. 

CreateMergeBook 

ObservableCollection<string>, 
string, 

List<KeyValuePair<string, 
string>>, 

MergeExtensionTypes  

string 

Meghívja a 
MakeNewMergePath 
metódust a megfelelő 
paraméterekkel. Több 
dokumentumból álló könyv 
esetén alkalmazandó, akkor, 
ha a dokumentumokat egy 
dokumentumba kívánjuk 
összefűzni. Visszatér az 
újonnan beszúrt könyv 
elérési útjával. 

MakeNewPath (1) string, string, string string 

A program főkönyvtárán 
belül a könyvtárstruktúrának 
megfelelően (lásd 2.5-ös 
pont) létrehoz egy könyvtárat 
az új könyvnek, és elhelyezi 
benne a könyvet. Egy 
dokumentumból álló könyv 
esetén használatos. 

MakeNewPath (2) List<documents>, string  string 

A program főkönyvtárán 
belül a könyvtárstruktúrának 
megfelelően (lásd 2.5-ös 
pont) létrehoz egy könyvtárat 
az új könyvnek, és elhelyezi 
benne a könyvet. Több 
különálló dokumentumból 
álló könyv esetén 
használatos. 

MakeNewMergePath 
ObservableCollection<string>, 

string, string, 
MergeExtensionTypes  

string 

A program főkönyvtárán 
belül a könyvtárstruktúrának 
megfelelően (lásd 2.5-ös 
pont) létrehoz egy könyvtárat 
az új könyvnek, és elhelyezi 
benne a könyvet. Akkor 
használatos, ha több 
dokumentumot össze 
akarunk fűzni egy könyvvé. 
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MergeTXT 
ObservableCollection<string>, 

string, string  
string 

A .txt kiterjesztésű 
dokumentumok összefűzését 
végzi. 

MergePDF 
ObservableCollection<string>, 

string, string 
string 

A .pdf kiterjesztésű 
dokumentumok összefűzését 
végzi. 

stripSpecialCharacters string string 

A megadott stringből kitörli a 
speciális írásjeleket, melyek 
nem szerepelhetnek 
fájlnévben. 

 

d.) ELibrary_NewBookModule: 

Ez a modul felelős az új könyvek – és velük együtt további, egyéb típusú entitások – 

adatbázisba való felvételéért. A könyvektől különböző entitásoknak csak a könyvekkel 

kapcsolatban van jelentőségük, így külön, könyvtől függetlenül nem lehet őket felvenni 

a rendszerbe. 

 A modul egyetlen nézetet (NewCompositeBookView) és a hozzá tartozó nézetmodellt 

tartalmazza. A NewCompositeBookView nézet fixen a Shell MiddleRegion névvel 

ellátott régiójában jelenik meg (a régiók és a hozzájuk tartozó megnevezések az 

ELibrary_Common-beli RegionNames.cs fájlban vannak definiálva).  

NewBookViewModel 

Ez a modell felhasználja a legtöbb fent részletezett service-t és modellt, melyeket a 

Unity Containeren keresztül kap meg. A modell tulajdonságai (properties) valójában 

interfészként szolgálnak a különböző service modellek felé, melyek az adatokat 

ténylegesen tárolják. 

Metódus neve Paraméterek 
Visszatérési 

érték 
Leírás 

BrowseFile - - 
A FileManagerService segítségével 
kiválasztja a feltölteni kívánt 
könyvet. 

AddFileToBook object (string) - 

Több dokumentumból álló könyv 
esetén új fájlt ad hozzá a 
gyűjteményhez. 
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DeleteFileFromBook - - 

Több dokumentumból álló könyv 
esetén törli a gyűjteményből a 
legutóbb felvett fájlt. 
 
 

AddNewItem object (DbEntityType) - 

A megadott paraméter típusa 
alapján meghívja a megfelelő, új 
entitás könyvhöz való 
hozzárendelését végző metódust. 

AddExistingItem object (DbEntityType) - 

A megadott paraméter típusa 
alapján meghívja a megfelelő, már 
létező entitás könyvhöz való 
hozzárendelését végző metódust. 

DeleteItem object (DbEntityType) - 
Törli a könyvhöz rendelt entitások 
listájából a megadott típusú 
entitást. 

AddAuthor - - Hozzáad egy új szerzőt a 
könyvhöz. 

AddSeries - - 
Hozzáad egy új, vagy a Keresési 
Felületen kiválasztott már létező 
sorozatot a könyvhöz. 

AddPublisher - - 
Hozzáad egy új, vagy a Keresési 
Felületen kiválasztott már létező 
kiadót a könyvhöz. 

AddTranslator - - Hozzáad egy új fordítót a 
könyvhöz. 

AddPerson - - Hozzáad egy új személyt a 
könyvhöz. 

AddTag - - Hozzáad egy új címkét a 
könyvhöz. 

AddExistingAuthor - - 
Hozzáad egy, a Keresési Felületen 
kiválasztott, már létező szerzőt a 
könyvhöz. 

AddExistingTranslator - - 
Hozzáad egy, a Keresési Felületen 
kiválasztott, már létező fordítót a 
könyvhöz. 

AddExistingPerson - - 
Hozzáad egy, a Keresési Felületen 
kiválasztott, már létező személyt a 
könyvhöz. 

DeleteAuthor - - Töröl egy szerzőt a jelenleg 
beszúrandó könyvből. 

DeleteTranslator - - Töröl egy fordítót a jelenleg 
beszúrandó könyvből. 



47 
 

DeletePerson - - Töröl egy személyt a jelenleg 
beszúrandó könyvből. 

DeleteTag - - Töröl egy címkét a jelenleg 
beszúrandó könyvből. 

Save - - Bevitt adatok összegzése, és 
felvétele az adatbázisba. 

ManageSingleBookPath - - Létrehoz egy egy dokumentumból 
álló könyvet. 

ManageMultiBookPath - - Létrehoz egy több 
dokumentumból álló könyvet. 

ManageMergeBookPath - - 
Létrehoz egy több 
dokumentumból összefűzött 
könyvet. 

ValidateData - bool 
Ellenőrzi a bevitt adatok 
érvényességét a könyv lementése 
előtt. 

RightExtension string bool 

Ellenőrzi, hogy a megadott 
fájlkiterjesztés megegyezik-e a 
dokumentumok összefűzésénél 
kiválasztott fájlkiterjesztéssel. 

CreateBookSeriesLink - - 
Kapcsolatot teremt a megadott 
sorozat és a beszúrandó könyv 
között. 

CreateSeriesAuthorLinks - - Kapcsolatot teremt a megadott 
sorozat és szerző között. 

CreateBookTranslatorLink - - 
Kapcsolatot teremt a megadott 
fordító és a beszúrandó könyv 
között. 

InsertSingleFileBook - - 
Létrehoz egy egy dokumentumból 
álló könyvet, és kitölti annak 
metaadatait. 

InsertMultiFileBook - - 
Létrehoz egy több 
dokumentumból álló könyvet, és 
kitölti annak metaadatait. 

InsertMergedBook - - 

Létrehoz egy több 
dokumentumból összefűzött 
könyvet, és kitölti annak 
metaadatait. 

InsertAuthor - - Hozzárendeli a megadott 
szerzőket a könyvhöz. 

InsertSeries - - Hozzárendeli a megadott 
sorozatot a könyvhöz. 
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InsertPublisher - - Hozzárendeli a megadott kiadót a 
könyvhöz. 

InsertPersons - - Hozzárendeli a megadott 
személyeket a könyvhöz. 

InsertTag - - Hozzárendeli a megadott címkét a 
könyvhöz. 

SaveChanges - - 
Felveszi az új könyvet és a 
kapcsolódó entitásokat az 
adatbázisba. 

ClearAll - - Kiüríti a beviteli mezőket és a 
nullázza a service modelleket. 

Error string - Kiírja a fellépő hibákat a 
hibakijelző felületre. 

 

e.) ELibrary_SearchModule: 

Ez a modul felelős az adatbázisba felvett entitások böngészéséért, és kiválasztásáért. 

Ennek megfelelően a modul több nézetet is tartalmaz, egyet minden adatbázisban 

tárolt entitás típusra. Ezekhez különálló nézetmodellek is tartoznak, melyek hasonló 

logikát valósítanak meg, felhasználva a fent taglalt service modelleket. Ezek a 

nézetmodellek mind egy absztrakt bázisosztály, a SearchViewModelBase 

leszármazottjai. 

Mivel a nézetmodellek hasonló logikát valósítanak meg minden entitás esetén, és 

hasonló metódusokkal rendelkeznek, ezért csak egyet, a SearchBookViewModel-t 

vizsgáljuk részletesebben.  

SearchBookViewModel 

Metódus neve Paraméterek 
Visszatérési 

érték 
Leírás 

NewSelection - - 

A Prism könyvtár által nyújtott 

IEvenAggregator típusú mezőn 

keresztül publikálja egy új könyv 

kiválasztása eseményt, abban az 

esetben, ha a felhasználó kiválaszt 

egy könyvet a listából. 
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Search - - 

A megadott feltételeknek 

megfelelő könyvek kikeresése az 

adatbázisból a DataSearchService 

segítségével. 

PopulateList - - 

Feltölti a felületen látható 

táblázatot a keresés 

eredményével. 

StepList object (Direction) - 

Előre, vagy hátra lépteti a 

táblázatot, ami egyszerre 

maximum 10 találatot képes 

megjeleníteni. 

 

f.) ELibrary_PresentationModule: 

Ez a modul felelős a Kereső Felületen kiválasztott entitás részletes adatainak 

megjelenítéséért, és módosításaiért. A kereséshez hasonlóan ez a modul is különböző 

modelleket és nézeteket tartalmaz minden entitáshoz, melyek közül itt is a Könyv 

Megjelenítési Felületet (BookPresentationViewModel) vizsgáljuk. 

Ugyancsak BookPresentationViewModel-ben van lehetőség további entitások 

felvételére, és azok hozzárendelésére az adott könyvhöz.  

BookPresentationViewModel: 

Metódus neve Paraméterek 
Visszatérési 

érték 
Leírás 

Delete object (DbEntityType) - 
Törli a könyvhöz rendelt 
entitások listájából a megadott 
típusú entitást. 

Add object (DbEntityType) - 

A megadott paraméter típusa 
alapján meghívja a megfelelő, új 
entitás könyvhöz való 
hozzárendelését végző 
metódust. 
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AddExisting object (DbEntityType) - 

A megadott paraméter típusa 
alapján meghívja a megfelelő, 
már létező entitás könyvhöz 
való hozzárendelését végző 
metódust. 

AddNew object (DbEntityType) - 

A megadott paraméter típusa 
alapján meghívja a megfelelő, új 
entitás könyvhöz való 
hozzárendelését végző 
metódust. 

AddNewAuthor - - 
Új szerző felvétele, és 
hozzárendelése a könyvhöz. 

AddExistingAuthor - - 
Megjeleníti a Szerző kereső 
felületet. 

AddAuthor - - 
A kiválasztott, már létező 
szerzőt hozzárendeli a könyvhöz. 

DeleteAuthor - - 

A kiválasztott szerző és a könyv 
kapcsolatának bontása. Ha a 
szerző nincs további könyvhöz 
rendelve, törlésre kerül az 
adatbázisból. 

AddNewSeries - - 
Új sorozat felvétele, és 
hozzárendelése a könyvhöz. 

AddExistingSeries - - 
Megjeleníti a Sorozat kereső 
felületet. 

AddSeries - - 
A kiválasztott, már létező 
sorozatot hozzárendeli a 
könyvhöz. 

DeleteSeries - - 
A kiválasztott szerző és a könyv 
kapcsolatának bontása.  

AddNewPublisher - - 
Új kiadó felvétele, és 
hozzárendelése a könyvhöz. 

AddExistingPublisher - - 
Megjeleníti a Kiadó kereső 
felületet. 

AddPublisher - - 
A kiválasztott, már létező kiadót 
hozzárendeli a könyvhöz. 

DeletePublisher - - 
A kiválasztott kiadó és a könyv 
kapcsolatának bontása.  

AddNewTranslator - - 
Új fordító felvétele, és 
hozzárendelése a könyvhöz. 

AddExistingTranslator - - 
Megjeleníti a Fordító kereső 
felületet. 



51 
 

AddTranslator - - 
A kiválasztott, már létező 
fordítót hozzárendeli a 
könyvhöz. 

DeleteTranslator - - 
A kiválasztott fordító és a könyv 
kapcsolatának bontása.  

AddNewPerson - - 
Új személy felvétele, és 
hozzárendelése a könyvhöz. 

AddExistingPerson - - 
Megjeleníti a Személy kereső 
felületet. 

AddPerson - - 
A kiválasztott, már létező 
személyt hozzárendeli a 
könyvhöz. 

DeletePerson - - 
A kiválasztott személy és a 
könyv kapcsolatának bontása.  

AddNewTag - - 
Új címke hozzárendelése a 
könyvhöz. 

DeleteTag - - 
Címke törlése a könyv címkéi 
közül. 

OpenFolder - - 
A FileManagerService 
segítségével megnyitja a 
könyvet tartalmazó mappát. 

Update - - 
A Megjelenítési felületen történt 
változásokat menti az 
adatbázisban. 

FieldUpdated - - 
Menti a Fordító és Személy 
táblákban történt változásokat. 

SelectionChanged BookRecord - 
A Kereső felületen megváltozott 
kijelölés eseménykezelője. 

ShowDetails object (DbEntityType) - 
Meghívja a megadott entitásnak 
megfelelő metódust az alábbiak 
közül. 

ShowAuthorDetails - - 

Megnyitja a kiválasztott szerző 
megjelenítési felületét. 
Figyelem! Ekkor a könyv 
megjelenítési felülete eltűnik. 

ShowSeriesDetails - - 

Megnyitja a kiválasztott sorozat 
megjelenítési felületét. 
Figyelem! Ekkor a könyv 
megjelenítési felülete eltűnik. 

ShowPublisherDetails - - 

Megnyitja a kiválasztott kiadó 
megjelenítési felületét. 
Figyelem! Ekkor a könyv 
megjelenítési felülete eltűnik. 
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ShowTranslatorDetails - - 

Megnyitja a kiválasztott fordító 
megjelenítési felületét. 
Figyelem! Ekkor a könyv 
megjelenítési felülete eltűnik. 

ShowPersonDetails . . 

Megnyitja a kiválasztott személy 
megjelenítési felületét. 
Figyelem! Ekkor a könyv 
megjelenítési felülete eltűnik. 

 

3.3.2. Webes böngészőfelület 

A webes böngészőfelület egyetlen komponensből áll. A program egy SPA-t valósít meg, 

azaz olyan alkalmazást, amely a felhasználói interakció hatására dinamikusan változik, 

és ahelyett, hogy ilyenkor az egész weboldalat ismét letöltené a szerverről, AJAX 

(Asyncronous JavaScript And XML) hívásokkal indít lekérdezéseket a szerver felé, és így 

elegendő csak az oldal egyes elemeit újratölteni. 

Az oldal maga egy HTML5 dokumentum, melynek stíluslapját a styles.css fájl 

tartalmazza. A JavaScript kód két különálló fájlban a services.js és az elibrary.js fájlban 

található. Ennek megfelelően a program két modulból áll: LibraryApi és ELibrary. 

a.) services.js (LibraryApi modul) 

Ennek a programrészletnek a feladata a szerver felé továbbítani az ajax kéréseket. 

Ehhez az AngularJs könyvtárat használjuk föl, mely eszközöket kínál az ilyen jellegű 

feladatok egyszerűsített megoldására.  

Itt definiáljuk a LibrariAPI objektumot, mely az alábbi metódusokkal rendelkezik: 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

getBooks (GET) -  
Lekéri az elérhető 
könyvek listáját a 
szerverről. 

getBooksByQuery 

(POST) 
QueryData  

Lekéri a feltételeknek 
megfelelő könyvek 
listáját a szerverről. 
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getBookDetails (GET) int - 
Lekéri a megadott id-vel 
rendelkező könyv 
részletes adatait. 

downloadBook (GET) int - Letölti a megadott id-vel 
rendelkező könyvet. 

 

b.) elibrary.js (ELibrary modul) 

Ez a programegység felelős a weblap eseményeinek lekezeléséért, és a LibraryApi 

metódusainak segítségével lekérni a megfelelő adatokat a szerverről. Itt kerül 

definiálásra az ELibrary modul is, illetve a BookController vezérlő, mely az 

eseménykezelésért felel. 

Az asztali alkalmazáshoz hasonlóan ez a program is felhasznál egy QueryData 

objektumot, azaz egy olyan entitást, melynek segítségével egy paraméterben átadható 

az összes keresési feltétel a szervernek. A felület beviteli mezői ennek a QueryData 

objektumnak mezőihez vannak kötve az AngularJs által nyújtott data binding 

(adatkötés) lehetőségeket kihasználva. 

Az ELibrary modul a LibraryApi-n keresztül indít lekérdezéseket a szerver felé. Ehhez az 

alábbi függvényeket használja: 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

getBooks - - Lekéri az elérhető 
könyvek listáját. 

getBooks int, int, int - 

Lekéri az elérhető 
könyvek listáját, majd 
megjeleníti azokat a 
táblázatban: az első 
paraméter által jelölt 
kezdeti indextől számítva, 
maximálisan a második 
paraméter által jelölt 
mennyiségű rekordot. A 
harmadik paraméter 
alapján – melynek értéke 
1 és 0 lehet – ezután az 
előre definiált értékkel 
növeli a globális kezdeti 
indexet, vagy csökkenti.  
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getBooksByQuery int, int, int - 

Lekéri a keresési 
feltételeknek megfelelő 
könyveket, majd az előző 
sorban leírt módon 
lépteti a táblázatot. 

getBookDetails int - Lekéri egy kiválasztott 
könyv részleteit. 

downloadBook int - Letölti a kiválasztott 
könyvet. 

 

Az eredmények egy táblázatban jelennek megy. A táblázat egyszerre csak 

meghatározott számú rekordot tartalmazhat (ez a szám a table_size változóban van 

globálisan definiálva). A megfelelő függvényekkel azonban megoldható a táblázat 

lapozása (lásd előző felsorolás). Azt, hogy a táblázat a találatok listájából hányadik 

indextől számítva választja ki a legfeljebb table_size hosszú részlistát, a 

tableBeginIndex változó értéke dönti el. 

A fenti lekérdező metódusokon kívül az alábbi eseménykezelő függvények is 

rendelkezésre állnak: 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

listBooks - - 

Kilistázza az elérhető 
könyvek közül az első 
table_size darabot a 
táblázatba. 

forwardStep - - 

Előre lép egy oldalt a 
táblázatban, ha van annyi 
rekord, hogy ez a 
művelet elvégezhető 
(tehát table_size-nál több 
találat adódott) 

backwardStep - - 

Visszalép a táblázatban 
egy oldalt, ha ez 
lehetséges, azaz nem a 
legelső oldalon állunk. 

getDetails int - 

Lekéri a megadott könyv 
részletes adatait, és 
megjeleníti azt a 
megjelenítési blokkban. 

downloadBook int - 
Letölti a megadott 
könyvet. 
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showHide string - 

A megfelelő HTML id-vel 
rendelkező szekciót (a 
kereső mezők között) 
megjeleníti, vagy 
összecsukja. 

showHideBlock string - 

A megfelelő HTML id-vel 
rendelkező blokkot (a 
részlet megjelenítő 
blokkban) megjeleníti, 
vagy összecsukja. 

 

A fájlok letöltéséhez felhasználásra kerül a FileSaver nevű JavaScript kód, mely nyílt 

forráskódú, és szabadon felhasználható. Bővebb információk az alábbi linken 

(2017.11.21): 

https://github.com/eligrey/FileSaver.js/blob/master/LICENSE.md 

3.3.3. Webszervíz 

A webes böngésző felület és az adatbázis kapcsolatért egy webszervíz felel. Ez a 

programegység egy, az ASP.Net által nyújtott WEB API-t valósít meg, azaz egy olyan 

alkalmazást, mely a beérkező kéréseket ún. vezérlőkön (controller) keresztül szolgálja 

ki, az adatbázissal pedig az asztali alkalmazáshoz hasonlóan az Entity Framework 

nyújtotta modellen keresztül éri el. 

a.) Modell 

A webszervíz által használt adatbázis lekérdezéseknek megfelelő eljárások a DbModel 

osztályban vannak definiálva, hasonlóan az asztali alkalmazáshoz. Az itt használt 

BookQueryData osztály is megegyezik a már ismertetettel. 

A DbModel metódusai ún. DTO-kkal (data transfer object) térnek vissza, azaz olyan 

típusú objektumokkal, melyek szinte teljesen megegyeznek az EF által az entitásokhoz 

generált típusokkal (pl. books, authors, stb.), ám azok bizonyos tulajdonságait nem 

tárják föl a Controller osztály felé. 

 

 

https://github.com/eligrey/FileSaver.js/blob/master/LICENSE.md
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A DbModel metódusai: 

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

GetBooks - IQueryable<BookDTO> 

Visszaadja az 
adatbázisban 
található könyvek 
listáját. A BookDTO-t 
csak a könyv id-
jével, címével, és 
alcímével tölti föl. 

GetBooks BookQueryData IQueryable<BookDTO> 

A megadott 
feltételeknek 
megfelelő 
könyveket kikeresi. 
A BookDTO-t csak a 
könyv saját adataival 
– amit a books 
táblából ki lehet 
olvasni – tölti föl. 

getBookSeriesLinkByBook int BookSeriesLinkDTO 

Megkeresi az adott 
könyvhöz tartozó 
sorozatot, és könyv-
sorozat kapcsolatot. 

getBookPublisherLinkByBook int BookPublisherLinkDTO 

Megkeresi az adott 
könyvhöz tartozó 
kiadót, és a könyv-
kiadó kapcsolatot. 

getTranstalorBookLinksByBook int BookTranslatorLinkDTO 

Megkeresi az adott 
könyvhöz tartozó 
fordítókat, és a 
könyv-fordító 
kapcsolatokat. 

getPersonBookLinksByBook int PersonBookLinkDTO 

Megkeresi az adott 
könyvhöz tartozó 
személyeket, és a 
könyv-személy 
kapcsolatokat. 

getAuthorsByBook int AuthorDTO 

Megkeresi az adott 
könyvhöz 
kapcsolódó 
szerzőket. 
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getBookById int BookDTO 

Kikeresi a megadott 
id-vel rendelkező 
könyvet. A 
BookDTO-t csak a 
könyv saját adataival 
– amit a books 
táblából ki lehet 
olvasni – tölti föl. 

getPathById int string 
Megkeresi az adott 
könyv elérési útját. 

getBookTitleById int string 
Megkeresi az adott 
könyv címét. 

 

b.) BookController 

A vezérlő (controller), mely a webszervízhez tartozik a BookController nevet viseli. 

feladata, hogy a beérkező http kérések alapján lekérdezéseket indítson ( a DbModel 

segítségével) az adatbázis felé, majd a válaszokat a megfelelő formában továbbítsa a 

kliens irányába. Ez az osztály az ASP.NET ApiController nevű bázisosztályának 

leszármazottja. 

A routolást (azaz a kliens által küldött URI-k megfeleltetését a controller különböző 

akcióinak) attribútumokkal oldjuk meg, így nincs szükség a RouteConfig.cs fájlban 

külön mapelni a routing információkat.  

Metódus neve Paraméterek Visszatérési érték Leírás 

GetBooks - IQueryable<BookDTO> 
Visszaadja az 
adatbázisban található 
könyveket. 

BooksByQuery 
HttpRequestMessage, 

BookQueryData 
IQueryable<BookDTO> 

Visszaadja a QueryData 
paraméterben 
megadott feltételeknek 
megfelelő könyveket. 

GetBooks int BookDTO 

Visszaadja a 
paraméterben 
megadott id-vel 
rendelkező könyvet. 
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DownloadBook int HttpResponseMessage 

Létrehoz egy 
tömörített (zip) 
állományt, amibe 
elhelyezi a könyv 
állományait, majd 
visszaadja azt a 
kliensnek letöltésre. 

 

A letöltésre kijelölt könyvek tömörített (zip) formátumban kerülnek átadásra. Erre 

azért van szükség, mert a program képes egy könyvként kezelni több dokumentumból 

álló állományokat is. A zip fájl létrehozásához felhasználásra került a DotNetZip 

osztálykönyvtár, mely letölthető a NuGet csomagkezelőből, illetve az alábbi linken 

(2017.11.23.): 

https://dotnetzip.codeplex.com/ 

 

 

 

  

https://dotnetzip.codeplex.com/
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4. Tesztelés és egyéb észrevételek 
 

A program az alábbi tesztelendő funkciókkal rendelkezik: 

● Új könyv felvétele (a hozzá tartozó egyéb entitásokkal) 

● Entitások keresése (a Keresési Felületen, illetve a webes felületen) 

● Entitások adatainak módosítása (a Megjelenítési Felületen) 

● Könyv törlése 

● A program főkönyvtárának módosítása 

● Könyvek böngészése a fájlrendszerben 

● Könyv letöltése (webes alkalmazás esetén) 

4.1. Tesztadatok 

A program teszteléséhez a dolgozathoz mellékelve találhatóak tesztadatok, melyek 

lefedik a legtöbb lehetséges kombinációt, ami a könyvekhez megadható adatokat illeti. 

Ezen adatok ismeretében lehetséges a Kereső Felület, a Megjelenítési Felület, illetve a 

webes felület tesztelése. 

4.2. Észrevételek a fejlesztés során 

4.2.1. EF és az adatbázis kapcsolatának kiépítése 

A fejlesztés alatt az Entity Framework és a MySQL adatbázis szinkronizálása során 

gyakran botlottam hibákba, melyek ellehetetlenítették a kapcsolat kiépítését. 

Szakirányú fórumok böngészése során úgy találtam, hogy ezeket a hibák 

orvosolhatóak, ha a MySql Workbench-ben és/vagy a mysql konzolban kiadjuk az 

alábbi parancsokat: 

   set global optimizer_switch='derived_merge=OFF'; 

   set optimizer_switch='derived_merge=OFF'; 

A mysql konzol működéséről az alábbi linken lehet tájékozódni (2017.12.05)i: 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html
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4.3. Továbbfejlesztési lehetőségek 

1. A program jelenlegi állapotában alkalmas átlagos otthoni használatra, és 

magánszemélyek kiszolgálására. A jövőben megfelelő fejlesztési idő ráfordításával, és 

komolyabb adatbázis használatával bővíthető lenne, hogy pl. könyvtárak általi 

használatba vételt is támogasson. 

2. Az program kisebb bővítések által képes lenne video fájlokat és hangoskönyveket is 

tárolni és karbantartani. 

3. Az asztali alkalmazás mintájára elkészíthető egy webes alkalmazás, melynek 

segítségével ugyancsak lehetséges lenne új könyveket, entitásokat hozzáadni az 

adatbázishoz.  

4.4. Skálázhatóság 

A program elsősorban otthoni, magánjellegű használatra készült, és ebből adódóan 

kisebb, vagy közepes méretű gyűjteményekhez van optimalizálva. Mind az asztali 

alkalmazás, mind pedig a webszervíz az Entity Framework segítségével létesít 

kapcsolatot az adatbázissal, mely megkönnyítette a fejlesztést és a debugolást, ám 

nagyobb leterheltség és bonyolultabb lekérdezések esetén valamivel alacsonyabb 

hatékonysággal működik, mintha az adatbázisban tárolt eljárásokat alkalmaztunk 

volna.  

Érvek a jelenlegi megoldás mellett: 

• könnyebb, kényelmesebb fejlesztés 

• könnyebb hibakeresés, debugolás 

• az applikáció modularitásának elősegítése 

• a program „alatt” futó adatbázis kismértékű fejlesztéssel lecserélhető, 

módosítható, hiszen nem kell a tárolt eljárásokat exportálni, vagy az új 

platformon újra implementálni 

 

  

 


