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Aplikacja, która służy nam za przykład, jest rzeczywiście prosta 
(Rysunek 1), ale zawiera wszystkie typowe elementy, którymi 

musimy się zająć w aplikacjach z GUI na wiele platform: zaprojek-
towanie interfejsu, który powinien elastycznie reagować na zmiany 
rozmiaru okna w Windows i macOS, a jednocześnie dostosowywać się 
do różnych wielkości ekranów w smartfonach z systemami Android 
i iOS, interfejs musi oczywiście reagować na działania użytkownika, 
dając mu czytelną informację zwrotną, a cała aplikacja powinna trwa-
le przechowywać swój stan, który jest odtwarzany przy jej ponownym 
uruchomieniu. Warto przypomnieć, że .NET MAUI służy do tworze-
nie projektów aplikacji, które mogą być uruchamiane nie tylko w sys-
temie Windows, ale również na urządzeniach przenośnych z systemem 
Android lub iOS oraz na komputerach z macOS. To technologia, która 
dopiero powstaje, ale prace nad nią są dość intensywne – co chwilę wy-
dawane są kolejne edycje wersji zapoznawczej.

Rysunek 1. Stan końcowy aplikacji z artykułu „Pierwsze spojrzenie na .NET MAUI” (aplika-
cja uruchomiona w Windows)

Zgodnie z zapowiedzią ze wstępu w tym artykule chciałbym spraw-
dzić, czy .NET MAUI jest gotowe na MVVM. Z informacji publiko-
wanych przez Microsoft wynika, że tak. Co więcej, zgodnie z tymi 
informacjami, oprócz MVVM, obsługiwany ma być także nowy wzo-
rzec Model-View-Update, o którym jednak nie umiem jeszcze po-
wiedzieć nic więcej.

W tym artykule za punkt początkowy weźmiemy projekt z po-
przedniego artykułu i będziemy go modyfikować w taki sposób, aby 
cały czas można go było skompilować i uruchomić. To jest wprawdzie 
jak przebudowa statku na pełnym morzu, ale do zrobienia. Od razu 
uprzedzam, że skupię się tylko na zasadniczych elementach MVVM: 
stworzeniu klas z obu niższych warstw, wyczyszczeniu code-behind, 
wiązaniach, poleceniach i konwerterach. Pominę zachowania rozsze-
rzające funkcjonalności elementów, z których zbudowany jest widok, 
czy wiązania w obrębie widoku. Nie jest to zatem kompletne wpro-
wadzenie do MVVM; traktuję to raczej jak weryfikację gotowości 

technologii .NET MAUI do tworzenia aplikacji w tej architekturze. 
Łamiąc zasady dramaturgii, wyjawię, że nie będzie wielkich proble-
mów. Różnice względem WPF, przynajmniej w omawianych zagad-
nieniach, są niewielkie i tworzenie pierwszej aplikacji MAUI w archi-
tekturze MVVM poszło mi całkiem gładko. 

Za bazę tekstu wziąłem rozdział z książki Visual Studio 2017. 
Tworzenie aplikacji Windows w języku C# i starałem się odtworzyć 
opisaną tam aplikację WPF w .NET MAUI.

Napisałem, że zaczynamy od projektu z poprzedniego artykułu, ale jednak kilka rze-
czy się zmieniło. W tej chwili dostępna jest już trzynasta wersja zapoznawcza MAUI 
(w chwili pisania poprzedniego artykułu była to wersja siódma). Zmieniły się wersje 
bibliotek i sam szablon projektu używany przez Visual Studio 2022 Preview (VS). Dla 
przykładu, w nowym szablonie przestrzeń nazw jest już wskazana na początku pliku 
instrukcją namespace KoloryMAUI;, bez umieszczania znajdujących się w niej klas 
w nawiasach klamrowych (pozwala na to C# 10). Tak wskazana przestrzeń nazw obo-
wiązuje w całym pliku. Ponieważ aktualizacja pakietów NuGet w oryginalnym projekcie 
nie bardzo chciała działać, stworzyłem nowy projekt (dostępny pod adresem tinyurl.
com/2bwk7xcw) i przeniosłem do niego kod z oryginalnego. Pojawiły się też problemy 
z emulatorami urządzeń z Androidem. Domyślnie tworzony przez VS emulator Pixel 
5 po uruchomieniu nie był widoczny w pasku narzędzi VS. Emulator pojawił się tam 
dopiero, gdy stworzyłem obraz Nexusa 6 z Androidem 11 (API 30).

WZORZEC MVVM
Przed zmianą projektu warto powiedzieć kilka słów o MVVM. To ważny 
wzorzec stosowany w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkow-
nika tworzonych z użyciem WPF, UWP, Xamarin, a obecnie również 
MAUI. Aplikacja w tym wzorcu składa się z trzech warstw: modelu, 
modelu widoku i widoku (Rysunek 2), które krótko omówię poniżej. 
Często wymienianym celem stosowania wzorca MVVM jest rozsze-
rzenie zakresu kodu, który jest testowalny i przenaszalny między róż-
nymi platformami. Ten drugi cel, w przypadku projektów MAUI, ma 
zapewne mniejsze znaczenie, skoro z założenia cały projekt można 
skompilować na różne platformy sprzętowe i systemowe. Testowal-
ność to jednak ważna zaleta. Do tego dochodzi również słaba za-
leżność między warstwą widoku a niższymi warstwami, co ułatwia 
współpracę grafików z programistami.

Koncepcja modelu jest najbardziej intuicyjna – odpowiada bo-
wiem temu, co wyobrażamy sobie jako model w innych wzorcach 
projektowych, chociażby w klasycznym wzorcu MVC lub w dwu-
warstwowej architekturze aplikacji Windows model-widok. Model 
określa typy danych, które składają się na stan aplikacji. Powinien 
także zawierać logikę, która będzie tych danych dotyczyła. Całość nie 
powinna zależeć od technologii specyficznych dla jakiejś konkretnej 
platformy lub technologii odpowiedzialnej za tworzenie graficznego 
interfejsu użytkownika. W konsekwencji klasy modelu nie mogą, i to 

Architektura MVVM w .NET MAUI
W poprzednim artykule (Programista 2/2022) starałem się oswoić technologię .NET MAUI, 
tworząc bardzo prostą aplikację z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), w której trzema 
suwakami kontrolujemy składowe RGB koloru prostokąta. Dziś chciałbym pójść o krok dalej 
i sprawdzić, czy .NET MAUI jest już na tyle dojrzałe, aby możliwe było użycie w projektach 
aplikacji wzorca architektonicznego Model-View-ViewModel (MVVM).

https://tinyurl.com/2bwk7xcw
https://tinyurl.com/2bwk7xcw
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jest bardzo ważne, znać żadnych szczegółów dotyczących wyższych 
warstw projektu. Nie powinny w żaden sposób od nich zależeć. Mo-
del powinien być całkowicie autonomiczny. To m.in. stwarza bardzo 
dogodne warunki do jego testowania.

Widok, czyli najwyższa warstwa MVVM, jest odpowiedzialna za 
dwukierunkowy kontakt z użytkownikiem. W MAUI, a także w apli-
kacjach WPF i UWP, widok można utożsamiać z kodem XAML opisu-
jącym graficzny interfejs użytkownika. Z widokiem związana jest klasa 
okna lub strony, w której w poprzednim artykule bez oporu umiesz-
czaliśmy metody zdarzeniowe. Tworzy ona tzw. code-behind. Jednak 
zgodnie z zaleceniami wzorca MVVM kod ten powinien być ograni-
czony do minimum (nakaz ten łamią tzw. zachowania, które jednak 
w tym artykule przemilczę). Głównym powodem unikania kodu C# 
w warstwie widoku, a przynajmniej w klasie okna, jest to, że kod ten, 
jako silnie związany z kontrolkami, byłby trudny do testowania. Po-
nadto zanurzenie logiki prezentacyjnej w widoku znacząco utrudnia 
współpracę między projektantami interfejsu tworzącymi widok a pro-
gramistami odpowiedzialnymi za niższe warstwy aplikacji. Zmniejsza 
też elastyczność projektu, utrudniając tym samym jego zmiany.

Model widoku jest z jednej strony abstrakcją widoku. Jeżeli mo-
żemy sobie wyobrazić kilka wariantów graficznego interfejsu użyt-
kownika naszej aplikacji, dla różnych użytkowników, środowisk lub 
platform, to model widoku w tych wszystkich przypadkach powinien 
pozostawać taki sam – uosabiać filozofię kontaktu z użytkownikiem, 
pobieranych od niego i prezentowanych mu informacji. Mój ulubio-
ny sposób wyjaśniania tego podejścia to idea stołu. Możemy wyobra-
zić sobie różne stoły, różnej wielkości i o różnych kształtach, z trzema 
lub czterema nogami. Nie zmienia to jednak definicji stołu jako miej-
sca, przy którym można usiąść i coś na nim położyć, a przede wszyst-
kim na siedząco korzystać z położonych na nim rzeczy, czy to jest 
naczynie z posiłkiem, czy papier do pisania. Te funkcjonalności po-
winny być zdefiniowane w modelu widoku stołu, podczas gdy szcze-
góły jego wyglądu w widoku. Analogicznie wiele może być projektów 
widoku aplikacji, ale model widoku musi być jak definicja stołu, jego 
zapisana idea – powinien być jak najprostszy, lecz kompletny. Powi-
nien wobec tego zawierać tylko elementy konieczne do określenia 
tego, do czego mają być użyte widoki. Z tych górnolotnych rozważań 
wynika, że najlepszym sprawdzianem poprawności modelu widoku 
są zmiany wprowadzane w widoku. Tych w trakcie rozwijania pro-
jektu zwykle jest wiele. Jednak jeżeli model widoku jest dobrze prze-
myślany, zmiany widoku nie powinny zmuszać do zmiany także jego. 
Pamiętajmy jednak, że – jak wiele dobrych praktyk w informatyce – 
jest to raczej cel, do którego dążymy, niż twarde wymaganie, stawiane 
osobie projektującej model widoku od pierwszej jego wersji.

Z drugiej strony funkcją modelu widoku jest też udostępnianie 
widokowi instancji klas z warstwy modelu (na Rysunku 1 odpowiada 
to ruchowi do góry) oraz zmienianie stanu tych instancji w wyniku 
działań użytkownika wykrytych w warstwie widoku (ruch w dół). 
W tym drugim przypadku model widoku odpowiedzialny jest m.in. 
za weryfikację przekazywanych danych. Model widoku odgrywa więc 
rolę pośrednika między warstwami modelu i widoku, a jednocześnie 
adaptera dla przekazywanych danych. Owo pośredniczenie najczę-
ściej odbywa się w taki sposób, że obiekty modelu są prywatnymi 
polami modelu widoku. Model widoku udostępnia je lub ich części 
za pomocą swoich własności. Jest wobec tego świadomy warstwy 
modelu. Nie powinien być natomiast świadomy warstwy widoku – 
to widok powinien być świadomy modelu widoku. Połączenie mię-
dzy modelem widoku a widokiem jest zwykle bardzo „luźne”. Oparte 
jest nie na bezpośrednich odwołaniach w kodzie C#, lecz na wiąza-
niach danych umieszczonych w kodzie XAML. To luźne wiązanie 
(ang. binding) wspomaga niezależną pracę nad widokiem i modelem 
widoku i znakomicie ułatwia wprowadzanie zmian w poszczegól-
nych warstwach. Ta druga zaleta jest szczególnie warta docenienia, 
choć jest ona w większym lub mniejszym stopniu wartością dodaną 
wszystkich wzorców z wyraźnie rozdzielonymi warstwami lub choć-
by modułami.

W modelu widoku zapisana jest cała logika prezentacyjna okre-
ślająca procedury kontaktu z użytkownikiem z uwzględnieniem we-
ryfikacji danych. Mimo tego pozostaje łatwa do testowania, nie ma 
w niej bowiem odwołań do kontrolek ani założonej bezpośredniej 
interakcji z użytkownikiem.

SZKIC PROJEKTU
W przypadku aplikacji KoloryMAUI modelem może być prosta klasa 
opisująca kolor, zawierająca tylko trzy lub cztery składowe typu byte 
lub double przechowujące składowe RGB lub RGBA koloru albo 
jedna liczba typu int (czterobajtowa), jak przechowywane są kolo-
ry w WinAPI. Oczywiście zdecydowanie unikałbym używania klasy 
Microsoft.Maui.Graphics.Color jako zbyt zależnej od biblioteki 
MAUI. Klasa opisująca kolor to w istocie cały stan naszej aplikacji. 
Jedynym zadaniem tej klasy będzie przechowywanie danych, bez 
rozbudowanej logiki, ale jednak z weryfikacją ich poprawności. Od-
powiedzialność za zapis stanu modelu pozostawimy opisanej w po-
przednim artykule klasie statycznej Settings. Przeniesiemy ją jedy-
nie do warstwy modelu. 

Model widoku będzie przechowywał instancję modelu, udostępniając 
w swoich własnościach składowe koloru. Dodamy do niego mechanizm 
powiadomień, co oznacza implementację interfejsu INotifyProperty
Changed, który wymusza zdefiniowanie zdarzenia PropertyChanged. To 
zdarzenie, obserwowane przez widok, sygnalizuje konieczność aktuali-
zacji tych kontrolek, które związane są z własnościami modelu widoku. 
W dalszej części artykułu w modelu widoku zdefiniujemy również przy-
kładowe polecenie.

Pewnie dobrym pomysłem byłoby utworzenie dla warstw modelu 
i modelu widoku dwóch osobnych bibliotek klas. My jednak zamiast 
tego ograniczymy się do stworzenia dla nich osobnych folderów. Vi-
sual Studio odzwierciedli nazwy tych folderów w przestrzeniach do-
dawanych do nich klas.

 

Rysunek 2. Warstwy aplikacji we wzorcu MVVM
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