جادوی سی شارپ
C Sharp Magic

آشنایی با .NET 3.0

نویسنده:
محمد صافدل
(ققنوس)

مقدمه
ٌُْس سهاى سیادی اس عزضَ ً .Net 2.0گذشتَ کَ هایکزّطافت ًظخَ  .NET Framework 3.0را عزضَ کزدٍ اطت.
ً 2صة شذٍ ّ تَ آى ًیاس دارد ّلی
 .NET 3.0تزخالف چیشی کَ اس ّرژى آى تزداشت هی شْد در کٌار ًظخَ
تغییزات تْجْد آهذٍ در آى تا حذی سیاد تْدٍ کَ هایکزّطافت تَ جای اضافَ کزدى اعذاد هیٌْر یا تیلذ ّرژى آى،
تصوین گزفتَ اطت کَ عذد هاژّر را سیاد ًوایذ ّ تَ  3افشایش دُذ .تا هغالعَ ایي هقالَ شوا ُن تصذیق خْاُیذ
کزد کَ طثک تزًاهَ ًْیظی در  .NET 3.0تغییز کزدٍ اطت.

ساختار .NET 3.0
قثل اس ُز چیشی تِتز اطت ًگاُی تَ طاختار  ّ .NET 3.0ارتثاط آى تا  .NET 2.0تیٌذاسین:

ُ .NET 3.0ظتٌذ .پض اس
در شکل تاال قظوتِایی کَ تا رًگ تیزٍ هشخص شذٍ اًذ تخشِای اضافَ شذٍ در
رّی ایي تصْیز هی تْاى حذص سد کَ چِار تظتز جذیذ تَ آى اضافَ شذٍ اطت کَ عثارتٌذ اس:






 :Windows Communications Foundationتظتزی تزای ارتثاعات شثکَ هی تاشذ .ایي تظتز
طزّیظِا ّ اهکاًاتی تزای تزًاهَ ًْیظی ارتثاعی فزاُن کزدٍ ّ در اختیار شوا قزار هی دُذ .تَ
اختصار تَ آى  WCFگفتَ هی شْد WCF .هثتٌی تز هعواری  Service Orientedهی تاشذ.
 :Windows Presentation Foundationتَ اختصار تَ آى  WPFگفتَ هی شْد .اهکاًاتی کَ ایي تظتز در
 WPFتزای
 Presentationتزًاهَ شواطت .تَ ستاى طادٍ تز اس
اختیار شوا قزار هی دُذ تزای الیَ
عزاحی  UIتزًاهَ اطتفادٍ هی شْد .در هْرد  WPFهی تْاى تَ ایي ًکتَ اشارٍ کزد کَ تقزیثا توام
قْاًیي هْجْد در  UIتزًاهَ ُای تحت ّیٌذّس را عْض کزدٍ اطت ّ تذیي تزتیة در  .NET 3.0عزاحی UI
تزای ّب ّ تزای  Winخیلی شثیَ تِن شذٍ اطت .اصْل عزاحی  UIدر ایي تظتز هثتٌی تز ستاى XAML
اطت کَ آى ُن یکی اس اهکاًات جذیذ در  .NET 3.0هی تاشذ ّ ُواًغْر کَ اس ًام آى پیذاطت هثتٌی
تز  XMLاطت.
 :Windows Workflow Foundationتَ اختصار تَ آى  WWFیا  WFگفتَ هی شْد .تزای شٌاخت ایي
تظتز کاهال جذیذ تایذ اتتذا هعٌی  Workflowر  hتذ ًhین Workflow .یعٌی تْالی اًجام دادى فعالیتِا در
یک تزتیة هشخص WF .اهکاًاتی تزای کار تا ُ Workflowا در اختیار شوا قزار هی دُذ.

Http://CSharpBlog.blogfa.com
Last update: 1386/11/01 – Version: 1.0.0

جادوی سی شارپ
C Sharp Magic


آشنایی با .NET 3.0

نویسنده:
محمد صافدل
(ققنوس)

 :Windows CardSpaceتَ اختصار تَ آى  WCSگفتَ هی شْد .تَ آى ُ InfoCardن گفتَ هی شْد.
تغْر خالصَ هی تْاى گفت کَ تظتزی اطت تزای احیای ُْیت دیجیتال تا یک دیذگاٍ جذیذ ّ اهي
شاهل هثاحث اهضاُای دیجیتال ،کارتِای ُْشوٌذ ّ ....

نحوه استفاده از .NET 3.0
تزای تزًاهَ ًْیظی تا اطتفادٍ اس  .NET 3.0تایذ اتتذا آى را رّی طیظتن ًصة کٌیذً .ظخَ ُای هختلف .NET
 50هگاتایتی
 3.0را هی تْاًیذ اس طایت هایکزّطافت دریافت ًواییذ .تفاّت ًظخَ ُا در ایي اطت کَ ًظخَ
حاّی  .NET 3.0 ّ .NET 2.0تاُن اطت ّلی ًظخَ کْچکتز فقظ حاّی  .NET 3.0اطت.
تزای تزًاهَ ًْیظی تا اّى فعال اطتفادٍ اس  VS2005کافی اطت ّلی تایذ چیشُای دیگزی تَ آى اضافَ ًواییذ! تَ
ایي اتشاری کَ تایذ اضافَ کٌیذ  Extensionگفتَ هی شْد .آًِا در حقیقت ُواى ُ Templateایی ُظتٌذ کَ تَ
 VS2005اضافَ هیشًْذ ّ شوا در سهاى طاخت یک پزّژٍ جذیذ هیتْاًیذ آًِا را اًتخاب کٌیذ .تزای دریافت
ُ Extensionا کافی اطت در طایت هایکزّطافت ّ در تخش داًلْد آًِا را جظتجْ ًواییذ .تزای ُز تظتز یک
ًظخَ ّجْد دارد الثتَ ُ Extensionایی را ُن هی تْاًیذ پیذا کٌیذ کَ حاّی تیش اس یک تظتز ُظتٌذ .پض اس
 .NET Framework 3.0 ّ VS2005تزًاهَ ُای هتفاّتی
داًلْد ّ ًصة آًِا ،شوا آهادٍ ایذ تا تا اطتفادٍ اس
تٌْیظیذ.
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