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Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów jest praktycznym przewodnikiem pokazującym krok po
kroku, jak pracować z nowymi technologiami w środowisku .NET. Zapewnia dogłębną analizę i eksperckie porady dotyczące różnych
elementów .NET oraz prezentuje kod wykorzystujący szczegółowe przykłady praktyczne. Ta książka pozwala szybko rozpocząć pracę w
środowisku programistycznym Visual Studio 2012 pokazując możliwości różnych jego narzędzi. Zapewnia ekspercką wiedzę na temat
infrastruktury .NET, budowy wewnętrznej podzespołów i podstawowe wprowadzenie do języka pośredniego. Typowe pojęcia i
zagadnienia związane z językiem C# są pokazane przy wykorzystaniu wielu przykładów.
Dla kogo przeznaczona jest ta książka
Ta książka jest przeznaczona dla programistów Visual Studio 2012 i .NET, którzy chcą dokładnie zrozumieć nowe technologie .NET i
rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Wymagane jest podstawowe zrozumienie platformy .NET i języka C#. Celem tej książki jest
pogłębienie znajomości .NET i pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z najnowszymi technologiami.
Czego można nauczyć się z tej książki:
Podstaw korzystania ze środowiska Visual Studio 2012 i jego różnych składników oraz lepszego wykorzystania tego narzędzia podczas
pisania kodu
Zrozumienia technik zarządzania pamięcią do budowania lepszych aplikacji
Zrozumienia infrastruktury .NET dzięki dogłębnej analizie jej budowy wewnętrznej
Tworzenia rozwiązań wykorzystujących w pełni możliwości językowe .NET i umiejętności wybierania odpowiednich technologii
Implementowania aplikacji wielowątkowych / asynchronicznych przy użyciu najnowszych aktualizacji platformy .NET 4.5 i porównania z
poprzednimi rozwiązaniami
Tworzenia bezpiecznych aplikacji WWW opartych na ASP.NET w środowisku .NET 4.5 z wykorzystaniem jQuery i HTML5 w celu
szybkiego tworzenia aplikacji
Projektowania zaawansowanych aplikacji klienckich .NET z wykorzystaniem MVVM i WPF 4.5
Zrozumienia urządzeń dotykowych i wykorzystania umiejętności programowania wielodotykowych aplikacji dla Windows 8
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.wyczerpane.pl
https://www.wyczerpane.pl/visual-studio-2012-i-net-4-5-poradnik-dla-zaawansowanych-programistow.html
https://www.wyczerpane.pl/visual-studio-2012-i-net-4-5-poradnik-dla-zaawansowanych-programistow.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

