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Opis produktu
W świat nowej technologii wprowadza czytelnika ekspert w dziedzinie baz danych, Peter DeBetta, demonstrując przy tym, jak z poziomu
serwera SQL można w prosty sposób korzystać z narzędzi pakietu Microsoft Visual Studio*1 oraz ze wspólnego środowiska
uruchomieniowego Microsoft .NET. W książce znajdziesz omówienie nowych konstrukcji transakcyjnego języka SQL (T-SQL),
wbudowanych mechanizmów obsługi formatu XML, nowego modelu zabezpieczeń oraz wielu innych funkcji - uzupełnione poradami, jak
zachować równowagę pomiędzy stosowaniem nowych możliwości a wymogami wydajności. Przedstawiony przez DeBettę opis
wczesnej wersji produktu, poparty przykładami w językach T-SQL oraz C#, daje wszystko, co potrzebne do osiągnięcia natychmiastowej
produktywności. W tej książce znajdziesz omówienie takich zagadnień, jak: > Korzystanie z naturalnej obsługi relacyjnych baz danych
oraz danych w formacie XML, włącznie z nową funkcjonalnością tzw. X-zapytań (XQuery) > Tworzenie zarządzalnych procedur i typów
danych za pomocą narzędzi pakietu Visual Studio oraz wspólnego środowiska uruchomieniowego > Korzystanie z oferowanych przez
technologię ADO.NET nowych możliwości dostępu do danych, w tym również z poleceń asynchronicznych > Poprawa skalowalności i
uproszczenie tworzenia skryptów dzięki zastosowaniu zarządzalnych obiektów serwera SQL (SMO) > Lepsza kontrola uprawnień oraz
dostępu do danych przy użyciu schematów oraz innych nowych funkcji zabezpieczeń > Tworzenie w pełni funkcjonalnych usług
webowych za pomocą zakończeń pro¬ tokołu HTTP oraz związanych z nimi usług zabezpieczeń > Wykorzystanie usług przekształcania
danych, usług raportowania oraz usług powiadamiania do sprawniejszego tworzenia korporacyjnych rozwiązań zarzą¬ dzania danymi
Polecamy również następujące publikacje Microsoft Press: + Techniki programowania w VisualBasic .NET + Tworzenie bezpiecznych
aplikacji ASP.NET + Bezpieczny kod.
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