Plne vybavené prostredie pre vývoj webových aplikácií, služieb,
komponentov, klientských aplikácií aj aplikácií pre mobilné zariadenia.
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VYTVÁRANIE APLIKÁCIÍ KOMPATIBILNÝCH S RÔZNYMI
VERZIAMI INFRAŠTRUKTÚRY .NET FRAMEWORK
● Predchádzajúce verzie balíka Visual Studio umožňovali vytvárať aplikácie len
pre jednu verziu rozhrania .NET Framework.
● Teraz môžete pomocou jediného nástroja – balíka Visual Studio 2008
– vytvárať aplikácie pre .NET Framework verzie 2.0, 3.0 a 3.5.
Výhoda: Vývojári nepotrebujú viac nainštalovaných verzií balíka Visual Studio,
aby mohli vyvíjať a podporovať aplikácie určené pre zmienené tri verzie .NET
Framework-u. Nové funkcie vývojového prostredia pre úpravy, návrh a ladenie
spolu s ďalšími zdokonaleniami balíka Visual Studio 2008 sú k dispozícii vo všetkých
projektoch založených na .NET Framework-u 2.0, 3.0 aj 3.5. Vývojári môžu okamžite
začať využívať výhody týchto zdokonalení bez nutnosti inovácie produktov na vyššiu
verziu .NET Framework-u.
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JEDNOTNÝ A INTEGROVANÝ SPÔSOB PRÁCE S ÚDAJMI
● Jednotný prístup a manipulácia s údajmi rovnakým spôsobom akým je písaný kód – v programovacom jazyku
– prináša vyššiu produktivitu.
● Požiadavky LINQ (Language-Integrated Query) umožňujú využívať jednotný model pre získavanie a transformácie
údajov z XML úložiska, SQL Servera a objektov a pomôžu vám sústrediť sa na to, čo potrebujete s údajmi vykonať.
Výhoda: Programovanie pre určité údajové zdroje bolo tradične spojené s nutnosťou učiť sa nové technológie alebo paradigmy.
Technológia LINQ umožňuje vývojárom pracovať s rôznymi typmi údajov jedným konzistentným spôsobom integrovaným
v programovacom modele.
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VYTVÁRANIE APLIKÁCIÍ PRE BALÍK MICROSOFT OFFICE
● Visual Studio 2008 Professional obsahuje nástroje na vývoj aplikácií pre najnovšie verzie balíka Microsoft Office.
Máte tak možnosť vytvárať a nasadzovať Office aplikácie rovnakým spôsobom ako bežné Windows aplikácie.
● Integrované nástroje pomáhajú jednoducho a rýchle vytvárať rozhrania v štýle aplikácií Office a rýchlo ich
nasadzovať použitím technológie „ClickOnce“. Naviac môžete využiť šablónu pre tvorbu a ladenie workflow pre
Office SharePoint Server 2007.
Výhoda: Aplikácie Microsoft Office sa stále viac stávajú hlavným nástrojom pracovníkov s informáciami. Možnosť kombinácie
podnikových údajov a interaktívnych aplikácií v dôvernom prostredí balíka Microsoft Office uľahčí nasadzovanie vašich aplikácií
a ich prijatie zo strany používateľov.
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VÝVOJ KVALITNEJŠÍCH APLIKÁCIÍ VĎAKA INTEGROVANIU
„UNIT TESTOV“
● Výkonné nástroje pre „unit testy“ sú teraz integrované priamo do balíka Visual
Studio 2008 Professional Edition.
Výhoda: Do cyklu vývoja aplikácií patrí detailné testovanie s dôrazom na kvalitu
a spoľahlivosť aplikácií. Zabudovanie funkcií pre „unit testing“ do vývojárskeho nástroja
výrazne napomáha zvyšovaniu kvality aplikačného kódu.

Ak hľadáte ďalšie informácie pre programátorov, softvérových architektov a dizajnérov,
navštívte stránky http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/
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SPOLUPRÁCA S DIZAJNÉRMI POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA
● Vývojári môžu zdieľať prvky používateľského rozhrania s dizajnérmi
grafiky používajúcimi aplikácie Microsoft Expression®.
● Visual Studio 2008 podporuje tvorbu aplikačného kódu pre webové
rozhrania (ASP .NET) navrhnuté v nástroji Microsoft Expression Web™
a tvorbu kódu na pozadí WPF (Windows Presentation Foundation)
a Silverlight aplikácií navrhnutých v nástroji Microsoft Expression Blend™.
Výhoda: Možnosť prenosu prvkov používateľského rozhrania medzi vývojárom
a dizajnérom umožňuje súčasne upravovať kód aj používateľské rozhranie bez
toho, aby to malo negatívny dopad na rozloženie návrhu alebo vlastný kód.
Vývojári aj návrhári môžu pracovať na svojich úlohách nezávisle; výsledky ich
práce sú integrované zdieľaním zdrojových súborov.
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VÝVOJ EFEKTNÝCH APLIKÁCIÍ PRE WINDOWS VISTA A WINDOWS MOBILE
● Visual Studio 2008 podporuje vývoj výkonných a efektných aplikácií Windows s využitím
technológií Windows Forms a Windows Presentation Foundation pre Windows Vista.
Vývoj pre mobilné zariadenia nad novou infraštruktúrou .NET Compact Framework 3.5
zjednodušuje nasadenie a vývoj „offline“ mobilných aplikácií.
Výhoda: Využitie výkonu moderných počítačov a možností mobilných zariadení na vývoj bohatých
aplikácií pre Windows Vista a Windows Mobile pre náročných používateľov.
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VYUŽITIE NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLÓGIÍ WEBOVÉHO ROZHRANIA
● Do balíka Visual Studio 2008 je zabudovaná podpora jazyka JavaScript vrátane technológie IntelliSense a ladenia.
Použitie infraštruktúry AJAX integrovanej priamo do .NET Framework-u 3.5 je umocnené vložením AJAX šablóny
priamo do vývojového prostredia. Nové ovládacie prvky ASP .NET umožňujú vytvárať časti stránok založené na
kompletne nastaviteľných šablónach. Riešenia je možné rozšíriť o RSS a REST prostredníctvom technológie WCF
(Windows Communication Foundation).
Výhoda: Zjednodušenie tvorby moderných, bohatých a interaktívnych webových aplikácií.
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ZABUDOVANÉ NÁSTROJE PRE KOMUNIKÁCIU A WORKFLOW
● Navzájom prepojené aplikácie môžu využívať výhody platformy WCF (Windows Communication Foundation)
a byť súčasťou architektúr orientovaných na služby (SOA). V prostredí Visual Studio 2008 dokážete nadizajnovať
aj odladiť workflow aplikácie bežiace nad infraštruktúrou Workflow Foundation.
Výhoda: Aplikácie (pre web, Windows, mobilné zariadenia alebo Microsoft Office) môžu využívať workflow a komunikačné
protokoly pre napojenie na distribuované systémy.
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ZDOKONALENÁ PODPORA DIZAJNOVANIA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ
● Visual Studio 2008 obsahuje výrazne vylepšené editory CSS a HTML s ohľadom na
produktivitu návrhu užívateľského rozhrania.
Výhoda: Pri návrhu používateľského rozhrania webových stránok nie je vďaka integrovaným
nástrojom pre CSS a HTML nutné opúšťať vývojové prostredie.
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VÝKON A STABILITA VO VŠETKÝCH FÁZACH VÝVOJA
● Nová najkvalitnejšia verzia balíka Visual Studio je zárukou zvýšenej produktivity pri
vývoji aplikácií.
Výhoda: Menej času stráveného pri tvorbe rozhraní, podporného kódu a ladení znamená
vyššiu produktivitu vývoja a viac času na riešenie skutočných programátorských výziev.

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa licencií, kontaktujte našich špecialistov.
Informačná linka Microsoft SR: tel. +421 850 111 300
Informačné centrum MSDN pre SR: tel. +421 267 296 111

