


atualização dos desenvolvedores. "O conhecimento que o profis-
sional adquiriu anteriormente é preservado, sendo usado na nova 
versão. Ele só terá que estudar as suas novidades. O desenvolvedor 
deve focar na tecnologia que quer trabalhar, já que o NET está cada 
vez maior, incluindo várias tecnologias para desenvolvimento, 
além da nova linguagem F#." 

Evilázaro Alves ressalta que, desde o lançamento da plataforma 
NET, todas as versões do framework são incrementais, ou seja, não 
há uma quebra de uma versão para outra. Ele ensina como exe-
cutar aplicativos mais antigos com o NET 4. "Deve-se compilar o 
aplicativo com a propriedade TargetFramework na versão do NET 
de destino especificada nas propriedades de seu projeto no Visual 
Studio, ou pode-se especificar o tempo de execução compatível 
com o elemento <supportedruntime> em um arquivo de configura-
ção do aplicativo </supportedruntime>", diz. 



NOVIDADES E MELHORIAS DO NET FRAMEWORK 4 

WPF, WCFE WF 

O WPF (Windows Presentation Foundation) é uma tecnologia para 

desenvolvimento de aplicativos e interfaces da Microsoft que foi 

lançada com o .NET Framework 3.0. "O WPF é uma forma superin-

teressante de trabalhar a interface das aplicações Windows Client, 

podendo separar código de interface e dar todo o recurso e o tra-

balho de criação para o designer. Assim, aplicações com maiores 

recursos de usabilidade, UX e design, por exemplo, são mais fre-

qüentes em softwares que usam WPF", declara Rodrigo Kono, MVP 

em ASP.NET e fundador do grupo de usuários DevGoiás .NET. 

A plataforma .NET 4 trouxe muitas melhorias para facilitar o 

desenvolvimento para WPF em Silverlight e Windows 7. "O WPF 

trouxe o XAML (extensible Application Markup Language), que 

surgiu não só para facilitar a vida do desenvolvedor, mas também 

para levar uma melhor experiência para os usuários por meio de 

interfaces ricas. O melhor de tudo é que esse padrão de desenvolvi-

mento, que nasceu do WPF, está se espalhando em diversos tipos de 

plataforma, como o Silverlight, e isso leva para os desenvolvedores 

um enorme poder para desenvolver aplicativos 100% compatíveis 

com os dispositivos que estão chegando ao mercado. Alguns des-

taques para o WPF e o Windows 7 são os novos controles do WPF 

(Calendar, DataGrid, DatePicker), as aplicações para multitouch, 

target das novas funcionalidades do Windows 7 e a significante 

melhora na renderização de texto", diz Evilázaro Alves. 

O WF (Workflow Foundation) foi totalmente reescrito para o 

.NET 4. "Ele provê um ótimo mecanismo para programação de 

workflows. Isso fica ainda mais poderoso quando a idéia é permitir 

ao usuário customizar um workflow de negócio", diz Giovanni. 

O WCF (Windows Communication Foundation) é uma plata-

forma completa para construção, consumo e integração entre 

serviços, que também está presente na plataforma .NET desde 

a versão 3.0 e foi melhorado para a nova versão. "O WCF é um 

f ramework unif icado para desenvo lv imen to de Aplicações 

Orientadas a Serviço (SOA) que simplifica a resolução de cenários 

complexos. No .NET Framework 4, foram feitas melhorias significa-

tivas nos namespaces. Recomendo a leitura do Developer Center 

de WCF (msdn.mlcrosoft.com/pt-br/netframework/cc896557.aspx)", 

indica Rodrigo. 

SHAREPOENT 2010 

O SharePoint atingiu um nível de amadurec imen to incrível, 

segundo Giovanni Bassi. "Ele entrega agora uma verdadeira plata-

forma de desenvolvimento, que conta com integração total com 

as outras ferramentas do pacote Office, além de suportar padrões 

de mercado, como o REST". Evilázaro compara as melhorias do 

SharePoint em relação à versão anterior. "O salto para os desen-

volvedores de SharePoint foi significante. Na versão anterior, não 

existiam muitas funcionalidades e era necessário fazer o download 

de extensões que suportavam o SharePoint, muitas delas baixadas 

de comunidades de desenvolvimento. As ferramentas e as técnicas 

utilizadas são infinitamente melhores do que as de seu antecessor; 

as soluções para SharePoint 2010 são desenvolvidas em ambiente 

visual, com fácil depuração e deploy direto no servidor. Além disso, 

o SharePoint Online (BPOS) suporta esse formato de modo que você 

possa mover soluções para a nuvem sem ter que alterar formatos 

ou refazer o pacote." 

BIBLIOTECA MEF (MANAGED EXTENSIBILITY 

FRAMEWORK) 

O MEF é um novo framework para .NET 4. "É open source e permite 

uma maior reutilização de aplicações e componentes, ou seja, torna 

uma aplicação extensível de maneira simples. Usando o MEF, pode-

mos compilar as aplicações .NET estaticamente para serem com-

postas de forma dinâmica. O MEF já faz parte do SDK do Silverlight 

4, e o mais legal dele é a oportunidade de desenvolver apenas uma 

parte da aplicação, a outra parte você deixa livre para estender, ou 

seja, para conectar novas e futuras funcionalidades, feitas por você 

ou por qualquer outra pessoa", declara Rodrigo Kono, que grava 

semanalmente o XAMLCast, em que já falou sobre o MEF Junta-

mente com Roberto Sonnino e Kelps Leite. Para ouvir, acesse migre. 

me/10Lkt 

ENTITY FRAMEWORK 4.0 

Este framework traz mais recursos na nova versão. "O Entity 

Framework 4.0 é a ferramenta de Mapeamento Objeto Relacionai 

(ORM) da Microsoft, e essa versão vem com vários recursos extre-

mamente interessantes, como o POCO (Plain Old CRL Object), que 

permite criar as classes de acesso a dados baseadas em seu modelo, 

e o Model First, em que se cria primeiramente o ORM e depois o 

banco de dados físico", diz Evilázaro. 

Segundo Ramon Durães, MVP em Visual Studio ALM, o objetivo 

do Entity Framework é quebrar os paradigmas existentes entre toda 

a nossa experiência com orientação a objetos e os dados do banco 

de dados que são tratados de forma totalmente independente nas 

aplicações. "O Entity Framework 4.0 foi completamente revisado, 

permitindo que seja implementado e customizado com vários 

modelos de arquitetura, controlando inclusive a geração de seu 

código. Todas as consultas realizadas no Entity Framework usam 

o mecanismo do LINQ (Language-Integrated Query), amplamente 

difundido entre os desenvolvedores. Com esse modelo você colo-

cará em prática todo o seu conhecimento de orientação a objetos, 

ampliando mais ainda a reutilização e a padronização do código, 

além da simplificação da manutenção do software." 

MÉTODO REDIRECTPERMANENTO 
Este é um método que auxilia as técnicas de SEO. "Uma das grandes 

ondas da web é manter a organização e a indexação das informa-

ções. Mas, após a indexação, algumas páginas acabam mudando 

de local ou de nome. E, para não deixar a página 'quebrada' no link 
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antigo, alguns desenvolvedores usam o famoso 'response.redirect', 

que é imperceptível para o usuário, porém prejudicial ao SEO. O site 

ou a página pode perder um pagerank altíssimo por esse descuido. 

Para resolver o problema, é preciso informar à ferramenta de busca 

que aquela página foi movida, e isso é feito enviando um cabeça-

lho HTTP, que é representado pelo HTTP 301. E é exatamente este 

o papel do método RedirectPermanent", explica Rodrigo Kono, que 

mostra o seguinte código como exemplo: 

Response.RedirectPermanent("pagina02. 

aspx"); 

INTEGRAÇÃO COM JQUERY 
O framework JavaScript jQuery pode ser integrado ao .NET 4 

quando se cria uma aplicação WebForm ou MVC. "O que já era bom 

ficou ainda melhor com o uso do intellisense, snippets, exemplos 

e documentação, além de poder debugar no cliente. Esse recurso 

pode ser usado com facilidade tanto em projetos WebForm ou 

MVC. A diferença é que nos projetos MVC o jQuery já vem referen-

ciado dependendo do template criado", diz Rodrigo. Outra nova 

funcionalidade que serve para ajudar o desenvolvimento com ASP. 

NET WebForms é por meio da nomeação dos controles server side 

AutoID, Static, Predictable e Inherit. "Um dos grandes problemas nas 

outras versões do framework .NET era a falta de controle do nome 

do ID gerado pelo server no cliente, que causava complicações 

na hora de trabalhar com o JavaScript/CSS ou para fazer qualquer 

outro ajuste ou manipulação da página. Por esse motivo, algumas 

pessoas gostaram mais do ASP.NET MVC. Com as novas proprie-

dades de ClientID, podemos fixar o nome e ter esse nome exato na 

salda do cliente", completa. 

TÉCNICA WEB.CONFIG TRANSFORMATION 
Segundo Rodrigo, os desenvolvedores ASP.NETjá vinham solici-

tando à Microsoft melhorias no recurso web.config transformation 

há muito tempo. "O web.config sofreu algumas mudanças. O próprio 

tamanho padrão dele foi bastante diminuido. Com o recurso do web. 

config transformation conseguimos ter vários outros web.configs. 

um para cada ambiente, como debug, homologação e release, o que 

ajuda demais na edição das particularidades de cada ambiente e no 

deploy da aplicação." 

ENUM DE SPECIALFOLDER 
Esta nova facilidade trazida pelo .NET 4 auxilia os que usam ope-

rações de arquivos e diretórios especiais no Windows (Meus 

Documentos, imagens, desktop, etc.), basta trocar a constante uti-

lizada para obter o path de outras pastas. Rodrigo cita, abaixo, um 

exemplo de código com um item de enumeração: 

stringdir = Environment. 

GetFoiderPath(Environment.SpecialFolder. 

Personal); 

LINGUAGEM DLR (DYNAMIC LANGUAGE RUNTIME) 
Este novo projeto integrado ao .NET 4 é uma linguagem para cria-

ção de objetos dinâmicos. "Dynamic Language Runtime é um novo 

ambiente de tempo de execução que adiciona um conjunto de ser-

viços às linguagens dinâmicas para o CLR. A DLR torna mais fácil 

o desenvolvimento de linguagens dinâmicas ao executar o .NET e 

ao adicionar recursos dinâmicos para linguagens estáticas", explica 

Evilázaro Alves. Com o Dynamic Language Runtime pode-se criar 

uma aplicação em qualquer linguagem que se baseia na DLR. "O 

Ruby e o Python já rodam nativamente, por exemplo, e interoperam 

com as outras linguagens", diz Giovanni Bassi. 

MELHORIAS NA LINGUAGEM C# 4.0 
A linguagem C#, lida como CSharp, completa dez anos e vem com 

melhorias em sua quarta versão. Igor Abade destaca a nova palavra-

chave dynamic. "Ela permite o uso de late binding' (vinculação tardia), 

comum em linguagens dinâmicas, como Ruby, Python e JavaScript, 

e bastante usada no Visual Basic 6. Muitos componentes - tais 

como os criados na plataforma COM - dependem pesadamente de 

mecanismos de vinculação tardia, que eram extremamente difíceis 

de serem usados em C#. Agora, consumir tais componentes ficou tão 

fácil quanto no VB6, mas sem perder nenhuma das características 

que marcam a linguagem C#." 

Segundo Ramon, o C# lidera como a principal l inguagem 

da plataforma Microsoft para o desenvolvimento de software. 

"A Microsoft atualizou o C# ampl iando o supor te ao Interop 

de componen te s COM, além da programação dinâmica, que 

tem a lcançado um grande sucesso u l t imamente . Para isso, 

foi implementado o supor te tanto a parâmet ros opcionais e 

nomeados quanto a variância e covariância." 

MAIS NOVIDADES... 
O coautor do livro Desenvolvendo para Web usando o Visual Studio 

2008, Evilázaro Alves, destaca algumas das novas funcionalidades 

trazidas na CLR (Common Language Runtime). "Computação para-

lela, que é um novo modelo de programação para escrever código 



multithread e assíncrono, que acaba simplificando o trabalho dos 

desenvolvedores; Parallel PLINQ (LINQ), que é uma implemen-

tação paralela de LINQ to Objects e permite uma funcionalidade 

semelhante à sintaxe declarativa; e Code Contracts (contratos de 

código), que permite especificar "informações contratuais que não 

estão representadas por um método ou tipo de assinatura, melho-

rando, assim, os testes com a verificação em tempo de execução 

e verificação estática do contrato, além de suportar a geração de 

documentação." 

No .NET 4, o desenvolvimento para mobile fica por conta do 

Silverlight. "O Windows Phone 7, novo sistema operacional para 

smartphones anunciado pela Microsoft, leva para o usuário toda 

a experiência que o Silverlight é capaz de oferecer. A facilidade de 

desenvolver aplicativos ricos utilizando o Silverlight 4 já é um fato 

em outros dispositivos e. sem dúvida, será responsável pelo sucesso 

do Windows Phone 7", declara Evilázaro. 

VISUAL STUDIO 2010 

O Microsoft Visual Studio é um pacote de desenvolvimento dedi-

cado ao .NET Framework e a outras diversas linguagens de pro-

gramação, como Visual Basic, C, C++, C#, J# e ASP.NET. A última 

versão. Visual Studio 2008, esteve no mercado desde fevereiro 

de 2007 e, em abril deste ano, foi lançado o Visual Studio 2010, 

que traz uma série de novidades, incluindo suporte aos recur-

sos do Windows 7. "O novo Visual Studio 2010 passa a atender, 

de maneira ainda mais completa, o ciclo de vida da aplicação, 

incluindo testes manuais e automatizados, criação de builds e até 

mesmo instalação em ambientes de desenvolvimento ou produ-

ção, suportando ainda melhor os processos de desenvolvimento 

ágeis", declara Giovanni Bassi. 

Além das quatro versões explicadas por Ramon Durães no qua-

dro ao lado, há o Visual Studio 2010 Express, que é completamente 

funcional e gratuito. Para fazer o download, acesse www.microsoft 

com/express. 

O novo Visual Studio 2010 traz recursos que auxiliam no 

aumento da produtividade dos desenvolvedores. "Desde que a 

Microsoft introduziu a primeira versão do Visual Studio, em 1997, 

seu foco, a cada nova versão, tem sido oferecer cada vez mais pro-

dutividade ao desenvolvedor. Com o Visual Studio 2010 não seria 

diferente, desde melhorias no .NET Framework - como a novíssima 

Task Parallel Library, para simplificar a criação de programas para 

computadores multicore/manycore passando por avanços no 

ambiente integrado de desenvolvimento, como a nova interface 

WPF, suporte a múltiplos monitores e IntelliSense para JavaScript, 

até chegar nas ferramentas de controle de qualidade e correção 

de erros, com destaque para o IntelliTrace". diz Igor Abade, MVP de 

Visual Studio Team System. 

NOVA INTERFACE DA IDE 
Totalmente reescrita em WPF (Windows Presentation Foundation), a 

IDE do Visual Studio 2010 ganhou um novo design e possibilita novas 
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experiências. "Desde um simples zoom em um bloco do código até 

novas janelas mais amigáveis e suporte a múltiplo monitor. O WPF 

oferece justamente essa possibilidade de criar aplicações ricas na 

plataforma Windows Forms", declara Ramon Durães. 

Mesmo com a interface reconfigurada, os desenvolvedores não 

terão dificuldade em operar o Visual Studio 2010. "A primeira vista, 

muitos desenvolvedores podem não notar uma grande diferença 

na interface do Visual Studio 2010, quando comparada às versões 

anteriores, exceto, talvez, pelo novo tom azulado da janela. A ver-

dade é que, na superfície, a adoção da tecnologia WPF é bastante 

sutil Porém, pelo aspecto da arquitetura do produto, foi uma enorme 

revolução. A nova tecnologia simplifica a criação de plugins e outras 

extensões para o produto, ampliando significativamente a oportuni-

dade para que autores de plugins possam oferecer recursos cada vez 

mais poderosos e inovadores, que complementam as funcionalida-

des nativas do produto", diz Igor Abade. 

CODE SNIPPETS 
Os Code Snippets facilitam a digitação do código. "São pequenos 

pedaços de código que podem ser armazenados e reutilizados facil-

mente. Dessa forma, tarefas repetitivas, como a declaração de uma 

propriedade, podem ser abreviadas pelo uso desses pequenos peda-

ços de código. O Visual Studio oferece uma grande quantidade de sni-

ppets predefinidos, mas os desenvolvedores podem facilmente criar 

seus próprios snippets para aumentar a biblioteca à sua disposição. 

A grande novidade no Visual Studio 2010 é que, além dos snippets 

para VB e C# oferecidos pelas versões anteriores do produto, foram 

introduzidos novos snippets especificamente para ASP.NET, HTML e 

JavaScript reduzindo consideravelmente a quantidade de código a 

ser digitada na criação de uma aplicação web", declara Igor Abade. 

GENERATE DEPENDENCY GRAPH 

Este novo recurso do Visual Studio, acessado através do menu 

Architecture, auxilia na documentação do projeto a partir de gráficos. 

"O Visual Studio 2010 gera gráficos de arquitetura dinamicamente 

para que se possa ter uma visão real do projeto. Nesse gráfico, há uma 

informação importantíssima sobre todas as dependências de suas 

classes. É comum encontrarmos referências circulares nos projetos 

ou classes que estão consumindo informações erradas ignorando 

as regras de negócio. Hoje conseguimos, por exemplo, impedir que 

um desenvolvedor ignore a arquitetura em camadas e consuma uma 

informação diretamente do banco de dados sem passar pelas regras 

de negócio", explica Ramon. 

O Generate Dependency Graph auxilia desenvolvedores na manu-

tenção em sistemas criados por outras pessoas. "O recurso de gera-

ção de gráficos de dependência, baseado na nova tecnologia DGML 

(Directed Graph Markup Language), permite ao desenvolvedor ana-

lisar visualmente os diversos componentes de sua solução. O Visual 

Studio faz uma engenharia reversa do código fonte e dos assemblies 

que compõem seu sistema .NET, criando um gráfico que descreve a 

interdependência entre todos os seus componentes, nos mais diversos 

níveis, desde namespaces ou assemblies até métodos", diz Igor. 

DIAGRAMAS UML 
Outra maneira de documentar software é por meio de diagramas UML 

(Unified Modeling Language), e o Visual Studio 2010 oferece suporte 

à linguagem. "Esta é a primeira versão do Visual Studio que oferece 

suporte nativo à criação de diagramas UML. Dentre os diversos dia-

gramas definidos na especificação 2.1 da UML, a Microsoft concentrou 

esforços naqueles mais comumente usados por desenvolvedores: 

caso de uso, atividade, seqüência, classe e componente. Tais diagra-

mas integram-se ao Team Foundation Server, ou seja, é possível criar 

vínculos entre artefatos de um diagrama e itens de trabalho do TFS, e 

pode-se também criar diagramas de seqüência a partir da engenharia 

reversa do código fonte .NET", declara Igor Abade. 

Ramon Durães descreve a facilidade de criação de diagramas 

UML com o Visual Studio 2010. 'Você pode criar, por exemplo, uma 

tarefa de desenvolvimento vinculando a um diagrama ou gerar 

dinamicamente o diagrama bastando clicar com o botão direito do 

mouse em um bloco de código fonte. Outros diagramas poderosos 

foram incorporados, como o Layer Diagram, que permite desenhar 

a sua arquitetura documentando as camadas, e pode ser utilizado 

pelo Team Foundation Server para validar a arquitetura do projeto, 

fazendo com que todos sigam o padrão definindo um código fonte 

que esteja violando a arquitetura de software do projeto durante o 

Check-In", explica Ramon Durães. 

Mais informações sobre o .NET Framework 4 você encontra no 

Site msdn.micrasoft.com/pt-br/netframework. onde também pode 

fazer o download gratuito da plataforma. 
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