
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  ПЛАТФОРМАТА  .NET
.NET платформата осигурява стандартизирана инфраструктура
за разработка, използване, хостинг и интеграция на .NET
приложения и XML уеб услуги, базирана на .NET сървърите на
Microsoft, средствата за разработка (.NET Framework и Visual
Studio .NET), идеологията на smart клиентите и т. нар. .NET
Building Block Services.

Архитектура на .NET платформата
Платформата .NET обединява в
себе си четири технологични и
идеологически компонента:
инфраструктурата от сървъри
.NET Enterprise Servers,
средствата за разработка .NET
Framework и Visual Studio .NET
2003, глобалните услуги .NET
Building Block Services и
идеологията .NET Smart Clients:
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.NET Enterprise Servers
Това е сървърната инфраструктура на .NET платформата и същевременно среда за
изпълнение, управление и интеграция на XML уеб услуги. Microsoft предлагат
специализирани сървъри, най-важните от които са:
Microsoft Windows Servers Family – представлява фамилия сървърни операционни
системи (като Windows 2000 Server и Windows 2003 Server).
Microsoft Internet Information Server – представлява уеб сървър, който е част от
Windows. Служи за хостинг на уеб сайтове със статично и динамично съдържание.
Microsoft SQL Server – служи за управление на релационни бази от данни,
многомерни данни и XML.
Microsoft BizTalk Server – използва се за интеграция и оркестрация на бизнес процеси,
услуги и системи.
Microsoft Application Center – осигурява хостинг, управление и мониторинг на критични
за бизнеса приложения.
Microsoft Mobile Information Server – позволява интеграция с мобилни приложения.
.NET Framework и Visual Studio .NET 2003
.NET Framework е софтуерна платформа за разработка и изпълнение на .NET
приложения. Тя предоставя програмен модел и стандартна библиотека с класове за
разработка на приложения и унифицирана среда за изпълнение на управляван код.
Поддържа различни езици за програмиране и позволява тяхната съвместна работа.
Съществува в два варианта: .NET Framework – пълна версия и .NET Compact Framework
– съкратена версия за изпълнение върху мобилни устройства.
Visual Studio .NET 2003 представлява цялостна интегрирана среда за разработка на
.NET приложения. Позволява създаване на различни видове приложения, писане на
програмен код, изпълнение и дебъгване на приложения, изграждане на потребителски
интерфейс и др. VS.NET предоставя единна среда за всички технологии и за всички
програмни езици, поддържани стандартно от .NET Framework (C#, VB.NET, C++ и J#).



.NET Building Block Services

.NET Building Block Services са съвкупност от XML уеб услуги, насочени към
крайния потребител. Основната им задача е да осигуряват персонализиран
достъп до данните на даден потребител по всяко време и от всякакво
устройство. За целта се използват отворени стандарти и протоколи за
комуникация.
.NET Building Block Services са създадени с цел да позволяват лесна интеграция
с други услуги и приложения и да позволяват връзка между тях. Ето няколко
области, в които има изградени такива Building Block услуги:
•автентикация – на базата на .NET Passport
•доставка на съобщения
•съхранение на лични потребителски данни – документи, контакти, електронна
поща, календар, любими сайтове и други
•съхранение на настройки на приложения, които потребителят използва.
.NET Smart Clients
Smart clients представлява архитектурна концепция, която позволява
изграждането на клиентски приложения, които:
•предоставят гъвкав потребителски интерфейс (за разлика от уеб приложенията
и WAP приложенията)
•консумират XML уеб услуги (чрез които си осигуряват връзка с останалия свят и
обменят данни със сървърите, които съхраняват и обработват техните данни)
•могат да работят в online и offline режим (като синхронизират данните си когато
са online)
•имат възможност да се самообновяват (и това може да става автоматично, с
минимални усилия от страна на потребителя).



Какво е .NET Framework?
.NET Framework e среда за разработка и изпълнение на приложения за .NET
платформата. Тя предоставя програмен модел, библиотеки от типове и единна
инфраструктура за разработка на приложения и поддържа различни езици за
програмиране.
Приложенията, базирани на .NET Framework, се компилират до междинен код (на езика
IL) и се изпълняват контролирано от средата за изпълнение на .NET Framework.
Компилираният .NET код се нарича още управляван код и може да работи без да се
прекомпилира върху различни платформи, за които има имплементация за .NET
Framework (Windows, Linux, FreeBSD).

Компоненти на .NET Framework
Можем да разделим .NET Framework на два основни компонента:
Common Language Runtime (CLR) – средата, в която се изпълнява управляваният код
на .NET приложенията. Представлява виртуална машина, която контролирано
изпълнява .NET кода и осигурява различни услуги, като управление на сигурността,
управление на паметта и др.
Framework Class Library (FCL) – представлява основната библиотека от типове, които
се използват при изграждането на .NET приложения. Съдържа основната
функционалност за разработка, необходима за повечето приложения, като вход/изход,
връзка с бази данни, работа с XML, изграждане на уеб приложения, използване на уеб
услуги, изграждане на графичен потребителски интерфейс и др. Стандартните класове и
типове от FCL можем да използваме навсякъде, където има инсталиран .NET Framework.



Архитектура на .NET Framework
Архитектурата на .NET Framework често пъти се разглежда на 
нива, както това е направено на следната схема:

ОперационнаОперационна системасистема

Common Language RuntimeCommon Language Runtime

Base Class LibraryBase Class Library

ADO .NET and XMLADO .NET and XML

ASP.NETASP.NET
Web Forms   Web ServicesWeb Forms   Web Services

Mobile Internet ToolkitMobile Internet Toolkit

WindowsWindows
FormsForms

C#C# C++C++ VB.NETVB.NET J#J# PerlPerl DelphiDelphi ……



Операционна система
Операционната система управлява ресурсите, процесите и потребителите на
машината. Тя предоставя и някои услуги на приложенията като например: COM+,
MSMQ, IIS, WMI и други. Средата, която изпълнява .NET приложенията (CLR), е
обикновен процес в операционната система и се управлява от нея, както останалите
процеси.
Common Language Runtime
Общата среда за изпълнение Common Language Runtime (CLR) управлява процеса
на изпълнение на .NET код. Тя се грижи за заделяне и освобождаване на паметта,
управлява конкурентността, грижите за сигурността на приложенията и изпълнява
други важни задачи, свързани с изпълнението на кода.
Base Class Library
Base Class Library (BCL) е част от стандартната библиотека на .NET Framework –
Framework Class Library (FCL). BCL представлява богата обектно-ориентирана
библиотека с основни класове, които осигуряват базова системна функционалност.
BCL осигурява вход-изход, работа с колекции, символни низове, мрежови ресурси,
сигурност, отдалечено извикване, многонишковост и др.
Технологиите ADO.NET, XML, ASP.NET и Windows Forms не са част от BCL, тъй като
те са по-скоро допълнителни библиотеки, отколкото базова системна
функционалност.



ADO.NET и XML
Слоят на ADO.NET и XML предоставя удобен начин за работа с релационни и други
бази от данни и средства за обработка на XML. ADO.NET поддържа два моделa на
работа с данни – свързан и несвързан. XML поддръжката реализира DOM модела и
модел, подобен на SAX, за достъп до XML.
ASP.NET и Windows Forms
ASP.NET и Windows Forms изграждат слоя за интерфейс към крайния потребител на
приложенията и ни предоставят богата функционалност за създаване на уеб и Windows
базиран потребителски интерфейс, както и уеб услуги. ASP.NET позволява по лесен
начин да бъдат изграждани гъвкави динамични уеб сайтове и уеб приложения и уеб
услуги. Windows Forms позволява изграждане на прозоречно-базиран графичен
потребителски интерфейс с богати възможности.
ASP.NET и Windows Forms използват компонентно-базирана архитектура и
благодарение на нея позволяват изграждане на потребителския интерфейс визуално,
чрез сглобяване на компоненти в специално разработени за това редактори,
предоставени от средите за разработка.
Езици за програмиране
.NET Framework позволява на разработчика да използва различни езици за
програмиране, както и да интегрира в едно приложение компоненти, разработвани на
различни езици. Възможно е дори клас, написан на един език, да бъде наследен и
разширен от клас, написан на друг език.
Microsoft .NET Framework поддържа стандартно езиците C#, VB.NET, Managed C++ и
J#, но трети доставчици предлагат допълнително .NET версия на още много други
езици, като Pascal, Perl, Python, Fortran, Cobol и други.
Съвместимостта на езиците за програмиране в .NET Framework се дължи на
оригинални и ефективни архитектурни решения.



Common Language Runtime
Най-важният компонент от архитектурата на .NET Framework – CLR.
Common Language Runtime (CLR) е сърцето на .NET Framework. Той представлява
среда за контролирано изпълнение на управляван код. На практика CLR е тази
част от .NET Framework, която изпълнява компилираните .NET програми в
специална изолирана среда.
В своята същност CLR представлява виртуална машина, която изпълнява
инструкции на езика IL (Intermediate Language), езикът до който се компилират
всички .NET езици. CLR е нещо като виртуален компютър, който обаче не изпълнява
асемблерен код за процесор Pentium, AMD или някакъв друг, а IL код.
Има голямо сходство между .NET CLR и Java Virtual Machine, но между двете
технологии има и много разлики. По предназначение те служат за едно също нещо –
да изпълняват код за някакъв виртуален процесор. В .NET това е IL кода, а при Java
платформата – т. нар. Java bytecode. Основната разлика между IL и bytecode е, че IL
е език от по-високо ниво, а това позволява да бъде компилиран много по-ефективно
от Java bytecode.
Отговорностите на CLR включват:
Изпълнение на IL кода.
Управление на паметта и ресурсите на приложенията
Осигуряване безопасността на типовете
Управление на сигурността.
Управление на изключенията.
Управление на конкурентността.
Взаимодействие с неуправляван код.
Подпомагане процесите на дебъгване (debugging) и оптимизиране
(profiling)



Компилация и изпълнение
Вече споменахме няколко пъти междинния код IL и обяснихме, че .NET
езиците (C#, VB.NET и т. н.) се компилират до него, а след това
полученият код се изпълнява от CLR.
Сега ще разгледаме детайлно процеса на компилиране и изпълнение на
.NET приложенията. Ще изясним как се извършва компилирането на
програми от високо ниво, как се получава IL код, как този код се записва в
специален файлов формат (асембли) и как след това компилираните
асемблита се изпълняват от CLR като се компилират междувременно до
машинен код от JIT компилатора.
Целият този процес е изобразен схематично на фигурата:

Компилация

Изпълнение

изходенизходен
кодкод

езиковезиков
компилаторкомпилатор

Assembly
(.EXE или

.DLL файл)

- Когато даден
метод се извика
за първи път

- Прекомпилация
при инсталиране

IL IL кодкод

метаданниметаданни

асембли

JITJIT
компилаторкомпилатор

МашиненМашинен
кодкод



Изходният код на .NET програмите може да е написан на предпочитания от нас .NET
език, например C#, VB.NET, Managed C++ или друг. За да го компилираме до IL
управляван код, използваме компилатора за съответния език. В резултат
получаваме асембли.
Асемблито представлява изпълним файл, съдържащ .NET управляван код и
метаданни, които описват съдържанието на асемблито. Метаданните съдържат
имената на класовете и типовете в асемблито, информация за членовете на
класовете (методи, полета, свойства и други).
При изпълнение на дадено асембли CLR го зарежда в паметта и анализира
метаданните му. Извършват се различни проверки на кода – дали е коректен спрямо
IL стандарта, дали има необходимите права за изпълнение и др.
След това управляваният IL код преминава през специфичния за текущата
платформа JIT компилатор и се компилира до машинен код за текущия процесор.
Компилираният вече код след това се изпълнява директно от процесора.
JIT компилаторът не компилира в началото цялото асембли, а само методът, от
който започва изпълнението му. След това при опит за изпълнение на
некомпилиран метод, той се компилира. Така кодът се компилира само при нужда и
това осигурява добро бързодействие. Забавянето е незначително и скоростта на
изпълнение на управлявания код на практика е почти еднаква със скоростта на
изпълнение на неуправлявания код.
Когато разполагаме с компилирано асембли и искаме да го изпълним, имаме право
на избор кога да компилираме IL кода до машинен код. Това може да стане по
време на изпълнение (посредством JIT компилатора) и предварително (с
прекомпилация за текущата платформа).
Прекомпилацията на асемблита се извършва с инструмента ngen.exe, който е
стандартна част от .NET Framework.



Common Type System (CTS)
Общата система от типове в .NET Framework представлява формална спецификация на типовете
данни, използвани в различните .NET езици за програмиране. CTS описва различните .NET
типове (примитивни типове данни, класове, структури, интерфейси, делегати, атрибути и др.). В
CTS се описват съдържанието и начина на дефиниране на типовете, модификаторите за достъп,
начините за наследяване, времето на живот на обектите и много други технически характеристики.
CTS ни гарантира съвместимостта на данните между отделните езици за програмиране. Например
типът String в С# е същия като String във Visual Basic .NET. Това позволява кодът,
писан на различни езици, да си обменя свободно данни, защото данните са
съвместими с CTS.
CTS дефинира двата типа обекти – референтни и стойностни, според това как се
пазят в паметта и как се манипулират. CTS налага задължението всички типове да
наследяват системния тип System.Object, дори и примитивните. Благодарение на
това извикването "5.ToString()" е напълно валидно в езика C#.

Референтни типове
Референтни типове (reference types) са всички класове, масиви, интерфейси и
делегати. Класът String също е референтен тип. Техните инстанции представляват
типово-обезопасени указатели към паметта, в която са записани данните за определен
обект. Инстанциите на референтните типове се съхраняват в динамичната памет
(managed heap) и подлежат на почистване от системата за събиране на боклука
(garbage collector). При предаване като параметър, те се предават по референция
(адрес).

Стойностни типове
Стойностни типове (value types) са структурите и примитивните типове (като int,
float, char и други). Този тип обекти се съхраняват в стека и се унищожават при
излизане от обхват. При предаване като параметър, се предават по стойност (освен,
ако изрично не е указано друго).



Visual Studio .NET
е средата за разработка на .NET приложения, която Microsoft предоставят на
разработчиците. Това е продуктът Microsoft Visual Studio .NET (VS.NET).
VS.NET е една от водещите в световен мащаб интегрирани среди за разработка на
приложения (IDE – Integrated Development Environment). С негова помощ можем да
извършваме всяка една от типичните задачи, свързани с изграждането на едно
приложение – писане на код, създаване на потребителски интерфейс, компилиране,
изпълняване и тестване, дебъгване, проследяване на грешките, създаване на
инсталационни пакети, разглеждане на документацията и други.

Текстовият редактор за код на VS.NET поддържа всички утвърдени съвременни
функции на редакторите за сорс код – синтактично оцветяване за по-лесно визуално
възприемане на кода и намаляване на грешките, автоматично довършване на започнат
израз, автоматично извеждане на помощна информация по време на писане, средства
за навигация по кода и много други.
Поддържа се IntelliSense функционалност за подсказване на имена на класове, методи
и променливи. Тя предоставя огромно улеснение за навлизащите тепърва .NET
програмисти, тъй като позволява те да разгледат на място възможностите и да изберат
от списък тази, която ги интересува. Така се спестяват усилия, време за изписване на
името и се намалява значително вероятността за досадни "правописни" грешки.



Създаване на потребителски интерфейс
Visual Studio .NET 2003 предоставя удобен за работа графичен дизайнер за
потребителски интерфейси. С него за няколко минути можем да изградим дизайна на
даден потребителски интерфейс, независимо дали става дума за Windows Forms
прозорец, уеб страница или интерфейс за мобилни приложения.
Това, което виждаме във VS.NET докато изграждаме потребителския интерфейс, е
почти същото, което и потребителят ще види, когато стартира приложението. Начинът
на работа с различните технологии за представяне на потребителски интерфейс е
много подобен и това допълнително улеснява разработчиците и повишава тяхната
продуктивност.
Добавянето на визуални компоненти (или потребителски контроли) става чрез влачене
и пускане (drag and drop), а след това ни остава само да настроим нужните свойства
на обекта със желаните от нас стойности и да добавим обработчици към някои от
събитията.
Компилиране
Visual Studio .NET предлага унифициран начин за работа с компилаторите за
различните езици. Достатъчно е на натиснем [Shift+Ctrl+B] за да компилираме цялото
решение с всички проекти в него. При компилация VS.NET автоматично създава
нужните асемблита и ресурсни файлове. Грижи се и за сателитните асемблита (ако
има такива), опреснява референциите към външни файлове и класове и изпълнява
още много други задачи.
Освен синтактичните грешки, процесът на компилация улавя и някои семантични.
Допълнително той може да показва и предупредителни съобщения за съмнителен или
недобър код. Можем да контролираме нивото на филтриране на тези предупреждения
и дори да настроим средата да ги счита за грешки и да прекъсва процеса на
компилация заради тях.



VS.NET предлага два режима на компилация:
Debug – в този режим компилаторът създава дебъг символи за всички методи в
приложението и ги записва в отделен файл с разширение .pdb. Чрез него можем да
извършваме проследяване на грешките (debugging). Този режим на компилация е
препоръчителен за процеса на разработване и тестване на приложението.
Release – в този режим на компилация VS.NET създава код, готов за продукция и
разпространение до клиентите. От него са отстранени всички функции свързани с
дебъгване и тестване. Не се генерират .pdb файлове и като цяло има по-добра
производителност от Debug версията. За сметка на това възможностите за
откриване грешки са намалени.

Създаване на инсталационен пакет
Освен стандартните шаблони за всеки език за програмиране Visual Studio .NET
2003 ни предлага и шаблони за инсталационни пакети. Така се затваря цикълът на
разработка на приложения. Можем да използваме готовите стандартни форми и
технологии на инсталация и/или да добавим свои собствени към инсталационния
пакет. След като сме завършили и тази стъпка, можем да разпространяваме своето
приложение до крайните потребители.
Технологиите на инсталиране, които ни предлага Visual Studio .NET 2003, са
приложими за почти всякакви приложения, независимо от това дали са конзолни,
Windows Forms, уеб приложения или библиотеки с типове.



.NET езиците
Microsoft предлагат компилатори и поддръжка във Visual Studio .NET за следните
езици:
C# - Съвременен обектно-ориентиран език, подобен на C++ и Java, разработен
специално за .NET Framework.
Visual Basic .NET – обновена версия на езика Microsoft Visual Basic, адаптирана към
.NET Framework.
C++ (managed/unmanaged) – езикът C++ по идея е език от доста по-ниско ниво в
сравнение със C# и VB.NET. Той е адаптиран към .NET Framework чрез множество
разширения, допълнения и ограничения и е наречен Managed C++. Езикът
продължава да съществува и като неуправляван език, който не е съвместим с .NET и
се нарича Unmanaged C++.
J# – езикът J# е създаден за да позволи по-лесното прехвърляне на Java
приложения към C#. Той спазва синтаксиса на езика Java, нo използва както
стандартните библиотеки на Java платформата, така и стандартните библиотеки на
.NET (Framework Class Library).
JScript.NET – езикът JScript.NET е представител на слабо типизираните скриптови
езици от фамилията ECMAScript (като JavaScript, VBScript и JScript), но е адаптиран
към .NET Framework. Използва се за изпълнение на скриптове в някои уеб браузъри
и някои други приложения.
Допълнително освен стандартните .NET езици трети доставчици са разработили
съвместими с .NET Framework компилатори за Perl (ActiveState Perl for .NET), Python,
Pascal (Borland Delphi 2005), Smalltalk, APL, COBOL, Eiffel, Haskell, Scheme и др.
Интеграцията на езиците за програмиране в .NET Framework е вградена и не се
налага да правим "акробатики" за да я използваме. Това е възможно поради
единните система от типове, програмен модел и библиотеки от класове.



Езикът C#
C# е препоръчваният език за програмиране за .NET Framework, тъй като е специално
проектиран от архитектите на .NET Framework и е съобразен с особеностите на
платформата още по време на дизайна.
C# компилаторът е част от стандартния пакет на Microsoft .NET Framework SDK. C#
представлява смесица между C++ и Java, с елементи от Delphi. Проектиран е от екипа
на Андерс Хейлсбърг (създателят на средата за бърза разработка на приложения
Delphi).
C# е нов съвременен обектно-ориентиран език, силно типизиран, с широка поддръжка
на идеите на компонентно-ориентирания подход за разработка.
Наследник е на езика C++, но не наследява от него всичко, а само част от синтаксиса и
някои негови силни страни (например предефинирането на оператори). По идея C# е
проектиран да бъде лесен за използване като Java, но мощен като C++ и до голяма
степен тази идея е осъществена.
В C# е премахната нуждата от допълнителни файлове като хедъри, IDL дефиниции и
други, познати ни в повечето езици като C и С++. Езикът няма никакви ограничения в
употребата си – еднакво добре можем да програмираме Windows, уеб или конзолни
приложения, услуги (services) или библиотеки.
Заради силната типизация в С# всяко нещо е обект – всеки един от типовете,
дефинирани било в .NET Framework, било от нас, директно или индиректно наследява
базовия тип System.Object.
Самият език С# е стандартизиран от ЕСМА и ISO още преди да бъде реализирана
финалната му версия в .NET Framework.



using System;
namespace HelloCSharp
{ class HelloCSharp

{ static void Main()
{ Console.WriteLine("Hello, C#!");}

}
}Framework Class Library

Framework Class Library (FCL) е стандартната библиотека на .NET Framework. В нея се
съдържат няколко хиляди дефиниции на типове, които предоставят богата
функционалност. FCL съдържа средства, които позволяват на програмистите да
разработват различни видове приложения като Windows приложения с прозоречно-
базиран графичен потребителски интерфейс, Уеб-базирани приложения, Конзолни
приложения, Приложения за мобилни устройства, XML уеб услуги, Windows услуги,
Библиотеки с компоненти.
Основните библиотеки, от които се състои FCL, са:
Base Class Library – библиотека съдържаща основните средства, нужни за
разработване на приложения. Дефинира работа с вход и изход, многозадачност,
колекции, символни низове и интернационализация, достъп до мрежови ресурси,
сигурност, отдалечено извикване и други.
ADO.NET и XML – осигуряват достъп до бази данни и средства за обработка на XML.
ASP.NET – предоставя ни рамкова среда (framework) за разработка на уеб приложения
с богата функционалност, както и средства за създаване и консумиране на уеб услуги.
Windows Forms – служи за основа при разработването на Windows приложения с
прозоречно-базиран графичен потребителски интерфейс. Windows Forms се базира на
вградените в Windows средства за изграждане на графичен потребителски интерфейс.



Пакетите от FCL
За да се работи по-лесно с това голяма многообразие от типове, което FCL предлага,
типовете са разделени в отделни асемблита и допълнително са разпределени в
пространства от имена (namespaces) според своето предназначение и взаимовръзка.
Да разгледаме основните пространства от имена от FCL и тяхното предназначение:
System – съдържа основни типове, използвани от всяко .NET приложение. В
пространството System се намира, например, базовият за всички типове в .NET
Framework клас System.Object, както и класът System.Console, който позволява вход
и изход от конзолата.
System.Collections – в това пространство се намират често използвани типове за
управление на колекции от обекти: стек, опашка, хеш таблица и други.
System.IO – съдържа типовете, които осигуряват входно-изходните операции в .NET
Framework – потоци, ресурси от файловата система и други.
System.Reflection – съдържа типове, които служат за достъп до метаданните по време
на изпълнение на кода. Чрез тях е възможна реализацията на динамично зареждане и
изпълнение на код.
System.Runtime.Remoting – имплементира технология, която позволява отдалечен
достъп до обекти и данни по прозрачен за програмиста начин.
System.Runtime.Serialization – обединява типове, отговорни за процеса на
сериализация и десериализация на обекти (запазване на състоянието на обект и по-
късното му възстановяване).
System.Security – в това пространство се намират типовете, които се използват за
управление на сигурността. Те позволяват защита на данни и ресурси, определяне и
проверка на текущите права на потребителя и други.
System.Text – типовете от това пространство предоставят функционалност за
обработка на текст, промяна на кодовата му таблица и други услуги, свързани с
конвертиране на данни и интернациона-лизация на приложенията.
System.Threading – дефинира типове, осигуряващи достъп до нишки и свързаните с
тях операции, като например синхронизация.
System.Xml – съдържа типове за работа с XML и технологиите, свързани с него.


