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Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan, .NET Magazine is in een nieuw 

jasje gestoken! De laatste maanden is hard gewerkt om het magazine verder te verbeteren en is een 

nieuwe redactie en een nieuwe uitgever aangesteld. De inhoud van het magazine is ongewijzigd. 

.NET Magazine is en blijft het magazine voor .NET-developers. Voortaan wordt .NET Maga-

zine als een zogeheten controlled circulation magazine uitgegeven, waardoor wij u af en toe zullen 

vragen te bevestigen of u uw abonnement nog wilt blijven voortzetten. Meer daarover leest u in dit 

magazine.

Vanwege de release van Microsoft SQL Server 2008 besteden we in dit nummer veel aandacht aan 

de vele nieuwe mogelijkheden die dit voor .NET-developers gaat bieden.

Er bestaat vrijwel geen applicatie waarmee geen data wordt gegenereerd. Daarom maakt de database 

in verschillende vormen vaak deel uit van de business-applicaties. En daar hebben wij als ontwikke-

laars natuurlijk mee te maken.

Waar we vroeger nog ingewikkelde software voor elke databasewijziging of opvraagactie moesten 

schrijven, is het voor de .NET-ontwikkelaar veel eenvoudiger geworden om met datagegevens te 

werken. Met hedendaagse technologieën als ADO.NET en LINQ, die zijn geïntegreerd in Visual 

Studio, kan de ontwikkelaar databasegegevens ontsluiten zonder over specifi eke kennis van de 

database te hoeven beschikken. Door de effi  ciënte manier waarop we toegang hebben tot informatie 

in databases, en ook vanwege de kleine footprint van specifi eke versies van Microsoft SQL Server, 

maken steeds meer applicaties gebruik van lokale databases binnen de applicatie. Ook biedt de data-

base nu ondersteuning voor complexe data zoals XML. En met Microsoft SQL Server 2008 is er nu 

ondersteuning voor spatial data types voor het opslaan van geografi sche gegevens.

In een goed ontworpen software-systeem met aparte lagen voor presentatie, logica en data is er uitaard 

nog steeds sprake van een goed gescheiden logische datalaag. Maar de fysieke scheiding van die lagen 

begint met de moderne databases steeds meer te vervagen. Een deel van de business- of data-logica 

kan met SQL server zelfs worden geïmplementeerd als .NET code en worden uitgevoerd in de .NET 

runtime, die onderdeel uitmaakt van de database. Met de compact edition van SQL Server is het zelfs 

mogelijk een volwaardige database te draaien op pocket Pc’s en mobiele telefoons.

Voor iedereen die sessies heeft moeten missen op de afgelopen Developer Days – alle sessies zijn nu 

online te bekijken op MSDN Spotlight:

http://www.microsoft.com/emea/msdn/spotlight/event.aspx?id=102

Allemaal heel veel lees- en kijkplezier toegewenst!

Arie Leeuwesteijn, Developer Evangelist, Microsoft, (ariele@microsoft.com)
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