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.net5 The Unified Platform



.net5 The Unified Platform



Ég ætla ekki að nefna ….

• Windows forms development (Web og Chromium 
based containers).

• API, microservices, Swagger/API, self-containing apps.

• Nýjar útgáfur af c# og f# (t.d. Records nýjung í class 
declarations).

• Nýjungar í Entity Framework

• Performance improvements.

• ASP.net blazor – runs in browser – now using core 
instead of Mono.

• Óháð stýrikerfinu (Nuget, Linux, Open Source), bæði í
þróun, keyrslu og útgáfustýringu.



Útgáfur fyrr og í framtíð



Áhrif á .Net rekstur

• Rekstur hugbúnaðarlausna í .Net – verður að gera ráð
fyrir að fylgja með á vagninum eða hvað … ? 

• Framework stuðningur úr sögunni eftir ár – og svo
úreldist með stýrikerfunum. [No panic]

• Hér eftir verður ný útgáfa í nóvember á hverju ári. .Net6 
kemur eftir ár. Bara sléttar tölur verða með
langtímastuðningi!

• Uppfærsla úr .NetCore (og standard) er auðveld …. 

• Asp.Net Web.Form … :Þ

• WFC …..  :Þ (gRPC / CoreWCF)

• WWF …  :Þ (CoreWF)



Ekkert mál að uppfæra … 



• Þú getur byrjað að prófa – skemmir ekkert sem fyrir er -
.Net5 stendur sjálfstætt óháð öllum stýrikerfis dll-um.

• Ekki margt nýtt í þróun ef þú ert nú þegar að vinna í
“nýlegu” umhverfi.  

• Ef þú ert enn í Framework 4.8 => Átt margt skemmtilegt
inni ☺

• Uppfærsla á mörgum þeim hugmyndum sem voru
kynntar til leiks í .Net core 2 og 3 – nú erum við bara 
komin á beinu brautina.  .Net5 er í raun bara næsta
útgáfa af .Net core.

• Framendaforritun í c# (eingöngu) virkar!

.net5 þróun



Dæmi …

DAL API
Common

Front-end (c#)

WEB

MOBILE

Common
Client Logic

Allt þróað á MacBook
VS2019
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Viltu vita meira eða deila þínum skoðunum?
• DotNetConf.net næstu 3 daga (byrjar um 16:00 á 

daginn)
• Opið tæknispjall (online) 24. nóvember  um .net5 og 
• DootNetConf ráðstefnunni (http://techtalk.is)
• Velkomið að hafa samband – ég er alltaf til í 

tæknispjall
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