 SDKهای مربوط به .Net Core
در این بخش می خواهیم به بررسی امکانات آینده ی  .NET Coreبپردازیم .کار خود را با ابزار خط فرمان .NET
شروع می کنیم .به همین منظور در مرورگر خود این لینک را باز کنیدhttps://github.com/dotnet/cli .

برای آن که در رابطه با روند کار اطالعات بیشتری کسب کنید ،می توانید آخرین ورژن  .NET Core SDKرا دانلود
کنید .برای انجام این کار به پایین صفحه بروید تا زمانی که بخش  Installerو  Binariesرا مشاهده کنید.

در این بخش می توانید آخرین نسخه ی ابزار پیش نمایش سیستم عامل های مختلف را ببینید .بر اساس سیستم
عامل خود ،بر روی یکی از آن ها کلیک کنید.
ما در حال حاضر بر روی پیش نمایش  1مربوط به  .NET Core 2.0کار می کنیم.
برای آن که بتوانید به تجهیزات خود نگاهی بیاندازید cmd ،را باز کنید و دستور زیر را در آن اجرا کنید.
dotnet --info

در این صورت می توانید اطالعات مربوط به نسخه ی حاضر  .NET Command Line Toolsسیستم خود را
مانند زیر ببینید.

همان طور که می بینید ما در حال حاضر از تجهیزات پیش نمایش  2استفاده می کنیم .جهت بررسی دستور new
دستور زیر را اجرا کنید.
dotnet help new

اگر زبان دستوری پروژه تان جدید است ،می توانید  C#یا  F#و نوع پروژه را انتخاب کنید.

حاال بیایید تغییرات آخرین نسخه ی  .NET Coreرا ببینیم .بعد از دانلود شدن فایل نصب ،بر روی آن دوبار
کلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود .بر روی  Installکلیک کنید.

در اسکرین شات زیر فرآیند نصب نشان داده شده است.

با انجام کارهای باال ،فرآیند نصب آغاز می شود .بعد از تمام شدن نصب ،این پنجره را ببندید.

 Cmdرا باز کنید و دستور زیر را در آن اجرا کنید.
dotnet --info

بعد از انجام این کار می توانید نسخه ی فعلی  .NET Command Line Toolsسیستم خود را مانند زیر مشاهده
کنید.

حاال همان طور که می بینید ما از تجهیزات پیش نمایش  1مربوط به  .NET Core 2استفاده می کنیم .جهت
بررسی دستور  newدر  .NET Core 2 preview1کد زیر را در  cmdاجرا کنید.
dotnet help new

با کمک این دستور می توانید بسته ها را به همراه حافظه ی پنهان آن ها دانلود کنید.

این دستور صفحه ی اینترنتی زیر را باز می کند .این صفحه شامل اطالعاتی در رابطه با دستور  newدر .NET
 Core 2 preview1است.

صفحه را به پایین بکشید تا ببینید که ما می توانیم برنامه ی  .NET Coreرا به همراه قالب های بیشتری ایجاد
کنیم.

حاال می توانیم با استفاده از خط فرمان پروژه های  mstest, web, mvcو  webapiرا نیز ایجاد کنیم.

