
A szerzőkről 

Fabio Claudio Ferracchiati több könyv szerzője és élvonalbeli technológiák 

szakmai lektora. Számos könyv elkészítésében vett részt a .NET, a C#, a Visual 

Basic, az SQL Server, a Silverlight és az ASP.NET témaköreiben. Emellett a 

.NET Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) cím birtokosa, és Rómá-

ban él. Jelenleg a Brain Force alkalmazottja. 

Emanuele Garofalo az olasz Torre del Greco (Nápoly) községben született, ma 

Rómában él. Aktív tagja a DotNetCampania közösségnek, fő szakterületei a Win-

dows Presentation Foundation (WPF), a Silverlight, a Windows Communication 

Foundation (WCF), az Asp.Net és a Language Integrated Query (LINQ) rendsze-

rek. Jelenleg a BCSoft alkalmazottja. 

 

A műszaki szaklektorról 

Simona Nasetti a Microsoft Dynamics CRM és a Microsoft SQL Server Business 

Intelligence rendszerek szakértője. Matematikus végzettségű, jelenleg a római Agic 

Technology (www.agic.it) munkatársa, ahol a cég ügyfeleinek készít vertikális 

megoldásokat és jelentéseket. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt Ewan Buckinghamnek szeretnék köszönetet mondani. Az évek 

során, amíg együtt dolgoztunk, mindig barátságos, türelmes és segítőkész volt. 

Szeretném megköszönni Emanuele nagyszerű munkáját, ő segített elkészíteni a 

könyvet. Köszönet illeti az Apress csapatát is, akik jelentős támogatást nyújtot-

tak: Jessica Belanger, Dominic Shakeshaft, Christine Ricketts és Sharon Wilkey. 

Végül köszönöm a feleségem, Simona fáradozásait, hogy a könyv írása közben 

fel-felsíró kislányomat mindig elcsitította. 

Fabio Claudio Ferracchiati 
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Köszönöm Alessandra türelmét a könyv megírásához és a lehetőséget, hogy 

Fabióval dolgozhattam. Köszönet illeti az Apress csapatát, így Ewan, Jessica és 

Sharon támogatását, illetve Michele Aponte és az egész DotNetCampania kö-

zösség inspirációját. Nekik köszönhetem, hogy a tudás megosztásának szellemé-

ben tanulmányozom az új technológiákat. 

Emanuele Garofalo 

A könyvről 

Aki kíváncsi a Windows Phone konfigurációjára és fejlesztésére, azok számára 

ez a könyv lépésről lépésre segít eligazodni abban, hogyan fejlesszük, konfigurál-

juk és terjesszük az alkalmazásokat. Kiterjedt példakódokat és részletes útmuta-

tókat találunk, amelyek már a legfrissebb Windows Phone SDK 7.1-es verzióra 

és a Windows Phone 7.5-ös operációs rendszerre készültek. 

Ez a második kiadás az összes új funkciót lefedi: a többfeladatos működést, a 

hálózatkezelést, az animált Live Tile-okat és sok mást. A példákat úgy állítottuk 

össze, hogy megmutassák, hogyan frissítsük az alkalmazásokat úgy, hogy azok a 

legújabb operációs rendszeren is fussanak. 

 

 

 


