
 

C # tanfolyam tematika 

TANFOLYAM TEMATIKA: 

A .NET KERETRENDSZER BEMUTATÁSA 

�    A .NET filozófia lényege, futtatókörnyezet, építőelemek 

�    Menedzselt kód, szemétgyűjtési mechanizmus, biztonsági megfontolások 

 

VISUAL STUDIO INTEGRÁLT FEJLESZTŐI KÖRNYEZET 

  

A Visual C# 2010 letöltése, telepítése 

�    A kezelői felület elemei, Design és kódnézet, Solution Explorer, Toolbox 

�    Project és solution fogalma, a projekt állományai, mentés 

�    Projekt kódjának elemzése, névtér fogalma 

�    Komponensek elhelyezése, igazítása 

 

WINDOWS FORMS ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE 

�    Osztály és objektum fogalma, tulajdonságok, metódusok és események 

�    Legfontosabb vezérlők, azok tulajdonságai (Button, Label, CheckBox, RadioButton) 

�    Adatbeviteli lehetőségek (TextBox) 

�    Tulajdonságok értékének módosítása kódból (értékadás) 

 

C# NYELVI ALAPOK 

 

�    Egyszerű típusok (char, string, int, ...), konstansok 

�    Felsorolás, struktúra (Enum, Struct) 

�    Deklaráció és értékadás 

�    Névkonvenciók (Naming Conventions) 

�    Elágazások fajtái, megvalósítás 

 

C# NYELVI ALAPOK 



 
 

�    Tömb típusok (vektor, mátrix létrehozása, helyfoglalás) 

�    Ciklusok fajtái, megvalósításai 

�    Adatok megjelenítése listában (ListBox) 

 

FÁJLKEZELÉS 

�    A System.IO hozzáadása a projekthez 

�    StreamReader és StreamWriter objektum használata 

�    Stringkezelő függvények, Split 

 

ADATFELDOLGOZÁS 

�    Adatok beolvasása szövegfájlból 

�    Megjelenítés DataGridView segítségével 

�    Elemi programozási feladatok (összegzés, megszámlálás, szélsőérték-kiválasztás, keresés) 

�    Eredmények szövegfájlba írása 

 

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS ALAPFOGALMAI 

�    Objektumok (Object) 

�    Osztályok, eljárások megvalósítása (Implementation of classes and Methods) 

�    Tulajdonságok, Mezők használata (Use of Properties, and Fields) 

 

HALADÓ OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS 

�   Öröklődés (inheritance) 

�   Eljárás túlterhelés (Method overload) 

�   Általános típus (generikus osztály készítése) 

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM KÉSZÍTÉSE 

�   Adatszerkezet megvalósítása 

�   Saját osztály készítése 

�   A két osztály kompatibilitásának biztosítása, interfészek megvalósítása 



 
FUTÁSI IDŐBEN LÉTREHOZOTT OBJEKTUMOK 

�    Gombok, címkék létrehozása futási időben 

�    Közös eseménykezelő írása 

�    Gombok mátrixának létrehozása 

�    Memóriajáték készítése 

�    Tilitoli készítése 

ABLAKOS ALKALMAZÁSOK 

�    Dialógus ablakok használata: nyomtatás, fájlkezelés, színválasztás, betűtípus választás 

�    Menük, eszköztárak létrehozása 

�    Több formos alkalmazás készítése 

SZÖVEGSZERKESZTŐ KÉSZÍTÉSE 

�    MDI (Multiple Document Interface) kialakítása 

�    RichTextBox használata, formázási műveletek 

RAJZOLÁS WINDOWS FORMS ALKALMAZÁSBAN 

�    Bitmap, PictureBox használata 

�    Képek tárolása, nyomtatása 

ADATBÁZIS HASZNÁLATA, ADO.NET 

�    Kapcsolódás az SQL adatbázishoz (Connection) 

�    Adatbázis biztonság 

�    Adatbázis műveletek 

�    SQL nyelv alapvető elemei 

�    Select, Insert, Update, Delete parancsok használata 

�    Parancsok végrehajtása (Command) 

�    Sor beolvasása (Data Reader) 

�    Dokumentáció használata 

�    Csatlakozás más adatbázishoz 

�    XML nyelv alapjai 

�    XML adatok elérése 



 
�    Adatok tárolása, módosítása (DataSet, DataAdapter, DataTable) 

�    Adatkötés 

 

Gyakorlás, vizsga 

 


