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Grundlæggende programmering i C# Henrik Tange Hent PDF C# (udtales C sharp) er et relativt nyt sprog
specielt udviklet til programmering på .NET-platformen.

C# har rødder i C++ og Java, og kendere af disse programmeringssprog vil hurtigt føle sig hjemme i C#-
verdenen. Denne bog beskriver sproget og viser, hvordan du selv kan lave programmer i C#. Sproget er
konstrueret med objektorientering for øje og derfor lægges der vægt på de objektorienterede teknikker og

discipliner.

Hvert kapitel afsluttes med en række test-spørgsmål, der sikrer, at du har forstået stoffet.

Stoffet i bogen henvender sig til begyndere og øvede programmører. Der kræves ikke kendskab til C#.

Vælg dit udviklingsmiljø
Visual Studio
Sharpdevelop

eller bare en teksteditor og kompiler.
Det hele kan bruges med denne bog.

Læs om
Forskelle og ligheder mellem C#, Java og C++

.NETs opbygning og fordele
Namespaces, klasser og grundlæggende syntaks

Objektorienteret programmering
Undtagelser (exceptions)

Hændelser (events)
Interfaces
Collections
Assemblies

DLL
Windows-programmering

Tråde
I/O og serialisering
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