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Opis produktu
 

Praktyczny przewodnik krok po kroku nauki programowania w języku Visual Basic

Naucz się sam tworzyć aplikacje Visual Basic dla systemu Windows i sieci Web, koncentrując się na pojedynczych zagadnieniach.
Niezależnie od Twoich umiejętności, w podręczniku znajdziesz praktyczne instrukcje, których wykonywanie prowadzi do opanowania
najważniejszych narzędzi i metod – a przy okazji od razu powstają Twoje własne projekty!

Dowiedz się jak:

  * Uruchomić i skonfigurować środowisko projektowe Visual Studio® 2010
  * Tworzyć i dostosowywać interfejs użytkownika
  * Udoskonalać podstawowe metody zarządzania strukturą kodu i danych
  * Tworzyć formularze dla niestandardowych funkcji
  * Debugować kod i obsługiwać błędy wykonania
  * Wykorzystywać ADO.NET 4 do tworzenia aplikacji ukierunkowanych na dane
  * Używać klas i metod platformy .NET Framework 4
  * Wprowadzać animację, korzystać z dziedziczenia i dołączać obsługę drukowania
  * Tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu ASP.NET 4

O autorze

Michael Halvorson jest wielokrotnie nagradzanym autorem, który napisał ponad 35 książek, w tym popularne poradniki Microsoft Visual
Basic 2008 Step by Step, Microsoft Office XP Inside Out i Microsoft Visual Basic Professional 6.0 Step by Step. Językiem Visual Basic
zajmuje się już od dwudziestu lat, w tym przez dziewięć lat jako autor książek i publikacji, redaktor, a także jako kierownik działu firmy
Microsoft zajmującego się lokalizacją programu Visual Basic.

Uwaga: Microsoft Visual Basic Express 2010 można pobrać bez opłat z witryny microsoft.com/express (dodatkowe informacje we
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Wstępie).

Na dysku CD:

  * Ćwiczenia praktyczne
  * Przykładowa baza danych
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