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10. évfolyamra előírt szakképzési kerettantervből. (105 óra ÖGY.)
8.

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tant{rgy

50 óra ÖGY

8.1.1. Objektumorient{lt programoz{s
36 óra ÖGY
Objektumorient{lt paradigma
Az objektumorient{lt programoz{s alapjai: oszt{ly, objektum. Adatmezők, tulajdons{gok. Metódusok,
üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Objektumok hierarchi{ja. Öröklődés; újradefini{l{s
(redefine). Metódusok hív{sa. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és
kialakít{sa.Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtu{lis metódusok. Konstruktor és destruktor
alkalmaz{sa.Rendszerterv készítése.Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA. Javasolt
fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans
8.1.2. Programoz{si nyelv „A”
14 óra ÖGY
A programozói környezet (IDE) haszn{lata, konzol alkalmaz{s készítése: Project műveletek, egyszerű
konzol alkalmaz{s készítése, alapvető szintaktikai szab{lyok, megjegyzések. Péld{k v{ltozók
haszn{lat{ra. Egyszerű beolvas{s, kiír{s. Konzol alkalmaz{s felületének a megtervezése.GUI
alkalmaz{s (felület) készítése. Komponensek, tulajdons{gaik be{llít{sa tervező nézetben. Kód
hozz{rendelése eseményekhez.Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai
típus. Típus{talakít{s, konverziók. Mutatók és referenci{k.Vezérlési szerkezetek: El{gaz{sok, ciklusok.
Ciklusok egym{sba {gyaz{sa. Elj{r{shív{sok (paraméter{tad{s különböző fajt{i, túlterhelés).
Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételoszt{lyok. Kivételek elkap{sa
és kezelése (Try-Catch-Finally).Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek
értelmezése. Hibakeresés és javít{s. Debug-ol{si módszerek: töréspont, lépésenkénti futtat{s, v{ltozók
tartalm{nak a figyelése.Tömbv{ltozó deklar{l{sa, létrehoz{sa, inicializ{l{sa, feldolgoz{sa. Tömbök és
ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgoz{sa speci{lis (pl. foreach) ciklussal.Struktúr{k defini{l{sa és
alkalmaz{sa. Struktúra és tömb együttes haszn{lata, egym{sba {gyaz{s.Az objektumorient{lt
programoz{s: oszt{ly, objektum létrehoz{sa. Adatmezők, tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek.
Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés.Komponensek: Alapvető komponensek,
dialógusablakok. Konténer komponensek és menük.Grafikus komponensek. Rajzol{s és
anim{l{s.Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA. Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft
Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans.
9.

H{lózati ismeretek I. (gyakorlat)

55 óra ÖGY

9.3.1. Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat
55 óra ÖGY
Sz{mítógépek és periféri{k üzembehelyezése, működés ellenőrzése. Adatok bin{ris {br{zol{sa,
sz{mítógép paraméterek mérése. Sz{mítógépes rendszer össze{llít{sa. Oper{ciós rendszer
kiv{laszt{sa, telepítése, kezelése és karbantart{sa. Kapcsolód{s helyi h{lózathoz és az internethez.
Kommunik{ció helyi vezetékes h{lózaton és interneten. Vezetékes és vezeték nélküli helyi h{lózat
tervezése és csatlakoztat{sa. H{lózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése. Csavart
érp{ras k{belek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, k{belek tesztelés. IP címzés- és
alh{lózat sz{mít{s, IP címek be{llít{sa, DHCP konfigur{l{sa. H{lózati szolg{ltat{sok és protokollok
be{llít{sa (http, ftp, email, DNS). Hozz{férési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigur{l{sa,
forgalomszűrés WLAN-okban. H{lózatbiztons{gi alapok, hibaelh{rít{s, tűzfalak be{llít{sa, vírus- és
kémprogramirtó programok haszn{lata, hibaelh{rít{s és ügyfélszolg{lati feladatok. Oper{ciós
rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak haszn{lata. Otthoni és/vagy kisv{llalati
h{lózat tervezése, esettanulm{ny készítése.
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