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iPhone Apps - uden programmering Peter Jensen Hent PDF Med dette hæfte kan du lære at lave dine egne
iPhone apps. Går du rundt med en god idé til en app – eksempelvis et smart værktøj eller et sjovt spil, men
ikke kan skrive programmør eller softwareudvikler på cv’et, så er det lige præcis dig, dette hæfte henvender

sig til. I hæftet kigger vi på, hvordan du kommer i gang med at lave dine egne apps – helt uden at
programmere. Via app-udviklingsværktøjer som Seattle Clouds og Game-Salad kan du hurtigt og problemfrit
designe din app’s funktioner, enten online eller på din Mac. Efterfølgende kan du uploade den til Apples App
Store, og – hvis heldet er med dig – begynde at tjene penge. God fornøjelse med at realisere din idé. OBS: En

stor del af de gennemgåede værktøjer kræver, at du har en Mac med Intel-processor til rådighed.

 

Med dette hæfte kan du lære at lave dine egne iPhone apps. Går du
rundt med en god idé til en app – eksempelvis et smart værktøj eller
et sjovt spil, men ikke kan skrive programmør eller softwareudvikler
på cv’et, så er det lige præcis dig, dette hæfte henvender sig til. I
hæftet kigger vi på, hvordan du kommer i gang med at lave dine

egne apps – helt uden at programmere. Via app-udviklingsværktøjer
som Seattle Clouds og Game-Salad kan du hurtigt og problemfrit

designe din app’s funktioner, enten online eller på din Mac.
Efterfølgende kan du uploade den til Apples App Store, og – hvis
heldet er med dig – begynde at tjene penge. God fornøjelse med at
realisere din idé. OBS: En stor del af de gennemgåede værktøjer

kræver, at du har en Mac med Intel-processor til rådighed.
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