
 

 

 

 

 

  

       «Εισαγωγή στην ανάπτςξη ευαπμογών iPhone/iPad» 

 

Τν Κ.Δ.Κ. Τερληθέο Σρνιέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ iAppsHellas δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην δηάξθεηαο δέθα ωξώλ γηα ηελ 

εηζαγωγή ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα iPhone/iPad, ελώ γηα όζνπο 

γλωξίδνπλ ήδε λα γξάθνπλ κε ην xCode, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα 

επηπιένλ ζεκηλάξην δηάξθεηαο 3 ωξώλ.  Έκπεηξνη εηζεγεηέο ζα 

κνηξαζηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ πξάμε όζα 

πξέπεη λα γλωξίδεη όπνηνο ζέιεη λα αλαπηύμεη ηηο δηθέο ηνπ εθαξκνγέο 

ζην iOS. 

 

 

Ημεπομηνίερ Διεξαγωγήρ:  12 θαη 13 Οθηωβξίνπ 2013. 

Απεςθύνεται: ζε όζνπο έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

επηζπκνύλ λα γλωξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ xCode, θάλνληαο ηα 

πξώηα ηνπο βήκαηα ζην ζαπκαζηό θόζκν ηεο δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ 

γηα ην iOS. 

Σκοπόρ: ηνπ Σεκηλαξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην xCode θαη πώο ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηα 

εξγαιεία πνπ δίλεη, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο γηα iPad θαη 

iPhone, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ κηα νινθιεξωκέλε πινπνίεζε. 

Θεματικέρ Ενότητερ : 

Ηκέξα 1ε (5 ώξεο) 

Γλωξηκία κε ην xCode 5, ηνλ Interface Builder, ην iPhone Simulator θαη 

ηελ Objective – C. 

Πξναπαηηνύκελα γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο ζην iOS, 

αληηθείκελα κε θαηάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά. 

 



 

 

 

 

 

Γεκηνπξγία ηεο πξώηεο καο εθαξκνγήο “Hello World” θαη Single view  

    based εθαξκνγήο. 

Απιό debugging, ζπκπεξηθνξά θαη κεηαζρεκαηηζκόο αληηθεηκέλωλ. 

Γεκηνπξγία Tab bar based θαη Navigation bar based εθαξκνγήο,Q & A. 

Ηκέξα 2ε (5 ώξεο) 

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο κε ηε ρξήζε ηνπ Storyboard, δεκηνπξγία κηαο 

Universal εθαξκνγήο θαη κεηαηξνπή κηαο iPhone εθαξκνγήο ζε κηα 

πξαγκαηηθή Universal. 

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα ηηο ζπζθεπέο ηωλ 4 ηληζώλ θαη εθαξκνγήο 

πνπ πεξηιακβάλεη Table View θαη Array. 

Γλωξηκία κε ην Apple Developer Program, κε ην iTunes Connect θαη κε 

λέεο ηερλνινγίεο – iCloud & Push Notifications. 

Διεύζεξε ζπδήηεζε, Q & A. 

Διάπκεια σεμιναπίος: Σάββαην 12 /10 10:00 – 15:00 θαη Κπξηαθή       

13/10 10:00 – 15:00 ΒΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ 

Τα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ αίζνπζα Καξνύδνπ, ζην  

Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ Κνξωλαίνπ 9. Θα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο. 

Κόστορ ππογπάμματορ:  110 επξώ. 

Γηα όζνπο θαηαξηηδόκελνπο γξάθνπλ εθαξκνγέο ήδε ζε iOS (xCode 

Advance) 

To AppStore (Download & revenues, πξόζθαηεο αιιαγέο, Universal 

εθαξκνγέο). 

Γεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο (Σρεδηαζκόο & κηθξά 

κπζηηθά, "Is it Apple quality?"). 

Νέεο ζπζθεπέο ( Γεκηνπξγία κηαο λέαο εθαξκνγήο & κεηαηξνπή κηαο 

ππάξρνπζαο). 



 

 

     

 

 

 

 

Νέεο ηερλνινγίεο (iCloud, Parse, Push Notifications, UrbainAirship, 

Passbook, TestFlight). 

Παξνπζίαζε επηηπρεκέλωλ παξαδεηγκάηωλ Q & A. 

Διάπκεια σεμιναπίος: Σάββαην 12/10 17:00 – 20:00 κκ  

Κόστορ ππογπάμματορ:  30 επξώ. 

Πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο, ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ 

Κνξωλαίνπ 9, ηει/λν 2810-302731 θα Έθε Κνπηεληάθε 

koutentaki@katartisi.gr από ηηο 08:00 πκ έωο 3:00 κ.κ.  

Ιζηνζειίδα: www.katartisi.gr  

Δηζεγεηήο:  

 

Ο θνο Mαθξήο Μίιηνο, είλαη εηζεγεηήο ηωλ ζεκηλαξίωλ xCode πνπ δηνξγαλώλνληαη ζην 

iStrorm, ην πξώην Apple Premium Reseller Store ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ iAppsHellas. 

Έρεη εξγαζηεί ζαλ IT Manager ζε επηρείξεζε κε πνιιά ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζε γλωζηό Signular Business Center ζαλ certified consultant ηεο 

SingularLogic. 

Ταπηόρξνλα είλαη registered iOS developer, έρνληαο δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο κε ην δηθό 

ηνπ developer account, αιιά θαη γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ. 

mailto:venihaki@katartisi.gr
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