MobiConsult trainingen.
Het is onze focus om u de hoogste
kwaliteit trainingen te leveren die
volledig aansluiten bij het
kennisniveau van uw organisatie.
Al onze software trainingen zijn
speciaal ontwikkeld voor
ontwikkelaars, bedrijven en
instellingen en worden gegeven
door ervaren specialisten.
"Zeer professionele aanpak, hier staat een
docent met praktijkervaring."

MobiConsult bv
Frater Romboutsstraat 16 – K
5571 KZ Bergeijk

www.mobiconsult.nl

Objective C
Objective-C is de programmeertaal waarin
applicaties voor OS X en iOS ontwikkeld worden.
Het is een moderne object georiënteerde
programmeer-taal. De taal is dynamisch wat
inhoudt dat veel beslissingen genomen worden
tijdens runtime en niet tijdens compile time. Dit
maakt de taal uitstekend geschikt voor het
ontwikkelen van applicaties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor softwareontwikkelaars
die zich willen ontwikkelen tot ontwikkelaar van
applicaties voor het iPhone/iPad-platform. Om aan
de cursus te kunnen deelnemen moet de cursist
een laptop meenemen voorzien van MAC OS X
Mountain Lion of Mavericks en de laatste versie
van XCode.

Werkvorm
Objective C – 3 dagen
Objective-C is de programmeertaal waarin
applicaties voor OS X en iOS ontwikkeld worden.
Het is een moderne object georiënteerde
programmeer-taal. De taal is dynamisch wat
inhoudt dat veel beslissingen genomen worden
tijdens runtime en niet tijdens compile time. Dit
maakt de taal uitstekend geschikt voor het
ontwikkelen van applicaties.

Doelstellingen
Na afloop van deze opleiding is de deelnemer tot
het volgende in staat:
•

Schrijven van programma’s in Objective-C

•

Start maken met de ontwikkeling van
programma’s voor OS X en iOS

De training wordt gegeven aan de hand van
presentatieslides. Tijdens de cursus worden er
door de cursist verschillende kleine applicaties
ontwikkeld.

"Zeer professionele aanpak,
hier staat een docent met
praktijkervaring."

Ingangsniveau
Kennis van een object georiënteerde
programmeertaal.

Details Objective C training
De volgende onderwerpen worden behandeld:
•
Objective-C, the language
•
Your first and second program
•
Object Oriented Programming
•
Classes and objects
•
Fields and methods
•
Variables, expressions, loops, conditions
•
Properties and synthesizing
•
The keyword self
•
The Selector
•
Exception handling
•
Enumeration
•
Categories
•
Protocols
•
Blocks
•
Libraries, the foundation framework
•
Strings
•
Arrays, sorting arrays
•
Dictionaries
•
Files
•
Memory management
Prijzen en trainingsdata op aanvraag.
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