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Você não quer ficar de fora do mercado de software que mais
cresce, não é mesmo? Que tal então criar um aplicativo
completo para smartphones com o sistema operacional
Android, disponibilizá-lo ao público e ainda fazer disso uma
fonte de renda?
É exatamente isso que você aprenderá com este livro!
Você criará um aplicativo completo para Android usando a
linguagem Java e as ferramentas disponibilizadas pelo Google.
Além disso, saberá como publicá-lo no Google Play Store,
alcançando um mercado de milhões de usuários espalhados
por todo o mundo!
"De quebra" descobrirá como vender seu aplicativo
adequadamente e conseguir retorno financeiro pelo seu
trabalho, seja disponibilizando recursos adicionais no programa ou exibindo anúncios do Google
AdMob.
Tudo isso de uma maneira prática, didática e descontraída, acessível a qualquer pessoa com
conhecimento básico de programação.
O que você vai aprender na prática:
Obter e instalar as ferramentas necessárias, preparando seu computador (com Windows, Linux ou
Mac OS X) para criar aplicativos para o Android.
Criar a CalculaTec, uma calculadora móvel completa que funciona exatamente como as tradicionais
de mesa.
O essencial da linguagem Java para desenvolver seus aplicativos Android, usando boas práticas de
programação como o padrão MVC (Modelo-Visão-Controlador).
Obter retorno financeiro pelo seu trabalho, usando anúncios do Google AdMob ou compra direta no
aplicativo, com os recursos de faturamento do Google In App Billing.
"Turbinar" seu projeto inicial, incluindo na CalculaTec novas funções de memória!
E então? Você está pronto para fazer parte da revolução móvel?
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Faça o download ou leia online Desenvolvendo seu primeiro aplicativo Android Luiz Carlos
Querino Filho , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because desenvolvendo seu primeiro aplicativo android are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your desenvolvendo seu primeiro aplicativo android so overwhelming, you are able to
go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish
to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual
is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
desenvolvendo seu primeiro aplicativo android are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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