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Resum

El KAppTemplate és un generador de projectes de programari nous utilitzant plantilles.
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Capítol 1

Introducció

El KAppTemplate és una aplicació per iniciar ràpidament el desenvolupament usant les plantilles
existents que proporcionen codi bàsic escrit i una estructura adequada.

El KAppTemplate pren les plantilles instal·lades a la vostra màquina. Aquestes sovint formen
part dels fitxers de desenvolupament de les biblioteques o es poden baixar, p. ex., de la pàgina
web store.kde.org.

Responeu a les preguntes de l’assistent en pàgina cada i genereu i la vostra plantilla.

NOTA
Un fitxer README en cada plantilla us permet saber com construir la plantilla. També us dona enllaços
per a guies d’aprenentatge relatives al projecte. Després que es genera el projecte, la tasca de
KAppTemplate ha finalitzat i haureu de construir-lo.
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Capítol 2

Usant el KAppTemplate

KAppTemplate és un assistent. La primera pàgina de l’assistent us explica que KAppTemplate
generarà un projecte base. Cliqueu Següent per començar a generar el vostre projecte. Cancel·la
aturarà el programa i sortirà. Ajuda mostrarà aquest manual d’ajuda en KHelpCenter.

La segona pàgina llista les plantilles disponibles. A la dreta podeu veure la vista prèvia de la
plantilla i sota la descripció de la plantilla. Després que seleccioneu una plantilla, sereu invitat a
introduir un nom de projecte en el camp en la part inferior.
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En la tercera pàgina, se us preguntarà per la versió del projecte, la carpeta del codi font i el nom
de l’autor i la seva adreça de correu electrònic. Si heu emplenat la pestanya de Arranjament del
sistema quant a la vostra informació personal, s’obtindrà d’allà per omissió.

La quarta i última pàgina us dona alguns suggeriments sobre la generació de projectes.
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A continuació cliqueu Acaba per tancar KAppTemplate.
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Crèdits i Llicència

• Copyright del programa 1998-2003 Kurt Granroth

• Copyright del programa 2006-2008 Anne-Marie Mahfouf

• Copyright del programa 2008 Beat Wolf

Col·laboradors:

• Ajuda a la programació: Beat Wolf asraniel@fryx.ch

• Plantilla Ruby: Cyrille Berger cberger@cberger.net

• Plantilla Ruby: Richard Dale Richard_Dale@tipitina.demon.co.uk >

• Plantilla PyKDE 4: Christoph Burgmer chrislb@gmx.de

Copyright de la documentació 2008 Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org

Traductor/Revisor de la documentació: Manuel Tortosa manutortosa@gmail.com

Aquesta documentació està llicenciada d’acord amb les clàusules de la Llicència de Documenta-
ció Lliure de GNU.
Aquest programa està llicenciat d’acord amb les clàusules de la Llicència Pública General de
GNU.
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