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● 2012: Android Market (2008) + 
Google Music + Google 
eBookstore

● Nálunk: alkalmazások, filmek, 
zene, könyvek

● Máshol még: eszközök, 
magazinok, TV műsorok

● Több mint 1 430 000
alkalmazás
és 50 milliárd letöltés

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play


  

Szolgáltatások
● Google Play Music – 30 millió zeneszámmal

– Korlátlan hozzáférés 1950 Ft/hó vagy
vásárlás számonként/albumonként

– Ingyenes zeneszámok

– Egyéni rádió, szinkronizálás, offline hallgatás

● Google Play Movies & TV
– Filmek, sorozatok kölcsönzése vagy vásárlása

– Böngészőben, alkalmazásban vagy STB-on, akár HD

https://play.google.com/intl/ALL_hu/about/music/
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Newsstand
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Books
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Movies


  

Szolgáltatások
● Google Play Books – 5 millió e-book

– Ingyenes és fizetős könyvek

– Több platformon olvasható
(e-book olvasó, mobil, PC)

● Google Play Newsstand – közel 2000 újság

https://play.google.com/intl/ALL_hu/about/music/
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Newsstand
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Books
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Movies


  

Google Play alkalmazások

● 1 200 000+ ingyenes és 200 000+ fizetős
– Exponenciális jellegű gyarapodás

– Fizetés kártyával vagy akár mobiltelefon számlában

● Fejlesztők költségei és bevételei
– Egyszeri regisztrációs díj 25 $

– Ár 70%-át kapják (Google Wallet), 30% Google-nek 
megy

– Reklámok: AdSense

– Alkalmazáson belüli vásárlás



  

Android
● Rendszer

– nyílt forráskódú, Linux kernel alapú

– előretelepített Google szolgáltatások

– Java virtuális gép futtatja az alkalmazásokat

● Fejlesztés
– Java nyelven + Android függvénykönyvtárak + XML 

leírók (pl. felület elrendezése)

– Android SDK - Eclipse plugin

– Önálló IDE: Android Studio

– Futtatás, debug emulátorral vagy saját készüléken

– Alkalmazás fájl: APK csomag, benne Java bytecode, 
XML-ek, képek és egyéb erőforrások



  

Fejlesztő lehetőségei a Play-en
● App. > 50 MB:  kiegészítő fájlok max. 2 × 2 GB
● Google Play alkalmazásfordítási szolgáltatás: minősített harmadik 

féltől fordítás megrendelése
● Honosított grafikus elemek
● Android Wear, TV, Auto
● AdWords hirdetések
● Google Play for Education
● Tartalom besorolása (korhatár) – régiófüggő
● Kompatibilis eszközök, manuális kizárás
● Bevételi statisztikák
● Hibastatisztikák
● Tesztelés: először csak kevés felhasználónak elérhető alkalmazás
● Alkalmazáson belüli termékek és előfizetések számlázása
● Google Play Games szolgáltatások



  

Alkalmazáson belüli termékek és 
előfizetések számlázása

● hagyományos, alkalmazáson belüli termékek (egyszeri 
számlázás)

● előfizetések (ismétlődő vagy automatikus számlázás) 



  

Alkalmazáson belüli termékek és 
előfizetések számlázása

1. Függvénykönyvtár importálása

2. Engedély hozzáadása a manifest-ben

3. In-app Billing API függvényeivel kapcsolódás

4. Fejlesztői konzolban termék ID létrehozás

leírás, ár, elérhetőség (országok)

5. Az API-val a meglévő termékek lekérdezése, 
vásárlás indítása, stb.



  

In-App Billing API példa: Termékek lekérdezése

IabHelper.QueryInventoryFinishedListener 

   mQueryFinishedListener = new IabHelper.QueryInventoryFinishedListener() {

   public void onQueryInventoryFinished(IabResult result, Inventory inventory)   

   {

      if (result.isFailure()) {

         // handle error

         return;

       }

       String applePrice =

          inventory.getSkuDetails(SKU_APPLE).getPrice();

       String bananaPrice =

          inventory.getSkuDetails(SKU_BANANA).getPrice();

       // update the UI 

   }

}



  

In-App Billing API példa: Vásárlás indítása
mHelper.launchPurchaseFlow(this, SKU_GAS, 10001,   

   mPurchaseFinishedListener, "bGoa+V7g/yqDXvKRqq+JTFn4uQZbPiQJo4pf9RzJ");

Vásárlás ellenőrzése (sikerült-e)
IabHelper.OnIabPurchaseFinishedListener mPurchaseFinishedListener 
   = new IabHelper.OnIabPurchaseFinishedListener() {
   public void onIabPurchaseFinished(IabResult result, Purchase 
purchase) 
   {
      if (result.isFailure()) {
         Log.d(TAG, "Error purchasing: " + result);
         return;
      }      
      else if (purchase.getSku().equals(SKU_GAS)) {
         // consume the gas and update the UI
      }
      else if (purchase.getSku().equals(SKU_PREMIUM)) {
         // give user access to premium content and update the UI
      }
   }
};



  

Google Play Games szolgáltatások



  

Google Play Developer Console



  

Google Play Developer Console



  

Google Play Developer Console



  

Google Play Developer Console



  

Google Play és Android biztonság

● Eredetileg csak utólagos ellenőrzés volt, az is 
csak a Play-en – lehet máshonnan is telepíteni

● 2012-től Bouncer
– Google Play szervereken fut, automatikus 

ellenőrzést végez

– Emulátor alapú
működés

● Rootolás

Android malware-ek gyarapodása 2013-ban

https://www.linkedin.com/pulse/20140411174528-2487856-google-jumps-in-to-protect-android-from-malware-finally
https://www.linkedin.com/pulse/20140411174528-2487856-google-jumps-in-to-protect-android-from-malware-finally
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/a-look-at-google-bouncer/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/a-look-at-google-bouncer/
http://www.itnews.com.au/News/289242,google-employs-bouncer-to-cleanse-android-malware.aspx
http://www.itnews.com.au/News/289242,google-employs-bouncer-to-cleanse-android-malware.aspx


  

iOS App Store

● 2008-ban, iTunes frissítésként 
érkezett

● iPhone, iPod Touch és iPad
● Több mint 1,4 millió alkalmazás 

és 75 milliárd letöltés
● Ingyenes, fizetős és „in-app 

monetization”
– A legnépszerűbbek 67%-a 

ingyenes

● Mac OS X-re Mac App Store

http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29
http://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
http://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/


  

Fejlesztők: kiadások és bevételek

● 99 $-t kell fizetni évente
● Play-hez hasonlóan az ár 70%-át a fejlesztő, 30%-

át az Apple kapja
● Megéri fejleszteni, mert az iOS felhasználók 

szívesebben vásárolnak fizetős alkalmazásokat
● Lehetőség van alkalmazáson belüli vásárlásra, és 

freemium üzleti modell kialakítására, reklámok 
megjelenítésére (iAd)

http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29
https://developer.apple.com/


  

● Rendszer
– Unix-jellegű operációs rendszer

– OS X-ből alakították ki; közös komponensek OS X-szel, 
de más felhasználói felület

– Zárt forráskód főként C, C++, Objective-C nyelven

– Előretelepített alkalmazások pl. Safari böngésző

https://developer.apple.com/xcode/features/
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS


  

iOS fejlesztés

● Mac OS X-re Xcode + iOS SDK
IDE szimulátorral

● Programozás
Objective-C nyelven,
a felületet Swift nyelven

● C és C++ kódrészletek is
beépíthetők

● .app kiterjesztésű csomag áll elő, mely az 
alkalmazás binárisait és erőforrásait tárolja

https://developer.apple.com/xcode/features/
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS


  

Alkalmazás közzététele az App 
Store-ban

● Előzetes ellenőrzés: az Apple aláírása szükséges 
az alkalmazáson

● Régen hetekbe tellett, mostanában 5 nap körül
● Minőségi tesztek, vizsgálatok és az irányelvek 

betartatása
● App Store Review Guidelines elérhető a 

fejlesztőknek

http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_app_approvals
http://appreviewtimes.com/


  

Capabilities and Services:
szolgáltatások az App Store fejlesztőinek

(válogatás)

● App Bundles: több alkalmazás kínálása egy csomagban olcsóbban
● App Extensions: kiegészítők fejlesztése pl. widget, billentyűzet, fotó 

effekt
● Apple Pay: a felhasználók vásárolhatnak az alkalmazásban a 

Touch ID-t használva
● Game Center: hasonló, mint Google Play Games
● HealthKit: élettani adatok küldése a Health alkalmazásnak
● iAd: hirdetések
● iCloud: app adatainak tárolására is (felhasználónak 5GB tárhely)
● In-App Purchase: alkalmazáson belüli vásárlás (előfizetés is)
● Parental Gates: gyerekzár beépítése
● TestFlight Beta Testing: max. 1000 fő meghívása bétatesztre



  

Összehasonlítás, érdekes statisztikák

http://www.kinvey.com/blog/3037/uncommon-comparisons-of-the-app-store-vs-google-play-infographic
http://www.kinvey.com/blog/3037/uncommon-comparisons-of-the-app-store-vs-google-play-infographic
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Köszönöm a figyelmet!
Kérdés?
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● 2012: Android Market (2008) + 
Google Music + Google 
eBookstore

● Nálunk: alkalmazások, filmek, 
zene, könyvek

● Máshol még: eszközök, 
magazinok, TV műsorok

● Több mint 1 430 000
alkalmazás
és 50 milliárd letöltés

2012-ben jött létre a Google Play ezekből: Android 
Market (2008 óta volt) + Google Music + Google 
eBookstore

„Nálunk”: Magyarországon elérhető szolgáltatások
Más országokban pl. USA még többféle szolgáltatás 

érhető el. Országonként változó, hogy mi érhető el
Érdekes: Kínában fejleszteni lehet fizetős 

alkalmazást, de venni nem
Egyes országokban ajándékkártya kapható fizikailag 

boltokban, melyeket beváltva vásárolhatunk a Play 
áruházban

Eszközök már külön boltba költöztek a Play-ből el

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play



  

 

  

Szolgáltatások
● Google Play Music – 30 millió zeneszámmal

– Korlátlan hozzáférés 1950 Ft/hó vagy
vásárlás számonként/albumonként

– Ingyenes zeneszámok

– Egyéni rádió, szinkronizálás, offline hallgatás

● Google Play Movies & TV
– Filmek, sorozatok kölcsönzése vagy vásárlása

– Böngészőben, alkalmazásban vagy STB-on, akár HD

https://play.google.com/intl/ALL_hu/about/music/

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Newsstand

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Music

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Books

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Movies

STB: Set Top Box és hasonlók, konkrétan a Roku 
eszközökön, Android TV, Chromecast



  

 

  

Szolgáltatások
● Google Play Books – 5 millió e-book

– Ingyenes és fizetős könyvek

– Több platformon olvasható
(e-book olvasó, mobil, PC)

● Google Play Newsstand – közel 2000 újság

https://play.google.com/intl/ALL_hu/about/music/

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Newsstand

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Music

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Books

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play_Movies



  

 

  

Google Play alkalmazások

● 1 200 000+ ingyenes és 200 000+ fizetős
– Exponenciális jellegű gyarapodás

– Fizetés kártyával vagy akár mobiltelefon számlában

● Fejlesztők költségei és bevételei
– Egyszeri regisztrációs díj 25 $

– Ár 70%-át kapják (Google Wallet), 30% Google-nek 
megy

– Reklámok: AdSense

– Alkalmazáson belüli vásárlás

Már magyar szolgáltatóknál is lehetséges, hogy a 
Play vásárlásokat utólag a számlád befizetésekor, 
vagy az előre feltöltött egyenlegedből rendezd a 
mobilszolgáltatódnál.



  

 

  

Android
● Rendszer

– nyílt forráskódú, Linux kernel alapú

– előretelepített Google szolgáltatások

– Java virtuális gép futtatja az alkalmazásokat

● Fejlesztés
– Java nyelven + Android függvénykönyvtárak + XML 

leírók (pl. felület elrendezése)

– Android SDK - Eclipse plugin

– Önálló IDE: Android Studio

– Futtatás, debug emulátorral vagy saját készüléken

– Alkalmazás fájl: APK csomag, benne Java bytecode, 
XML-ek, képek és egyéb erőforrások



  

 

  

Fejlesztő lehetőségei a Play-en
● App. > 50 MB:  kiegészítő fájlok max. 2 × 2 GB
● Google Play alkalmazásfordítási szolgáltatás: minősített harmadik 

féltől fordítás megrendelése
● Honosított grafikus elemek
● Android Wear, TV, Auto
● AdWords hirdetések
● Google Play for Education
● Tartalom besorolása (korhatár) – régiófüggő
● Kompatibilis eszközök, manuális kizárás
● Bevételi statisztikák
● Hibastatisztikák
● Tesztelés: először csak kevés felhasználónak elérhető alkalmazás
● Alkalmazáson belüli termékek és előfizetések számlázása
● Google Play Games szolgáltatások

Ha az alkalmazás több mint 50 MB tárhelyet igényel, akkor a további APK-tartalmak 
kiegészítő fájlokban tárolhatók. Alkalmazásonként két kiegészítő fájlt tárolhatsz. 
Az egyes kiegészítő fájlok legfeljebb 2 GB méretűek lehetnek.

Az alkalmazás leírásának más nyelvekre való lefordításához használhatod a Google 
Play alkalmazásfordítási szolgáltatását: Google által minősített 3. féltől fordítás 
megrendelése és kifizetése.

Az alkalmazás különböző nyelveken való hatékony reklámozásához honosított 
grafikus elemekkel egészítheted ki az alkalmazás áruházi oldalát.

Ha alkalmazásod más Android-eszközök számára is kínál szolgáltatásokat, 
feliratkozhatsz az alkalmazás adott eszközökön való terjesztésére is: Wear, TV, 
Auto

Ha van egy kiváló, oktatási célra szánt alkalmazásod, és több tanárt, illetve diákot 
szeretnél elérni, kérheted alkalmazásod felvételét a Google Play iskoláknak 
„Oktatók által ajánlott” részébe. Usa óvoda – 1. o. – 12. o.

Az eszközök manuális kizárása: lehetőséged van arra, hogy kizárd annak a 
lehetőségét, hogy alkalmazásod elérhető legyen egyes eszközök számára a 
Google Playen – ehhez hozzá kell adnod az adott eszközt alkalmazásod „Kizárt 
eszközök” listájához. Az ismert kompatibilitási problémákkal rendelkező eszközök 
manuális kizárásával hozzájárulhatsz ahhoz, hogy felhasználóid jobb élményt 
szerezzenek alkalmazásoddal kapcsolatban.

Új alkalmazásnál alfa-, bétateszt lehetősége: csak a felhasználók kis csoportjának 
elérhetővé tenni az alkalmazást. Hasonlóképp frissítéseknél lehet azt, hogy 
először kevesek kapják meg, és miután ők elpanaszolták a hibákat, és ki lett 
javítva, utána kapja meg mindenki. Így aránylag kevés ember tapasztal hibákat.



  

 

  

Alkalmazáson belüli termékek és 
előfizetések számlázása

● hagyományos, alkalmazáson belüli termékek (egyszeri 
számlázás)

● előfizetések (ismétlődő vagy automatikus számlázás) 



  

 

  

Alkalmazáson belüli termékek és 
előfizetések számlázása

1. Függvénykönyvtár importálása

2. Engedély hozzáadása a manifest-ben

3. In-app Billing API függvényeivel kapcsolódás

4. Fejlesztői konzolban termék ID létrehozás

leírás, ár, elérhetőség (országok)

5. Az API-val a meglévő termékek lekérdezése, 
vásárlás indítása, stb.

Részletek:
http://developer.android.com/training/in-app-

billing/index.html



  

 

  

In-App Billing API példa: Termékek lekérdezése

IabHelper.QueryInventoryFinishedListener 

   mQueryFinishedListener = new IabHelper.QueryInventoryFinishedListener() {

   public void onQueryInventoryFinished(IabResult result, Inventory inventory)   

   {

      if (result.isFailure()) {

         // handle error

         return;

       }

       String applePrice =

          inventory.getSkuDetails(SKU_APPLE).getPrice();

       String bananaPrice =

          inventory.getSkuDetails(SKU_BANANA).getPrice();

       // update the UI 

   }

}

Részletek:
http://developer.android.com/training/in-app-

billing/index.html



  

 

  

In-App Billing API példa: Vásárlás indítása
mHelper.launchPurchaseFlow(this, SKU_GAS, 10001,   

   mPurchaseFinishedListener, "bGoa+V7g/yqDXvKRqq+JTFn4uQZbPiQJo4pf9RzJ");

Vásárlás ellenőrzése (sikerült-e)
IabHelper.OnIabPurchaseFinishedListener mPurchaseFinishedListener 
   = new IabHelper.OnIabPurchaseFinishedListener() {
   public void onIabPurchaseFinished(IabResult result, Purchase 
purchase) 
   {
      if (result.isFailure()) {
         Log.d(TAG, "Error purchasing: " + result);
         return;
      }      
      else if (purchase.getSku().equals(SKU_GAS)) {
         // consume the gas and update the UI
      }
      else if (purchase.getSku().equals(SKU_PREMIUM)) {
         // give user access to premium content and update the UI
      }
   }
};

Részletek:
http://developer.android.com/training/in-app-

billing/index.html



  

 

  

Google Play Games szolgáltatások

Hozz ki többet játékaidból a Google Play 
Játékszolgáltatások segítségével a közösségi és 
többszereplős funkciók alkalmazásával Androidon, 
iOS-en és az interneten. Ha játékosaid 
hitelesítéséhez a Google-bejelentkezést használod, 
ranglistákat, jutalmakat és felhőalapú mentést 
biztosíthatsz, ajándékozási és kérési lehetőséget 
tehetsz elérhetővé, valamint új kihívásokat 
vezethetsz be események és küldetések 
formájában.

Androidon valós idejű többszereplős játékokat is 
készíthetsz, amelyek a Google technológiájával 
kezelik a hálózatot, az ellenfélkeresőt és a 
meghívókat.

A Google Play Játékszolgáltatások segítségével még 
kalózkodás elleni védelmet biztosító funkciót is 
engedélyezhetsz androidos játékaidnál.



  

 

  

Google Play Developer Console

Ha az alkalmazás több mint 50 MB tárhelyet igényel, akkor 
a további APK-tartalmak kiegészítő fájlokban tárolhatók. 
Alkalmazásonként két kiegészítő fájlt tárolhatsz. Az 
egyes kiegészítő fájlok legfeljebb 2 GB méretűek 
lehetnek.

Az alkalmazás leírásának más nyelvekre való 
lefordításához használhatod a Google Play 
alkalmazásfordítási szolgáltatását: Google által minősített 
3. féltől fordítás megrendelése és kifizetése.

Az alkalmazás különböző nyelveken való hatékony 
reklámozásához honosított grafikus elemekkel 
egészítheted ki az alkalmazás áruházi oldalát.
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Google Play és Android biztonság

● Eredetileg csak utólagos ellenőrzés volt, az is 
csak a Play-en – lehet máshonnan is telepíteni

● 2012-től Bouncer
– Google Play szervereken fut, automatikus 

ellenőrzést végez

– Emulátor alapú
működés

● Rootolás

Android malware-ek gyarapodása 2013-ban

https://www.linkedin.com/pulse/20140411174528-2487856-google-jumps-in-to
-protect-android-from-malware-finally

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/a-look-at-google-b
ouncer/

http://www.itnews.com.au/News/289242,google-employs-bouncer-to-cleanse
-android-malware.aspx

Sajnos a Bouncer emulált környezetét felismerheti a malware annak 
jellegzetes tulajdonságai miatt

Rootolás után rendszergazda jogokkal rendelkezünk a telefon 
oprendszerében, ez a felhasználónak testreszabási lehetőséget jelent, 
sőt akár így ingyen „vásárolhat” az alkalmazásokban (in-app payment 
hackelés). A rootolás azonban biztonsági kockázatokat is hordoz. A 
rootolás nem publikusan és legálisan elérhető művelet, hanem különböző 
biztonsági rések által van rá lehetőség



  

 

  

iOS App Store

● 2008-ban, iTunes frissítésként 
érkezett

● iPhone, iPod Touch és iPad
● Több mint 1,4 millió alkalmazás 

és 75 milliárd letöltés
● Ingyenes, fizetős és „in-app 

monetization”
– A legnépszerűbbek 67%-a 

ingyenes

● Mac OS X-re Mac App Store

http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29

http://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-
free-and-paid-mobile-app-store-downloads/



  

 

  

Fejlesztők: kiadások és bevételek

● 99 $-t kell fizetni évente
● Play-hez hasonlóan az ár 70%-át a fejlesztő, 30%-

át az Apple kapja
● Megéri fejleszteni, mert az iOS felhasználók 

szívesebben vásárolnak fizetős alkalmazásokat
● Lehetőség van alkalmazáson belüli vásárlásra, és 

freemium üzleti modell kialakítására, reklámok 
megjelenítésére (iAd)

http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29
https://developer.apple.com/



  

 

  

● Rendszer
– Unix-jellegű operációs rendszer

– OS X-ből alakították ki; közös komponensek OS X-szel, 
de más felhasználói felület

– Zárt forráskód főként C, C++, Objective-C nyelven

– Előretelepített alkalmazások pl. Safari böngésző

https://developer.apple.com/xcode/features/
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS



  

 

  

iOS fejlesztés

● Mac OS X-re Xcode + iOS SDK
IDE szimulátorral

● Programozás
Objective-C nyelven,
a felületet Swift nyelven

● C és C++ kódrészletek is
beépíthetők

● .app kiterjesztésű csomag áll elő, mely az 
alkalmazás binárisait és erőforrásait tárolja

https://developer.apple.com/xcode/features/
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS



  

 

  

Alkalmazás közzététele az App 
Store-ban

● Előzetes ellenőrzés: az Apple aláírása szükséges 
az alkalmazáson

● Régen hetekbe tellett, mostanában 5 nap körül
● Minőségi tesztek, vizsgálatok és az irányelvek 

betartatása
● App Store Review Guidelines elérhető a 

fejlesztőknek

http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_app_approvals

http://appreviewtimes.com/

Nem szeretik: csökkent funkcionalítás, meglévő 
alkalmazás duplázása (lemásolása) akár csak 
funckcionálisan is

 the guidelines are put in place to prevent problems 
with pornography, violence, legal issues, user 
experience, and other more specific guidelines in 
apps. 



  

 

  

Capabilities and Services:
szolgáltatások az App Store fejlesztőinek

(válogatás)

● App Bundles: több alkalmazás kínálása egy csomagban olcsóbban
● App Extensions: kiegészítők fejlesztése pl. widget, billentyűzet, fotó 

effekt
● Apple Pay: a felhasználók vásárolhatnak az alkalmazásban a 

Touch ID-t használva
● Game Center: hasonló, mint Google Play Games
● HealthKit: élettani adatok küldése a Health alkalmazásnak
● iAd: hirdetések
● iCloud: app adatainak tárolására is (felhasználónak 5GB tárhely)
● In-App Purchase: alkalmazáson belüli vásárlás (előfizetés is)
● Parental Gates: gyerekzár beépítése
● TestFlight Beta Testing: max. 1000 fő meghívása bétatesztre

https://developer.apple.com/app-store/



  

 

  

Összehasonlítás, érdekes statisztikák

http://www.kinvey.com/blog/3037/uncommon-compariso
ns-of-the-app-store-vs-google-play-infographic
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Köszönöm a figyelmet!
Kérdés?


