
Delphi Links
Jeg er ikke selv den bedste til delphi, men én ting ved jeg, og det er hvor mange
der spørger om tutorials, og hjemmesider hvor man kan få hjælp til delphi. Så her
vil jeg lægge nogen af de link jeg kender ud så andre også kan få glæde af en lille
samling
Skrevet den 05. Feb 2009 af dilling-hansen I kategorien Programmering / Delphi | 

<a href="http://www.pythia.dk">Pythia - http://www.pythia.dk
- Dansk - Gode nybegynder tutorials, også til øvede</a>

<a href="http://www.eksperten.dk">Eksperten - http://www.eksperten.dk
- Dansk - Forum, artikler</a>

<a href="http://www.udvikleren.dk">Udvikleren - http://www.udvikleren.dk
- Dansk - Forum, artikler</a>

<a href="http://delphi.about.com">About - http://delphi.about.com
- Engelsk - Mange gode tutorials</a>

<a href="http://www.festra.com/wwwboard/wwwboard.html">DelphiLand -
http://www.festra.com/wwwboard/wwwboard.html
- Engelsk - Forum, tutorials, downloads</a>

<a href="http://www.code4u.com/?page=forum&sectionID=2">Code4U -
http://www.code4u.com/?page=forum&sectionID=2
- Engelsk - Forum</a>

<a href="http://www.torry.ru">Torry - http://www.torry.ru
- Engelsk - Forum, artikler, downloads</a>

<a href="http://www.delphi-central.com">Delphi Central - http://www.delphi-central.com
- Engelsk - Tutorials, downloads</a>
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<a href="http://www.programmersheaven.com/zone2/index.htm">Programmers Heaven -
http://www.programmersheaven.com/zone2/index.htm
- Engelsk - Downloads</a>

<a href="http://www.delphipages.com">Delphi Pages - http://www.delphipages.com
- Engelsk - Forum</a>

<a href="http://www.danish-shareware.dk/delphi/">Finns Delphi-hjørne -
http://www.danish-shareware.dk/delphi/
- Dansk - Privat side, lidt info og downloads</a>

<a href="http://www.delphi3000.com">Delphi 3000 - http://www.delphi3000.com
- Engelsk - Artikler</a>

<a href="http://www.delphi32.com">Delphi32 - http://www.delphi32.com
- Engelsk - Forum(nede), downloads</a>

<a href="http://www.delphibasics.co.uk/index.html">Delphi Basics -
http://www.delphibasics.co.uk/index.html
- Engelsk - Har ikke kigget så meget på den endnu</a>

Det er min første artikel, så hvisi synes jeg har gjort noget forkert, eller jeg mangler nogen links, så skriv
lige en kommentare, så vil jeg se hvad jeg kan gøre :-)

Kommentar af borrisholt d. 12. Sep 2008 | 1

Du glemte http://www.delphifeeds.com/ nyhedder direkte fra kilden ;o) Men ja ellers synes jeg du skulle gå
i gang med at skrive lidt om hvad de enkelte sider tilbyder :d

Jens B

Kommentar af kfz d. 27. Dec 2006 | 2

som der står i starten af "artiklen" er det en samling af links, godt initiativ til alle dem der er nye i delphi,
eller som bare ikke kan finde det de leder efter, på de sider de kender i forvejen.

Kommentar af arne_v d. 09. Feb 2006 | 3

I modsætning til andre så går jeg ikke så meget op i om en artikel
mest er tekst, kode eller links. Den må vurderes udfra nytteværdien.
Jeg tror nok at behovet er der for sådan en artikel.
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Du mangler nogle links - bl.a. bruger jeg selv tit
http://www.delphibasics.co.uk/index.html og der er sikkert
flere - jeg kender absolut ikke alt indenfor Delphi.

Jeg synes også at du skal kommentere alle siderne kort.

De links som ikke er Delphi only synes jeg at du skulle give et direkte link til.

Kommentar af jih d. 09. Feb 2006 | 4

ikke en artikel, men en samling af links .. siden den er gratis, der er nogle gode links til gode artikler og
grundlaget er godt, vil jeg dog alligevel give den en karakter på middel..

Kommentar af huset d. 10. Feb 2006 | 5

Kommentar af faerch d. 03. Nov 2011 | 6

http://delphi.wikia.com/wiki/Delphi_Wiki
Her er nyttige links, videos osv.
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