
Programmeer je eigen iPhone en iPad apps 
Fouten gedetecteerd in Deel 1


Pagina 70: 

voorbeeld  onderaan (tot p 71 bovenaan) --> het woord "characters" tussen de punten moet 
worden verwijderd. Dit commando bestaat immers niet meer.

Nieuwe code is zoals hier aangegeven


import Foundation

var krimpen = "Help! Ik verdwijn!"

repeat {
    print(krimpen)
    krimpen = String(krimpen.dropLast())
}
while krimpen.count > 0 

Pagina 75:

Voorbeeld boven aan de pagina:  begroeting in de Else lus zou "Goedemiddag" moeten zijn

Nieuwe code is zoals hier aangegeven:


let isOchtend = true

if isOchtend {
    var begroeting = "Goedemorgen"
} else {
    var begroeting = "Goedemiddag"
}
print(begroeting) 



Pagina 75:

Voorbeeld onderaan de pagina: variabele greetig moet zijn begroeting. In de Else lus moet 
"Goedemorgen" worden vervangen door "Goedemiddag"

Nieuwe code is zoals hier aangegeven:


let isOchtend = true
var begroeting = ""

if isOchtend {
    begroeting = "Goedemorgen"
} else {
    begroeting = "Goedemiddag"
}
print(begroeting)

Pagina 80:

Opmerking bij het voorbeeld bovenaan: je krijgt op de instructie 1 een waarschuwing dat de 
expressie niet volledig correct is. 


Na debuggen (eerste melding) wordt de string: 

print("volgend jaar wordt \(toekomstigeLeraar) mijn leraar denk 
ik.") 

Verandert naar:

print("volgend jaar wordt \(String(describing: toekomstigeLeraar)) 
mijn leraar denk ik.") 

Pagina 110:

Voorbeeld bovenaan de pagina in de zin let volume staat verwezen naar foute waarde voor zijde 
nl. Zijde moet zijde1 zijn en de spatie bij zijde 3 moet worden verwijderd.


Nieuwe juiste code is zoals hier aangegeven:


func volumeVanDoos (_ zijde1: Int, _ zijde2: Int, _ zijde3: Int) -> 
Int {
    let volume = zijde1 * zijde2 * zijde3
    return volume
}



Pagina 111:

Voorbeeld bovenaan op de derde lijn moet het woord "voor" vervangen worden door "for".
Nieuwe juiste code is:

func volumeVanDoos (_ zijde1: Int, _ zijde2: Int, _ zijde3: Int) -> 
Int {
    let volume = zijde1 * zijde2 * zijde3
    return volume
}


