
Algemene bemerking:

Toetsen combinaties om bepaalde instructies te geven kunnen verschillen afhankelijk van het 
gebruikte toetsenbord.


Vb. Voor een AZERTY BE moet je in bepaalde gevallen naast de Command-toets ook de control 
toets gebruiken.


Navigatie scherm openen en sluiten: 


Pagina 153 onderaan in de tabel


De waarde A als y-positie voor het label achternaam moet de waarde 170 krijgen. (A kan je niet 
ingeven als waarde voor de positie)
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De lijn zou er als volgt moeten uitzien (wordt door Swift ook automatisch zo aangegeven):


geboortedatumPicker.maximumDate = Date() 

Dus geen kleur en maximum zonder hoofdletter.
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In het blauwe gedeelte met de titel "werken met datums":

Voorbeeld in grijze kader staat vermeld "017-11-21...." Dit zou moeten zijn "2017-11-21...."dus 2 
van het duizendtal is niet gedrukt.


In de tweede grijze kader zou als resultaat van de code in de witte kader de volledige datum 
voorafgegaan van de weekdag moeten staan, net zoals vermeld is in de tekst onderaan nl 
"Tuesday, November 21, 2017"
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Waarden van de voorbeelden zijn fout voor volgende:


Datumstring voor "short" 	moet zijn 	 "11/21/17", 	 dus geen eeuw-jaren vermelden.

Datumstring voor "long" 	 moet zijn 	 "November 21, 2017"

Datumstring voor "full" 	 moet zijn 	 "Tuesday, November 21, 2017"


Eerste witte kader staat "dateformatter" en dit moet "formatter" zijn. De code is dus als volgt:


formatter.dateFormat = "MM/dd"
formatter.string(from: vandaag)



formatter.dateFormat = "MM/dd/yyyy"
formatter.string(from: vandaag) 
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Onderaan de bladzijde in de kader met de code, laatste regel moet na het ) achter 
nieuweVerjaardag een ; teken staan.


Code is dan:


delegate?.verjaardagToevoegenViewController(self, 
didVerjaardagToevoegen:  
nieuweVerjaardag); dismiss(animated: true, completion: nil) 
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1. 
Bovenste voorbeeld tussen de lijnen: het woordje "The" ... zou moeten zijn "Het"


Dus "Het verjaardagId..."


2. 
In de code onderaan (tussen de 2 lijnen) staat ... try context.opslaan ().

"Opslaan" is geen juist commando, dit zou moeten zijn "save"

De code zou dan zijn:


do {
            try context.save()
        } catch let error {
            print("Kan niet opslaan door \(error)")
        } 

Ook in de tekst wordt verwezen naar "opslaan()" dit moet worden vervangen door "save()" 
Ook laatste regel op de bladzijde  "context.opslaan()" te vervangen door 
"context.save()". (Merk op: in de voorbeeld-code staat het wel juist, op deze manier is de 
tekst terug in overeenstemming met de code)
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Bovenaan de pagina de code tussen de 2 lijnen. "Opslaan" moet vervangen worden door "save"

nieuwe code is:


func save() throws {    
    } 

Op de ganse bladzijde verwijzing naar "context.opslaan()" vervangen door 
"context.save()"
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In de kader met code staat de regel "try context.opslaan()".

"Opslaan" is niet correct zou "save "moeten zijn


Dus code wordt:

do {

                try context.save()
            } catch let error {
                print("kan niet opslaan door \(error).") 
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Code in de kader op de vierde lijn moet het woord "today" achter "from:" worden vervangen 
door "vandaag"


Dus code wordt:


let vandaag = Date()
var myDateComponents = Calendar.current.dateComponents([
    .month, .day, .year], from: vandaag)
myDateComponents.hour = 8
let vandaag8Morgen =
    Calendar.current.date(from: myDateComponents) 

Pagina 219


Paragraaf onder de titel "Een melding verwijderen", begin van de 3de tekstregel staat 
"BirtdaysTableViewController". Dit moet zijn "VerjaardagenTableViewController".



