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Indledning
Noterne på de følgende sider er udarbejdet i forbindelse med et forløb i
informationsteknologi C på Det blå gymnasium i Haderslev.
De er lavet, mens vi arbejdede med stoffet, så der kan forekomme gentagelser og blandet
typografi. Indskudte emner er ofte et resultat af spørgsmål. Afsnittet datatyper og
konvertering er et eksempel på dette. Eleverne har meget svært ved at forstå disse
sammenhænge.
Alle eksempler og programstumper er testet i Xcode version 7.0, men bør fungere i de senere
versioner.
Jeg har truffet en række valg, der efter min mening gør værktøjerne egnet til c niveau. Vi har
brugt ca. 20 timer på lommeregneren og bmi appen.
Jeg har valgt at fjerne alle skærmstørrelser, så der kun arbejdes med apper til iPhone. Man
kan på den måde se skærmen og sit design.
Jeg har begrænset mig til få og simple datatyper og kommer ikke ind på fx arrays.
Jeg undlader også de pladsbesparende C udregninger (i++). Det giver større forståelse for
variable, hvis ændringer er tydelige.
I afsnittet ”flersidet apper” benytter jeg en reference til vores hjemmeside, hvor vi har fået
udviklet en fin beskrivelse af skolens studieretninger.
Appendiks indeholder stumper fra undervisningen.
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Installation
Først skal udviklingsmiljøet installeres på din Mac. Det hedder Xcode og kan hentes på:
https://developer.apple.com/downloads eller i Appstore.
Her skal man logge på med sit Apple id. Hvis man ikke har et kan det oprettes her. Download
programmet og installer det.
Når dette skrives hedder versionen 7.01.
Vær opmærksom på, at programmet fylder omkring 4G, så det tager lang tid at downloade.

Første app: en lille lommeregner
•

Lav en mappe, der hedder ios. Her gemmer du dine apper.

•

Start Xcode og lav et nyt projekt. I den dialogboks der kommer når Xcode startes
vælges ”Create a new Xcode project”. Når man er i Xcode kan det også gøres under File,
New.

•

Vælg ”Single View Application” og Next.

Udfyld options således:

Organisation Name og Identifier skal udfyldes med jeres egne data. Det betyder ikke noget
lige nu, men brug ikke danske bogstaver. Klik Next.

Det blå Gymnasium, Haderslev

3

XCODE OG SWIFT

•

Vælg den nye mappe ios til at create appen i. Klik Create.

Xcode opretter nu en række filer, der kan ses i feltet til venstre. I midten er der en række
indstillingsmuligheder, som vi ikke ændrer i lige nu.
Til højre vises egenskaberne på det, der er valgt i midten.
Tip: alt + den grønne cirkel maksimerer vinduet og bevarer menulinjen synlig.
Klik på ViewController.swift. I midten vises ”programmet”. Klik nu på alt + Main.Storyboard
for at få vist ”skærmen” til højre for programmet.

Tip: det lille symbol til venstre slår skærmens ”outline” fra og til. Slå det fra.
Vær sikker på, at attribut inspector er valgt øverst til højre:

•

Vælg baggrundsfarve til orange.

Skærmen ser nu nogenlunde således ud:
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Vi foretager nu nogle tilretninger:
•

Øverst til højre vælges File inspector og hakket fjernes ved Use Size Classes.

•

Vælg ”Disable Size Classes” Derved blive skærmbilledet på Storyboard mere iPhone
lignende.
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Teori: variable
Variable er en central del af al programmering. Det er et sted (faktisk en lille stump af din
ram), hvor man kan gemme data. Og deres indhold kan ændres.
Variable defineres i Swift ved at skrive:
var variabelNavn = værdi

(implicit type)

Eksempel
var x = "2"
var y = "3"
var z = ”0”

var x = 2
var y = 3
var z = 0

z = x + y

z = x + y

z vil indeholde teksten 23

z vil indeholde tallet 5

De 3 variable sættes til en startværdi, der er enten tekst (omgivet af ””) eller tal.
Ved at lægge dem sammen i z fås en ny værdi.
Disse 2 datatyper hedder i Swift String (tekst) og Int (for integer = heltal).

Nu prøver vi at lave en simpel lommeregner, der kan lægge 2 tal sammen.
Skærmen ser delvis således ud:
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Nederst til højre er der mange objekter, der kan placeres på ”skærmen”.
Tip: de mangler i nogle tilfælde. Det har hjulpet at markere Storyboard i listen til venstre.
Det ser således ud:

Vi bruger F (eller der står Text), der er et tekstfelt og Button, der er en knap man senere kan
trykke på.
•

Træk 3 tekstfelter og en Button ud på skærmen, så det ser nogenlunde således ud:

Det blå Gymnasium, Haderslev

7

XCODE OG SWIFT

Hvis du markerer objektet Button vil egenskaber for dette kunne ses til højre (husk at Attribut
Inspector er valgt).
•

Ret teksten til PLUS.

Simulatoren
Vi kan allerede nu se, hvordan vores app kommer til at se ud.
Øverst til venstre findes disse knapper:

Jeg har her valgt at simulere appen på en iPhone 5, men man kan vælge mellem alle nyere
modeller. Vælger man fx iPhone 6 plus er det ikke sikkert man kan se sin app uden at
”scrolle”.
•

Klikker vi på kør knappen starter en simulator, der afvikler appen.

Hvad sker der?
Ikke meget! Man kan skrive i de 3 tekstfelter, og der sker ikke noget ved at trykke på PLUS.
Det er fordi vi ikke har fortalt appen, hvad der skal ske.

Programmering.
Apper på smartphones er eventstyret (action, hændelse). Dvs. at der sker noget, når vi udfører
et eller andet. I vores lille eksempel kunne det være, at vi skrev noget i et af de 3 tekstfelter,
rystede mobilen eller trykkede på knappen PLUS.
I eksemplet vil jeg gerne kunne taste 2 tal ind i de 2 første tekstfelter, klikke på PLUS og se
resultatet i det 3. tekstfelt.
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Her er eventen, at jeg trykker på PLUS.
Hvad der skal ske når jeg gør det, bestemmes i venstre side i ViewControlleren.

Det grønne er kommentarer og laves ved at sætte // foran på linjen.
Her importeres en masse faciliteter (UIkit – User Interface kit), der benyttes til at arbejde med
skærmen i appen.
Der er desuden 2 funktioner (func), der kan styre starten af dette skærmbillede.
Alt hvad vi laver skal placeres mellem de sidste 2 tuborg paranteser }}.
Vi skal kunne få fat på tallene i de 2 første tekstfelter og placere summen i det 3. tekstfelt, når
der trykkes på PLUS.
•

Først ”trækker” vi de 3 tekstfelter over i koden. Marker det første og CTRL træk det
over mellem de 2 sidste }}

Derved fremkommer en dialogboks som denne:
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•

Giv det navnet felt1 og klik Connect. Vi kan nu få fat i de data, der indtastes i dette felt.
Herom senere.

•

Gør det samme med de andre 2 felter og kald dem felt2 og felt3.

Det skulle nu gerne se således ud:

Der er blevet initialiseret 3 variable (var), der refererer til data i de 3 felter på telefonen.
•

Hvis vi kører simulatoren kan vi stadig taste data i de 3 felter, men der sker ikke noget.

Så vi skal fortælle programmet, hvad der skal ske, når vi klikker på PLUS knappen.
•

CTRL træk knappen over i programmet. Dialogboksen udfyldes således (husk at vælge
Action):
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Tip: hvis man sletter en outlet eller en action i koden skal man også slette det i feltets
connection inspector.
At klikke på PLUS er en action (en event), der skal reageres på. Der skal derfor vælges Action
og den gives navnet plus.
Hermed indsættes følgende kode i programmet:

Jeg har skrevet kommentaren, der starter med //.
Det er en funktion plus, der aktiveres, når der trykkes på den tilknyttede knap.
•

Vi prøver med følgende kode:

De 3 felter er defineret som tekstfelter og indeholder tekst, selvom man kun indtaster tal.
Man får fat i variablenes indhold med attributten .text! (! er nødvendig for at ”unwrappe” data,
dvs. hente dem ud af objektet).
Koden fortæller telefonen, at teksterne i felt1 og felt2 skal lægges sammen (+). Og resultatet
skal placeres i felt3 på telefonen (resultatet).
•

Prøv det i simulatoren.

Det blå Gymnasium, Haderslev

11

XCODE OG SWIFT

Resultatet er ikke en summering af tallene, men af teksterne.

Det skyldes at alle programmer arbejder med begrebet datatype.
Teori: mere om datatyper
Tekstfelter er født som datatypen String (tekststreng).
Felter, variable og konstanter kan have datatypen String, der kan indeholde alle karakterer.
De andre datatyper vi i starten skal bruge er:
Int (Integer)
Double
Bool

heletal
decimaltal
sand/falsk

Når man programmerer er det en god skik at definere de variable, man vil bruge i
programmet.

For at rette op på programmet skal vi lave teksterne (string) og til tal, lægge dem sammen og
igen lave dem til tekst, så resultatet vises på telefonen.
Programstumpen:
felt3.text = String(Int(felt1.text!)! + Int(felt2.text!)!)

gør dette. Det skal forstås således:
felt1.text og felt2.text indeholder den tekst, der er skrevet af brugeren på telefonen. Da det er
data af typen String, skal de konverteres til tal for at vi kan regne på dem. Det gøres med
funktionen Int (Xcode hjælper med at sætte de rigtige !). Når felt1 og felt2 er lavet om til heltal
kan de plusses. Resultatet skal vises i et tekstfelt på telefonen, derfor ændres resultatet til
tekst med funktionen String.
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•

Ret i programmet, så udregningen sker på denne måde.

Hvis du skriver forkert (eller ! ikke passer) vil det se således ud:

Ved at klikke på det røde ! kommer der en forklaring til fejlen og nogle gange et
løsningsforslag.
Her ser det således ud:

Jeg skulle have skrevet felt2, da det er navnet på tekstfeltet på telefonen.
•

Prøv programmet på simulatoren.

Resultatet ser således ud:
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Tip:
Hvis appen på et tidspunkt lukker pga. af en fejl, kan der i koden blive indsat et såkaldt
breakpoint. Det ser såldedes ud:

Den blå pil fortæller simulatoren, at man gerne vil teste sit program trinvist herfra. Det kan
slettes ved at højreklikke på det og vælge delete breakpoint.

Kør appen på din telefon
Virker det også på telefonen?
Forudsætninger for at det kommer til at virke er, at iOS, OSX og Xcode skal være opdateret til
seneste versioner.
•

Tilføj dit Apple ID til Xcode. Det gøres i Xcode, Preferences, Account. Klik på + og
indtast dit Apple Id.

•

Tænd iPhone og lås den op.

•

Tilslut iPhonen til din mac med usb kablet fra opladeren. Der sker lidt kommunikation
mellem telefon/tablet og mac’en. Godkend det.

Hvis jeg øverst til venstre klikker på den valgte iPhone model fremkommer følgende dialog:
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Xcode kan se den tilsluttede enhed.
(Når du vælger Play skal du logge ind med dit Apple id?)
•

På iPhone vælges Indstillinger, Generelt, Beskrivelse (findes under VPN og er der kun,
når vi prøver at køre en ny app på telefonen), ”dit – apple-id”, bekræft.
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Grafik
Jeg har været på skolens hjemmeside og gemt et logo for dbg i mappen for lommeregneren:

Der er blevet gemt et png billed, der hedder logo….
Billedet kan tilføjes lommeregner projektet ved at ”trække” det over.
•

Tilpas vinduerne, så du kan trække filen fra mappen til den venstre side af projektet.

Det ser nu således ud:
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•

Billedet kan nu bruges på telefonen. Træk et Image View ud på storyboardet:

•

Placer det nederst til venstre og vælg logoet som image i objektets egenskaber.

Telefonen ser nu således ud:
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•

Test det i simulatoren og på din iPhone.

Hvordan fungerer vores lille PLUS lommeregner?
•

Hvilke fejl kan du finde?

Teori: Betingelser
Hvis du i simulatoren prøver at taste a i felt 1 og 7 i felt 2 stopper programmet/appen.
Årsagen er, at felt1 ikke kan laves om til en Integer (helt tal)
Vi er nødt til at kontrollere, om brugeren har indtastet et tal.
Det kan vi undersøge vha. en if sætning:
if Int(felt1.text!) == nil {
felt1.text = "tast et tal!"
}
Den skal forstås således: vi prøver at lave det der er tastet i felt1
(felt1.text!) om til et heltal. Hvis der fx var indtastet a kan det ikke
lade sig gøre og Int(felt1.text!) indeholder ingen værdi. Det kaldes i
Swift og mange andre programmeringssprog for nil.
Fra Google: In general use, nil (a contraction of Latin "nihil") means "nothing" or the absence

of something.
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== er sammenlignings operatoren I Swift og i sætningen undersøger vi:
Int(felt1.text!) == nil.

Undersøgelsen er vores betingelse. Enten har vi tastet a og så er det sandt, at værdien er nil.
Eller også har vi tastet et fornuftigt tal, som Int(felt1.text!) indeholder og betingelsen er
falsk.
Betingelser er generelt opbygget således:
If <en betingelse> {…..} else {….}.
Den kan også se således ud:
If <en betingelse> {…..} else if <en betingelse> {….} else {….}.

I vores lommeregner kan det se således ud:
if Int(felt1.text!) == nil {
felt1.text = "tast et tal!"
}
else if Int(felt2.text!) == nil{
felt2.text = "tast et tal!"
} else
{
felt3.text = String(Int(felt1.text!)! + Int(felt2.text!)!)
}

Her undersøges om det første felt er et tal. Hvis ikke skrives det i feltet og udregningen
foretages ikke. Hvis det er et tal undersøges felt 2. Hvis begge er heltal foretages udregningen.

Opgave 1 - 3
Opgave 1
•

Ret programmet til og test det i simulatoren.

Man kan have lige så mange else if’er som man ønsker, men kun else sidste gang. For mange
bliver uoverskueligt. Her findes der andre strukturer (Switch).
Opgave 2
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•

Vi plejer at have tal stående til højre. Prøv om I kan finde den egenskab ved felterne,
der højrestiller dem.

Opgave 3
•

Ret designet op, så der kan laves knapper til minus, gange og division.

Teori: Logiske operatorer
Betingelser bygges op ved hjælp af sammenligningsoperatorer:
==
!=
>
<
>=
<=

lig med.
ikke lig med.
større end.
mindre end
større end eller lig med.
mindre en eller lig med.

3==3 (sand)
3!=3 (falsk)
4>3 (sand)
3<4 (sand)
3>=3 (sand)
3<=3 (sand)

3==4 (falsk)
3!=4 (sand)
3>4 (falsk)
4<3 (falsk)
3>=4 (falsk)
4<=3 (falsk)

Med disse operatorer dannes udsagn, der enten kan være rigtige (sand/true) eller forkerte
(falsk/false).
Udsagn kan sættes sammen af logiske operatorer ADD, OR eller NOT. Hvis jeg fx vil undersøge
om alder ligger i intervallet fra 13 – 19 skal jeg undersøge om alder >= 13 og alder <= 19. Det
gøres således i swift:
if alder >= 13 && alder <=19 {”uha – teenager”}
&&
||
!

svarer til AND
svarer til OR
svarer til NOT

Man kan bruge parenteser til at opbygge komplekse betingelser.
Tip:

| laves ved at trykke Alt+i.

Opgave 4 minus, gange og division.
Opret Actions for de knapper, der blev lavet i opgave 4 og kopier og tilret koden fra PLUS.
Hvis man vil kontrollere, at der ikke divideres med 0 kan det gøres med følgende kode:
Int(felt1.text!) == nil || Int(felt1.text!) == 0
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Opgave 5 reducer antal felter til 2
Prøv at rette programmet, så vi kun bruger felt 1 og 2, således at felt 2 altid indeholder
resultatet indtil nu. Dvs. vi kan blive ved med at regne på forskellige tal. I dette eksempel
starter indtastningen med tal i felt1 og felt2. Herefter ændres kun felt2, og felt 1 opdateres
løbende.
if Int(felt1.text!) == nil {
felt1.text = "tast et tal"
} else
{felt2.text = String(Int(felt1.text!)! + Int(felt2.text!)!)
felt1.text = ””
}

I sidste linje sætte felt1 til blank (””), klar til næste indtastning.
Programmet kræver, at der tastes et tal ind i felt2 (fx 0), for at det ikke fejler.
•

Prøv at rette programmet, så det ikke er nødvendigt.

Opgave 6 reducer antal felter til 1
Prøv at lave lommeregneren i en version, hvor der kun er 1 felt, hvor der indtastes data. Det
kræver, at man har et sted, hvor mellemresultatet gemmes (nogen har brugt begrebet caches).
I denne version af plus benyttes en variabel, der hedder resultat. Den er før plus funktionen
erklæret således:
var resultat = 0

Her vi fortalt swift, at vi gerne vil bruge en variabel med navnet resultat, og at den kan
indeholde heltal. Den har fået datatype Integer. Hvis vi havde skrevet:
var resultat = 0.0

havde den fået datatypen Double, der betyder decimaltal. Hvis I prøver det vælter der op med
fejl i programmet. Man kan ikke blande æbler og bananer!
@IBAction func plus(sender: AnyObject) {
if Int(felt1.text!) == nil
{felt1.text = "tast et tal"}
else
{
resultat = resultat + Int(felt1.text!)!
felt1.text = ""
felt2.text = String(resultat)
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}
}

I denne version bruger vi stadig felt2, da det er rart at se om det virker. Men den er ikke
nødvendig.
•

Man kan lave en

= knap, der placerer resultat i felt1. Prøv det.

En variant er at placere felt2 nederst og lade den ”huske” indtastningerne. Det svarer til
strimlen på en gammel regnemaskine. Det kunne se således ud:
felt2.text = felt2.text! + " + " + felt1.text!

Denne sætning hører til under plus. Den tager det gamle indhold af feltet og tilføjer teksten ” +
” og det nye tal i felt1.

Opgave 7 skift fra heltal til decimaltal
Prøv at ændre alle forekomster af Int med Double. Vi kan nu regne med decimaltal! Husk at
rette var resultat = 0.0

Teori: Gentagelser
En af de vigtigste egenskaber ved computere og dermed programmeringssprog er, at man kan
udføre den samme beregning mange gange. Det kaldes gentagelser eller løkker. Nøgleordet er
næsten altid for eller nogle gange while.
Vi vil prøve at lave en knap til at beregne n! (n-fakultet). 5! beregnes sådan: 1*2*3*4*5. Det
benyttes meget i statistik og sandsynlighedsregning. Følgende tegning er lavet på
www.cacoo.com, hvor man kan lave 25 tegninger uden beregning. Her har jeg benyttet en
template, der hedder ”flowchart”.
En ”opskrift” på, hvordan man kommer frem til det ønskede resultat kaldes en algoritme.
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Koden kan se således ud
let
var
var
for

n = Int(felt1.text!)
resultat = 1
index = 1
index = 1; index <= n; index = index+1 {
resultat = resultat * index

}
felt3.text = String(resultat)
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Vi taster et tal ind i felt1 og gemmer det i konstanten n (let definerer en konstant. Det er en
værdi, der ikke kan ændres igen).
Resultat indeholder til sidst n! index er en tæller, der først sættes til 1 og derefter tælles 1 op
indtil den er = n.

Opgave 8 lav en knap til n!
Lav knappen og action med den tilhørende kode.

•

Opgave 9 lav en knap til Fibonacci tallene
Læs om fibonaccitallene på wikipedia!
Lav et rutediagram og en manuel test til bestemmelse af det n’te fibonaccital.
Lav en knap, der beregner det n’te fibonaccital. En løsning kunne være:
@IBAction func fibonacci(sender: AnyObject) {
let
var
var
var
var

n = Int(felt1.text!)
index = 3
res0 = 1
res1 = 1
res2 = 2

for index = 3; index <= n; index = index+1 {
res0 = res1
res1 = res2
res2 = res0 + res1
}
felt3.text = String(res2)

Opgave 10 en rigtig lommeregner
Lav en version af lommeregneren, hvor man kan trykke på tallene, Dvs. 10 knapper fra 0 – 9.
Action til 1 kan se således ud:
@IBAction func ciffer1(sender: AnyObject) {
felt1.text = felt1.text! + "1"
}
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I denne version er der ingen grund til kontrol (en if sætning) til at kontrollere, at der indtastes
et tal. Det ved vi!
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Miniprojekt BMI
I skal lave en app, der kan beregne BMI og angive ”sværhedsgraden”.
Udviklingen af et nyt produkt eller tilretning af et eksisterende kan beskrives, som vi så det i
starten af faget:

(fra http://informationsteknologi.wdfiles.com/local--files/fagets-metoder/itfagets%20metoder%20v0.3.pdf)
Tip: URLen er et eksempel på, hvorfor man ikke bruger andet end a-z, 0-9 og enkelte
specialtegn i sin navngivning. Underscore kan bruges i stedet for mellemrum!
Jeg har givet jer idéen. Normalt ville I selv have fundet på det (som I gør i YE) eller en
arbejdsgiver havde pålagt jer at løse en bestemt opgave. Eller ….
Planlægningen involverer en række aktiviteter:
•
•

•

Hvordan beregnes det? Benyt wikipedia!
Hvordan skal skærmbilledet på iPhonen se ud (hvilke input er nødvendige og hvilke
knapper skal der være)? Tegn det i hånden eller brug www.cacoo.com (vises i
lektionen).
Lav et rutediagram, der beskriver beregningen (brug cacoo). Lav evt. en manuel test.

Udføre
•
•
•
•

Lav et nyt projekt i xCode og navngiv det bmi. Brug vejledningen.
Design skærmbilledet og prøv at lave programmet.
Test det i simulatoren (dette kaldes en systemtest – det er dig som udvikler, der tester
om det virker efter din kravspecifikation).
Når det virker så prøv at teste det på din egen telefon (stadig din egen test).

Evaluere
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Vis appen på din telefon til almindelige brugere (og din lærer).
Det kaldes en brugertest. Du skal undersøge:
•
•
•

Forstår brugerne din app?
Tager du højde for forkerte data (eller urimelige)?
Hvad kan du ændre?

Hvis der er logiske eller tekniske fejl gennemløbes faserne igen.
Effekt
•
•

Deploy din app.
Hvad kræver det?
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Datatyper og konvertering.
Swift koden bliver kompleks og lidt uoverskueligt pga. ”strikse” krav til datatype (striks er lidt
gammeldags, men betyder ”at sådan er det”!). I programmeringssprog betyder der, at disse
regler (syntaksen) skal overholdes!
Apple og dem der har udviklet swift mener, at det er vigtigt at vi ved, hvilke data vi har med at
gøre.
Så: laver vi i Storyboard et tekstfelt er resultatet af de data vi indtaster af datatypen text!
Når: vi i ViewController skal bruge det indtastede i en beregning skal vi sørge for, at data har
den rette datatype! Vi kan ikke gange 2 tekster med hinanden!
Skal resultatet vises på telefonen er det naturligvis som text.

Opgave 11 prøv variable og datatyper i Playground
Xcode har en fantastisk hjælpefacilitet, der hedder Playground. Når du har startet Xcode kan
du i File vælge New, Playground.
Kald den datatyper og klik next. Vælg en mappe, hvor du vil gemme den og klik Create.
Xcode starter et vindue op, der ser således uf:

I den venstre ”hvide” del kan man skrive kode, som vi ville gøre det i ViewController. Men
man kan ikke gøre det med reference til objekter på telefonskærmen (variable lavet med fx
@IBOutlet weak var felt3: UITextField!)

Så man må selv definerer variable til at repræsentere data indtastet i tekstfelter på telefonen.
Lad os prøve nogle eksempler, der illustrerer begrebet datatyper. Vi bruger beregninger fra
BMI som eksempel.
I eksemplet bruger jeg navnene tekst…, int…, double… for variable, der har den angivne
datatype. Men de kan kaldes hvad som helst. Det bestemmer vi selv. Eksemplet vise koden i
den vestre del. Resultatet kommer til højre nå du prøver det!
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//: Playground - noun: a place where people can play
import UIKit
var str = "Prøv playground"
var tekst1 = "BMI beregning"
// nu indtaster vi højden i et tekstfelt på telefonen
var tekstHoejde = "1.70"
// da værdien til højre angives med "" er indholdet af variablen en
tekst
var tekstVaegt = "80"
// nu har vi 2 tekster - hvad kan man gøre med dem?
var tekst2 = tekst1 + " din højde er
+ tekstVaegt

" + tekstHoejde + " og vægten er "

// tekster kan bruges i tekstsammenhæng. Forskellige tekster sættes
sammen med + til en fælles tekststreng (String)
tekst2
// tekstHoejde * 2
// Int(tekstHoejde)! * 2
Int(tekstVaegt)! * 3
Double(tekstVaegt)! * 2
// Int(tekstVaegt) * 3.9
var bmi = Double(tekstVaegt)!/(Double(tekstHoejde)! *
Double(tekstHoejde)!)
Int(tekstVaegt)! == 7
tekstVaegt == "90"

Opgave 12 lav n! i Playground
•

Prøv at lave n! i din Playground.
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Opgave 13: beregn kvadratrod i Playground
Følgende algoritme er ”sakset” fra nettet. Den bestemmer kvadratroden af et givet tal (n) med
en bestemt præcision (tau)
1) Sæt x0 = 1.
2) Sæt xnew = (x0+n/x0)/2, hvor n er det tal, man ønsker at bestemme kvadratroden af.
3) Sæt x0 = xnew, og fortsæt med 1)--3), indtil forskellen mellem x0 og xnew er mindre
end en given tolerance tau.

Prøv udregningen i Playground. Kan implementeres som knap på lommeregneren.
I Playground kunne det se således ud:
// algoritme til beregning af kvadratrod
var x0 = 1.0
var xn = 0.0
var n = 7.0
var tau = 0.000001
var diff = 2.0
xn = (x0 + n / x0) / 2
var index = 1
for index = 1; tau < diff; index = index + 1
{
x0 = xn
xn = (x0 + (n / x0)) / 2
diff = x0 - xn
}
print(String(x0))
print(index)

Opgave 14 bestem e
En opgave for matematikere. Følgende rækkeudvikling bestemmer e bedre og bedre

•

Lav en knap, der beregner e.
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Flersidet app – brug af storyboard
Tip: Cmd + eller – zommer i storyboard
Tip: Ctrl træk fra items i tab området til en ny viewcotroler. Og vælge det i metode.
Apple og Xcode lægger op til at man benytter de vedtagne navigationsmønstre, der er en
naturlig del af apper til iPhone.
Vi vil prøve at lave en app, der gør det samme som uddannelseshjulet på skolens hjemmeside
(i skitseform).

En skitse kunne se således ud:
På startsiden kan man få generelle informationer og i bunden undersøge de 3 hovedgrupper
af studieretninger.
Fra hver hovedgruppe kan man studere de enkelte retninger.
Skitse (storyboard i 25% zoom):
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Udvikling af flersidede apper
Start et nyt projekt som tidligere og kald det dbg.
Vis i starten kun storyboard og fravælg use size classes.
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Marker ”telefonen” og vælg Editor, Embed in, Tab Bar Controler.
Herved ændres startsiden til en side med et menupunkt, der hedder item1, og en side med
samme navn.
Dobbeltklik på navnet i bunden (af undersiden) og kald den Økonomi. Lav en label og sg skriv
Økonomi. Det hjælper i starten med at se om det virker.
Tilføj et nyt menupunkt således:
Træk en viewcontroller ind og ctrl træk fra tabområdet til den nye side. Vælg view controllers
som connection.

Kald den nye side markedsføring.
Vi har nu en startside med 2 menupunkter. De er naturligvis ikke noget indhold endnu.
Vi vil egentlig godt have økonomisiden til at være vært for 2 nye undersider, der hedder
Finans og International økonomi.
Det gør vi ved at markere siden og vælge Editor, Embed, Navigation Controller. Siden bliver
nu vært for en række undersider, der øverst har link tilbage til denne. Der bliver tilføjet en ny
side, hvor denne navigation laves. I storyboardet indeholder den ikke mere information, så
labelen Økonomi kan nu ikke mere ses.
På denne side laver vi knapper, der går til undersider, hvor der automatisk er ”spor” tilbage.
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Lav 2 knapper og kald dem Finans og IØ
Træk 2 nye viewcontrollere ind på storyboardet (se tidligere).
Lav en label på hver, hvor der står Finans og International økonomi (Xcode gør det ikke, hvis
zoom faktoren er for lille – vælg her 100%).
Ctrl træk fra knappen Finans til viewcontroleren finans. Vælg Push.
Gør det samme fra IØ knappen.
Prøv at køre det i simulatoren. Der skal gerne være en startside med 2 ”tab” menupunkter i
bunden, der hedder Økonomi og Markedsføring. Økonomi er startsiden, der har 2 knapper.
Klik på dem fører til en underside, hvor der er en backknap.
Vi kan lave en overskrift på økonomisiden ved at dobbeltklikke i hovedet. Kald den
Økonomilinjen. Prøv simulatoren igen. Back knappen hedder nu Økonomilinjen. Bemærk, at vi
stadig kan benytte menupunkterne i bunden.
Storyboardet ser nu således ud:
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Hvis vi følger grenen fra Tab Controleren styrer den 2 undersider: Økonomi og
Markedsføring. Økonomisiden er en Navigation Controller, der gør det muligt at lave
undersider med links frem og tilbage.

Opgave 15 tilret uddannelseshjulet
•

Brug uddannelseshjulet til at ”udfylde” siderne om økonomi og de 2 studieretninger.

Tip: Labels kan tilrettes med antal linjer og man kan vælge attributed text (forskel?)

Opgave 16 flere sider på uddannelseshjulet
Hvis vi kigger på uddannelseshjulet har markedsføring 4 studieretninger. Jeg vil kalde dem
(mit valg): Sprog, Innovation/Psykologi, Innovation, Psykologi.
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Så vi skal nu udvikle markedsføringssiden på samme måde, som vi har gjort med Økonomi
•

Marker siden og vælg Editor, Embed in, Navigation Controller.

•

Som du kan se ændres siden til en Navigation Controller side, der herefter vil ”styre” de
underliggende. Den oprindelige side bliver ”parent”.

Storyboardet ser nu således ud:
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•

Ret overskriften på markedsføringsiden til Markedsføring.

•

Test det i simulatoren.

Opgave 17 flere sider
•

Tilføj 4 undersider til markedsføring, der hedder …. (se uddannelseshjulet)

•

Tilføj et 3. menupunkt, der hedder international. Og tilhørende undersider.

•

Tilføj et 4. menupunkt, der hedder kontakt.

Tip: tab’s udseende bestemmes af den underside, der refereres til. Her markeres den nederste
del af skærmen og man kan i egenskaber bl.a. vælge ikon til punktet. Dette benyttes også på
hovedsiden.

Table view controller
Med den kan man lave sider, der minder om fx kontakter i iPhone.
Betingelsen for at bruge den er, at den ”styres” af en Navigation Controller.
Fremgangsmåde:
•
•

Indsæt en Table View Controller på storyboardet.
Vælg content til Static Cells øverst til højre.
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Siden har nu 3 tabelceller, der kan linkes til undersider.
Man kan opretter flere celler ved at trække Table View Cells ind på siden.
Siden knyttes til resten af appen ved at trække et link fra en Button til siden. Fx til beskrivelse
af fagene i en studieretning.
Det kan se således ud:
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Nu kan de enkelte celler udfyldes og for hver af dem trækkes en forbindelse til en ny
underside. Det kan se således ud:
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Appendiks
Farver
Man kan tilrette farver på de fleste objekter ved at benytte attributten textcolor
En god beskrivelse findes her:
http://www.codingexplorer.com/create-uicolor-swift/
I koden kan det se således ud:
felt3.textColor = UIColor.redColor()
felt3.backgroundColor = UIColor.yellowColor()
felt3.text = String(resultat)

Fejlmuligheder

•

Vælg xcode, preferences, account og marker dit apple id. Vælg view details. Vælg evt.
Reset til ios developer og download manglende profiler.

•

Slet dit apple id og genstart xcode. Tilføj det igen.

•

Herefter virkede kørsel på iphone ikke mere!!

•

men på nye projekter er det ok. Hvis jeg valgte Product, Clean kunne de gamle
projekter igen køres på iphone.

Fjern tastatur.
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Man skal gøre noget aktivt for at fjerne et tastatur, når man har fået det frem efter at have
markeret et tekstfelt.
Der er mange måder at gøre det på. Den nemmeste jeg har fundet er at indsætte denne kode i
viewController.swift:
override func touchesBegan(touches: Set<UITouch>, withEvent event:
UIEvent?) {
view.endEditing(true)
super.touchesBegan(touches, withEvent: event)
}

Den placeres efter de to ”override” der altid er i starten af programmet.
Det virker på den måde, at man skal trykke på skærmen uden for feltet, så forsvinder
tastaturet.
Man kan for hvert tekst felt i attributter vælge hvilket tastatur, der skal vises når tekstfeltet
vælges.
Funktioner til ændring af decimalpunkt.
func getFormattedStringFromNumber(number: Double) -> String{
let numberFormatter = NSNumberFormatter()
numberFormatter.numberStyle = .DecimalStyle
return numberFormatter.stringFromNumber(number)!
}

func getFormattedStringFromDate(aDate: NSDate) -> String{
let dateFormatter = NSDateFormatter()
dateFormatter.dateStyle = .MediumStyle
return dateFormatter.stringFromDate(aDate)
}

http://www.appcoda.com/localization-tutorial-ios8/
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