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Ohjelmointi 1 C#, kevät 2014, 1. uusintatentti 
Tentaattori Antti-Jussi Lakanen 
 

Valitse neljä tehtävää ja vastaa niihin. Keväällä 2014 kurssin tehneille lasketaan demohyvitykset 
tenttipisteisiin mukaan.  
 

Tee jokainen tehtävä omalle konseptiarkille! (Tämä tarkistuksen nopeuttamiseksi.) 
 
Kirjoittamasi luokat ja aliohjelmat pitää dokumentoida, kuten kurssilla on opetettu.  
 

 

NIMI: __________________________________________________ 
(Palautteita varten. Palauta kysymyspaperi valvojalle. Kysymykset tulevat kyllä myös nettiin, 
joten saat ne sieltä tentin jälkeen.) 
 

  



 
 
ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 16.5.2014 2 / 7 

 

Tehtävä 1 (6 p.) 
Kommentoi Main-pääohjelma rivi riviltä kertomalla lyhyesti mitä kukin rivi tekee. Mitä alla 
oleva ohjelma tulostaa? (Oletetaan, että tarvittavat using-lauseet ovat kunnossa.) 
 
/// @author Antti-Jussi Lakanen 

/// @version 16.5.2014 

///  

/// <summary> 

/// Tehtävä 1. 

/// </summary> 

public class T1 

{ 

    /// <summary> 

    /// Alustukset ja tietorakenteiden muokkaukset 

    /// sekä tulostus. 

    /// </summary> 

    public static void Main() 

    { 

        int[] luvut = { 5, 10 + 1, -4, 0, 5 / 3 }; 

        List<bool> totuudet = new List<bool>() { true, false }; 

        totuudet.Add(luvut[0] == (luvut[1] / 2)); 

        totuudet.Add(totuudet.Count == luvut.Length); 

        Array.Sort(luvut); 

        totuudet.Add(luvut[2] != (luvut[0] + luvut[3])); 

        foreach (bool arvo in totuudet) 

        { 

            Console.WriteLine(arvo); 

        } 

    } 

} 

 

Palaute tästä tehtävästä (valinnainen, tutkimustarkoituksiin & opetuksen kehittämiseen) 
asteikko 1 = täysin eri mieltä, … , 5 = täysin samaa mieltä 
Tehtävä mittaa kurssin keskeisiä oppimistavoitteita 1 2 3 4 5 
Tehtävä oli vaikea 1 2 3 4 5 
arvio omasta pistemäärästä (1-6): ____ 
käytetty aika (minuuttia):  ____ 

Tehtävä 2 (6 p.) 
Olkoon meillä 100 hehkulamppua, jotka ovat aluksi kaikki sammutettuina. Sytytetään jokainen 
lamppu vuorollaan alkaen ensimmäisestä, päätyen sadanteen. Ensimmäisen “kierroksen” jälkeen 
siis lamppurivistö näyttää tältä. 
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1 2 3 4 5 6  100 

      
... 

 
Tämän jälkeen aloitetaan uusi kierros, tällä kertaa lampusta numero 2, ja vaihdetaan joka toisen 
lampun tilaa -- eli sammutetaan joka toinen lamppu. Huomaa, että ensimmäiseen lamppuun ei 
kosketa, joten se säilyy päällä. Toisen kierroksen jälkeen lamppurivistö näyttäisi seuraavalta. 

1 2 3 4 5 6  100 

      
... 

 
Jälleen uusi kierros, alkaen lampusta 3. Vaihdetaan joka kolmannen lampun tilaa, jonka jälkeen 
lamput näyttäisivät seuraavilta. Lamppuihin 1 ja 2 ei kosketa, joten ne jäävät siihen tilaan, joka 
niille edellisellä kierroksella asetettiin.  

1 2 3 4 5 6  100 

      
... 

 
Tee ohjelma, joka tulostaa kuinka monta lamppua on sadan kierroksen jälkeen sytytettyinä, ja 
mitkä lamput yo. sadasta lampusta ovat sytytettyinä. Alla esimerkkituloste (joka ei tietenkään 
ole oikein -- korvaa luvut oikeiksi omassa ohjelmassasi.) 
 
Sytytettyjä lamppuja yhteensä: 8 kpl. 

Sytytettyinä ovat lamput nro: 1, 6, 11, 14, 18, 22, 98, 99. 

 
Vinkki/ohje: Voit simuloida lamppujen tiloja esimerkiksi bool-taulukolla. 
Vinkki/ohje: Kaksi sisäkkäistä silmukkaa. 
 
Palaute tästä tehtävästä (valinnainen, tutkimustarkoituksiin & opetuksen kehittämiseen) 

asteikko 1 = täysin eri mieltä, … , 5 = täysin samaa mieltä 
Tehtävä mittaa kurssin keskeisiä oppimistavoitteita 1 2 3 4 5 
Tehtävä oli vaikea 1 2 3 4 5 
arvio omasta pistemäärästä (1-6): ____ 
käytetty aika (minuuttia):  ____ 

Tehtävä 3 (6 p.) 
Vastaa kaikkiin kohtiin, ja enintään parilla lauseella (plus mahdollisesti esimerkillä.) 

1. Anna kaksi esimerkkiä C#:n perustietotyypeistä ja niiden käytöstä. (1 p.) 
2. Muuttujien ja vakioiden nimeämiskäytänteet C#:ssa. (1 p.) 
3. Anna minimaalinen (toimiva) esimerkki funktiosta, ja siitä miten ko. funktiota voi 

kutsua. Muista, että funktio ottaa parametrina (yhden tai useamman) arvon ja palauttaa 
arvon. (1 p.) 
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4. Mainitse kolme vertailuoperaattoria, ja kerro mitä kukin tekee. (1 p.) 
5. Millainen on rekursiivinen aliohjelma? (1 p.) 
6. Kymmenjärjestelmän luku 19.125 kaksijärjestelmässä? Laskutoimitus näkyville. (1 p.) 

 
Palaute tästä tehtävästä (valinnainen, tutkimustarkoituksiin & opetuksen kehittämiseen) 

asteikko 1 = täysin eri mieltä, … , 5 = täysin samaa mieltä 
Tehtävä mittaa kurssin keskeisiä oppimistavoitteita 1 2 3 4 5 
Tehtävä oli vaikea 1 2 3 4 5 
arvio omasta pistemäärästä (1-6): ____ 
käytetty aika (minuuttia):  ____ 

Tehtävä 4 (6 p.) 
Olkoon meillä 6 x 6 matriisi, jossa voi liikkua ainoastaan oikealle ja alas, ei vasemmalle, vinoon 
tai ylös. Aloituspaikka on vasemmalla ylhäällä, ja maali oikealla alhaalla. Esimerkiksi, soluun (1, 
1), siis toiseen sarakkeeseen toisella rivillä, voi tulla kahta eri reittiä; ensin lähtöpaikasta 
oikealle ja sitten alas (tämä on yksi reitti), tai voit mennä ensin alaspäin ja vasta sitten oikealle 
(tämä on toinen reitti).  
 
a) Tee vastauspaperiisi ruudukko, johon täytät kuhunkin soluun johtavien reittien määrän. 
Montako mahdollista reittiä pitkin voi mennä oikeaan alakulmaan? Tässä ei tarvitse kirjoittaa 
koodia, pelkkä 6 x 6 ruudukko ja sen täyttäminen riittää. Vinkki: Tämä kohdan pohtiminen 
kynällä ja paperilla helpottaa b-kohdan tekemistä. Vinkki 2: Älä laske reittejä yksitellen, "raakaa 
voimaa" käyttäen tähän menee kauan! (2 p.) 
 
b) Täydennä ohjelman puuttuvat osat. Yksinkertaisuuden vuoksi ohjelmaan on valmiiksi tehty 
Tayta-funktio, joka tekee matriisin, joka on valmiiksi täynnä ykkösiä. Ohje/vinkki: Laske 
mahdollisten reittien määrä matriisin kunkin solun kohdalle yksitellen. (4 p.) 
 
/// @author Antti-Jussi Lakanen 

/// @version 16.5.2014 

///  

/// <summary> 

/// Tehtävä 4. 

/// </summary> 

public class T4 

{ 

    /// <summary> 

    /// Täytetään matriisi ensin luvulla 1 

    /// ja lasketaan sitten reittivaihtoehtojen 

    /// (eli millä erilaisilla tavoilla voidaan 

    /// ko. soluun tulla, kun voidaan liikkua 

    /// vain oikealle ja alas) lukumäärä kullekin  

    /// matriisin solulle. Lähtöpaikka vasemmalla 
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    /// ylhäällä. 

    /// </summary> 

    public static void Main() 

    { 

        int[,] matriisi = Tayta(6, 6, 1); 

  

 // Täydennä ... 

        // Vinkki: Tarvitset LaskeReittienLukumaara-funktiota 

 

        Console.WriteLine(matriisi[5, 5]); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Funktio palauttaa matriisin tietyn paikan  

    /// (rivi, sarake) reittien lukumäärän, kun solusta toiseen  

    /// "liikkuminen" voi tapahtua ainoastaan oikealle ja alaspäin.  

    /// Esimerkiksi, soluun (1, 1) voi tulla kahta eri reittiä;  

    /// ensin oikealle ja alas, tai sitten ensin alas ja vasta  

    /// sitten oikealle.  

    /// </summary> 

    /// <param name="matriisi">Matriisi</param> 

    /// <param name="rivi">Rivi</param> 

    /// <param name="sarake">Sarake</param> 

    public static int LaskeReittienLukumaara(int[,] matriisi, int rivi, int sarake) 

    { 

        // Täydennä ... 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Tekee ja palauttaa uuden 2-ulotteisen taulukon ja täyttää sen 

    /// annetulla luvulla. Toisin sanoen kaikkiin taulukon  

    /// paikkoihin tulee ko. luku. 

    /// </summary> 

    /// <param name="riveja">Rivien määrä</param> 

    /// <param name="sarakkeita">Sarakkeiden määrä</param> 

    /// <param name="millaTaytetaan">Luku, jolla täytetään</param> 

    /// <returns>Taulukko</returns> 

    public static int[,] Tayta(int riveja, int sarakkeita, int millaTaytetaan) 

    { 

        int[,] taulukko = new int[riveja, sarakkeita]; 

        for (int i = 0; i < riveja; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < sarakkeita; j++) 

            { 

                taulukko[i, j] = millaTaytetaan; 

            } 

        } 

        return taulukko; 

    } 

} 
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Palaute tästä tehtävästä (valinnainen, tutkimustarkoituksiin & opetuksen kehittämiseen) 

asteikko 1 = täysin eri mieltä, … , 5 = täysin samaa mieltä 
Tehtävä mittaa kurssin keskeisiä oppimistavoitteita 1 2 3 4 5 
Tehtävä oli vaikea 1 2 3 4 5 
arvio omasta pistemäärästä (1-6): ____ 
käytetty aika (minuuttia):  ____ 

Tehtävä 5 (6 p.) 
Tee lotto-ohjelma, joka arpoo ja tulostaa 7 varsinaista numeroa ja 3 lisänumeroa väliltä 1-39. 
Kohtuuttoman monimutkaisista vastauksista tai turhien olioiden luonnista tulee vähennyksiä. 
Voit käyttää taulukon/listan sekoittamiseen Jypeli.RandomGen.Shuffle-aliohjelmaa (oletetaan 
taas, että using-lauseet ovat kunnossa), mutta jos teet sekoittamisen itse, saat siitä kaksi 
bonuspistettä. (6 p. + 2 bonusp.) 
 
Palaute tästä tehtävästä (valinnainen, tutkimustarkoituksiin & opetuksen kehittämiseen) 

asteikko 1 = täysin eri mieltä, … , 5 = täysin samaa mieltä 
Tehtävä mittaa kurssin keskeisiä oppimistavoitteita 1 2 3 4 5 
Tehtävä oli vaikea 1 2 3 4 5 
arvio omasta pistemäärästä (1-6 + bonus): ____ 
käytetty aika (minuuttia):  ____ 

Huomautus 
Muistithan, että tässä tentissä piti tehdä enintään neljä tehtävää. Jos palautat viisi tehtävää, niin 
korkeimman pistemäärän saanut tehtävä hylätään. 

Palauta lunttilappu tutkimustarkoituksiin 
Ystävällisesti pyydän, että palauttaisit valvojalle myös lunttilapun jättäessäsi tenttipaperit. Jos 
palautat lunttilapun, niin suostut että sitä voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin -- luonnollisesti 
nimettömänä ja ilman tunnistetietoja. Voit jättää myös lapun palauttamatta ja ottaa sen mukaasi 
tenttisalista. Kirjoita lunttilappuun nimesi, jotta siitä olisi enemmän hyötyä 

tutkimusmielessä. 

Vinkit 

Satunnaisluvut 
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Satunnaisen kokonaisluvun väliltä 1-10 saat tehtyä seuraavasti. 
 
Random r = new Random(); 

int minimi = 1; 

int maksimi = 10; 

int satunnainen = r.Next(minimi, maksimi + 1); 

% (jakojäännös) -operaattori 

Jakojäännösoperaattori % laskee jakojäännöksen, joka saadaan kun merkin vasemmalla puolella 
oleva luku jaetaan oikealla puolella olevalla luvulla. Alla esimerkki. 
 
public class Tentti 

{ 

    public static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine(5 % 2);   // tulostaa: 1, koska 5/2 on 2, jää 1 

        Console.WriteLine(4 % 2);   // tulostaa: 0 

        Console.WriteLine(11 % 7);  // tulostaa: 4 

        Console.WriteLine(11 % 11); // tulostaa: 0 

    } 

} 


