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Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen

20. toukokuuta 2016 (1. uusinta)

Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille!
Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat tulee dokumentoida XML-doku-
mentaatiokommenteilla, kuten kurssilla on opetettu. Yksi A4-kokoinen lunt-
tilappu on sallittu tässä tentissä. Keväällä 2016 kurssin tehneille lasketaan
demohyvitykset tenttipisteisiin mukaan.

Palauta lunttilappu tutkimustarkoituksiin

Ystävällisesti pyydän, että palauttaisit valvojalle myös lunttilapun jättäessä-
si tenttipaperit. Jos palautat lunttilapun, niin suostut että sitä voidaan käyt-
tää tutkimustarkoituksiin—luonnollisesti nimettömänä ja ilman tunniste-
tietoja. Voit jättää myös lapun palauttamatta ja ottaa sen mukaasi tenttisa-
lista.

Kirjoita lunttilappuun nimesi, ja teksti “Saa käyttää tutkimustarkoi-
tuksiin” jotta siitä olisi enemmän hyötyä tutkimusmielessä.
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Tehtävä 1 (6 p.)

Tee funktio VasenTayte joka “täyttää” merkkijonon vasemmalle puolel-
le täytemerkkejä siten että merkkijonon ja täytemerkkien yhteenlaskettu
merkkimäärä on vähintään parametrina annettu luku. Funktion pitää lä-
päistä alla annetut ComTest-testitapaukset. Ylimääräisten olioiden luomi-
sesta tulee miinuspisteitä.

/// <example>

/// <pre name="test">

/// Tentti.VasenTayte("aajii", 6, ' ') === " aajii";

/// Tentti.VasenTayte("aajii", 5, ' ') === "aajii";

/// Tentti.VasenTayte("aajii", 4, ' ') === "aajii";

/// Tentti.VasenTayte("aa", 6, ' ') === " aa";

/// Tentti.VasenTayte("aa", 6, '.') === "....aa";

/// Tentti.VasenTayte("", 6, ' ') === " ";

/// Tentti.VasenTayte("aajii", 0, ' ') === "aajii";

/// Tentti.VasenTayte("", 0, ' ') === "";

/// </pre>

/// </example>

Tee myös luokka sekä pääohjelma, josta kutsut ko. funktiota, sijoitat
tuloksen merkkijonomuuttujaan, ja tulostat muuttujan sisällön.

Tehtävä 2 (6 p.)

Vastaa kuhunkin kohtaan enintään muutamalla virkkeellä.

1. Mitä on kommentointi ja mitä eri tapoja kommentoinnille on C#:ssa?
Miksi koodia kannattaa kommentoida? (2 p.)

2. Esittele vähintään kaksi sivuvaikutuksellista operaattoria ja kerro esi-
merkein mitä ne tekevät. (2 p.)

3. Mitä tietoja funktion esittelyrivistä voi päätellä? Käsittele yleisellä ta-
solla mutta anna myös konkreettinen esimerkki. (2 p.)

Tehtävä 3 (6 p.)

Vastaa kuhunkin kohtaan enintään muutamalla virkkeellä.
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1. Kirjoita esimerkki for-silmukkarakenteen käytöstä ja kerro mikä teh-
tävä silmukan otsikon kullakin osalla on. Otsikolla tarkoitetaan tässä
sitä osaa, joka tyypillisesti kirjoitetaan for-sanan perään samalle ri-
ville kaarisulkeisiin. (2 p.)

2. Olkoon muuttujat int a = 3; ja int b = 5;. Mikä on lausekkeen
b % a < b - a arvo? Kirjoita laskemisen välivaiheet mukaan. (2 p.)

3. Millainen on rekursiivinen aliohjelma? (1 p.)

4. Mitä !-operaattorilla tehdään? Anna käytännön esimerkki. (1 p.)

Tehtävä 4 (6 p.)

Tee funktio Moodi, joka palauttaa sille annetun kokonaislukutaulukon moo-
din, eli taulukossa yleisimmin esiintyvän arvon. Funktion täytyy toimia ai-
nakin seuraavilla syötteillä:

• tyhjä taulukko,

• vain yksi alkio,

• useita alkioita, kaikki samoja arvoja,

• useita alkioita, kaikki eri arvoja,

• useita alkioita ja eri arvoja (“normaali” tapaus).

Luokkaa tai pääohjelmaa ei tarvita, pelkkä funktio riittää. Vinkki/ohje:
Järjestä taulukko ensin.

3


