
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), 2. uusinta

Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen

8. kesäkuuta 2018

Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille.
Noudata ohjelmointitehtävissä kurssin koodauskäytänteitä. Yksi A4-kokoinen
lunttilappu on sallittu tässä tentissä. Keväällä 2018 kurssin tehneille laske-
taan demohyvitykset tenttipisteisiin mukaan.
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Tehtävä 1 (6 p.)

Alla on kuusi kohtaa joista jokaisesta saa enintään yhden pisteen. Vastaa
kohtiin lyhyesti enintään muutamalla virkkeellä.

(a) Mitä eroa on operaattoreilla == ja = ? Anna molemmista sopiva käyt-
töesimerkki.

(b) Mihin return-lausetta käytetään?

(c) Mitä eroa on while- ja do-while-silmukkarakenteilla?

(d) Olkoon int a = 3; ja int b = 5;. Mikä on tällöin lausekkeen
b % a < b - a arvo?

(e) Mikä on lausekkeen 28 / 6 C#-kielessä? Entä lausekkeen 28 % 6?

(f) Mitä eroa ja mitä yhteistä on dynaamisella tietorakenteella (lista) ja
staattisella tietorakenteella (taulukko)?

Tehtävä 2 (6 p.)

Tee funktio, joka palauttaa parametrina annetun merkkijonon käännettynä.
Esimerkiksi kutsu Console.WriteLine(KaannaJono(”Tietotekniikka”));
tulostaisi akkiinketoteiT

Mitään valmista metodia ei kääntämiseen saa käyttää. Ylimääräisten
olioiden luomisesta tulee miinuspisteitä. Dokumentaatiokommentteja ei tar-
vitse poikkeuksellisesti kirjoittaa.

Tehtävä 3 (6 p.)

Kirjoita toteutus ja dokumentaatiokommentit Keskiarvo-funktiolle, joka
käy läpi järjestyksessä alusta alkaen taulukko-parametrin sisältämiä lukuja
ja palauttaa niiden lukujen keskiarvon, jotka ovat suurempia kuin alaraja-
parametrin arvo. Lisäksi jos käsittelyssä olevan alkio on suurempi tai yhtä-
suuri kuin ylaraja-parametrin arvo, lopetetaan taulukon läpikäynti siihen
paikkaan ja palautetaan tähän mennessä löydettyjen, edellä mainitun sään-
nön täyttävien alkioiden keskiarvo.

Esimerkki funktion käyttämisestä: Lasketaan taulukkoon tallennettu-
jen sademäärien keskiarvo niiltä päiviltä joina on satanut. Jos taulukko si-
sältää luvut {5, 0, 10, 6, 999, 12, 55} (kuvastavat päivän sademäärää
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millimetreinä), ja jos alaraja on 0 ja ylaraja on 999, saadaan keskiarvoksi
7, sillä ennen ylärajaa on kolme nollaa suurempaa alkiota. Näiden summa
on 21 ja siten keskiarvo on 7.

Voit käyttää alla olevaa koodia ratkaisun tukena. Pääohjelmaa ja luok-
kaa ei tarvitse kirjoittaa uudelleen, mutta kirjoita kuitenkin Keskiarvo-
funktion esittelyrivi vastaukseesi.

/// <summary>
/// Lasketaan sademäärien keskiarvoja.
/// </summary>
public class Sademaarat
{
/// <summary>
/// Pääohjelma, jossa kutsutaan Keskiarvo-funktiota.
/// </summary>
public static void Main()
{
double[] sademaarat = new double[] { 5, 0, 10, 6, 999, 12, 55 };
double ka = Keskiarvo(sademaarat, 0, 999);
System.Console.WriteLine(ka);

}

public static double Keskiarvo(double[] taulukko,
double alaraja, double ylaraja)

{
// Toteuta funktio

}
}

Tehtävä 4 (6 p.)

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kolme kokonaislukua ja tulostaa näistä
suurimman. Sisäkkäisistä if-lauseista tulee miinuspisteitä. Vapaaehtoinen
bonus (3 p.): Laajenna ohjelmaa niin, että käyttäjä voi syöttää lukuja niin
kauan kunnes antaa tyhjän merkkijonon (painaa Enteriä), ja ohjelma tulos-
taa näistä kaikista suurimman.

Vinkki/ohje: Näppäimistön syöte voidaan lukea Console.ReadLine-metodilla.
Edelleen, merkkijono muutetaan kokonaisluvuksi int.Parse-metodilla.
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