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Yleistä

Tentti1 oli pistekeskiarvon 16,0 (keskihajonta 4,8) perusteella tyypillistä helpompi. De-
mohyvitysten kanssa keskiarvo nousi 21,3:een, joten pisterajat nousivat tällä kertaa
melko korkealle. Huomaa, että demopisteet on laskettu tentin päälle, ja arvosana las-
ketaan vasta sen jälkeen. Opiskelijan omat tehtävät ovat nähtävissä TIMissä. Uusintojen
ajankohdat löydät Sisusta.

Tehtävä Teki Keskiarvo Tarkastaja
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T3 161 3,3 Antti-Jussi Lakanen, Juho Kettunen, Mikko Röyskö

T4 149 3,7 Antti-Jussi Lakanen, Juho Kettunen

Yht 16,0

1http://users.jyu.fi/~anlakane/ohjelmointi1/tentit/2021-04-22-tentti1.pdf
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Arvosteluasteikko ja arvosanajakauma
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Kuva 1: Tentin arvosanajakauma.
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Tehtävä 1 (6 p.)

Valitse jokaisesta kohdasta täsmälleen yksi vaihtoehdoista. Kukin kohta on yhden pis-
teen arvoinen.

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa C#-kielen ohjelmointikäytänteiden
perusteella?

(a) Muuttujan nimi voidaan aloittaa numerolla.

(b) Aliohjelman nimi tulee aina päättää puolipisteeseen.

(c) Aliohjelman nimen on oltava sama kuin luokan, johon se kuuluu.

(d) Muuttujan nimessä toinen ja sitä seuraavat sanat aloitetaan suuraakkosella.

2. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) Sijoituslause palauttaa aina bool-tyyppisen arvon.

(b) Ohjelmassa on oltava aina vähintään yksi sijoituslause.

(c) Muuttujan arvon muuttaminen tapahtuu aina sijoitusoperaattorilla =.

(d) Muuttujaan sijoitettava lausekkeen arvo voi koostua vakioista, muuttujien
arvoista tai laskutoimituksista.

3. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) Funktio voi palauttaa useita paluuarvoja.

(b) Aliohjelmassa, jonka tyyppi on void, täytyy olla aina tulostuslause.

(c) Funktio, jonka tyyppi ei ole void, täytyy olla ainakin yksi return-lause.

(d) Funktion täytyy palauttaa saman tyyppinen arvo, kuin mitä sen parametri
on.

4. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa C#-kielen ohjelmointikäytänteiden
perusteella?

(a) Luokassa ei saa olla useita Main-pääohjelmia.

(b) Aliohjelmassa ei saa olla useita ikuisia silmukoita.

(c) Funktiossa ei saa olla useita saman nimisiä muuttujia.

(d) Ohjelmassa ei saa olla useita saman nimisiä funktioita.

5. Olkoon ohjelmassa pääohjelman lisäksi yksi funktio, jonka esittelyrivi on

public static double[] F(int a, double d)

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) Ohjelmaan voidaan kirjoittaa muita funktioita joiden nimi on F.

(b) Funktion paluuarvo voidaan sijoittaa double-tyyppiselle muuttujalle.

(c) Funktiota F voidaan kutsua antamalla joko yksi tai kaksi argumenttia.
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(d) Funktion F paluuarvo on joko sijoitettava muuttujaan tai tulostettava ruu-
dulle.

6. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) Taulukon loppuun voi lisätä uusia alkioita.

(b) Taulukossa voi olla enintään kaksi ulottuvuutta.

(c) Taulukko voi sisältää useita saman tyyppisiä arvoja.

(d) string-taulukon alkioiden sisällön muuttaminen aiheuttaa käännösvirheen.

Malliratkaisu
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Kuva 2: Tehtävän 1 pistejakauma.

• Kysymys 1.1: (a) Muuttujan nimeä ei voi aloittaa numerolla. (b) Aliohjelman ni-
messä ei saa olla puolipistettä missään kohden. (c) Aliohjelman nimi ei voi olla
sama kuin luokan, johon se kuuluu. (d) Väite pitää paikkansa.

• Kysymys 1.2: (a) Sijoituslause ei palauta arvoa. (b) Ohjelmassa ei tarvitse olla yh-
tään sijoituslausetta (esim. Hello World). (c) Muuttujan arvoa voi muuttaa myös
arvonmuunto-operaattoreilla, kuten ++ tai --. (d) Väite pitää paikkansa.

• Kysymys 1.3: (a) Funktio ei voi palauttaa useita paluuarvoja. Tätä voi kiertää esi-
merkiksi palauttamalla taulukon tai muun olion. (b) void-aliohjelmassa ei tarvit-
se olla tulostuslausetta. Esimerkki tällaisesta aliohjelmasta voisi olla jotakin attri-
buuttia muuttava aliohjelma. (c) Väite pitää paikkansa. (d) Parametri ja paluu-
arvo voivat olla eri tyyppiä.

• Kysymys 1.4: (a) Väite pitää paikkansa. (b) Aliohjelmassa voi olla useita ikuisia
silmukoita. (c) Funktiossa voi olla useita saman nimisiä muuttujia, kunhan ne ra-
jataan omiin näkyvyysalueisiinsa. Esimerkiksi samaan aliohjelmaan voi tehdä kak-
si for-silmukkaa, joissa kummassakin alustetaan ja käytetään i-nimistä muuttujaa.
(d) Aliohjelmien kuormittaminen mahdollistaa useiden saman nimisten funktioi-
den käytön.
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• Kysymys 1.5: (a) Väite pitää paikkansa, ks. edellisen kysymyksen d-kohta. (b)
Funktion paluuarvo on double-taulukko, joten sen sijoittaminen ei onnistu double-
muuttujalle. (c) Funktiota on kutsuttava kahden argumentin kera. (d) Funktion
paluuarvoa ei tarvitse sijoittaa eikä tulostaa.

• Kysymys 1.6: (a) Taulukon pituutta ei voi muuttaa. (b) Taulukossa voi olla enem-
män kuin kaksi ulottuvuutta, esimerkiksi int[„] taulukko sisältää kolme ulottu-
vuutta. (c) Väite pitää paikkansa. (d) Vaikka string-oliot ovatkin muuttumatto-
mia, voi taulukossa olevia string-tyyppisiä alkioita muuttaa. Tämän seurauksena
syntyy toki uusi string-olio, mutta käännösvirhettä tästä ei synny.

Tehtävä 2 (6 p.)

Valitse jokaisesta kohdasta täsmälleen yksi vaihtoehdoista. Kukin kohta on yhden pis-
teen arvoinen.

1. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa void-tyyppisen (aliohjelma, jonka pa-
luuarvon tyyppi on void) aliohjelmasta?

(a) Aliohjelmaa ei voi kuormittaa.

(b) Aliohjelma ei voi tulostaa ruudulle tekstiä.

(c) Aliohjelmakutsu ei saa olla silmukan sisällä.

(d) Aliohjelmakutsu ei voi olla toisen aliohjelmakutsun argumenttina.

2. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) while-silmukan runko-osassa täytyy muuttaa silmukan toistoehtoon vaikut-
tavaa arvoa.

(b) foreach-silmukalla voi tulostaa 2-ulotteisen taulukon kaikki alkiot.

(c) do-while-silmukan runko-osassa täytyy muuttaa käsiteltävänä olevan tieto-
rakenteen sisältöä.

(d) for-silmukalla voi tehdä vain sellaisia silmukoita, joiden kierrosten lukumää-
rä on etukäteen tiedossa.

3. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

(a) if-lauseen ehtona on aina oltava epäyhtälö.

(b) if-lauseessa on aina oltava joko else-if- tai else-lohko.

(c) if-lauseen ehtona voi olla mikä tahansa totuusarvoinen lauseke.

(d) Jos if-lauseen ehto on epätotta, on if-lauseessa oltava myös else-lohko.

4. Oletetaan, että ohjelma on käynnistetty debuggaustilassa ja sen suoritus on kes-
keytetty Main-pääohjelmaan asetettuun keskeytyskohtaan. Mikä seuraavista väit-
tämistä pitää paikkansa?

(a) Eri aliohjelmassa olevia muuttujia voidaan tarkastella debuggerissa.
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(b) Aliohjelmien nimiä voidaan muuttaa debuggerin Locals-paneelista käsin.

(c) Locals-paneelissa muuttujan arvoksi voidaan sijoittaa toisen saman tyyppi-
sen muuttujan arvo.

(d) Locals-paneelissa tehty muuttujan arvon muutos säilyy, kun ajo lopetetaan ja
aloitetaan uudestaan.

5. Olkoon meillä ohjelmassamme pääohjelman lisäksi yksi funktio, jonka esittelyrivi
on

public static double[] F(int a, double d)

Mikä seuraavista tuottaa syntaktisesti oikean tavan kutsua funktiota F ? Puolipis-
teiden jälkeen ei ole laitettu tässä rivinvaihtoja tilan säästämiseksi.

(a) F(3.0, 4.0);

(b) int b = 4; F(3, b);

(c) double[] luvut = F(int a = 3, double b = 4.0);

(d) int c = 3; double d = 4.0; F(int c, double d);

6. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa C#-kielen ohjelmointikäytänteiden
perusteella?

(a) Ohjelman versiohistoria kirjataan dokumentaatiokommentteihin.

(b) Parametrin tyyppi tulee perustella dokumentaatiokommenttien param-kentässä.

(c) Dokumentaatiokommentit voidaan käännöksen yhteydessä kirjoittaa erilli-
seen tiedostoon.

(d) Algoritmin toteutus tulee kuvailla summary-kenttään mahdollisimman yksi-
tyiskohtaisesti.

Malliratkaisu
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Kuva 3: Tehtävän 2 pistejakauma.
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• Kysymys 2.1: (a) void-tyyppi ei estä aliohjelman kuormittamista. (b) void-tyyppi
ei estä tulostamasta tekstiä. (c) void-tyyppi ei estä aliohjelman käyttämistä silmu-
kassa (vrt. LuoPallo ilman paluuarvoa). (d) Väite pitää paikkansa.

• Kysymys 2.2: (a) Silmukan toistoehtoa ei tarvitse välttämättä muuttaa, vrt. whi-
le(true). (b) Väite pitää paikkansa. (c) Väite ei pidä paikkaansa. (d) for-silmukalla
voi tehdä esimerkiksi ikuisen silmukan.

• Kysymys 2.3: (a) Ehdon ei tarvitse olla epäyhtälö. (b) Väite ei pidä paikkaansa.
(c) Väite pitää paikkansa. (d) Väite ei pidä paikkaansa.

• Kysymys 2.4: (a) Debuggerissa näkyy vain kyseisellä näkyvyysalueella olevat muut-
tujat. (b) Väite ei pidä paikkaansa. (c) Väite pitää paikkansa. (d) Kaikki Locals-
paneelissa tehdyt muutokset häviävät ajon päätyttyä.

• Kysymys 2.5: (a) Ensimmäinen argumentti on int-tyyppinen, mikä aiheuttaa kään-
nösvirheen. (b) Väite pitää paikkansa. int-luvun voi sijoittaa parametrin double-
tyyppiselle muuttujalle. (c) Aliohjelmakutsussa sulkujen sisään ei tule laittaa muut-
tujamäärittelyitä, ts. muutujien tyyppejä ei koskaan kirjoiteta kutsussa. (d) Väite
ei pidä paikkaansa, ks. (c)-kohta.

• Kysymys 2.6: (a) Ohjelman versiohistoriaa ei kirjata dokumentaatiokommenttei-
hin, mutta tällä kurssilla olemme kirjanneet ohjelman kyseisen version dokumen-
taatioon. (b) Parametrin tarkoitus tai käyttötapa kuvaillaan, mutta tyyppiä ei tar-
vitse perustella. (c) Väite pitää paikkansa. (d) summary-kentässä kuvaillaan al-
goritmin tarkoitus lyhyesti. Liian yksityiskohtaista kuvailua tulee välttää.

Tehtävä 3 (6 p.)

Toteuta funktio SuurinViidenOsajono, joka antaa kokonaislukutaulukon suurimman vii-
den perättäisissä paikoissa olevien alkioiden summan. Esimerkiksi syötteellä { 7, 3, 1,
6, 7, 1, 7, 6, 5 } funktio palauttaa 27, sillä 6+7+1+7+6 = 27. Tätä suurempaa viiden
perättäisen alkion summaa ei tästä taulukosta löydy.

Mikäli taulukossa on vähemmän kuin viisi alkiota, palautetaan kaikkien alkioiden
summa.

Tässä tehtävässä luokka ja pääohjelma ovat valmiina, mutta pääohjelma on piilo-
tettu, joten et näe sitä. Tehtävässä on automaattinen arviointi. Ohjelman toimintaa
kannattaa kokeilla Visual Studiossa tai muussa kehitysympäristössä. Mikäli ohjelma ei
käänny, tulos on 0 pistettä.

Malliratkaisu

/// <summary>

/// Antaa suurimman viiden perättäisen luvun summan.

/// </summary>

/// <param name="luvut">Tutkittavat luvut</param>

/// <returns>Suurin summa</returns>

/// <example>
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Kuva 4: Tehtävän 3 pistejakauma.

/// <pre name="test">

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {7,3,1,6,7,1,7,6,5,3}) === 27;

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {0,1,2,3,4,5}) === 15;

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {4,3,2,1,0,1,2,3}) === 10;

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {4,3,2,1,0}) === 10;

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {4,3,2,1}) === 10;

/// SuurinViidenOsajono(new int[] {}) === 0;

/// </pre>

/// </example>

public static int SuurinViidenOsajonoMALLI(int[] luvut)

{

int montakoPerattaista = 5

if (luvut.Length == 0) return 0;

int suurinSumma = int.MinValue;

if (luvut.Length < montakoPerattaista) montakoPerattaista = luvut.Length;

for (int i = 0; i < luvut.Length - montakoPerattaista + 1; i++)

{

int summaNyt = 0;

for (int j = i; j < i + montakoPerattaista; j++)

{

summaNyt += luvut[j];

}

if (summaNyt > suurinSumma) suurinSumma = summaNyt;

}

return suurinSumma;

}

Tehtävä 4 (6 p.)

Kysymyksissä 4.1 - 4.5 valitse täsmälleen yksi vaihtoehdoista. Kysymyksessä 4.6 valit-
se kultakin riviltä yksi vaihtoehto, yhteensä 4 kpl. Kukin kysymys on yhden pisteen
arvoinen.

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
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(a) Merkkijonon merkkiin voi viitata indeksin avulla.

(b) Merkkijonon pituuden saa selville kutsumalla sen length-metodia.

(c) String-tyyppiseen olioon voi lisätä sisältöä Append-metodilla.

(d) Taulukon sisällön voi tulostaa antamalla sen viitemuuttuja argumentiksi
Console.WriteLine-metodille.

2. Olkoon meillä aliohjelma TulostaMerkkijono, jolla on yksi string -tyyppinen para-
metri. Aliohjelma tulostaa parametrinsa sisällön. Mitä allaoleva koodi tulostaa?

string jono = "kopteri";

string heli = jono;

heli += "heli";

string kopteri = heli;

string helikopteri = kopteri + heli;

TulostaMerkkijono(heli + "kopteri");

(a) jonohelikopteri

(b) kopteriheli

(c) helikopteri

(d) kopterihelikopteri

3. Olkoon meillä luokka Kettu. Luokassa on muodostaja, jolla on yksi string -tyyppinen
parametri. Jos ohjelmasta ei tiedetä muuta, niin mikä seuraavista on sallittu tapa
kutsua tätä muodostajaa?

(a) Kettu kettu = new Kettu(new string(kehveli));

(b) Kettu kettu = new Kettu(’kehveli’);

(c) Kettu kettu = new Kettu(new string(new string("kehveli")));

(d) Kettu kettu = new Kettu(string "kehveli");

4. Olkoon meillä muuttuja jono1 :

string jono1 = "kissa";

Sitten esitellään ja alustetaan seuraavat muuttujat:

string jono2 = jono1;

string jono3 = jono1 + "eläin";

string jono4 = new string(jono1);

Kuinka moni näistä kolmesta uudesta merkkijonomuuttujasta osoittaa samaan
kissa-merkkijono-olioon kuin jono1 -viitemuuttuja?

(a) 0

(b) 1

(c) 2
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(d) 3

5. Olkoon meillä seuraavanlainen funktion esittelyrivi:

public static int EtsiEnsimmaisenKonsonantinPaikka(StringBuilder sb)

Mikä seuraavista väittämistä pitää esittelyrivin perusteella paikkansa?

(a) Funktiossa on mahdollista muuttaa parametrin oliota siten, että muutos nä-
kyy kutsuvassa aliohjelmassa.

(b) Funktiossa käytetään silmukkaa.

(c) Funktion kutsuminen alustamattomalla StringBuilderilla aiheuttaa ajonai-
kaisen virheen.

(d) Funktio palauttaa -1 jos parametrin StringBuilder sisältää merkkijonon "aeiou-
yäö".

6. Olkoon meillä seuraava koodi. Mitkä tyypit sopivat parhaiten merkintöjen T1, T2,
T3 ja T4 kohdalle?

public static void Main()

{

int a = 7;

string c = "kissa";

StringBuilder sb = new StringBuilder("kissa");

double tulos = SuhteellinenOsuus(sb, 's', 100);

Console.WriteLine(tulos);

}

public static T1 SuhteellinenOsuus(T2 a, T3 c, T4 sb)

Valitse kultakin riviltä yksi vaihtoehto. Jokaisella rivillä oikeasta vaihtoehdosta
saa 0.25 p., väärästä vaihtoehdosta -0.25 p. ja ”en osaa sanoa”-vaihtoehdosta 0
pistettä. Kysymyksestä saa yhteensä vähintään 0 ja enintään 1 pistettä.

Vaihtoehdot: public, static, void, bool, char, int, double, string, StringBuilder, EOS

Malliratkaisu

1A, 2D, 3C, 4B, 5AC. 6-kohdan vastaus alempana.

• Kysymys 4.1: (a) Väite pitää paikkansa. (b) Merkkijonolla ei ole length-metodia.
Length-ominaisuus löytyy, se kirjoitetaan isolla L-kirjaimella. (c) String-oliolta ei
Append-metodia löyty, StringBuilder-oliolta kylläkin. (d) Viitemuuttujan antami-
nen tulostaa olion tyypin.

• Kysymys 4.2: (d) Väite pitää paikkansa.
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Kuva 5: Tehtävän 4 pistejakauma.

• Kysymys 4.3: (a) kehveli-muuttujasta ei ole tietoa, joten emme voi olla varmo-
ja pitääkö väite paikkansa. (b) kehveli-sana on kirjoitettu yksinkertaisilla lainaus-
merkeillä, joten kyseessä ei ole merkkijono. (c) Väite pitää paikkansa. new string
-kutsu palauttaa merkkijonon, joka sitten annetaan argumentiksi taas new string
-kutsulle. (d) Vaihtoehto on syntaktisesti väärin.

• Kysymys 4.4: (b) Väite pitää paikkansa, vain jono2-muuttuja osoittaa samaan
olioon.

• Kysymys 4.5: (a) Väite pitää paikkansa. (b) Emme voi olla varmoja tästä. (c)
Väite pitää paikkansa. Tässä kysymyksessä oli siis kaksi oikeaa vaihtoehtoa. (d)
Esittelyrivin perusteella emme voi olla varmoja pitääkö väite paikkansa.

• Kysymys 4.6: T1=double, T2=StringBuilder, T3=char, T4=int.
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