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Tämän luennon rakenne

• Täydennystä olioihin ja muuttujiin: viitteet, viitetyyppit,
”vakiomuuttuja”

• Totuusarvot ja loogiset lausekkeet ja operaattorit.
• Ehtorakenne ”if-else” ja ehdollinen suoritus.
• Rakenteet ”for”, ”while”, ”do-while” ja toistuva suoritus.
• Muunnelmat suoritusjärjestyksessä: ”return”, ”break”,

”continue”.
• Valintarakenne ”switch” ja valinnainen suoritus.
• Poikkeusten käsittely ”try-catch-finally” alustavasti

(algoritmillinen idea ja vastaavat lauseet Javan syntaksissa)
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Täydennystä olioihin:
viitteet, viitetyyppit

Eilisen lopusta; oliolla voi olla viite toiseen olioon:

• Viitemuuttuja on (vain) ”osoite” tai ”osoitin” tietyntyyppiseen olioon.
• Itse olio ei sijaitse muuttujassa vaan erillään ns. kekomuistissa! Tarkennetaan

myöhemmin...
• Samaan olioon voi olla miten monta viitettä tahansa!
• Tai ei yhtään, jolloin oliolla ei ole merkitystä. Se on eloton roska!
• Viitemuuttujan arvo voi olla ”null”, jolloin se ei viittaa mihinkään.
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Täydennystä muuttujan ideaan:
”vakiomuuttuja”, globaali muuttuja

• Määre ”final” estää muuttamasta muuttujan arvoa
alustuksen jälkeen. Tällaista voi sanoa
vakiomuuttujaksi (hassun oloinen nimi mutta käytetty)
tai vakioksi.

• Määreellä ”final” on muiden kuin muuttujan yhteydessä
muita merkityksiä.

• Globaali muuttuja on sellainen, joka näkyy joka
paikkaan (vähintään käännösyksikön sisällä)

• Ainoa ”turvallinen” globaali muuttuja on vakiomuuttuja.
Tällainen on yleensä määreillä ”static final”. (Esim.
Math-luokan matemaattiset vakiot)
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Algoritmista kohti ohjelmaa

Ainakin alkuvaiheessa luo ohjelma näin:
• Ensin suomen kieltä. Raapustuksia kynällä ja

paperilla.
• Sitten täsmennetty idea ja tarvittavat muuttujat.
• Sitten ”lausekielelle” tai ”pseudokoodiksi”.
• Sitten Java-ohjelmaksi.

Myöhemmin voit alkaa hypätä vaiheita yli, kun vaiheet
alkavat tapahtua ajatuksissasi automaattisesti. Aina:

• Monen algoritmin ytimessä on propositiologiikka ja
ehdot, jotka ovat tosia tai epätosia tilanteen
mukaan.
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Logiikkaa 1/3: Totuusarvo

• Totuusarvon merkitys: ”jokin väite on totta” tai ”ei ole
totta”

• Totuusarvotyyppi Javassa ja monissa muissa kielissä
on ”boolean” (matemaatikko George Boolen mukaan)

• Arkihavainto väittämistä:
• Sataa vettä. (Totuusarvon selvittämiseksi on katsottava ulos tmv.)
• On ilta. (Totuusarvon selvittämiseksi on katsottava kelloa tmv.)
• Pätee että 5 < 10 (Totuusarvo koulumatematiikassa on ”true”.)
• Pätee että 10 < 5 (Totuusarvo koulumatematiikassa on ”false”.)
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Logiikkaa 2/3: Loogiset lausekkeet

• Looginen lauseke on lauseke, jonka tuloksena on
totuusarvo.

• Totuusarvoja antavat lausekkeen osana
(esimerkkinä Java):
• Vertailuoperaattorit: < <= == >= > !=
• Loogiset operaattorit: && || !
• Aliohjelmat ja metodit, joiden tyyppi on

totuusarvo

→ Katsotaan käytännössä Java-esimerkkejä operaattoreista ja aliohjelmista.
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Logiikkaa 3/3: Loogiset operaattorit

Tässä samalla ”totuustaulun” idea:
A B (A && B)
true true true
true false false
false true false
false false false

A B (A || B) !(A || B)
true true true false
true false true false
false true true false
false false false true

A !A
true false
false true
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Ehtorakenne ”if-else”

Syntaksi enemmän avattuna:
if (Ehto) Lause1 [else Lause2]

Suoritus:
• Jos suluissa oleva

totuusarvolauseke Ehto saa
totuusarvon ”true”, suoritetaan
Lause1.

• Voi olla ”else”-jatke (mutta ei ole
pakko). Lause2 suoritetaan, jos
Ehto EI ole tosi eli se saa
totuusarvon ”false”.

• Lauseet voivat luonnollisesti olla
lohkoja, kuten lause aina voi olla.

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v
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Toistoja 1/3: ”for”

Syntaksi tekstimuodossa:
for (Alkuasetus;Ehto;Paivitys)
Lause

Suoritus:
• Ensin suoritetaan Alkuasetus
• Sitten tarkistetaan Ehto jatkolle:

• Jos ehto on tosi, Lause
suoritetaan

• Muutoin rakenteen suoritus
päättyy

• Lauseen suorituksen jälkeen
suoritetaan Paivitys

• Tarkempi syntaksi ohitetaan
toistaiseksi

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v
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Toistoja 2/3: ”while”

Syntaksi tekstimuodossa:
while (Ehto) Lause

Suoritus:
• Jos Ehto on tosi, Lause

suoritetaan
• Sama toistuu kunnes Ehto ei

enää ole tosi

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v
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Toistoja 3/3: ”do-while”

Syntaksi tekstimuodossa:
do Lause while (Ehto);

Suoritus:
• Lause suoritetaan aina kerran
• Sen jälkeen tarkistetaan Ehto
• Toistetaan Lauseen suoritus aina

kunnes lopussa Ehto on epätosi.

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v
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Muunnelmat suoritusjärjestyksessä

Syntaksit tekstimuodossa (käyttö
lohkolauseissa!):

return [Lauseke];
break [LauseenNimi];
continue [LauseenNimi];

• return lopettaa aliohjelman,
oltiinpa algoritmirakenteen
suorituksessa tahi ei. Siis
katkaisee toistot ja ehdot!

• break katkaisee sisimmän
ympäröivän [tai ulomman,
nimetyn] lauseen mukaisen
rakenteen

• continue jatkaa suoritusta
seuraavasta kierroksesta
(keskeyttää siis yhden
toistokerran, ei koko toistoa!)

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v

v

v

v
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Valintarakenne ”switch”

Syntaksi tekstimuodossa:
switch (Lauseke) { Keissit }

Suoritus:
• Soveltuu tyypeille byte, short, char

ja int (ja ns. numeroidulle tyypille).
• Idea on valita suoritettava lause

useista vaihtoehdoista.
• break-lause keskeyttää

switch-rakenteen. Se on tärkeä
muistaa kirjoittaa, jos näin on
tarkoitus!

• ”Keissit” sisältää ”case
VakioLauseke: Lause” -ryhmiä ja
”default:”-tapauksen. Syntaksi
tarkemmin esimerkin kautta.

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v

v
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Poikkeusten käsittely alustavasti:
”try-catch-finally”

Suoritus:
• Aliohjelmat voivat ns. ”heittää

poikkeuksen”, mikäli tulee joku ns.
poikkeava tilanne.

• Heitto tapahtuu, kun throw-lause
suoritetaan.

• Throw heittää poikkeusolion, ja
suoritus hyppää silloin
aliohjelmien kutsupinossa
taaksepäin niin kauas kunnes
joku kutsuja on varautunut
poimimaan poikkeusolion luokkaa
vastaavan poikkeuksen

• Varautuminen tapahtuu
try-catch-finally -rakenteella.

Tähän palataan varmasti myöhemmin,
mm. tiedostojen yhteydessä.

Block

assert Expression

: Expression

;

if ParExpression Statement

else Statement

for ( ForControl ) Statement

while ParExpression Statement

do Statement while ParExpression ;

try Block

Catches

Catches

finally Block

switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups }

synchronized ParExpression Block

return
Expression

;

throw Expression ;

break
Identifier

continue
Identifier

;

StatementExpression ;

Identifier : Statement

Statement

v

v
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Seuraavat demot

• Seuraavissa demoissa on algoritmirakenteiden
soveltamista.

• Tehtäviä on paljon.
• Älkää polttako itseänne loppuun; kyllä tästä

kurssista voi saada vitosen vaikkei tekisi 110%
kaikista demoista!

• Valitse mielekkäitä demotehtäviä ja huolehdi, että
tekemisen lisäksi myös opit.
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Oppikirjaviitteitä

Mistä kohtaa oppikirjaa (Mika Vesterholm ja Jorma Kyppö: Java-ohjelmointi, 6.,
uudistettu painos) löytyy näitä samoja asioita:

• noin sivut 138-173, koko luku ”6 Kontrollirakenteet”.
• Omien olioluokkien tekemisestä kertovat kohdat eivät (ainakaan vielä) ole kurssin

keskiössä, vaan Javan syntaktiset elementit, tietotyypit ja perusohjelman rakenne.
• Terminologia ja lähestymistapa on kirjassa hieman eri kuin luennoilla.

Pohjimmiltaan kyse on samoista asioista!
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