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Tämän luennon rakenne

• Jatketaan demovastausten oikaisuhoitoa – eli
miten tulevaisuudessa teet parempia ohjelmia.

• Toiveuusintoja: Suoritusjärjestys, viitemuuttujien
piirtäminen; mitä muita muuttujia on kuin paikallisia
muuttujia; while-rakenteen käyttöesimerkki.

• ”Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan”: tehdään
itse pieni leluluokka, johon kuuluvia olioita voi
tehdä.
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Demo demosta

→ Katsotaan paria sattumanvaraisesti valittua
demovastausta, ja mietitään saisiko niistä ehkä
jotenkin paremmat pienellä tuunaamisella.

. . . Varsinainen algoritmi käsiteltävien vastausten
valitsemiseksi oli:

1. Valitse satunnainen demovastaus

2. Jos vastaus on liian hyva, toista kohdasta 1.

3. Lopulta loytyy jotain, mistä voi oppia.
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Toiveuusintoja

• Suoritusjärjestys, viitemuuttujien piirtäminen
• mitä muita muuttujia on kuin paikallisia muuttujia;
• while-rakenteen käyttöesimerkki.
• Mitä muuta halutaan kerrata?
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Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan

→ tehdään pieni leluluokka, josta voi tehdä olioita.

Huomioitavaa:

• Olion luomista sanotaan myös instantoinniksi (engl. instantiation).

• Olioyksilöä sanotaan instanssiksi (engl. instance).

• Olion sisältämiä data-alkioita sanotaan attribuuteiksi (engl. attribute).

• Olion rajapinta koostuu julkisista metodeista

• Oliot sijaitsevat kekomuistissa. Instanssia käytetään kutsumalla luokassa
määriteltyä metodia instanssin viitteen kautta.

• Pääsääntö: Attribuutit privaateiksi! Käyttö ns. saanti- ja asetusmetodien (engl.
getters, setters) kautta.

• Olio-ohjelmointi ja niihin liittyvä ajatusmalli kannattaa opetella kunnolla.
Ohjelmoinnin näkökulmasta mm. kurssit Ohjelmointi 2 + lisäosat, GKO.

• Kaiken takana pysyvät Ohjelmointi 1:llä nähdyt perusasiat: Tietokoneen toiminta,
datan esitysmuodot, suoritusjärjestyksen ohjaus, aliohjelmat (joita
olio-ohjelmoinnissa sanotaan metodeiksi tai jäsenfunktioiksi).
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Oppikirjaviitteet / koko kurssi

Oppikirjasta (Vesterholm & Kyppö: Java-ohjelmointi, 6., uudistettu p.) tätä kurssikertaa
tukevaksi sisällöksi muodostui:

• luku ”5 Luokat ja oliot”, kaikki paitsi ”5.7 Luokkakaavion luokan toteuttaminen”
(vielä ei itse tehty instantoitavia luokkia kuin kokeilun vuoksi viimeisessä
demossa).

• luku ”6 Kontrollirakenteet”, kokonaisuudessaan.

• luku ”7 Merkit ja merkkijonot”, kokonaisuudessaan.

• luku ”8 Taulukot”, kokonaisuudessaan.

• luku ”11 Kun jokin menee kuitenkin pieleen – poikkeukset”, kokonaisuudessaan

• luku ”12 Testaus ja virheiden etsintä” (’assert’ jää tulevaisuuden haasteeksi;
debuggeri sen sijaan todella tärkeä!)

• luku ”13 Mistä apua?”, kokonaisuudessaan

• luku ”20 Tiedostot ja tietovirrat”, alkupuoli, sivut 461-466.
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Mitä seuraavaksi

Seuraavia sivuttiin kurssilla hyvin alustavasti. Jos jostain syystä et pääse Ohjelmointi
2:een, näistä on hyvä jatkaa omatoimisesti:

• luku ”9 Javan perusteet”, Ei kuulu Ohjelmointi 1:een, mutta ON SEURAAVA
opiskeltava asia pian ykkösen jälkeen, jos jatkaa Java-kielellä.

• luku ”10 Kokoelmat – olioiden säilyttäjät”, käsiteltiin hyvin köykäisesti. Myös heti
seuraavaaksi!

• Luvut 1-4 voi selata jossain vaiheessa pikajohdannoksi oliomaiseen suunnitteluun.

Näiden lisäksi oppikirjan loppupuoli tarjoaa johdannot Javan käyttämiseen ohjelmoinnin
perusgenreihin: Graafiset käyttöliittymät, Internet, komponenttiohjelmointi ja
tapahtumapohjaisuus, rinnakkaisuus & säikeet (yhä tärkeämpää tulevaisuudessa, kun
moniydinprosessorit yleistyvät), tietokannat.
Mm. oliosuunnitteluun kannattaa hakea oppia lisäkirjallisuudesta tai kursseilta!
Ohjelmointi 1 oli vain erittäin lyhyt johdanto!
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Huomenna viimeistä kertaa

Huomenna eli 20.11.2007 on viimeinen luento klo
10-12.
Paikka on Auditorio 2!
Tukiopetukset ja demot jatkuvat tämän viikon.
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