
OHJ2k12 välikoe 23.3.2012
Vastaa neljään tehtävään kuudesta, siten että jokainen tehtävä OMALLE konseptilleen. 
Mikäli vastaat useampaan tehtävään, pisteiden laskussa huomioidaan neljä heikointa 
tehtävää.

TEHTÄVÄ 1. Luokan täydennys
Täydennä jääkiekko-ottelun tapahtumia hallinnoiva ohjelma toimivaksi olio-ohjelmaksi. 
Ohjelmassa ollaan kiinnostuneita vain joukkueista, maalintekijöistä, jäähyistä. 
 
Pisteytys toimivista ja kommentoiduista luokista:
 

Maali-luokka 3p

Jaahy-luokka 1p

Ottelu-luokka 2p
 
 
import java.util.ArrayList;

/**

 * Yksinkertainen ohjelma jääkiekko-ottelun, sen maalien ja jäähyjen

 * hallinnointiin

 * @author Ville

 * @version 0.9

 */

public class Jaakiekko {

    public static final int KOTI = 0;

    public static final int VIERAS = 1;

 

    public static class Maali{

         //TODO Täytä ja kommentoi

    }

     

 

    public static class Jaahy{

    private String joukkue;

    private String aika;

    private int pelaaja;

    private int kesto;
    
    public Jaahy(String j, String aika, int pelaaja, int kesto){

   //TODO Täytä ja kommentoi  

    }

 

    public String toString(){

    //TODO Täytä ja kommentoi

    }    

    }

     

    /**

     * Simppeli luokka hallinnoimaan jääkiekko-ottelun tilannetta, maaleja ja jäähyjä

     */

    public static class Ottelu{

    private final String[] joukkueet = new String[2];

    private int[] tilanne = {0,0};    

    private ArrayList<Maali> maalit = new ArrayList<Maali>();
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    private ArrayList<Jaahy> jaahyt = new ArrayList<Jaahy>();
    
    /**

     * Luodaan ottelu.

     * @param koti Kotijoukkue

     * @param vieras Vierasjoukkue

     */

    public Ottelu(String koti, String vieras){

    joukkueet[KOTI] = koti;

    joukkueet[VIERAS] = vieras;

    }  

   

    public void maali(int j, String aika, int mtekija){

              //TODO Täytä ja kommentoi

    }
    
    /**

     * Lisätään ottelutapahtumiin jäähy

     * @param j joukkue

     * @param aika pelikellon aika

     * @param pelaaja pelaajan nro

     * @param kesto jäähyn kesto

     */

    public void jaahy(int j, String aika, int pelaaja, int kesto){

    Jaahy jaahy = new Jaahy(joukkueet[j] ,aika, pelaaja, kesto);

    jaahyt.add(jaahy);

    }
    
    /** Tulostaa ottelutapahtumat */

    public void tulostaTapahtumat(){

           //TODO Tulosta joukkueet ja maalien tiedot
 

    System.out.println("");

    System.out.println("Jäähyt:");

    for(int i = 0; i < jaahyt.size(); i++) 

                   System.out.println(jaahyt.get(i));    

    }    

    }

     

    /**

     * Laitetaan ottelu alulle ja tehdään muuta maali ja lisätään pari jäähyä..

     * @param args ei käytössä.

     */

    public static void main(String[] args){    

                           //    KOTI     VIERAS  

    Ottelu ottelu = new Ottelu("Voitto", "Kiva");
   
    ottelu.maali(KOTI,"12:12", 14);

    ottelu.maali(VIERAS,"14:07", 15);    

    ottelu.maali(KOTI,"26:57", 1);    

    ottelu.jaahy(KOTI,"17:45",22,2);

       ottelu.jaahy(VIERAS,"17:46",24,5);    
    ottelu.tulostaTapahtumat();

    /* Tulostaa:

         Voitto vs. Kiva

         Maalit:

         1-0 12:12 nro 14

         1-1 14:07 nro 15

         2-1 26:57 nro 1
         
         Jäähyt:

         2 min 17:45 Voitto nro: 22

         5 min 17:46 Kiva nro: 24

  */

}

}

 

 
TEHTÄVÄ 2. Algoritmit ja testaus
 
Seuraavassa on esitetty luokka, jossa on aliohjelmia järjestetyn kokonaislukutaulukon 
ylläpitoon.
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a) Tee loput testit aliohjelmalle etsiPaikka. (2p)
b) Kuvaile sanallisesti, kuinka uuden alkion lisääminen taulukkoon tapahtuu alla olevia 
aliohjelmia käyttäen. (2p)
c) Täydennä aliohjelmat lisaa ja siirra toimivaksi. (2p)
 

 

import java.util.Arrays;

 

/**

 * Luokka, joka pitää yllä järjestettyä kokonaislukutaulukko

 */

public class JarjTaulukko {

 

/**

 * Aliohjelma, jolla kopiodaan taulukon sisältä uuteen suurempaan taulukkoon

 * @param taulukko kopioitava taulukko

 * @return uusi suurempi taulukko

 * @example

 * <pre name="test">

 * int[] tyhja = new int[0];

 * tyhja = kasvataKokoa(tyhja);

 * tyhja.length === 1;

 * Arrays.toString(tyhja) === "[0]";

 * int[] taul = new int[]{1,2,3};

 * taul = kasvataKokoa(taul);

 * taul.length === 4;

 * Arrays.toString(taul) === "[1, 2, 3, 0]";

 * </pre>

 */

public static int[] kasvataKokoa(int[] taulukko) {

return Arrays.copyOf( taulukko, taulukko.length + 1 );

}

 
 
/**

 * Aliohjelma alkioiden siirtoon yhden pykälän eteenpäin

 * @param taulukko käsiteltävä taulukko

 * @param imista indeksi, josta alkaen alkioita siirretään yksi 

        *               pykälä eteenpäin

 * @return uusi taulukko, jossa alkioita siirrelty

 * @example

 * <pre name="test">

 * #import java.util.Arrays;

 * 

 * int[] taul = new int[]{1,2,3};

 * taul = siirra(taul, 1);

 * Arrays.toString(taul) === "[1, 2, 2, 3]"

 * taul = siirra(taul, 3);

 * Arrays.toString(taul) === "[1, 2, 2, 3, 3]"

 * taul = siirra(taul, 0);

 * Arrays.toString(taul) === "[1, 1, 2, 2, 3, 3]"

 * </pre> 

 */

public static int[] siirra(int[] taulukko, int imista){

TODO: täydennä

}

 

 

/**

 * Palauttaa taulukon sen indeksin, johon lisättävä luku laitetaan

 * @param taulukko käsiteltävä taulukko

 * @param lisattava lisättävä alkio

 * @return taulukon indeksin luvulle lisattava

 * @example
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 * TODO: täydennä loput testit

 * <pre name="test">

 * int[] taul = new int[]{1,2,2,4,4,5,5,8,9,11};

 * etsiPaikka(taul, 2) === 3;

 * </pre>

 */

public static int etsiPaikka(int[] taulukko, int lisattava) {

int indeksi = 0;

for( int i = 0; i < taulukko.length; i++ ) {

if ( taulukko[i] > lisattava )

return i;

indeksi = i + 1;

}

return indeksi;

}

 

 
/**

 * Aliohjelma luvun lisäämiseksi taulukkoon

 * @param taulukko käsiteltävä taulukko

 * @param luku lisättävä luku

 * @return uusi taulukko, johon lisätty lisättävä luku

 * @example

 * <pre name="test">

 * int[] taulu = new int[0];

 * Arrays.toString(taulu) === "[]";

 * taulu = lisaa(taulu, 1);

 * Arrays.toString(taulu) === "[1]";

 * taulu = lisaa(taulu, 5);

 * Arrays.toString(taulu) === "[1, 5]";

 * taulu = lisaa(taulu, 2);

 * Arrays.toString(taulu) === "[1, 2, 5]";

 * taulu = lisaa(taulu, 2);

 * Arrays.toString(taulu) === "[1, 2, 2, 5]";

 * </pre>

 */

public static int[] lisaa(int[] taulukko, int luku) {

TODO: täydennä

}

 

 
/**

 * Testipääohjelma, tulostaa:

 * 

 * []

 * [2, 3, 4, 7]

 * [1, 2, 3, 4, 7]

 * 

 * @param args ei käytössä

 */

public static void main(String[] args) {

int[] taul = new int[0];

System.out.println( Arrays.toString( taul ));

taul = lisaa( taul, 3 );

taul = lisaa( taul, 2 );

taul = lisaa( taul, 4 );

taul = lisaa( taul, 7 );

System.out.println( Arrays.toString( taul ));

taul = lisaa( taul, 1 );

System.out.println( Arrays.toString( taul ));

}

}

TEHTÄVÄ 3. Teoriakysymyksiä
Vastaa kysymyksiin lyhyesti. Termistöä käytetään muuallakin, mutta 'Java-vastaus' riittää.

 
Ohjelmointi 2, välikoe 23.3.2012 4/7



1. Mitä ovat this ja super? (1p)
2. Mutable ja immutable olioiden erot? (1p)
3. Onko järkevää viedä luokalle Juna (vrt. tehtävä 4) parametrina tieto siitä, onko 

kyseessä pendolino vai ei? Löytyykö parempaa ratkaisua ja miksi se on parempi? 
(1p)

4. Mitä on geneerinen ohjelmointi? (1p)
5. Totta vai tarua? (2p)

Olkoot:
boolean a = true;

boolean b = false;

boolean c = true;

int x1 = 1;

int x2 = 2;

int x3 = 1;

Ovatko seuraavien väitteiden lauseet tosia? 
 
väite 1) b || b && c

väite 2) b || a || c

väite 3) a && x2 == x1 + x3

väite 4) b != (x1 == x1 % x2)

 

TEHTÄVÄ 4. Pöytätesti
Tutki ohjelman toimintaa pöytätestillä käyttäen ohessa olevaa pöytätestilomaketta. Merkitse 
kullekin riville rivinumero, sekä muuttujien kohdalle muuttujan arvo, jos se on muuttunut. 
 
Käytä merkinnöissä seuraavia merkkejä:

● & = viittaus (esim. &N1 viittaa N1-olioon keossa, N1 = 1. new)
● Merkitse * jokaisen muuttujan päälle joka on viitemuuttuja.
● ROSKA = olio muuttuu roskaksi.
● Iso X muuttujan kohdalle jos sitä ei ole olemassa.

 
01:public class Junailu {

02:    private static int lipunHinta = 50;

03:

04:    public static class Juna {

05:        private int minuuttejaMyohassa=0;

06:        private int matkustajia;

07:

08:        public Juna(boolean onPendolino, int m){

09:            if (onPendolino) minuuttejaMyohassa = 15;

10:                matkustajia = m;

11:        }

12:        public void odottele(int minuutteja) {minuuttejaMyohassa += minuutteja;}

13:        public boolean onkoTarpeeksiMatkustajia(){

14:            if (minuuttejaMyohassa++ > 20) 

15:                matkustajia += (20-minuuttejaMyohassa);

16:            if (++matkustajia <= 20) {

17:                matkustajia -= 10;

18:                return false;

19:            }

20:            else return true;

21:       }

22:       public String toString() { 

23:           return String.format(
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                 "Matkustajia %d, myöhässä %d min",matkustajia,minuuttejaMyohassa);

24:       }

25:    }

26:    public static void tarkastaTilanne(Juna j){

27:        if (!!!j.onkoTarpeeksiMatkustajia()) lipunHinta++;

28:        lipunHinta += 5;

29:    }

30:

31:    public static void main(String[] args){

32:        Juna pendo = new Juna(true,40);

33:        Juna pika = new Juna(false,20);

34:        pendo.onkoTarpeeksiMatkustajia();

35:        pendo.odottele(30);

36:        pika.odottele(20);

37:        pika.onkoTarpeeksiMatkustajia();

38:        tarkastaTilanne(pendo);

39:        tarkastaTilanne(pika);

40:        System.out.println(pendo);

41:        System.out.println(pika);

42:        System.out.printf("Lippu maksaa %d euroa.", lipunHinta);

43:    }

44:}

 

TEHTÄVÄ 5. Perintä
Alla on toteutettu abstrakti (=luokassa vähintään yksi toteuttamaton metodi) Ase-luokka. 
Toteuta Haulikko-luokka, jotta main-metodin käyttöesimerkki toimii. (4p) Toteutuksen 
jälkeen vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:
a) Miksi seuraava ei toimi: Haulikko haulikko = new Ase(); (1p)
b) Mitä final-määre tarkoittaa hyokkaa(int kerrat)-aliohjelmassa? (1p)
 
/**

 * Ase-luokka

 * @author Hekku2

 * @version 16.3.2012

 */

public abstract class Ase {

     

    /**

     * Hyökkää aseella monta kertaa

     * @param kerrat Kuinka monta kertaa hyökätään

     */

    public final void hyokkaa(int kerrat){

        for (int i = 0; i < kerrat; i++) {

            hyokkaa();

        }

    }

     

    /**

     * Hyökkää aseella

     */

    public abstract void hyokkaa();

     

    /**

     * Testipääohjelma

     * @param args Ei käytössä

     */

    public static void main(String[] args){

        Ase haulikko = new Haulikko();

        haulikko.hyokkaa(4);

    }

}

 
TEHTÄVÄ 6. Tiedoston luku ja kirjoitus
 
Käytössäsi on oheisen mallin mukainen "henkilot.dat"-tiedosto (jossa voisi oikeasti olla 
kymmeniä tuhansia rivejä). Tee ohjelma joka lukee tiedostoa ja SAMALLA kirjoittaa toiseen 
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tiedostoon henkilön etunimen ja ajoneuvon rekisterinumeron. Tulostiedostoon halutaan vain 
ne henkilöt, joilla on ajoneuvo.  Eli ei hyväksytä ratkaisuja, joissa koko tiedosto ensin luetaan 
listaan tai tulos tehdään listaan joka talletetaan tiedostoon (mitä huonoa näissä ratkaisuissa 
olisi?). Muista huolehtia, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa tiedostot tulevat suljetuksi. 
Saa käyttää myös Java 1.7 mahdollisuuksia, mutta ei ole pakko.
Merkkijonojen paloitteluun voit käyttää Mjonot-luokkaa (mutta pärjää hyvin Javan 
valmiillakin luokilla).
 
Tiedostosta henkilot.dat

Aku|Ankka|313

Hessu|Hopo|

Mikki|Hiiri|XYZ-123

 

tulisi tiedosto autolliset.txt
Aku|313

Mikki|XYZ-123
 

 

 
Ohjelmointi 2, välikoe 23.3.2012 7/7


