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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on löytää mahdollisimman kattava kokoelma 

harjoitustehtäviä ohjelmoinnin jatkokurssille. 

Tässä työssä tutkitaan ohjelmoinnin jatkokurssin kehitystarpeita. Työssä käydään 

läpi kurssilla aiemmin käytettyjä harjoitustehtäviä sekä käsiteltäviä aiheita. Näiden 

perusteella kartoitetaan aiemmissa harjoitustehtävissä mahdollisesti olleet puutteet ja 

pyritään tekemään uudet harjoitustehtävät siten, että ne kattavat mahdollisimman 

hyvin kurssin aiheet. Tehtävät pyritään suunnittelemaan siten, että aiempaa 

ohjelmointiosaamista pystytään käyttämään hyväksi mahdollisimman paljon.  

Tutkimus perustuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Käytännön ohjelmointi 

nimiseen kurssiin. Tämä on ohjelmoinnin jatkokurssi, jolla käytetään 

ohjelmointikielenä C-kieltä. 
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Aim of this bachelor's thesis is to find comprehensive collection of exercises for the 

second programming course. 

In this work education development of the 2nd programming course was studied. Old 

exercises used and subjects in course will be checked through. Based on possible 

weaknesses in old exercises new ones are done so that all major parts handled in 

course are with. Also earlier skills with programming try to be concerned as much as 

possible.  

This study is based on course named Practical Programming which is second 

programming course in Lappeenranta University of Technology. C-language is used 

in this course.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Tietotekniikkaa on nykyään yhä useammassa laitteessa. Näiden laitteiden 

ohjelmointiin tarvitaan uusia henkilöitä. Näitä henkilöitä koulutetaan muun muassa 

yliopistoissa. Kuten muussakin opetuksessa myös ohjelmoinnin opetuksessa 

lähdetään liikkeelle perusasioista. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa LUT:ssa (Lappeenranta University of 

Technology) [1] ohjelmoinnin perusteiden opiskelu aloitetaan Python- 

ohjelmointikielellä. Python-kieli on suhteellisen yksinkertainen tulkattava kieli, jolla 

on helppo päästä alkuun. Python-kielellä on etujensa lisäksi kuitenkin myös 

rajoitteensa. Python-kieli ei sovellu reaaliaikavaatimuksiin eikä kovin hyvin 

laitteistopohjaisiin ratkaisuihin. Näihin tarkoituksiin on olemassa muita 

ohjelmointikieliä, kuten C ja siitä edelleen kehitetty C++. 

LUT:ssa ohjelmoinnin opetusta jatketaan C kielellä Käytännön ohjelmointi-kurssilla. 

[2] Aiempina vuosina tällä kurssilla on käytetty Viope Oy:n Ohjelmoinnin perusteet 

C kielellä -kurssin harjoituksia. Kyseinen kurssi on kuitenkin tarkoitettu 

ensimmäiseksi ja sen harjoitukset eivät täysin vastaa jatkokurssin tarvetta. 

Käytännön ohjelmointi-kurssin harjoitustehtävät kaipaavat siis kehitystä. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tehdä mahdollisimman kattava kokoelma 

harjoitustehtäviä ohjelmoinnin jatkokurssille. Työ perustuu Lappeenrannan 

teknillisen ylipiston Käytännön ohjelmointi nimiseen kurssiin ja sillä käytettäviin 

harjoitustehtäviin. Tästä syystä tässä työssä käytettävä ohjelmointikieli on C-kieli, 

jota myös kyseisellä kurssilla käytetään. Muut kielet, lukuun ottamatta joitakin 

vertauksia Python-kieleen, rajataan pois tästä työstä. 

Tämä työ liittyy ohjelmoinnin jatkokurssiin, joten lukijan oletetaan tietävän 

perustiedot ohjelmoinnista.  Tutkimuksen pääpaino on ohjelmoinnissa, joten muut 

ohjelmistotuotantoon liittyvät aiheet rajataan pois. 
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Opetusmenetelmiä etsitään ja tutkitaan muun muassa tietotekniikan 

opetussuunnitelmia tekevän ACM:n (Association for Computing Machinery) [3] 

kehittämistä suosituksista. 

1.3 Kandidaatintyön rakenne 

Luvussa kaksi kerrotaan lyhyesti C-kielestä ja Unixista sekä tehdään katsaus alan 

kirjallisuuteen. Luvussa esitellään myös käytettävä ohjelmoinnin tyyliopas. Luvussa 

tutkitaan lisäksi aiemmin tehtyjä ratkaisuja sekä käydään läpi tutkimusmenetelmiä. 

Kolmas luku keskittyy tutkimukseen. Luvussa käydään läpi kurssilla käsiteltävät 

asiat sekä tutkitaan vanhojen tehtävien rakennetta. Vanhojen harjoitustehtävien 

puutteet kirjataan ylös sekä suunnitellaan uudet tehtävät näiden perusteella. 

Neljännessä luvussa tutkitaan työn tuloksia. Luvussa otetaan myös kantaa tehtävistä 

saatuihin tuloksiin ja tehdään katsaus palautekyselyn tuloksiin. 

Viidennessä luvussa pohditaan mikä oli hyvää ja mikä huonoa. Lisäksi mietitään 

mitä jäi tekemättä ja kuinka työtä voisi parantaa. 
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2 ESITUTKIMUS 

2.1 Unix ja C-kieli lyhyesti 

C-kieli on kehitetty 1970-luvun alussa. Alunperin se kehitettiin 

järjestelmäohjelmointiin, mutta Unixin yleistyessä sitä alettiin käyttää muuhunkin. 

Iästään huolimatta C on edelleen suhteellisen yleinen kieli varsinkin 

laitteistoläheisissä ratkaisuissa. C-kieli standardoitiin ja viimeisin standardi on 

ISO/IEC vuodelta 1999, joka tunnetaan paremmin nimellä C99. C-kielen merkitys 

moniin nykyisiin ohjelmointikieliin on suuri. Monien kielien syntaksi muistuttaa 

paljon C:n syntaksia. Jotkut uudet ohjelmointikielet, kuten C++, C# ja Java 

pohjautuvat C-kieleen. C-kieli on tehty proseduraaliseen ohjelmointiin eikä se tue 

olio-ohjelmointia. [4] 

C-kieli koostuu yksinkertaisesta ytimestä, jota on laajennettu erilaisilla kirjastoilla. 

Esimerkiksi syöttö ja tulostus vaativat stdio.h-kirjaston sisällyttämistä ohjelmaan. C-

kielessä on mahdollista käyttää osoittimia, joilla päästään käsiksi suoraan 

tietokoneen muistiin. Ohjelmoija voi määritellä omia tietueita, joiden avulla voidaan 

käsitellä erityyppisiä toisiinsa liittyviä muuttujia yhdessä. 

C-kielisiä ohjelmia voidaan tehdä monilla eri välineillä eri käyttöjärjestelmissä. 

Ohjelmakoodin kirjoittaminen ei sinänsä eroa eri käyttöjärjestelmien kesken, mutta 

kääntämisessä ja ohjelmien ajamisessa on kuitenkin paljon eroja. Tässä työssä 

ohjelmien kääntämiseen ja ajamiseen käytetään Ubuntu 12.04 käyttöjärjestelmää ja 

koodin kirjoittamiseen Gedit (kuva 1) nimistä tekstieditoria. Linuxille löytyy myös 

useita integroituja ohjelmistoympäristöjä, joilla saa kirjoitettua ja käännettyä koodin 

suoraan ilman komentoriviä. Esimerkiksi NetBeans [5] on tällainen 

ohjelmointiympäristö.  

C-ohjelmointi Unix / Linux ympäristössä on luonnollista. Tämä käyttöjärjestelmä on 

kirjoitettu C-kielellä ja kääntäjät ovat ilmaisia ja asennettuna suoraan 

käyttöjärjestelmään. Ubuntu 12.04 sisältää valmiiksi asennetun GCC- kääntäjän 

(kuva 2), jota tässä työssä käytetään. Kyseinen Linux-versio sisältää useita koodin 

kirjoittamiseen soveltuvia tekstieditoreita. Koodi kirjoitetaan editorilla ja käännetään 

sekä ajetaan komentorivillä.  
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Kuva 1, Esimerkkiohjelma Gedit tekstieditorissa. 

 

 

Kuva 2, Esimerkkiohjelman kääntäminen ja ajaminen Ubuntun komentorivillä. 

 

Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaisen ohjelman C-kielinen lähdekoodi. Ohjelma 

tulostaa ajettaessa näytölle tekstin "Esimerkkiohjelma." ja vaihtaa sen jälkeen riviä. 

Kuvasta 2 nähdään saman esimerkkiohjelman kääntäminen. Kääntäminen 

suoritettavaan muotoon tapahtuu seuraavalla käskyllä:  

 gcc -o esimerkkiohjelma esimerkkiohjelma.c 

 

Kääntäjälle voidaan antaa myös erilaisia parametreja tarpeen mukaan. Esimerkiksi -

ansi määre tarkoittaa, että lähdekoodi tarkistetaan ja sitä verrataan ANSI C 

standardiin. Vastaavasti -Wall tarkoittaa sitä, että kääntäjä näyttää kaikki varoitukset. 

Edellinen esimerkki -ansi ja -Wall määreillä olisi seuraavanlainen: 

 gcc -o esimerkkiohjelma esimerkkiohjelma.c -ansi -Wall 

Kuvassa 2 on esitetty myös esimerkkiohjelman ajaminen. Ajaminen tapahtuu 

käskyllä:  

 ./esimerkkiohjelma 

 

Hyvä ja yhtenäinen ohjelmointityyli on tärkeää koodin luettavuuden ja 

ymmärrettävyyden vuoksi. Ohjelmointityylillä tarkoitetaan koodin kirjoitustyyliä ja 

ulkoasua. Yrityksillä ja yhteisöillä voi olla omia tyylioppaita, jonka mukaan 

lähdekoodi muotoillaan. Tässä työssä käytetty tyyliopas perustuu Tampereen 

teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen C++ -tyylioppaaseen [6] 

soveltuvin osin. Koska kyseinen tyyliopas on tehty C++ -kielelle, sitä on hieman 
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muokattu, jotta se sopii paremmin C-kielen tarpeisiin. Alla on esitelty tässä työssä 

käytettävän tyylioppaan pääkohdat. 

 Lähdekooditiedoston pääte on aina .c 

 Otsikkotiedoston pääte on aina .h 

 Kommentit Ansi-C muodossa /*......*/ 

 Otetaan käyttöön vain tarvittavat kirjastot #include käskyllä 

 Kommentit ja symboliset nimet (esim. muuttujat) samalla kielellä. 

 Muuttujien nimet eivät saa alkaa alaviivalla. 

 Muuttujien ja funktioiden nimet alkavat pienellä kirjaimella ja loput sanat 

isolla. 

 Primitiivejä if, else, while, do ja for seuraa aina koodilohko ja se on 

sisennetty yhdellä välilyönnillä. 

2.2 Tutkimustietoa C-kielen opetuksesta 

Tässä kandidaatintyössä tutkittava Käytännön ohjelmointi C-kielellä on LUT:ssa 

jatkoa Ohjelmoinnin perusteet Python-kurssille. C-kielen opiskelu perustuu näin 

ollen aiempaan Python-osaamiseen.  

Joseph D. Oldham Centre Collegesta Yhdysvalloista on tehnyt tutkimusta jatko-

opinnoista Pythonin jälkeen. Hän on todennut, että nopeat tulokset Pythonin kanssa 

edistävät onnistumisia myös jatkossa muiden ohjelmointikielien kanssa. Pythonia 

ensikielenä opiskelleet tottuvat muun muassa aliohjelmien käyttöön ja 

moduulijakoon. Moduulijakoa ja aliohjelmia tarvitaan, joten aikaisin opittua voi 

käyttää hyväksi myöhemminkin. C-ohjelmat jaetaan usein samalla tavalla 

moduuleihin kuin Python-ohjelmat. Myös C-kielen aliohjelmat toimivat vastaavasti. 

Muina etuina hän mainitsee myös silmukka- ja ohjausrakenteiden käytön oppimisen. 

Oldham nosti Pythonia ensikielenä opiskelleiden keskuudesta esiin muun muassa 

funktioiden välisten parametrien välityksen sekä osoittimien käytön vaikeuden 

verrattuna C-kielellä aloittaviin. Näitä on siis syytä käydä läpi uuden 

ohjelmointikielen tapauksessa. [7] 

Bruce Adcock et.al Ohion osavaltion yliopistosta sekä Joseph E. Hollingsworth 

Indianan yliopistosta Yhdysvalloista ovat tutkineet opiskelijoiden yleisimmin 

tekemiä virheitä osoittimien ja muistinhallinnan kanssa. Osoittimet ovat yleisiä C-

ohjelmoinnissa, joten niillä on helppo saada koko ohjelma sekaisin. Tutkimuksen 
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mukaan suurin osa opiskelijoiden tekemistä virheistä johtui muistivuodoista sekä 

osoittimista, jotka eivät osoita mihinkään. Tästä päästiin johtopäätökseen, että 

osoittimien käyttöä voitaisiin opettaa muun muassa kuvien avulla. Opiskelijalle 

esitetään kuva, johon on nuolin merkitty osoittimet ja muuttujat. Adcock et.al 

huomasivat myös, että virheet pitäisi havaita heti ja niistä pitäisi saada tarkka kuvaus. 

Näin opittaisiin paremmin välttämään virheitä. [8] 

Stephen Bloch matematiikan ja tietojenkäsittelyn osastolta Adelphin Yliopistosta 

kirjoittaa tutkielmassaan opettavansa opiskelijoille ensin erityyppiset muuttujat. 

Muuttujatyyppejä ovat kokonaisluku, numero ja merkki ja esimerkiksi. C-kielessä 

muuttujien tyypitys on tärkeä asia. Python-ohjelmassa samaan muuttujaan voi 

tallentaa mitä vaan tietoa eikä muuttujia tarvitse alustaa johonkin tiettyyn tyyppiin. 

C-ohjelmassa tapahtuu virhe, jos merkkiä yrittää tallentaa kokonaislukumuuttujaan. 

Seuraavana Blochilla on vuorossa eri tietorakenteiden esittely. Järjestys on looginen 

ja samaa tullaan käyttämään myös tässä työssä. Kun tietorakenteet on opittu 

opetellaan aliohjelmat eli funktiot. Tästä päästään taas luontevasti rekursioon. [9] 

2.3 Tutkimusongelma ja ratkaisutapa 

Tässä työssä tutkitaan LUT:n ohjelmoinnin jatkokurssin opetusta erityisesti 

harjoitustehtävien osalta. Jatkokurssilla on harjoitustehtäviä, jotka eivät täysin vastaa 

tarvetta. Tästä päästäänkin loogisesti tutkimusongelmaan.  

    Kuinka kehittää ohjelmoinnin jatkokurssille soveltuvat harjoitustehtävät? 

Lähden ratkaisemaan ongelmaa aiempien tutkimustulosten ja omien kokemusten 

pohjalta kyseisistä ohjelmointikielistä. Carl Burch ja Hendrix College Toronton 

yliopistosta ovat kirjoittaneet lyhyen artikkelin "C for Python programmers", eli C 

kieltä Python-ohjelmoijille. [10] Käytän myös tätä artikkelia tutkimuksessa, koska 

LUT:ssa ohjelmoinnin peruskurssi on opiskeltu Python kielellä. C-kielen rakenteiden 

osalta käytän apuna Kasurisen ja Nikulan C-kieli ja käytännön ohjelmointi osa 1 

opasta. [11] 
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Tutkimuksessa perehdytään seuraaviin asioihin: 

 Käytännön ohjelmointi-kurssilla käsiteltävät aihepiirit 

 Aiempien harjoitustehtävien tutkimus 

 Uuden harjoitustehtäväpaketin kokoaminen ja aiemman Python osaamisen 

soveltaminen 
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3 TUTKIMUS 

Kuten aiemmin jo mainittiin tämä tutkimus perustuu LUT:n Käytännön ohjelmointi -

nimiseen kurssiin. Tässä tutkimuksessa käytetään vuosien 2013 ja 2014 kurssien 

sisältöä. Kurssin sisältö ja aihealueet on haettu yliopiston Noppa-järjestelmästä 

kyseisen kurssin kotisivulta. [12] Kurssin aiemmat harjoitukset on haettu sähköisestä 

oppimisympäristöstä Viopesta vuoden 2012 kevään kurssilta. [13] 

Aluksi käydään läpi kurssilla käsiteltävät aiheet. Tämän jälkeen tutkitaan aiemmat 

harjoitustehtävät. Tutkimuksen jälkeen tehtävistä luodaan jäljitettävyysmatriisi, josta 

nähdään tehtävissä käsitellyt asiat. Jäljitettävyysmatriisista on helppo tarkistaa 

kuinka moni asia on mukana myös käytännön harjoituksissa. Puutteet ja muut 

mahdolliset seikat otetaan huomioon uusia harjoitustehtäviä suunniteltaessa. Uudet 

tehtävät pyritään tekemään siten, että mahdollisimman monta asiaa saadaan mukaan 

tehtäviin. Uusia tehtäviä luotaessa pyritään ottamaan huomioon myös aiempi Python-

kielen osaaminen mahdollisuuksien mukaan. 

3.1 Käytännön ohjelmointi -kurssin aihepiirit 

Kurssi kestää 14 viikkoa ja se on jaettu myös neljääntoista osaan. Kurssin aiheet ovat 

seuraavat: 

1. Johdanto 

2. C-ohjelman peruselementit ja toiminnot 

3. Ohjausrakenteet 

4. Aliohjelmat ja tiedostot 

5. Tietorakenteet ja rekursio 

6. Tietorakenteet, osoittimet, muistinhallinta 

7. Dynaaminen muistinhallinta 

8. Arkkitehtuuri 

9. Suunnittelu ja toteutus 

10. Koodin tarkastaminen 

11. Moduulitestaus 

12. Integrointi- ja systeemitestaus 

13. Testauksen hallinta ja automatisointi 

14. Kertaus ja yhteenveto 
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Kurssin sisällössä on jonkin verran aiheita, jotka eivät suoranaisesti liity tähän 

työhön. Jo aiemmin rajattiin pois muut ohjelmistotuotantoon kuuluvat asiat paitsi 

toteutus eli ohjelmointi. Johdannossa käsitellään Linux ympäristöä ja C-ohjelmaa 

yms. perusasioita. Niitä ei oteta mukaan harjoitusmateriaaliin. Lisäksi muista aiheista 

esimerkiksi suunnittelu ja testaus jätetään sellaisenaan pois. Toki ne tulevat mukaan 

myös jokaisen harjoitustehtävän kohdalla epäsuorasti.   

3.1 Vanhat harjoitustehtävät 

Vanhoista harjoitustehtävistä koottiin aluksi paketti, johon kasattiin kaikki tehtävät 

kuvauksineen ja esimerkkiratkaisuineen. Vanha tehtäväpaketti oli jaettu 

kolmeentoista lukuun. Näissä tehtävissä lähdettiin liikkeelle ihan perusasioista ja 

neljä ensimmäistä lukua olikin käytännössä samaa perusasiaa. Tehtäviä oli vain 1 tai 

2 lukua kohden. Vasta viidennessä luvussa päästiin ohjausrakenteisiin, jotka ovat 

kurssilla aiheena viikolla 3. Kuudennessa luvussa harjoiteltiin edelleen 

ohjausrakenteita. Seitsemännessä luvussa vuorossa olivat aliohjelmat. Nämäkin oli 

käsitelty kurssilla jo viikolla neljä. Kurssilla käsiteltiin myös tiedostot viikolla neljä, 

mutta vanhoissa harjoitustehtävissä ne tulivat vasta luvuissa 9 ja 10. 

Yhdennessätoista luvussa käsiteltiin yksinkertaisia tietorakenteita ja vasta luvussa 12 

osoittimia. Viimeisessä luvussa harjoiteltiin taulukoita ja osoittimia. 

Harjoitustehtäviä oli yhteensä 30 kappaletta. 

Vanhat tehtävät koottiin jäljitettävyysmatriisiin, jotta niistä saatiin kokonaiskuva. 

Matriisin avainsanoiksi pyrittiin valitsemaan kurssin ja C-kielen kannalta tärkeitä 

asioita. Taulukossa 1 on tiivistelmä matriisista.  

Taulukko 1, Tiivistelmä aiempien tehtävien jäljitettävyysmatriisista. 

Avainsana kpl   Avainsana kpl   Avainsana kpl 

char 2   komentoriviparametrit 1   scanf 20 

do - while 2   linkitetty lista 0   struct tietorakenne 3 

float 4   matriisi 2   switch - case 1 

for 10   merkkijono 7   taulukko 8 

funktio 7   modulit 0   tiedosto 7 

funktion paluuarvo 2   muistinhallinta 0   tiedosto binaari 0 

if 13   operaattori 21   vakio 0 

int 26   osoitin 10   while 0 

kirjastot 2   printf 30       
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Taulukosta nähdään, että tehtävistä puuttuu monta kurssilla käsiteltyä asiaa. 

Esimerkiksi toistorakenteista puuttuu while, binaaritiedostoja ei ole käsitelty lainkaan 

eikä yhtään vakiota tullut vastaan. Dynaaminen muistinhallinta ja linkitetty lista ovat 

C-kielen tärkeimpiä asioita. Näitäkään ei tehtävistä löytynyt. Switch - case ja 

komentoriviparametrit löytyivät vain yhdestä tehtävästä. Kirjastot ovat myös 

olennainen osa C kieltä. Niitä oli käytetty kahdessa tehtävässä. Sen sijaan syöttö ja 

tulostusfunktioita sekä operaattoreita oli käytetty runsaasti. Funktioitakin oli 

käytetty, mutta paluuarvoja harvemmin. Tehtävistä painottuu selvästi peruskurssin 

luonne. Reilut 76% avainsanojen osumista osuu kurssin viikoille 1 - 3. Loppupään 

hankalampia aiheita harjoitellaan siis huomattavan vähän. Osumien prosenttiosuus ei 

kuitenkaan anna täysin tarkkaa kuvaa tehtävistä, sillä syöttöä, tulostusta ja 

operaattoreita tarvitaan lähes jokaisessa ohjelmassa.  

3.2 Uudet harjoitustehtävät 

Uudet harjoitustehtävät pyritään tekemään siten, että vanhojen tehtävien pahimmat 

puutteet tullaan korjaamaan. Rajoituksena on tehtävien jakaminen ainoastaan 

seitsemälle viikolle. Mikäli kaikki asiat otetaan mukaan tulee tehtävien lukumäärä / 

viikko kasvamaan. Toki pitää ottaa huomioon, että kyseessä on jatkokurssi, eli 

kaikkia asioita ei tarvitse harjoitella niin paljon. Uusia asioita pyritään 

harjoittelemaan enemmän. Tehtävät tulevat sähköiseen oppimisympäristöön, jossa 

ratkaisujen tarkistus perustuu tulosteiden vertailuun. Toteutuksessa pyritään 

huomioimaan tämä asia. Tehtävän ratkaiseminen oikein tulee olla helpompaa ja 

mielekkäämpää, kuin pelkän tulostuskoneen tekeminen.  

3.2.1 C-ohjelman peruselementit ja toiminnot 

C-kielestä löytyy eroavaisuuksista huolimatta paljon samanlaisia rakenteita kuin 

Python-kielestä. Molemmissa kielissä käytetään esimerkiksi erilaisia operaattoreita ja 

muuttujia. Useimmat operaattorit, kuten esimerkiksi sijoitusoperaattori toimivat 

molemmissa kielissä samalla tavalla. Muuttujien käytössä on aika paljon eroa. C on 

vahvasti tyypitetty kieli, joten muuttuja täytyy ennen käyttöä alustaa johonkin 

tiettyyn tyyppiin. Alustuksen jälkeen muuttujaa voidaan käyttää vain kyseisen 

tietotyypin tiedon tallentamiseen ja lukemiseen. Syöttö ja tulostus ovat jokaisen 

ohjelman perustoimintoja. Python-kielen input-funktio vastaa C-kielen scanf-

funktiota ja vastaavasti print - ja printf -funktiot vastaavat toisiaan. Näiden käyttö 

poikkeaa kuitenkin aika paljon toisistaan. C-kieli itsessään ei sisällä syöttö- eikä 
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tulostusfunktioita vaan niitä varten tarvitaan erillinen kirjasto stdio.h. Pythonilla 

tulostus ja syöttö onnistuvat ilman eri kirjastoa. Perusasioista tulee myös muistaa C-

kielen koodirivin päätemerkki puolipiste. Tällaista ei Pythonissa ole. Vastaavasti 

koodilohkojen sisentäminen ei C:ssä ole pakollista. Kaikki nämä ovat ohjelmoinnin 

peruselementtejä, joiden käyttö täytyy osata ennen kuin siirtyy eteenpäin. 

Harjoitustehtävien suunnittelussa otetaan huomioon samankaltaiset asiat, joita ei 

tarvitse enää opetella uudestaan, vaan kertaus riittää. Uusia asioita käsitellään 

perusteellisemmin.  

Seuraavassa esimerkkejä tehtävissä käsiteltävistä perusrakenteista. 

 Syöttö- ja tulostuskirjaston ottaminen käyttöön. 

 #include <stdio.h> 

 Muuttujatyypit ja alustus 

- int kokonaisluku=0; 

- float liukuluku=0.0; 

- char merkki="a"; 

 Syöttö ja tulostusfunktioiden käyttäminen 

- printf ("Tulostetaan tekstiä konsoliin"); 

- printf ("Tulostetaan luku %d", luku); 

- scanf ("%d", &luku); 

 

3.2.2 Ohjausrakenteet 

Ohjausrakenteet ohjaavat nimensä mukaisesti ohjelman suoritusta. Python sisältää 

kolme ohjausrakennetta. Nämä if, for ja while rakenteet löytyvät myös C-kielestä. 

Näiden toimintalogiikka on sama molemmissa kielissä. C-kieli sisältää näiden lisäksi 

switch-case, do-while ja harvemmin käytetyn goto rakenteen, joita ei Python kielestä 

löydy. Operaattorit liittyvät läheisesti ohjausrakenteisiin. Usein toistorakenteen 

lopetusehtona tai valintarakenteen ohjausehtona käytetään vertailua kahden arvon 

välillä.  

Valintarakenne if voi sisältää else if -osioita rajattoman määrän. Myös else -rakenne 

on vapaavalintainen.  Kumpikaan edellä mainituista ei voi kuitenkaan olla ilman if -

rakennetta.  
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Toistorakenteet for ja while eroavat hieman toisistaan. For -rakenteessa toistojen 

määrä on tiedettävä ennen aloitusta. While -silmukka pyörii kunnes lopetusehto 

täyttyy. While -silmukan lopetusehto voi täyttyä heti ensimmäisellä toistolla, joten 

sitä ei välttämättä suoriteta kertaakaan. C-kielestä löytyvä do-while - rakenne 

poikkeaa hieman pelkästä while rakenteesta. Tämä rakenne suoritetaan vähintään 

yhden kerran. Muuten toimintalogiikka on sama. 

C-kielestä löytyvään switch- case- rakenteeseen Pythonista ei löydy suoraa 

vastinetta. Rakenne muistuttaa kuitenkin toiminnaltaan if, else if else rakennetta. 

Switch - osa ohjaa suorituksen oikeaan case - lohkoon. Mikäli oikeaa case - lohkoa ei 

löydy voidaan käyttää default lohkoa, joka vastaa else lohkoa if - rakenteessa. 

Seuraavassa esimerkkejä tehtävissä käsiteltävistä ohjausrakenteista. 

 Valintarakenteet 

- if (luku>5) 
   printf ("Luku on suurempi kuin viisi"); 

else if (luku<5) 

   printf ("Luku on pienempi kuin viisi "); 

else 

   printf ("Luku on viisi"); 

 

- switch (luku) { 

   case (1): 

      printf ("Vaihtoehto 1"); 

      break; 

   case (2): 

      printf ("Vaihtoehto 2"); 

      break; 

   default: 

      printf ("Pieleen meni"); 

      break; 

} 

 

 Toistorakenteet 

- for (i=1; i<=10; i++) 

   printf ("%d kierros\n", i); 

 

- int i=1; 

while (i<=10) 

   printf ("%d kierros\n", i++); 

 

- int i=1; 

do { 

   printf ("%d kierros\n", i++); 

while (i<=10); 
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3.2.3 Aliohjelmat, tiedostot ja kirjastot 

Proseduraalisessa ohjelmoinnissa ohjelman rakenne koostuu pääohjelmasta ja 

aliohjelmista eli funktioista. Tämä pätee sekä Python että C-ohjelmointiin. 

Pääohjelma suoritetaan aina, kun ohjelma käynnistetään. Pääohjelma voi ottaa myös 

sisäänsä parametreja ja yleensä se palauttaa nollan, jos se lopetetaan onnistuneesti. 

C-ohjelmassa pääohjelman nimi on aina main. Python ohjelmassa päätason lohko 

vastaa pääohjelmaa. 

Alla esimerkki pääohjelmasta. 

int main(void) { 

   ... 

   return 0; 

} 

 

Aliohjelmat ovat koodin pätkiä, joita voidaan kutsua ja suorittaa yhä uudelleen. 

Aliohjelmatkin voivat saada sisäänsä parametreja ja ne voivat palauttaa dataa. 

Aliohjelma voi myös olla ottamatta parametreja eikä sen välttämättä tarvitse 

palauttaa mitään. Funktioiden käyttö C-ohjelmassa on samanlaista kuin Python-

ohjelmassakin, niiden tekeminen sen sijaan eroaa hieman. Python-ohjelmassa 

aliohjelma alkaa avainsanalla def ja parametrit ovat funktion nimen jälkeen suluissa. 

C-ohjelmassa funktio alkaa paluuarvon tyypin määrittelyllä. Loppu menee samalla 

tavalla, mutta parametrien tyypit tulee määritellä sulkujen sisällä. Alla esimerkki 

funktion määrittelystä sekä C - että Python - kielellä. 

Esimerkkifunktio Python - kielellä: 

def potenssi(luku): 

   return luku*luku 

 

Esimerkkifunktio C-kielellä: 

int potenssi(int luku) { 

   return luku*luku; 

} 

 

Kumpikin yllä olevista funktioista tekee saman asian. Funktio ottaa parametrina 

luvun ja palauttaa sen neliön. C-kielen funktiosta nähdään, että parametri sekä 

paluuarvo ovat tyypiltään kokonaislukuja. Python - ohjelmassa vastaavasta ei tarvitse 

huolehtia. C-ohjelmassa aliohjelmien prototyypit esitellään joko ohjelman alussa tai 

erillisessä otsikkotiedostossa. 

Esimerkki aliohjelmien esittelystä ohjelman alussa: 

int potenssi(int); 

void tulostaArvo(float arvo); 
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Aliohjelmista puhuttaessa on hyvä muistaa muuttujien näkyvyys. Jokainen määritelty 

muuttuja näkyy vain funktiossa. Esimerkiksi pääohjelmasta ei voida muuttaa 

aliohjelmassa olevan muuttujan arvoa eikä päinvastoin. On olemassa myös 

globaaleja muuttujia, jotka näkyvät kaikille aliohjelmille, mutta niiden käyttöä 

yleensä vältetään. Oldhamin tutkimuksen [7] mukaan aliohjelmien parametrien 

välitys tuottaa ongelmia siirryttäessä Pythonista C-kieleen. Tämä otetaan huomioon 

harjoitustehtäviä mietittäessä. Tehtävissä pyritään harjoittelemaan erityyppisten 

parametrien käsittelyä. 

Erilaisia kirjastoja käytetään sekä C - että Python - ohjelmissa. Kuten jo aiemmin 

mainitsin, C-kieli ei sisällä edes syöttö tai tulostusfunktiota sisäänrakennettuna. 

Nämä saadaan käyttöön, kun sisällytetään stdio.h - kirjasto ohjelmaan include - 

käskyllä. Pythonissa vastaava sisällytys tapahtui import -käskyllä. 

Kirjastofunktioiden käyttö eroaa toisistaan. Kun Pythonissa kirjaston funktioon 

viitattiin pistenotaatiolla C:ssä käytetään suoraan funktion nimeä. Alla esimerkki 

kirjaston sisällyttämisestä ja käytöstä. 

Esimerkki Pythonin Time - kirjaston käytöstä: 

import time 

print ("Odota 5 sekuntia") 

time.sleep(5) 

 

Esimerkki C:n stdiokirjaston käytöstä: 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) { 

   printf ("printf funktio löytyy stdio kirjastosta"); 

   return 0; 

} 

 

Tiedostojen käsittelyssä on paljon samaa sekä Python- että C-kielessä. Tiedoston 

avaaminen näyttää molemmissa hyvin samanlaiselle. Tiedosto voidaan avata luku- 

tai kirjoitustilaan joko ascii -  tai binaarimuodossa. Molemmista löytyy myös 

vaihtoehto append, joka lisää dataa tiedoston loppuun. Tiedostoon kirjoittaminen 

poikkeaa jonkun verran toisistaan. Alla yksinkertaiset esimerkit tiedoston 

käyttämisestä lukutilassa. Esimerkeissä ei ole huomioitu virheenkäsittelyä. 

 

Esimerkki tiedoston käytöstä Pythonilla: 

file=open("tiedosto.txt","r") 

file.write("Tämä talletetaan tiedostoon.") 

file.close() 
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Esimerkki tiedoston käytöstä C:llä: 

file *tiedosto; 

tiedosto=fopen("tiedosto.txt","r"); 

fprintf(tiedosto, "%s", "Tämä talletetaan tiedostoon."); 

fclose(tiedosto); 

 

3.2.4 Taulukot, tietorakenteet ja rekursio 

Tietorakenne on nimensä mukaisesti rakenne, joka sisältää tietoa. Usein 

tietorakenteessa olevat tiedot liittyvät jotenkin toisiinsa. Tietorakenteita käytetään 

yleisesti sekä C että Python kielessä. Ohjelmoinnin peruskurssilta on varmasti jäänyt 

mieleen Pythonin lista. C- kielessä listaa kutsutaan taulukoksi. Listan luominen 

tapahtuu hieman eri tavalla. Pythonissa listan alkioiden lukumäärää ei tarvitse tietää 

etukäteen, kun taas C:n staattisessa taulukossa lukumäärä täytyy tietää. C:ssä voidaan 

käyttää myös Pythonin listan tapaisia taulukoita, joille varataan muistia tarpeen 

mukaan. Alla esimerkki listan määrittelystä. 

C-taulukko: 

int taulukko[10]; /*Luodaan 10:n alkion kokonaislukutaulukko.*/ 

 

Python-lista: 

taulukko=[] //Taulukko, johon voidaan tallentaa kaikentyyppisiä       

    alkioita niin monta kuin halutaan. 

 

Yleisimpiä C-kielen tietorakenteita ovat tietue eli struct, yhdiste eli union ja lueteltu 

tietotyyppi eli enum. Typedef-käskyllä voidaan C:ssä määritellä myös oma 

tietotyyppi. [11] Tietue on tärkeä tietorakenne. Alla esimerkki tietueen määrittelystä. 

/*Luodaan tietue.*/ 

struct hAuto { 

   char merkki[30]; 

   char malli[30]; 

   int vuosimalli; 

}; 

 

Tietuetta voidaan käyttää siitä muodostetun muuttujan ja pistenotaation avulla. Alla 

esimerkki tietueen käytöstä: 

/*Luodaan muuttuja henkiloAuto tietorakenteesta auto.*/ 

struct hAuto henkiloAuto; 

 

/*Kopioidaan tiedot tietorakenteeseen.*/ 

strcpy(henkiloAuto.merkki, "Ferrari"); 

strcpy(henkiloAuto.malli, "F40"); 

henkiloAuto.vuosimalli=2000; 

 

Rekursiota voidaan kutsua eräänlaiseksi toistorakenteeksi. Rekursioon tarvitaan 

aliohjelma, joka kutsuu itseään uudestaan kunnes lopetusehto täyttyy. Joka 
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kierroksella aliohjelmaa kutsutaan uudella parametrilla. Tämä parametri saadaan aina 

yhden kierroksen päätteeksi. Rekursio sopii tietyntyyppisten ongelmien ratkaisuun. 

Klassinen esimerkki on kertoman laskeminen. Rekursiota voidaan käyttää myös 

taulukon lajitteluun esimerkiksi lomituslajittelulla. Alla esimerkki rekursiosta. 

int rekursioFunktio(int arvo, int n) { 

   arvo /= 2; 

   n++; 

   if (arvo <= 0) 

      return n; 

   else 

      return rekursioFunktio(arvo, n); 

} 

jakoKerrat=rekursioFunktio(100, 0); 

3.2.5 Tietorakenteet, osoittimet ja muistinhallinta 

Aiemmassa kappaleessa puhuttiin jo tietorakenteista. Tässä kappaleessa esitellään 

dynaamiset tietorakenteet. Pythonissa on dynaaminen muistinhallinta 

sisäänrakennettuna, mutta C-kielessä muistia joudutaan varaamaan ja vapauttamaan 

manuaalisesti. Tässä kohtaa mukaan tulevat osoittimet eli pointterit. Osoittimilla 

voidaan nimensä mukaisesti osoittaa tiettyyn muistipaikkaan. Toinen Oldhamin 

tutkimuksessa esiin tullut asia oli osoittimien käytön vaikeudet. Näitäkin pyritään 

käyttämään harjoitustehtävissä. Kaikki otsikossa mainitut asiat nivoutuvatkin yhteen 

dynaamisissa tietorakenteissa. Otetaan aluksi esimerkki osoittimesta.  

int luku = 10; 

int tulos = 0; 

int *osoitin=&luku; 

tulos=(*osoitin) / 2; 

 

Esimerkissä alustetaan aluksi kaksi kokonaislukumuuttujaa. Muuttuja "luku" sisältää 

arvon 10 ja muuttuja "tulos" arvon 0. Osoitinmuuttuja osoittaa muistipaikkaan, jossa 

sijaitsee muuttujan "luku" arvo 10. Alimmalla rivillä muuttujaan "tulos" sijoitetaan 

muuttujan "osoitin" osoittaman muistipaikan sisältö jaettuna kahdella.   

Edellisessä kappaleessa käsiteltiin taulukkoa, jonka koko täytyi tietää etukäteen. 

Tällainen taulukko ei ole kovin kätevä, sillä riittävän suuri taulukko kuluttaa turhaan 

muistia ja liian pieni ei toimi halutulla tavalla. Ratkaisu pulmaan on dynaaminen 

muistinvaraus. Muistivarauksessa ja vapautuksessa tarvittavat malloc ja free funktiot 

löytyvät stdlib.h kirjastosta. Käyttäjältä voidaan kysyä miten suuri taulukko tarvitaan 

tai se voidaan määrittää muulla tavoin. Alla esimerkki dynaamisesta 

muistinvarauksesta.  
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#include <stdlib.h> 

 

int lkm, *dynaaminenTaulukko; 

printf ("Anna taulukon alkioiden lukumäärä: "); 

scanf ("%d", &lkm); 

 

dynaaminenTaulukko=(int *)malloc(lkm*sizeof(int)); 

 

Kun muistia on varattu se tulee muistaa vapauttaa, kun sitä ei enää tarvita. 

Vapautusta ei tarvinnut muistaa Pythonissa, mutta C:ssä se on tärkeää. Muistin 

vapautus tapahtuu free - käskyllä. Esimerkiksi yllä olevan esimerkin muisti voitaisiin 

vapauttaa seuraavalla koodilla. 

free(dynaaminenTaulukko); 

 

3.2.6 Dynaaminen muistinhallinta ja linkitetty lista 

Linkitetty lista on tietorakenne, joka koostuu solmuista. Tällainen lista voi olla joko 

yhteen- tai kahteensuuntaan linkitetty. Yhteensuuntaan linkitetty tarkoittaa sitä, että 

joka solmussa on linkki eli osoite listan seuraavaan alkioon. Kahteensuuntaan 

linkitetty tarkoittaa vastaavasti linkkejä sekä edelliseen että seuraavaan alkioon. 

Kuvassa 3 on esitetty yksinkertainen yhteensuuntaan linkitetty lista. Listan 

ensimmäinen solmu viittaa listan alkuun ja viimeinen solu viittaa yleensä null-

osoitteeseen eli loppumerkkiin. 

 

Kuva 3, Yksinkertainen yhteensuuntaan linkitetty lista. 

Kuten kuvasta 3 nähdään jokainen solmu sisältää jotain tietoa. Linkitetyssä listassa 

käytetään struct-tietorakennetta. Otetaan esimerkiksi kappaleessa 3.2.4 esitelty 

struct-tietorakenne ja käytetään sitä linkitetyn listan luomisessa. 
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/*Luodaan tietue.*/ 

struct hAuto { 

   char merkki[30]; 

   char malli[30]; 

   int vuosimalli; 

   struct hAuto *seuraavaAlkio; 

}; 

 

struct hAuto *solmu, *alku=NULL, *loppu=NULL; 

 

Esimerkissä luotiin oma tietotyyppi auto. Alimmalla rivillä luotiin osoitin 

käsiteltävään, ensimmäiseen ja viimeiseen solmuun. Nyt sekä ensimmäinen että 

viimeinen solmu osoittavat nolla-osoittimeen, sillä yhtään alkiota ei ole vielä luotu. 

Uudelle alkiolle voidaan varata muistia seuraavan esimerkin mukaan. 

if ((solmu=(struct hAuto*)malloc(sizeof(struct hAuto)))== NULL) { 

   perror("Muistin varaus epäonnistui.\n"); 

   exit(1); 

} 

 

Nyt muistia on varattu uudelle solmulle, mutta sisällä ei ole vielä mitään tietoa eikä 

se osoita mihinkään. Sijoitetaan seuraavaksi arvot ja asetetaan seuraavan osoite 

NULL-osoittimeksi. 

 

strcpy(solmu->merkki, "Ferrari"); 

strcpy(solmu->malli, "F40"); 

solmu->vuosimalli=2000; 

solmu->seuraavaAlkio=NULL; 

 

 

Uusi solmu sisältää nyt halutut tiedot. Uusi solmu halutaan laittaa listan viimeiseksi. 

Ensin on tarkistettava onko listalla yhtään solmua. Jos ei ole, uudesta tehdään 

ensimmäinen. Jos solmuja löytyy, laitetaan uusi solmu viimeisen jälkeen.  

 

/*Jos alku osoittaa nolla-osoittimeen listalla ei ole solmuja.*/ 

if (solmu==NULL) { 

   /*Tehdään uudesta solmusta ensimmäinen ja viimeinen.*/ 

   alku=solmu;  

   loppu=solmu; 

} 

/*Jos solmuja löytyi, laitetaan uusi viimeisen jälkeen.*/ 

else { 

   loppu->seuraavaSolmu=solmu; 

   loppu=solmu; /*Tehdään uudesta solmusta viimeinen.*/ 

} 

 

 

Linkitetty lista on nyt tehty ja se toimii. Listan alkiot voidaan käydä läpi useallakin 

tavalla. Seuraavaksi esitellään yksi tapa listan läpikäyntiin. Esimerkissä käytetään 

aliohjelmaa ja rekursiota. 
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void tulostaListanAlkiot(struct hAuto *solmu) { 

   if (solmu!=NULL) { 

      printf ("Merkki: %s Malli: %s: Vuosimalli: %d\n",  

        solmu->merkki, solmu->malli, solmu->vuosimalli); 

      tulostaListanAlkiot (solmu->seuraavaAlkio); 

   } 

} 

 

Lopuksi varattu muisti täytyy vapauttaa. Muistin vapauttamisenkin voi tehdä 

useammalla tavalla. Tässä on yksi vaihtoehto siihen operaatioon. 

/*Tarkistetaan ensin onko muistia varattu.*/ 

if (alku!=NULL) { 

   solmu=alku; 

   struct hAuto *tilapainenSolmu; 

   while (solmu->seuraava!=NULL) { 

      tilapainenSolmu=solmu; 

      free(solmu); 

      solmu= tilapainenSolu; 

   } 

   free(solmu); 

} 

 

3.2.7 Arkkitehtuuri 

Arkkitehtuuriosiossa käsitellään otsikkonsa mukaisesti ohjelman arkkitehtuuria, 

moduuleita ja rajapintoja. Aiemmissa osioissa kaikki ohjelmat ovat koostuneet 

yhdestä ainoasta lähdekooditiedostosta. Yhden ainoan tiedoston käyttö on hankalaa, 

jos ohjelma on yhtään laajempi. Moduuleilla tarkoitetaan eri tiedostoissa olevia 

ohjelmamoduuleita. Jokaisella moduulilla on .h päätteinen otsikkotiedosto sekä .c 

päätteinen ohjelmatiedosto. Otsikkotiedostossa esitellään moduulin palvelut, kuten 

funktion ja tietorakenteet. Ohjelmatiedostossa on moduulin toteutus.   

Esimerkki otsikkotiedostosta ja ohjelmatiedostosta: 

/*otsikkotiedosto muisti.h*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#ifndef MUISTI_H 

#define MUISTI_H 

 

int* varaaMuistiaNumeroille(int); 

void vapautaMuisti(int *); 

 

#endif 
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/*ohjelmatiedosto muisti.c*/ 

 

#include "muisti.h" 

 

int* varaaMuistiaNumeroille(int lkm) { 

    int *numerot = (int *)NULL; 

    if ((numerot = (int *)malloc(lkm*sizeof(int))) == NULL){ 

        perror("\nMuistin varaus epäonnistui!\n"); 

        exit(1); 

    } 

    return numerot; 

} 

 

void vapautaMuisti(int *numerot) { 

    free(numerot); 

} 

 

Ohjelmatiedostossa otsikkotiedosto otetaan käyttöön melkein samalla tavalla kuin 

kirjastot. Ainoa ero onkin pienempi ja suurempi kuin merkkien sijaan käytettävät 

lainausmerkit moduulin nimen ympärillä. Omat moduulit ovatkin siis kirjastoja.  

Esimerkiksi 

#include <stdio.h> 

#include "muisti.h" 

 

Näin luotuja moduuleita voi käyttää ohjelmissa. Otetaan moduuli käyttöön include 

käskyllä ja sen jälkeen moduulin palvelut ovat ohjelman käytettävissä. 

Esimerkiksi alla olevassa ohjelmassa käytetään muistimoduulin palveluita. 

#include "muisti.h" 

 

int main(void) { 

    int *numerot = NULL; 

    int kpl = 5; 

 

    numerot = varaaMuistiaNumeroille(kpl); 

    vapautaMuisti(numerot); 

 

    return 0; 

} 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Katsaus tehtäviin 

Uusia harjoitustehtäviä tehtiin kaikkiaan 25 kappaletta, kun vanhoja oli 30. Aiemmin  

tehtäväpaketti oli jaettu 13:sta lukuun. Nyt lukuja on kurssin luonteesta johtuen vain 

8. Tehtävät kattavat kaikki olennaiset osat kurssin aiheista. Vanhojen tehtävien 

puutteet otettiin huomioon ja ne pyrittiin korjaamaan. Kuvassa 4 on vertailtu 

avainsanojen määrää vanhojen ja uusien tehtävien välillä. Kuvasta nähdään, että 

jokainen avainsana on otettu uusissa tehtävissä huomioon. Joitakin asioita on 

käsitelty hieman vähemmän kuin vanhoissa, mutta nekin on silti pyritty pitämään 

tehtävissä mukana.  

 
Kuva 4, Vanhojen ja uusien tehtävien vertailu. 
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Tehtävien esimerkkiratkaisujen rivimäärät vaihtelivat välillä 5-101 keskiarvon 

ollessa noin 30 riviä / tehtävä. Keskiarvoa nostaa kuitenkin viikon 7 laajemman 

tehtävän muita suurempi rivimäärä. Keskihajonnaksi rivimäärille saatiin noin 22 

riviä / tehtävä. Yhteensä koodia oli esimerkkiratkaisuissa 742 riviä.  

4.2 Katsaus harjoitustyöhön 

Kurssille tehtiin lisäksi harjoitustehtäviin perustuva harjoitustyö. Harjoitustyössä 

simuloitiin pullonpalautusautomaattia. Automaatissa käytetään tietorakenteena 

linkitettyä listaa, johon syötetyt pullot ja tölkit talletetaan. Tuotetiedot luetaan 

tiedostosta ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Käyttäjä syöttää haluamansa määrän 

pulloja koneeseen. Kun käyttäjä lopettaa syötön, tulostetaan tiedot listalta, joten 

listan läpikäynti tulee tutuksi. Tietoina tulostetaan muun muassa erilaisten tölkkien ja 

pullojen määrä sekä hinnat. Myös palautuksen loppusumma tulostetaan. Palautuksen 

jälkeen lokitiedostoon tallennetaan palautusaika, palautusten määrä ja panttien 

kokonaissumma.  

Harjoitustyön Unix-version esimerkkiratkaisussa on noin 430 riviä koodia ilman 

kommentteja. Tavoitteena oli noin 600 riviä kommentteineen, eli tavoite saavutettiin. 

Esimerkkiratkaisu koostuu kolmesta moduulista ja pääohjelmasta. Harjoitustyö on 

tarkoitus tehdä kolmen hengen ryhmissä. Jokainen ryhmän jäsen tekee oman 

moduulinsa ja siitä raportin. Yhteinen tyyliopas on tärkeä, jotta kaikkien ryhmän 

jäsenten tekemä koodi näyttää samalle.  

Työssä tutkittiin lisäksi mahdollisuutta käyttää sulautettua järjestelmää harjoitustyön 

toteutukseen. Useimmiten sulautettujen järjestelmien ohjelmien toteutukseen voidaan 

käyttää joko C:tä tai hieman muokattua C:n sukuista kieltä. Mahdollisuuden 

selvittämiseksi lähempään tarkasteluun pienistä ja edullisista (noin 20€ - 50€) 

sulautetuista järjestelmistä otettiin Rasperry Pi sekä Arduino.  Rasperry Pi on lähinnä 

pieni PC-tietokone, johon voi liittää normaalin näppäimistön ja hiiren. Arduino on 

lähempänä perinteistä sulautettua järjestelmää. Se perustuu Atmelin AVR 

mikrokontrolleriin, elektroniikka-alustaan ja ohjelmointiympäristöön. 

Rasperry Pi on melkein tavallinen tietokone, joten harjoitustyö ei poikkeaisi 

suuremmin Linuxilla tehtävästä PC (personal computer) sovelluksesta. Tästä syystä 

työssä päädyttiin toteutukseen Arduino - alustalla.  
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Sulautetun Arduino-alustan versio harjoitustyöstä poikkeaa hieman Unix-versiosta. 

Arduino-versio on hyvin käytännönläheinen ja vaatii oman laitteiston, millä 

ohjelmaa voidaan ajaa. Alustaksi valittiin Arduino Uno R3 - lauta. Sulautetussa 

versiossa palautusten syöttö tapahtuu joko viivakoodinlukijalla tai näppäimistöllä. 

Palautuksista tulostetaan kuitti lämpötulostimella. Palautukset tallennetaan samalla 

tavalla linkitettyyn listaan kuin Unix-versiossakin. Palautuksen lopetus hoidetaan 

fyysisellä painikkeella. Kuvassa 5 on harjoitustyön Arduino version prototyyppi.  

 

Kuva 5, Harjoitustyön Arduino version prototyyppi. 

Esimerkkiratkaisun kokonaiskoodimäärä ilman kommentteja oli noin 830. Arduino 

versiossa pystyi kuitenkin käyttämään tietorakenteiden osalta hyväksi Unix version 

koodia. Esimerkissä uutta koodia kirjoitettiin noin 600 riviä.  

5.3 Katsaus kurssin tuloksiin 

Tehtäviä käytettiin kurssin harjoituksina ensimmäisen kerran keväällä 2014. 

Kurssilla käytettiin sähköistä Viope järjestelmää. Viopeen oli ilmoittautunut 112 

opiskelijaa. 35 opiskelijaa ei ollut tehnyt yhtään tehtävää, joten heidät voidaan jättää 

pois tulosten analysoinnista. Tehtäviä tehneiden määräksi muodostui siis 77. 

Tehtävät olivat jaettuna 8:lle viikolle. Joillakin viikoilla oli 5 tehtävää, joillakin oli 

vain yksi. 

Alussa tehtävät olivat suhteellisen yksinkertaisia ja noin 86% opiskelijoista sai tehtyä 

viikon 1 tehtävät kokonaan. Loppua kohti mentäessä kaikkien tehtävien 
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palauttaneiden määrä väheni. Viikon 7 laajempi, kertausta sisältänyt tehtävä 

osoittautui kaikkein haastavimmaksi. Vain reilut 10% opiskelijoista teki viikon 

ainoan tehtävän. Kuvasta 5 nähdään prosentuaalinen osuus kaikki tehtävät tehneistä. 

 

Kuva 6, Kaikkien tehtävien tehneiden prosentuaaliset osuudet. 

 

Kun tehdyistä tehtävistä lasketaan keskiarvo saadaan 18,1 tehtyä tehtävää / 

opiskelija. Palautusjärjestelmässä oli yhteensä 26 tehtävää. Tämä tarkoittaa, että 

jokainen opiskelija on tehnyt keskimäärin 69% tehtävistä. 

Opiskelijoille oli järjestetty keskustelupalsta (Q&A) [14], jossa pystyi kysymään 

neuvoja ongelmiin. Palstalta saatiin arvokasta tietoa tehtävien kulusta ja 

mahdollisista ongelmista. Varsinkin alussa ongelmia aiheuttivat tehtävien kuvaukset. 

Kuvaukset eivät olleet riittävän tarkkoja, joten pieniä ongelmia syntyi. Jäljellä 

olleiden tehtävien kuvaukset käytiin läpi uudelleen ennen julkaisua, ja ne saatiinkin 

korjattua suhteellisen hyvin. Myös jo julkaistujen tehtävien kuvaukset korjattiin 

seuraavan vuoden kurssia varten. Toinen suurempi ongelma oli satunnaislukujen 

käyttö tehtävissä. Viopen tehtävien tarkistus perustuu tulosteiden vertailuun. Tästä 

syystä tulosteiden tulee olla identtiset välilyönteineen ja rivinvaihtoineen. 

Satunnaislukujen piti toimia järjestelmässä oikein eikä tehtäviä siksi muutettu. 

Parempi ratkaisu olisi ollut kuitenkin jättää satunnaislukutehtävät pois paketista.  
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5.4 Katsaus kyselyn tuloksiin 

Kurssin jälkeen opiskelijoille tehtiin kysely, jossa kyseltiin mielipiteitä tehtävistä. 

Kyselyssä oli mukana seuraavat yleiset tehtäviä koskevat ominaisuudet: 

 Kokonaisarvosana 

 Lähtötaso 

 Tehtävien lukumäärä 

 Asioiden kattavuus 

 Tehtäväkuvaukset 

 Esimerkkiratkaisut 

Lisäksi kyseltiin erikseen jokaisen viikon harjoituksista olivatko ne vaikeita vai 

helppoja sekä hyödyllisiä vai hyödyttömiä. Kaikissa edellisissä tehtävissä 

arviointiasteikko oli yhdestä viiteen. Lopuksi oli kolme sanallista arviota. Arvioissa 

kysyttiin seuraavia asioita: 

 Olivatko jotkin tehtävät erityisen hyvä tai motivoiva? 

 Olivatko jotkin tehtävät erityisen huonoja tai vaikeita? 

 Puuttuiko tehtävistä jokin oleellinen asia? 

Kysely lähetettiin 126:lle kurssille osallistuneelle opiskelijalle. Tehtäviä palautti 

kuitenkin vain 77 opiskelijaa. Näistä 16 opiskelijaa vastasi kyselyyn joten 

vastausprosentiksi jäi vajaa 21.  

Kaikista vastanneista noin 69% antoi kokonaisarvosanaksi neljä. Kuvassa 7 on 

arvosanojen jakauma prosentuaalisesti. 

 

Kuva 7, Harjoitustehtävistä saatu kokonaisarvio. 
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Viikkotehtävien yleisiä ominaisuuksia arvioitiin viidessä eri kategoriassa 

opiskelijoille tehdyssä kyselyssä. Alla olevasta kuvasta 8 nähdään kyselyn tulokset. 

Arvosana 2,5 vastaa optimi tilannetta. Kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 2,7. 

 

 

Kuva 8, Yleisten ominaisuuksien keskiarvot. 

Viikkotehtävät arvioitiin lisäksi kahdessa eri kategoriassa. Kategoriat olivat 

vaikeusaste ja tehtävän hyödyllisyys. Kyselyssä 1 tarkoitti vaikeaa / hyödytöntä ja 5 

helppoa / hyödyllistä.  

Kaikkien vastausten perusteella laskettiin keskiarvot sekä vaikeusasteelle että 

hyödyllisyydelle. Vaikeusasteen keskiarvoksi saatiin 3,6 ja hyödyllisyyden 4,4. 

Vaikeimmaksi asiaksi arvioitiin linkitetty lista keskiarvolla 2,5  ja helpoimmaksi 

ensimmäisen viikon perusasiat, kuten printf ja scanf keskiarvolla 4,6. Hyödyllisin 

viikko oli kyselyn mukaan kertaus viikolla 7. Tämän keskiarvoksi saatiin 4,7. Aivan 

perässä tulivat kuitenkin aliohjelmat ja ohjausrakenteet keskiarvolla 4,6. Pienimmän 

hyödyn tarjosi viikon 4 rekursio. Tämän keskiarvoksi saatiin 3,9.  

Kuvasta 9 löytyy kaikkien kyselyssä olleiden asioiden arviot. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

5. Esimerkkiratkaisut: Tehtävien 
esimerkkiratkaisut olivat 1-Todella huonoja ... … 

4. Tehtäväkuvaukset: Tehtävien kuvaukset 
olivat 1-liian epätarkkoja ... 5-liian tarkkoja 

3. Asioiden kattavuus: Luennolla olleita asioita 
käsiteltiin 1-liian vähän ... 5-liian paljon. 

2. Tehtävien lukumäärä: Harjoitustehtäviä oli 1-
liian vähän ...5-liian paljon 

1. Lähtötaso: Harjoitustehtävät lähtivät 
liikkeelle 1-liian perusasioista ... 5-liian … 

Yleiset ominaisuudet, keskiarvo 
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Kuva 9, Viikkotehtävien arviointi. 

Sanallisista arvioista esiin nousivat puutteelliset tehtäväannot sekä ohjelmien 

tulosteet yleensä. Tarkastusjärjestelmän luonteesta johtuen tulostuksien pitää olla 

merkilleen samanlaisia. Linkitetyn listan tehtävä jakoi hieman mielipiteitä. Yksi 

vastaaja kommentoi tehtävää seuraavasti: 

"Linkitetty lista oli liian vaikea. Luennoilla tai materiaalissa ei opastettu mitenkään 

linkitetyn listan toimintaa aliohjelmien avulla." 

Kaksi muuta vastaajaa kommentoivat tehtävää seuraavasti: 

"Linkitetty lista oli hyvä harjoitustehtävä, todella kattava ja tarpeeksi riisuttu 

esimerkki asiasta. Opetti perusasiat." 

"Linkitetty lista-harjoituksen jälkeen koko pointterihässäkkä niin sanotusti loksahti 

kohdilleen ja ymmärsin sen vasta sen jälkeen." 

  

0 1 2 3 4 5 

Viikko 8, moduulit: main, .c ja .h 
tiedostot 

Viikko 7, kertaus: funktiot, 
parametrit, paluuarvot, … 

Viikko 6, linkitetty lista 

Viikko 5, muistinhallinta 

Viikko 5, osoittimet 

Viikko 4, rekursio 

Viikko 4, tietorakenteet 

Viikko 3, tiedostot 

Viikko 3, aliohjelmat 

Viikko 2, ohjausrakenteet: if - 
else, for, while, switch - case 

Viikko 1, peruselementit: main, 
printf, scanf, int, float 

hyödytön / hyödyllinen 

vaikea / helppo 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Uusissa tehtävissä käsiteltiin kuutta kurssilla ollutta asiaa, jotka puuttuivat vanhoista 

tehtävistä. Myös kaikki vanhoissa tehtävissä olleet asiat käsiteltiin, joten voidaan 

sanoa, että tehtäväpaketti kattoi kurssin asiat laajemmin.  

Opiskelijat arvioivat tehtäviä ja 69% vastanneista antoi yleisarvosanan neljä, joten 

tehtävät onnistuivat kokonaisuutena hyvin. Yleiset ominaisuudet saivat keskiarvon 

2,7, kun tässä 3 tarkoittaa sopivaa. Vaikeusasteen keskiarvoksi saatiin 3,6 ja 

hyödyllisyysasteen keskiarvoksi 4,4. Vaikeusasteessa 3 tarkoittaa sopivaa, joten 3,6 

menee hieman keskiarvoa helpommaksi. Hyödyllisyydessä 5 tarkoittaa hyödyllistä, 

joten vastausten perusteella tässäkin onnistuttiin hyvin. Tutkimuksesta ilmenee, että 

vaikeiksi koettuja tehtäviä, esimerkiksi linkitettyä listaa, pidettiin kuitenkin todella 

hyödyllisenä. Myös muita vaikeita asioita kuten osoittimia ja muistinhallintaa 

pidettiin todella hyödyllisinä. Tuloksista voi päätellä, että näitä hyödyllisinä, mutta 

vaikeina pidettäviä asioita pitäisi käsitellä kurssilla enemmän. Tehtäväpaketin 

helppoina pidettyjen tehtävän määrää voisikin jatkossa vähentää ja käyttää enemmän 

resursseja vaikeampiin asioihin. 

Suurimmat puutteet olivat tehtäväannot. Alkupään tehtävien kuvaukset olivat hieman 

liian epätarkkoja. Jatkossa tehtäväkuvauksien tarkkuuteen tuleekin kiinnittää 

enemmän huomiota. Ongelmia oli myös tehtävien tulosteissa. Palautusjärjestelmä 

vertaa esimerkkiratkaisun ja opiskelijan ratkaisun tulosteita keskenään ja niiden 

täytyy olla täysin identtisiä. Tehtäväkuvauksissa olisi voinut olla enemmän 

mallitulosteita. Tehtäväkuvauksia korjattiin ja ongelmat vähenivät kurssin edetessä. 

Satunnaisluvut tuottivat ongelmia palautusjärjestelmässä. Ne olisi hyvä poistaa 

kokonaan tehtävistä.  

Joillakin viikoilla oli vain yksi laajempi tehtävä. Ajatus oli, että laajemmassa 

tehtävässä saadaan parempi kokonaiskuva asioista. Jotkin opiskelijat olivat kuitenkin 

sitä mieltä, että useampi suppeampi tehtävä olisi parempi kuin yksi laaja. Laajempien 

tehtävien jakamista pienempiin osiin tulee harkita. 

Palautusjärjestelmästä oli käytössä uusi versio, joten ongelmia esiintyi sielläkin. Osa 

tehtävissä kohdatuista ongelmista menee kyselyn perusteella järjestelmälle. 
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Kokonaisuutena tehtäväpaketti on mielestäni onnistunut. Suurin osa kurssilla olleista 

asioista saatiin mahdutettua mukaan tehtäviin. Asiat ja harjoitukset käytiin läpi 

suhteellisen lyhyessä ajassa kurssin asiamäärään nähden. Mikäli harjoitusviikkoja 

olisi ollut enemmän, asiat olisi voitu jakaa pienempiin kokonaisuuksiin ja käsitellä 

laajemmin. Myös tehdyn kyselyn perusteella tehtäväpaketti onnistui hyvin pieniä 

puutteita ja virheitä lukuun ottamatta.  
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LIITE 1, Kyselyn tulokset 

 

CT60A0210 Käytännön ohjelmointi Copy - Perusraportti 

1. Arvio harjoitustehtävät kokonaisuutena. 1-huonoja ... 5-erinomaisia. 
 

Vastaajien määrä: 16 
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2. Viopen tarkastus/palaute oli helppo ymmärtää ja auttoi löytämään virheet. 
 

Vastaajien määrä: 16 
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3. Arvioi harjoitustehtäviä seuraavien yleisten ominaisuuksien osalta: 
 

Vastaajien määrä: 16 

 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

1. Lähtötaso: Harjoitustehtävät lähtivät liikkeelle 

1-liian perusasioista ... 5-liian edistyneistä 

asioista 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
12 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
16 

 

 
3,06 

2. Tehtävien lukumäärä: Harjoitustehtäviä oli 1- 
 

liian vähän ...5-liian paljon 

 
0 

 
5 

 
9 

 
2 

 
0 

 
16 

 
2,81 

3. Asioiden kattavuus: Luennolla olleita asioita 
 

käsiteltiin 1-liian vähän ... 5-liian paljon. 
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3 

 
12 

 
0 

 
0 

 
16 

 
2,69 

4. Tehtäväkuvaukset: Tehtävien kuvaukset 
 

olivat 1-liian epätarkkoja ... 5-liian tarkkoja 

 
1 

 
11 

 
4 

 
0 

 
0 

 
16 

 
2,19 

5. Esimerkkiratkaisut: Tehtävien 

esimerkkiratkaisut olivat 1-Todella huonoja ... 

5-Todella hyviä 

 

 
0 

 

 
4 

 

 
11 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
16 

 

 
2,81 

Yhteensä 3 23 48 6 0 80 2,71 

 
 
 
 

 

4. Arvioi asteikolla 1..5 harjoitustehtävien vaikeusaste. 1 = vaikea / 5 = helppo. 
 

Vastaajien määrä: 16 

 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Viikko 1, peruselementit: main, printf, scanf, int, 
 

float 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
12 

 
16 

 
4,63 

Viikko 2, ohjausrakenteet: if - else, for, while, 
 

switch - case 

 
0 

 
1 

 
0 

 
4 

 
11 

 
16 

 
4,56 

Viikko 3, aliohjelmat 0 1 3 5 7 16 4,13 

Viikko 3, tiedostot 0 0 7 4 5 16 3,88 

Viikko 4, tietorakenteet 0 2 7 4 3 16 3,5 

Viikko 4, rekursio 0 1 6 4 4 15 3,73 

Viikko 5, osoittimet 1 7 3 2 2 15 2,8 

Viikko 5, muistinhallinta 2 3 6 2 2 15 2,93 

Viikko 6, linkitetty lista 2 8 2 2 1 15 2,47 

Viikko 7, kertaus: funktiot, parametrit, 
 

paluuarvot, kirjastot, tiedostot, tietorakenteet 
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5 

 
13 

 
3,54 

Viikko 8, moduulit: main, .c ja .h tiedostot 0 3 2 2 4 11 3,64 

Yhteensä 5 31 39 33 56 164 3,62 



 
 

 

3 

 

 
 

5. Arvioi asteikolla 1..5 harjoitustehtävien hyödyllisyys. 1 = hyödytön / 5 = hyödyllinen. 
 

Vastaajien määrä: 16 

 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Viikko 1, peruselementit: main, printf, scanf, int, 
 

float 

 
1 

 
0 

 
2 

 
2 

 
11 

 
16 

 
4,38 

Viikko 2, ohjausrakenteet: if - else, for, while, 
 

switch - case 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
13 

 
16 

 
4,63 

Viikko 3, aliohjelmat 0 1 1 1 13 16 4,63 

Viikko 3, tiedostot 0 1 1 4 9 15 4,4 

Viikko 4, tietorakenteet 0 1 0 7 7 15 4,33 

Viikko 4, rekursio 0 2 4 2 6 14 3,86 

Viikko 5, osoittimet 0 0 3 3 8 14 4,36 

Viikko 5, muistinhallinta 0 0 3 4 7 14 4,29 

Viikko 6, linkitetty lista 0 1 0 7 7 15 4,33 

Viikko 7, kertaus: funktiot, parametrit, 
 

paluuarvot, kirjastot, tiedostot, tietorakenteet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
8 

 
12 

 
4,67 

Viikko 8, moduulit: main, .c ja .h tiedostot 0 0 1 3 7 11 4,55 

Yhteensä 1 7 16 38 96 158 4,4 

 
 
 
 

 

6. Arvioi asteikolla 1..5 harjoitustehtävien vaikeus ja hyödyllisyys. En tehnyt tehtävää. 
 

Vastaajien määrä: 5 

 
 0 Yhteensä Keskiarvo 

Viikko 1, peruselementit: main, printf, 
 

scanf, int, float 

 
0 

 
0 

 

Viikko 2, ohjausrakenteet: if - else, for, 
 

while, switch - case 

 
0 

 
0 

 

Viikko 3, aliohjelmat 0 0  
Viikko 3, tiedostot 0 0  
Viikko 4, tietorakenteet 0 0  
Viikko 4, rekursio 1 1 0 

Viikko 5, osoittimet 1 1 0 

Viikko 5, muistinhallinta 1 1 0 

Viikko 6, linkitetty lista 1 1 0 

Viikko 7, kertaus: funktiot, parametrit, 

paluuarvot, kirjastot, tiedostot, 

tietorakenteet 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

Viikko 8, moduulit: main, .c ja .h 
 

tiedostot 

 
5 

 
5 

 
0 

Yhteensä 12 12 0 



 
 

 

4 

 

 

 
 
 

7. Olivatko jotkin harjoitustehtävät erityisen huonoja tai vaikeita tms.? Kuvaile tehtäviä ja niiden 

ongelmia lyhyesti. 

Vastaajien määrä: 10 

- testi 

- Epätarkat tehtävänannot. 

Linkitetty lista oli liian vaikea. Luennoilla tai materiaalissa ei opastettu mitenkään linkitetyn listan toimintaa 

aliohjelmien avulla. 

- Osoittimien yleinen hahmottaminen oli hankalaa ja olisi ehkä voitu paremmin selventää. 

- Yhdessä tehtävässä piti printf:n laittaa m^3 (kuutiometri). En saanut sitä oikein ja ärsytti, kun tehtävä oli 

tällaisesta jutusta kiinni enkä oikein löytänyt internetistäkään apua. 

- Jossakin esimerkkituloksissa oli pientä heittoa, eli piti kopioida suoraa esimerkkitulosteesta output, jos halusi 

saada ohjelman toimimaa oikein. 

- Muutamina viikkoina tehtäviä oli vain muutama, jotka olivatkin sitten hieman työläämpiä. Viikkotehtävissä voisi 

sanoa, että "laatu korvaa määrän" eli mieluummin useampi yksinkertaisempi tehtävä, kuin pari isompaa. 

Uusien asioiden oppiminen huomattavasti helpompaa pienissä osissa, kuin isommissa klönteissä. 

- Osassa viope-harjoituksissa vaikeuksia tuottaa oikean printin löytäminen, ne voisi antaa suoraan 

tehtävänannossa, ettei tarvitse erikseen kysellä Q&A:ssa. 

- tehtävät olivat hyviä oppimisen kannalta, jotkin loppupään tehtävät olivat vaikeita, eikä niissä tarvittavia asioita 

oltu käyty luennoilla kunnolla 

- - 

- - 
 

 

8. Olivatko jotkin harjoitustehtävät erityisen hyviä tai motivoivia? Kuvaile tehtäviä ja niiden 

vahvuuksia lyhyesti. 

Vastaajien määrä: 7 

- testi 

- Linkitetty lista oli hyvä harjoitustehtävä, todella kattava ja tarpeeksi riisuttu esimerkki asiasta. Opetti perusasiat. 

- Suhteellisen lyhyet ja sopivan helpot tehtävät. Toimivan ohjelman luominen toi onnistumisen tunteen ja 

tarpeeksi yksinkertaisessa tehtävässä uuden asian oppi ja hahmotti helpommin, kuin haastavissa tehtävissä, 

jotka lähinnä aiheuttivat turhautumista. Mieluummin paljon lyhempiä tehtäviä, kuin muutama suurempi ja 

haastavampi tehtävä. 

- Linkitetty lista-harjoituksen jälkeen koko pointterihässäkkä niin sanotusti loksahti kohdilleen ja ymmärsin sen 

vasta sen jälkeen. 

- alkupään tehtävät olivat hyviä 

- Linkitetyn listan tehtävän palauttaminen oikein toimivana oli oikein palkitsevaa. 

- - 



 
 

 

5 

 

 
 

9. Puuttuiko harjoitustehtävistä jokin oleellinen asia. Jos puuttui, niin mikä? 
 

Vastaajien määrä: 7 

- testi 

- - 

- Joissakin ohjeet olivat hieman epäselvät. 

- - 

- Enemmän olisi voinut olla joka viikko aina edellisen viikon kertausta. Esimerkiksi tentissä kysytty tiedostosta 

luku jäi niin pintaraapaisuksi ettei sitä oppinut kunnolla. Tietty oikeasti ohjelmoidessa tiedon voisi aina etsiä. 

- Luennoilla ei käsitelty aliohjelmien parametrejä linkitetyn listan kanssa, ja sen rähmäämiseen meni 

kohtuuttomasti aikaa "kantapään kautta"-tyylillä. Joku esimerkki siitä, miten pointtereitä käsitellään aliohjelmien 

kanssa hienosti. 

- - 
 

 

10. Mitä Viopessa voisi parantaa ja omat kehitysehdotuksesi? 
 

Vastaajien määrä: 10 

- testi 

- Mikään ei oikeastaan toiminut kunnolla. Tarkistuskierros ennen kuin tehtävät annetaan opiskelijoille kiitos. 

- Uuden viopen tarkistus oli melko puutteellista välillä esim. jos oli valikkopohjainen tehtävä, niin välillä ei 

tarkastanut kaikkia mahdollisia reittejä. 

- Viopen kanssa ei hirveästi ollut ongelmia - etenkään sellaisia joihin ei olisi löytynyt ratkaisua. Tietysti 

ratkaisuissa voisi olla jouston varaa ettei tarvitsisi pilkulleen mennä ratkaisun "oikein". En sitten ota kantaa 

kuinka vaikeaa ja työlästä tällaisen muutoksen teko olisi. 

- Muutamissa viikkotehtävissä oli annettu todella niukasti mallitulostusta jos edes ollenkaan. Muuten Viope toimi 

omasta mielestäni ihan mallikkaasti. 

- Virheilmoituksista on välillä vaikea löytää ongelman ydintä, mutta tämä saattaa johtua vain C:n luonteesta 

(segfault). 

- viope voisi selkeämmin kertoa, mikä tehtävässä meni vikaan 

- Joku järki niihin välilyöntien, tabien ja rivivaihtojen tarkastamiseen - suoraan sanottuna ihan perseestä hakata 

käytännössä oikein toimivaa ohjelmaa 10 kertaa uudestaan tarkastuksesta läpi, kun välistä puuttuu vain oikeat 

rivivaihdot. 
 

 
Jotkut virheilmoituksista ovat ihan liian kryptisiä - en muista tähän hätään mitkä, mutta osaa virheilmoituksista 

kirottiin useampaankin kertaan kavereiden kanssa. Linuxin terminalilla debugaamaalla vika usein löytyi 

helpoiten. 

- Turha nipottaminen puuttuvista välilyönneistä ja pienistä kirjoitusasun jutuista pois, ne vievät vain turhaa aikaa ja 

ärsyttää. Tehtävien kuvaukset eivät olleet joskus kovin riittäviä, ja piti käyttää kurssin faq-sivua apuna mm. piin 

arvon löytämiseen. Viopen tarkistus on ikävän nopea ja se floodaa kaikki rivit siihen, ja kestää kauan löytää se 

oikea virheen syy. 

- Tehtävissä itsessään ei juurikaan ole parantamista, mutta se miten ne implementoidaan Viopeen tarvitsee 

vähäsen kohennusta. 

Kurssin aikana oli turhan monta tapausta, jossa Viopen odottama tuloste poikkeaa tehtävänannosta. Välillä 

Viopen odottama tulostus pakotti siis tekemään tehtävään turhia lisäyksiä, jotta odotetut virheet esiintyisivät 

tulostuksessa. Tämä ongelma oli selkeimmin esillä harjoitustyön testauksessa. 

 


