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Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ohjelmoinnin perusteet -kurssin osallistujilla on ollut 

vaikeuksia aloittelevan ohjelmoijan kannalta laajojen ohjelmien tuottamisessa ja tällaisten 

ohjelmien jäsentelemisessä aliohjelmiksi. Kurssin harjoitustyö on kuitenkin vaatinut 

tällaisen laajan ja jäsennellyn ohjelman tuottamista ja osallistujien ongelmat edellä 

mainittujen asioiden suhteen ovat ilmenneet palautetuista harjoitustöistä. 

 

Tässä työssä pyritään tuottamaan ratkaisu edellä kuvattuun ongelmaan konstruktiivisen 

tutkimuksen keinoin. Työssä tuotettava konstruktio on ohjelmointiesimerkkikokoelma ja 

sen avulla kurssin osallistujille voidaan esitellä kuinka laajoja ohjelmia voidaan tuottaa 

vaiheittain ja kuinka tällaisia ohjelmia voidaan jäsennellä aliohjelmiksi.   
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Participants of Lappeenranta University of Technology’s CS1 course have had problems 

with the production of large programs and with the division of functionality into 

procedures of such programs. The mandatory project of this course requires the 

participants to create such large and procedurally divided program and the participants’ 

problems with producing this kind of programs has been found out from the returned 

assignments. 

 

The goal of this thesis is to produce a possible solution to the aforementioned problem with 

constructive research approach. The construct that is produced in this thesis is a collection 

of programming examples and it can be used to demonstrate how large programs can be 

produced in multiple stages and how such programs can be divided into procedures.  
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1 JOHDANTO 

 

Ohjelmoinnin aloittamista pidetään yleisesti vaikeana ja aloittelevilla ohjelmoijilla on 

usein vaikeuksia tuottaa aliohjelmiksi jäsenneltyjä laajoja ohjelmia. Tämän työn 

tavoitteena on kehittää ratkaisu, jonka avulla ohjelmoinnin perusteita opiskelevat 

aloittelijat oppisivat jäsentelemään laajoja ohjelmia pienemmiksi aliohjelmiksi aiempaa 

tehokkaammin. 

 

1.1 Tausta 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston, jäljempänä LTY:n, Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla 

aiemmin käytössä olleet ohjelmointiesimerkit eivät ole selvittäneet opiskelijoille riittävän 

hyvin kuinka ohjelmakokonaisuuksia voidaan luoda vaiheittain. Kurssin harjoitustyö on 

ohjelmakokonaisuus, joka on jaettavissa vaiheisiin ja osiin. Työn tilaajan, LTY:n 

tutkijaopettaja Uolevi Nikulan, mukaan useilla kurssin suorittaneilla opiskelijoilla on 

kuitenkin ollut ongelmia laajan ohjelman kokoamisessa pienemmistä osista, vaikka 

harjoitustyön rakenne on tukenut vaiheittaista toteutustapaa. Opiskelijoiden ongelmat 

vaiheittain toteutettavien ohjelmien suhteen ovat ilmenneet useista palautetuista 

harjoitustöistä. Joidenkin harjoitustöiden ohjelmarakenne on koostunut muutamasta 

suuresta ja jäsentelemättömästä aliohjelmasta, minkä takia tämänlaisten töiden 

tarkastaminen on ollut erittäin työlästä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Työn tavoitteena on tuottaa Ohjelmoinnin perusteet -kurssille vaiheittain rakentuva 

ohjelmointiesimerkkikokonaisuus. Ohjelmointiesimerkkikokoelman tulisi helpottaa 

kurssilla käytävien aiheiden yhdistämistä laajemmaksi kokonaisuudeksi sekä tukea kurssin 

sisällön soveltamista kurssin harjoitustyötä tehdessä. Työn luonteesta johtuen sen tuloksia, 

eli auttaako toteutettu esimerkkikokonaisuus opiskelijoita ymmärtämään kuinka 

ohjelmakokonaisuuksia voidaan tuottaa, voidaan analysoida sitten kun 

esimerkkikokonaisuutta on käytetty Ohjelmoinnin perusteet –kurssin luennoilla , eli 

todennäköisesti syksyn 2014 –kurssin päätyttyä. 
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Koska kurssin kohderyhmänä ovat ohjelmointia aloittelevat opiskelijat, on 

esimerkkikokonaisuudessa keskitytty ymmärrettävyyteen ja yksinkertaisuuteen. Tästä 

johtuen esimerkkikokonaisuudessa on ensisijaisesti käytetty imperatiivisia ja 

proseduraalisia ohjelmointimenetelmiä. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn toisessa luvussa käydään läpi työssä käytettyjä kirjallisuuslähteitä. Kolmannessa 

luvussa esitellään työssä käytetyt tutkimusmetodit. Neljännessä luvussa tarkastellaan 

LTY:n Ohjelmoinnin perusteet -kurssin rakennetta sekä perehdytään Python-

ohjelmointikielen ominaisuuksiin. Luvussa viisi kuvataan työssä tuotetun konstruktion 

suunnitteluvaihe. Kuudennessa luvussa puolestaan esitellään tuotettu konstruktio. 

Seitsemäs luku sisältää keskustelua työstä ja työn kahdeksas luku on yhteenveto työstä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Ohjelmoinnin perusteet -kurssin kaltaisia CS0- (Computer Science 0) ja CS1-kursseja 

(Computer Science 1) on tutkittu laajalti. Yleisimpiä CS0/1 -kursseihin liittyviä 

tutkimuskysymyksiä ovat sopivan ohjelmointikielen valinta, sopivan 

ohjelmointiparadigman valinta sekä sopivien opetus- ja ohjelmointityökalujen valinta. 

 

CS0/1-kursseja käsittelevissä tutkimuksissa käsitellään yleensä kursseja kokonaisuuksina 

ottamatta kantaa niiden osa-alueiden toteutukseen. Suurimmassa osassa tutkimuksista ei 

siis kuvata tutkitun CS0/1 ⎯kurssin opetus-, harjoitus- ja osaamisen testaus -materiaaleja 

eikä sitä millä perusteilla materiaaleja on kehitetty kurssia varten. Poikkeuksena ovat 

Instructional Design –tyyppiset tutkimukset, joissa pyritään tuottamaan malleja opetuksen 

ja opetusmateriaalien kehittämiseen. Hyvä esimerkki tällaisesta Instructional Design –

tyyppisestä tutkimuksesta on Caspersen & Bennedsenin tutkimusartikkeli  Instructional 

Design of a Programming Course ⎯A Learning Theoretic Approach [1], joka pohjautuu 

vahvasti Caspersenin väitöskirjaan [2]. 

 

Koska tässä työssä tuotettiin melko tarkasti rajattu ohjelmointiesimerkkikokoelma, toimi 

esimerkkikokoelman tuotannossa ensisijaisina kirjallisuuslähteinä Python Software 

Foundationin Python-ohjelmointikielen dokumentaatio [3] sekä LTY:n Ohjelmoinnin 

perusteet -kurssilla käytettävä Python ohjelmointiopas [4]. 

 

Työn monitieteellisen luonteen takia kirjallisuuslähteiden kartoitus osoittautui haastavaksi 

tehtäväksi tutkijan pedagogisen koulutuksen ja sanaston puutteen takia. Pedagogiset 

opinnot, tai edes pedagogisen sanaston hallitseminen, olisi varmasti helpottanut 

lähdemateriaalien etsimistä tietokantahakuja tehtäessä. Kirjallisuuslähteitä haettiin 

pääsääntöisesti ACM DL (Association for Computing Machinery Digital Library) [5] ja 

IEEE Xplore (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [6] tietokannoista sekä 

Google Scholar –hakukoneen [7] avulla. Lähteitä etsittiin muun muassa seuraavilla 

hakusanoilla: CS0, CS1, programming, education, teaching, learning, material, example, 

content, design, instructional. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Työtä aloitettaessa oli tiedossa, että työssä tullaan tuottamaan kokoelma 

ohjelmointiesimerkkejä, joiden uskotaan ratkaisevan Ohjelmoinnin perusteet -kurssin 

opiskelijoiden palauttamiin harjoitustöihin liittyvä ongelma. Näiden esitietojen perusteella 

oli perusteltua että tutkimus suorittaisiin konstruktiivisen tutkimuksen menetelmin. Lukan 

mukaan konstruktiivisen tutkimuksen olennaisimpiin ominaisuuksiin kuuluu, että 

tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan jokin konkreettinen ongelma uuden konstruktion, eli 

tutkimuksessa tuotettavan ratkaisun avulla ja että tutkimuksessa tuotetun konstruktion 

toimivuutta testataan jollakin tavalla. Konstruktiivinen tutkimusprosessi voidaan Lukan 

mukaan jakaa seuraaviin osiin [8]: 

 

1. Etsi käytännönläheinen ongelma, joka voi myös olla teorian kannalta 

hyödyllinen 

2. Arvioi tutkimuskohteen potentiaali pitkän aikavälin tutkimustyöhön 

3. Kerää tietoa ongelmasta ja sen aihealueesta 

4. Kehitä ratkaisu ongelmaan ja kehitä ongelman ratkaiseva konstruktio 

5. Kehitä konstruktion implementaatio ja testaa sen toimivuus 

6. Arvioi kuinka laajalti ratkaisua voi hyödyntää 

7. Tunnista ja analysoi tutkimuksen teoreettinen hyödyllisyys. 

 

3.1 Tutkimusongelma 

 

Useiden LTY:n Ohjelmoinnin perusteet –kurssille osallistuneiden opiskelijoiden 

palauttamat harjoitustyöt ovat usein koostuneet vain yhdestä tai muutamasta aliohjelmasta. 

Harjoitustyö vaatii noin 500 riviä ohjelmakoodia ja aliohjelmiksi jäsentelemättömänä 

tämän kokoinen ohjelma on työläs tarkistaa. Lisäksi mahdollisten ohjelmointivirheiden, eli 

bugien, paikantaminen on haastavaa sekä harjoitustyön tarkastajalle että tekijälle mikäli 

harjoitustyötä ei ole jäsennelty aliohjelmiksi. Tutkimusongelma on siis seuraava: Kuinka 

ohjelmakokonaisuuden jäsentelemistä aliohjelmiksi voisi opettaa tehokkaammin? 
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3.2 Ongelman lähestyminen 

 

Työn tilaaja arveli edellä kuvatun ongelman johtuvan siitä ettei Ohjelmoinnin perusteet –

kurssilla ole ollut käytössä laajaa ohjelmointiesimerkkiä, josta opiskelijat olisivat voineet 

ottaa mallia kuinka harjoitustyön kaltaisia, aloittelijan näkökulmasta laajoja, ohjelmia 

voidaan tuottaa. Tilaajan näkemystä tukee Lahtinen et al. opiskelijoille ja opettajille 

suorittama kysely, jonka mukaan sekä opiskelijat, että opettajat kokivat ohjelmien 

jakamisen aliohjelmiksi opiskelijoille haastavaksi [9]. Kyseisestä Lahtinen et al. 

suorittamasta kyselystä selviää myös, että opiskelijat ja opettajat kokivat ohjelmointia 

opittavan parhaiten esimerkkien avulla, mitä voi myös pitää indikaattorina tällaisen laajan 

ohjelmointiesimerkin tarpeesta [9]. Nämä seikat huomioon ottaen kehitettiin seuraava 

ratkaisu ongelmaan: Laajan ohjelmointiesimerkin avulla voidaan opettaa tehokkaammin 

kuinka ohjelmakokonaisuuksia voidaan jäsennellä aliohjelmiksi. 

 

3.3 Konstruktio 

 

LTY:n Ohjelmoinnin perusteet –kurssin luentoja varten tuotetaan 

ohjelmointiesimerkkikokoelma, eli tutkimuksessa implementoitava konstruktio. 

Esimerkkikokoelman tulee mukailla kurssin olemassa olevaa luentorakennetta ja 

esimerkkikokoelman tulee myöskin mukailla kurssilla käytössä olevan Python 

ohjelmointioppaan ohjelmointityyliä. Ohjelmointiesimerkkikokoelma rakentuu vaiheittain, 

ja se tulee lopulta muodostamaan kurssin harjoitustyön kaltaisen laajan 

ohjelmakokonaisuuden. Tämän luennoittain kasvavan ohjelmointiesimerkin avulla pyritään 

tarjoamaan opiskelijoille malliratkaisu siitä, miten ohjelmakokonaisuuksia voidaan 

jäsennellä aliohjelmiksi, ja miten tällaisia ohjelmakokonaisuuksia voidaan rakentaa 

vaiheittain. Ohjelmointiesimerkkikokoelman valmistuttua tilaajan täytyy vielä sovittaa 

tuotettu esimerkkikokoelma kurssin opetukseen sekä tilaajan ohjelmointityylille sopivaksi, 

jotta esimerkkien käyttäminen kurssin luennoilla on mahdollisimman sujuvaa ja 

uskottavaa. 
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3.4 Konstruktion testaus 

 

Työssä tuotettavan konstruktion testaaminen on päätetty rajata tämän työn ulkopuolelle 

työhön varatun ajan rajallisuuden vuoksi. Mikäli konstruktiota tullaan myöhemmin 

testaamaan, voidaan sitä testata seuraavien mittareiden avulla: 

 

– Vaikutus Ohjelmoinnin perusteet –kurssin läpäisyprosenttiin. 

– Kysely opiskelijoilta, kokivatko opiskelijat esimerkkikokoelman hyödylliseksi. 

– Muutokset opiskelijoiden palauttamien harjoitustöiden rakenteissa 

o aliohjelmien määrä 

o aliohjelmien keskiarvoinen pituus 

o toistettujen ohjelmarivien määrä 

 

Ohjelmoinnin perusteet –kurssin läpäisyprosentin muutosta tarkastellessa tulee ottaa 

huomioon onko muutos tilastollisesti merkityksellinen, ja kuinka suuri vaikutus 

harjoitustyöllä on kurssin läpäisyprosenttiin. 

 

Mikäli opiskelijoiden palautteesta ilmenee, että esimerkkikokoelma on hyödytön tai jopa 

haitallinen, voi konstruktiota pitää epäonnistuneena, sillä sen tulisi auttaa opiskelijoita 

ohjelmoinnin opiskelussa. Toisaalta positiivinen palaute esimerkkikokoelmasta ei ole tae 

sen hyödyllisyydestä, mutta palaute saattaa korreloida muiden mittareiden kanssa. 

 

Harjoitustöistä mitattavaa dataa tulisi verrata jonkinlaisiin tavoitearvoihin. Nämä 

tavoitearvot täytyy todennäköisesti määritellä empiirisesti aina kun kurssin harjoitustyötä 

muutetaan. Vertaamalla harjoitustöistä saatavaa dataa harjoitustyökohtaisiin 

tavoitearvoihin, saadaan mitatusta datasta vertailukelpoista muiden vuosien harjoitustöistä 

mitatun datan kanssa. 
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4 LTY:N OHJELMOINNIN PERUSTEET -KURSSI 

 

LTY:n Ohjelmoinnin perusteet -kurssi on tarkoitettu opiskelijan ensimmäiseksi 

ohjelmointikurssiksi ja näin ollen sen suorittaminen hyväksytysti ei vaadi aiempaa 

ohjelmointitaustaa. Kurssi on mitoitettu 130 työtuntia vaativaksi ja se on viiden 

opintopisteen laajuinen opintosuoritus. 

 

4.1 Kurssin sisältö ja tavoitteet 

  

Ohjelmoinnin perusteet -kurssin verkkosivuilla kuvataan kurssin sisältöä seuraavalla 

tavalla: "Ohjelmoinnin peruskäsitteet, konseptit ja rakenteet; ohjelmien ja algoritmien 

suunnittelun sekä testaamisen perusteet; hyvä ohjelmointityyli. Ohjelmointi Python-

ohjelmointikielellä" [10]. 

  

Vastaavasti kurssin tavoitteet on listattu samalla verkkosivulla: "Opiskelija pystyy 

selittämään ohjelmoinnin peruskäsitteet, rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet sekä 

tekemään pieniä ohjelmia imperatiivisella ohjelmointikielellä" [10]. 

  

Taulukko 1 sisältää kurssin aiheet luennoittain. Taulukon 1 sisältö on myös luettavissa 

kurssin verkkosivuilta [10]. 

 

Taulukko 1, Ohjelmoinnin perusteet -kurssin luennot 

Luennon aihe Luennon sisältö 

1. Johdanto Hallintoa; ohjelmoinnin taustaa ja terminologiaa, Python 

ohjelmointiympäristön ja Viopen esittely; opas luku 1. 

2. Yksinkertaisia ohjelmia Historiaa ja määritelmiä; IDLEn käyttöä ja ohjelmointia 

Pythonilla, kiintoarvoja, muuttujia, tulostamista, tiedon 

syöttö, yksinkertaisia ohjelmia; opas luku 2. 

3. Ohjelman rakenne Muuttujat, ohjelman rakenne, tietotyypit, merkkijonot ja 

leikkaukset, yksinkertaisen ohjelman toteutus; opas luku 3. 

4. Valintarakenne Käyttäjän tarve ja ohjelma, määrittely, suunnittelu, 
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ohjelmointi, testaus; valintarakenne, ehdollinen koodi, 

haarautuminen, koodilohkot ja kommentointi, loogiset 

operaattorit; opas luku 4. 

5. Toistorakenteet Alkuehtoinen ja askeltava toisto (while, for, range); opas 

luku 5. 

6. Aliohjelmat Aliohjelmien määrittely ja kutsuminen, tiedonvälitys 

ohjelmien välillä, nimiavaruudet; opas luku 6. 

7. Tiedostot Tiedostojen käsittely, jäsenfunktiot, muotoiltu tulostus; 

kertausta; opas luku 7. 

8. Tietorakenteita Tietorakenteita: rakenteinen tietorakenne lista ja luokka; 

ohjelmointitehtävien ratkaiseminen; harjoitustyön 

aloittaminen; opas luku 8. 

9. Uudelleenkäyttö Uudelleenkäyttö: aliohjelmat ja kirjastot, hyötyjä ja 

ongelmia; ohjelmointityylit; harjoitustyö; opas luku 9. 

10. Testaaminen Poikkeukset, laadunvarmistus, virheet, testaaminen, 

debuggaus; opas luku 10. 

11. Ohjelmien tehokkuus Ohjelmien tehokkuus, algoritmit, kääntäjä ja tulkki; HT:n 

integrointi; opas luku 11. 

12. Tiedon 

esitysmuodoista 

Tiedon eri esitysmuodot, ASCII ja muut merkkitaulukot, 

kantaluvut ja muunnokset; opas luku 12. 

13. Käyttöliittymät ja 

dokumentointi 

Isot ohjelmat, dokumentointi, kuvaustekniikoista, 

komentorivi- ja graafinen käyttöliittymä; opas luku 13. 

14. Kertausta ja 

jatkonäkymiä 

Kertausta ja ajatuksia siitä, mitä ohjelmointi voisi olla 

jatkossa. 

    

     

4.2 Opetusmateriaalit 

 

Kurssin luennoilla käytetään opetusmateriaaleina kurssin luennoitsijan tuottamia 

esityskalvoja ja luennoilla kirjoitettavia ohjelmointiesimerkkejä. Ohjelmointiesimerkkeihin 

sisältyy tässä kandidaatintyössä tuotettu ohjelmointiesimerkkikokoelma, jonka sisältö 
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tuotetaan uudelleen luentojen aikana. Toisin sanoen tässä työssä tuotettua 

ohjelmointiesimerkkikokoelmaa ei esitetä sellaisenaan luennoilla, vaan se toimii pohjana 

luennoilla toteutettavalle ohjelmakokonaisuudelle. Kaikki luennot tallennetaan videoiksi,  

joka tarjoaa joustavuutta siihen, milloin ja missä opiskelija perehtyy luentojen sisältöön 

[10]. 

  

Luentomateriaalien lisäksi kurssilla käytetään suomenkielisen Python 3 - 

ohjelmointioppaan versiota 1.1, joka on Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 2.5 lisenssin alainen [4]. Oppaassa käsitellään ohjelmoinnin perusteita 

yleisesti, mutta sisällön pääpaino on Python-kielen opettamisessa. Lainaus oppaan 

alkusanoista selittänee oppaan käytön kurssin opetusmateriaalina: "Aiheiden jako 

kokonaisuuksiin noudattaa ensisijaisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston kurssin 

”Ohjelmoinnin Perusteet” viikoittaista jakoa" [4]. 

 

4.3 Ohjelmointikieli 

 

Kurssin ohjelmointikielenä käytetään Pythonia ja sen versiota 3.2.2. Kirjoitushetkellä 

Pythonin uusin vakaa versio on 3.3.2. Syksyn 2012 Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla 

käytettiin Pythonin versiota 3.2.2, ja koska se todettiin kurssin kannalta ongelmattomaksi, 

ei käytettävää versiota muutettu syksyn 2013 Ohjelmoinnin perusteet -kurssia varten. 

Ohjelmoinnin aloituksen kannalta Python-ohjelmointikieli on otettu kurssilla käyttöön 

vuonna 2006 ja Nikula et al. tekemän tutkimuksen mukaan kurssin läpäisyprosentti nousi 

yli kymmenellä prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2005, jolloin kurssin 

ohjelmointikielenä toimi vielä C-kieli [11]. 

 

Ohjelmoinnin perusteet -kurssin kannalta Python-ohjelmointikielen merkittäviä 

ominaisuuksia [12]: 

 – tulkattava ohjelmointikieli 

 – selkeä ja luettava syntaksi 

 – proseduraalinen ohjelmointi on luontaisesti tuettua 

 – erittäin kattavat vakiokirjaston ominaisuudet 
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 – automaattisesti tapahtuva dynaaminen muistinhallinta 

 – dynaamisesti tyypitetyt muuttujat 

  

Tutkimusartikkelissa Python and Roles of Variables in Introductory Programming: 

Experinces from Three Educational Institutions käsitellään useita edellä mainituista 

Pythonin ominaisuuksia ja siinä todetaan Pythonin soveltuvan ensimmäisen 

ohjelmointikurssin ohjelmointikieleksi [13]. 

 

4.4 Kurssilla käytettävät työkalut 

 

Syksyn 2013 Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla käytetään vain kahta työkalua ohjelmoinnin 

opiskelussa ja näistä kahdesta työkalusta vain toinen on varsinainen ohjelmointityökalu. 

Työkalujen määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, jotta opiskelijoiden ei 

tarvitsisi käyttää ylettömästi aikaa erilaisten työkalujen käytön opiskeluun. 

 

4.4.1 IDLE 

 

IDLE (Integrated DeveLopment Environment) on Pythonilla ohjelmoitu kehitysympäristö 

Pythonia varten [14]. IDLE on moniin muihin kehitysympäristöihin verrattuna 

ominaisuuksiltaan suppea, mutta yksinkertainen käyttää. IDLE pystyy täyttämään 

aloittelevan ohjelmoijan tarpeet ohjelmointiympäristön suhteen mainiosti ja sen 

käyttäminen onnistuu vähäisellä perehtymisellä sen toimintaan. 

  

IDLE:n ominaisuuksiin kuuluu: 

 – Toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä millä Pythonkin 

 – Tukee usean ikkunan käyttöä 

 – Moninkertainen kumoa-toiminto 

 – Syntaksin korostus (esim. avainsanat) 

 – Älykäs sisennys 

 – Python shell ikkuna 

 – Debuggeri 
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4.4.2 Q&A-järjestelmä 

 

Syksyn 2013 Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla on otettu käyttöön GNU (GNU’s Not Unix) 

GPL (General Public License) version 2 -lisensoitu Question2Answer vertaistukialusta, 

jonka pääasiallisena tarkoituksena on saada opiskelijat auttamaan toisiaan kurssin tehtäviin 

liittyvissä ongelmissa [15]. Se auttanee myös kurssin hallinnoitsijoita korjaamaan ja 

kehittämään tehtäviä, koska opiskelijat osoittavat kysymyksillään tehtävissä ilmeneviä 

ongelmakohtia tai virheitä. 

 

4.5 Osaamisen testaaminen 

 

Syksyn 2013 Ohjelmoinnin perusteet -kurssin osallistujien oppimista testataan 

viikoittaisilla harjoitustehtävillä, vaiheittain toteutettavalla harjoitustyöllä sekä kirjallisella 

tentillä. 

 

Viikoittaiset harjoitustehtävät, joihin sisältyy monivalintakysymyksiä sekä 

ohjelmointitehtäviä, palautetaan Viope-verkkotehtäväalustaan joka hoitaa tehtävien 

tarkistuksen ja pisteytyksen automaattisesti [16]. Viopen avulla sekä opiskelijat, että 

kurssin hallinnoitsijat saavat tietoa tehtävien pisteytyksestä ja niiden edistymisestä. Viopen 

kautta saatujen tietojen perusteella opiskelijat voivat havaita asiat ja kokonaisuudet, joita 

heidän olisi hyvä opiskella lisää ja kurssin hallinnoitsijat saavat tietoa minkä avulla 

voidaan kehittää opetusta. 

  

Kurssin harjoitustyö koostuu kahdesta vaiheesta: perusrakennetehtävästä ja lopullisesta 

harjoitustyöstä. Perusrakennetehtävän avulla pyritään varmistamaan, että opiskelijat 

jäsentelevät lähdekoodia aliohjelmiin ja täten luovat rakenteellisesti hyvän pohjan 

varsinaista harjoitustyötä varten [10]. Harjoitustyön toisessa vaiheessa opiskelijat 

toteuttavat talon lämmityskustannuslaskurin, jota laajennetaan viikoittain. Harjoitustyö on 

suunniteltu niin, että sen toteuttaminen vaatii lähes kaikkien kurssilla opetettavien 

rakenteiden ja menetelmien käyttämistä. [10] 
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Kurssin kirjallinen tentti on viime vuosina koostunut neljästä tehtävästä. Ensimmäisessä 

tehtävässä esitetään neljä ohjelmointi- ja Python-aiheista väittämää joihin voi vastata "tosi" 

tai "epätosi". Toisessa tehtävässä on esitetty jokin laajempi ohjelmointiin liittyvä kysymys 

kuten esimerkiksi: "Dynaamiset tietorakenteet - Selitä lyhyesti, mikä on dynaaminen 

tietorakenne ja anna esimerkki sellaisesta Python-ohjelmointikielessä. Kerro milloin ko. 

tietorakennetta kannattaa käyttää, miten sellainen määritellään, mitä jäsenfunktioita ko. 

tietorakenteella on ja mitä ne tekevät. Havainnollista vastaustasi esimerkeillä”. 

Kolmannessa ja neljännessä tehtävässä on pyydetty opiskelijaa kirjoittamaan paperille 

tehtävänannon mukainen Python-kielinen ohjelma. 
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5 ESIMERKKIKOKOELMAN TOTEUTUSSUUNNITELMA 

 

Työstä sovittiin työn tilaajan LTY:n tutkijaopettaja Uolevi Nikulan kanssa, jonka jälkeen 

ohjelmointiesimerkkikokoelman aihetta alettiin miettiä. Esimerkkikokoelman aiheen tuli 

tukea kurssin luentorakennetta niin, että siinä esitettäisiin kurssin harjoitustyön kokoisen 

ohjelman luominen luontevasti kurssin luentojen mukana. 

 

5.1 Aiheen valinta 

 

Työn tilaaja toivoi, että esimerkkikokoelmassa esiteltäisiin miten matemaattisia yhtälöitä 

voidaan käyttää ohjelmoinnissa. Tämän toiveen pohjalta kokoelman aiheeksi esitettiin 

komentorivipohjaista laskinta, josta tilaaja halusi saada prototyypin ennen aiheen 

hyväksymistä. 

  

Prototyyppilaskin, jonka avulla selvitettiin miltä esimerkkikokoelman viimeinen 

luentodemo voisi näyttää, sisälsi aritmeettisten operaatioiden lisäksi myös algebrallisia 

funktioita kuten luvun neliöjuuren laskemisen luonnollista logaritmia käyttäen. Tämän 

prototyypin perusteella tilaaja hyväksyi komentorivipohjaisen tieteellisen laskimen 

esimerkkikokoelman aiheeksi. 

 

5.2 Toteutussuunnitelma 

 

Tilaaja asetti ehdoiksi esimerkkikokoelmalle, että siinä ei saanut esiintyä globaaleja 

muuttujia, ja että olio-ohjelmointia tuli välttää. Lisäksi esimerkkien tuli olla 

mahdollisimman pelkistettyjä, jotta niiden esitteleminen olisi vaivatonta. Tilaajan kanssa 

sovittiin, että tuotettavia esimerkkejä käytetään luennoilla 4-12 ja että luennolle 13 voidaan 

tuottaa graafinen käyttöliittymä ohjelmalle, mikäli se on aikataulun puitteissa mahdollista. 

Suurempaan kokonaisuuteen liittyvien esimerkkien tuottaminen luennoille 1-3 todettiin 

epäkäytännölliseksi. Luennoilla 1-3 käydään läpi ohjelmoinnin kannalta olennaisimmat 
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perusasiat joita käytetään kaikissa ohjelmissa, mutta joiden avulla ei vielä voi toteuttaa 

kovin monipuolista ohjelmaa. 

  

Edellä mainitut vaatimukset huomioon ottaen luotiin suunnitelma luentokohtaisista 

esimerkeistä ja lopputuloksena syntyvän tieteellisen laskimen ominaisuuksista, jotka 

löytyvät taulukosta 2.  

 

Taulukko 2, Laskimen matemaattiset ominaisuudet 

Vakiot Funktiot 

pii, π yhteenlasku, + 

neperin luku,   vähennyslasku, - 

 kertolasku, * 

 jakolasku, / 

 potenssiin korotus, ª 

 kertoma, ! 

 keskiarvo 

 luonnollinen logaritmi,       

 logaritmi,         

 juuri,   
 

 

 sini,      

 kosini,      

 tangentti,      

 

 

 

5.3 Muutokset suunnitelmaan 

 

Suunnitelman pohjalta toteutettiin luentojen 4, 5 ja 6 esimerkit jotka toimitettiin tilaajalle. 

Tilaajan antaman palautteen sekä hänen kanssa käydyn keskustelun myötä selvisi työn 

tilaajan ja tuottajan näkemyserot esimerkkien esitystavasta, joka vaikutti merkittävästi 

siihen miten esimerkkikokoelmaa oli suunniteltu. Tämän seurauksena luentokohtaisia 
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esimerkkejä muokattiin niin, että yhden luennon aikana tuotettavan ohjelmakoodin määrä 

pysyisi mahdollisimman pienenä sekä lisäksi yksittäisen esimerkin tavoiterivimääräksi 

määriteltiin 50 koodiriviä. Tästä seurasi lopputuloksena syntyvän laskimen ominaisuuksien 

karsimista. Monimutkaisista logaritmisista ja trigonometrisista funktioista luovuttiin, koska 

niiden kattava esittely olisi vaatinut liian paljon koodirivejä ja aikaa, jota luennoilla on 

käytettävissä rajallisesti. Alustavasti suunniteltu graafinen käyttöliittymä laskimelle, joka 

olisi esitelty luennolla 13, jäi lopulta toteuttamatta työhön varatun ajan käydessä vähiin.  
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6 ESIMERKKIKOKOELMA 

 

Opetusmateriaalin luomisessa ja kehittämisessä on ongelmallista materiaalin tuottajan ja 

materiaalia käyttävien osapuolien erot tietotasoissa opetettavan asian suhteen. 

Opetusmateriaalin tuottaja voi vahingossa jättää huomioimatta joitakin oppimisen kannalta 

oleellisia asioita korkeamman tietotasonsa takia. Tässä työssä tuotetut esimerkit on pyritty 

kehittämään ohjelmointia osaamattomia opiskelijoita varten niin, että kaikki opiskelijalle 

uudet konseptit on pyritty selittämään esimerkkikoodeissa kommenttien avulla. Vaikka 

esimerkkien tilaaja kirjoittaa esimerkit uudelleen LTY:n Ohjelmoinnin perusteet -kurssin 

luentojen aikana ilman kommentteja, on mahdollista että näiden esimerkkien pohjalta 

tuotetaan myöhemmin käytännönläheinen ohjelmointiopas, jolloin valmiit kommentit 

helpottavat oppaan tuottamista huomattavasti. Esimerkeissä on myös pyritty mukailemaan 

Python 3 – ohjelmointiopas versio 1.1:ssä käytettyä ohjelmointityyliä mahdollisimman 

hyvin, koska kyseinen opas toimii yhtenä kurssin kirjallisuuslähteenä. 

 

6.1 Luento 4 – Valintarakenne 

 

Kokoelman ensimmäisessä esimerkissä esitellään if-elif-else -valintarakenne ja 

luodaan pohja kurssin aikana rakennettavalle laskimelle. Pohjatiedoksi esimerkin 

ymmärtämistä varten vaaditaan jonkinasteinen ymmärrys muuttujien ja operaattorien 

toiminnasta sekä input() ja print() -funktioiden käytöstä. Ohjelmointiesimerkissä 1. 

esiintyvät tyyppimuunnokset ohjelman käyttäjältä syötteenä saatavasta merkkijonosta 

kokonaislukuun tai liukulukuun ovat melko alttiita virheille. Kunnollinen 

virheidenkäsittely vaatii jonkin verran pohjatietoa ohjelmoinnista ja virheidenkäsittely 

onkin kymmenennen luennon aiheena. Esimerkin 1. ohjelmassa syntyy suorituksen 

keskeyttävä virhetilanne, TypeError: unsupported operand type(s) for 

+: 'int' and 'str', mikäli käyttäjä ei anna numeromuotoista, kuten 4 tai 3.14, 

syötettä ohjelmalle. Tyyppimuunnosten käyttö on kuitenkin useissa ohjelmissa 

välttämätöntä ja tyyppimuunnoksesta aiheutuvan virheen esitteleminen onkin hyvä tehdä jo 

tässä vaiheessa, jotta sellainen ei tule täytenä yllätyksenä kun opiskelija törmää 

tyyppimuunnoksesta aiheutuvaan virheeseen. 
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# -*- coding: utf-8 -*- 

# 

# Tiedosto: L04Laaja.py 

# Tekijä: Mikko Turunen 

# Opiskelijanumero: 

# Päivämäärä: 15.11.2013 

# 

# 

# VALINTARAKENNE 

# 

# if-elif-else valintarakenteen esittely 

 

# Tulostetaan vaihtoehdot 

print("----------------------------") 

print("OP-laskin") 

print() 

print("1) Yhteenlasku") 

print("2) Vähennyslasku") 

print("3) Kertolasku") 

print("4) Jakolasku") 

print() 

 

# Pyydetään käyttäjältä valinta 

valinta = int(input("Valitse toimenpide: ")) 

 

luku1 = float(input("Syötä ensimmäinen luku: ")) 

luku2 = float(input("Syötä toinen luku: ")) 

 

# Jos valinta on yhtäsuuri kuin 1 

# Yhteenlasku 

if(valinta == 1):     

 operaattori = "+" 

 vastaus = luku1 + luku2 

 

# Muuten jos valinta on yhtäsuuri kuin 2 

# Vähennyslasku 

elif(valinta == 2): 

 operaattori = "-" 

 vastaus = luku1 - luku2 

 

# Kertolasku 

elif(valinta == 3): 

 operaattori = "*" 

 vastaus = luku1 * luku2 

 

# Jakolasku    

elif(valinta == 4): 

 operaattori = "/" 

 vastaus = luku1 / luku2 

 

else: 

 print("Virheellinen valinta") 

  

# sep="" avulla määritetään erottelumerkkijono 

# oletusarvo sep=" ", eli 1 välilyönti 

print(luku1, operaattori, luku2, "=", vastaus, sep="")  

#EOF 

Ohjelmointiesimerkki 1, Luennon 4 ohjelmointiesimerkki 
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Huomionarvoista ohjelmointiesimerkissä 1. on myös valintarakenteen jälkeinen tulostus. 

Mikäli käyttäjä antaa virheellisen numeron toimenpiteelle, eli valinta on alle 0 tai yli 4, 

ohjelman suoritus keskeytyy NameError: name 'operaattori' is not 

defined –virheeseen, koska esimerkin viimeiseltä suoritettavalta riviltä löytyvän 

print()–käskyn parametri operaattori on määrittelemättä. Tämän avulla voidaan 

esitellä muuttujan määrittelyyn ja alustamiseen liittyvä virhe, jollaiseen opiskelija tulee 

jossain vaiheessa törmäämään. 

  

Edellä kuvattujen virheiden jättäminen esimerkkeihin saattaa vaikuttaa hieman 

epäloogiselta. Virheetön esimerkki vaatisi kuitenkin huomattavasti enemmän 

ohjelmakoodin kirjoitusta ja siten enemmän aikaa, jota yksittäisellä luennolla on 

rajallisesti. 

 

6.2 Luento 5 – Toistorakenteet 

 

Kokoelman toinen esimerkki rakentuu suoraan ensimmäisen esimerkin päälle ja siinä 

esitellään while - ja for in range -toistorakenteet sekä niihin liittyvät break - ja 

continue -käskyt.  

  

Ensimmäisen esimerkin laskinohjelman suoritus loppui yhden laskutoimituksen jälkeen, 

mutta while -toistorakenteen ansiosta tässä esimerkissä laskinohjelman suoritus jatkuu 

kunnes ohjelman käyttäjä lopettaa sen suorituksen. Kun käyttäjä valitsee 0) Lopeta -

valinnan niin while -rakenteesta poistutaan break -käskyn avulla ja käyttäjälle 

ilmoitetaan ohjelman sulkemisesta. Ohjelmointiesimerkissä 2. esitellään potenssiin korotus 

for in range -rakenteen avulla.  

 

# Potenssiin korotus    

elif(valinta == 5):     

 # for in range vaatii float -> int tyyppimuunnoksen 

 luku1 = int(luku1) 

 luku2 = int(luku2) 

  

 operaattori = "**" 

 vastaus = 1 

 

 # ensimmäinen arvo määrittää i:n aloitusarvon 
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 # toinen arvo mukaan määrittää i:n viimeisen arvon, i < luku2         

 for i in range(0, luku2): 

  vastaus = vastaus * luku1            

  

 # 2 ** 4 

 # vastaus = 2 

 # i = 0 -> vastaus = 1 * 2 -> vastaus = 2 

 # i = 1 -> vastaus = 2 * 2 -> vastaus = 4 

 # i = 2 -> vastaus = 4 * 2 -> vastaus = 8 

 # i = 3 -> vastaus = 8 * 2 -> vastaus = 16 

 # i = 4 -> silmukka päättyy 

Ohjelmointiesimerkki 2, Potenssiin korotus for in range -toistorakenteen avulla 

 

Luennon 5 esimerkissä lisätään myös jakolasku-toimintoon tarkistus nollalla jakamisen 

varalta, jonka yhteydessä esitetään ja selitetään kuinka continue -käsky toimii. Tästä 

esimerkistä tuotettiin myös kuvan 1. mukainen vuokaavio, joka havainnollistaa ohjelman 

toimintaa graafisesti. 
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Kuva 1: Vuokaavio luennon 5 esimerkistä 

  

6.3 Luento 6 – Aliohjelmat 

 

Kuudennen luennon esimerkissä keskitytään demonstroimaan aliohjelmien käyttöä. 

Edellisen esimerkin laskutoiminnot muutetaan aliohjelmiksi ja ohjelmointiesimerkissä 3. 

on rekursion esittely erillisessä kertoma(luku) -aliohjelmassa. 
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def kertoma(luku): 

if(luku < 0): 

# Virheilmoitus käyttäjälle, palautetaan None, joka on tyhjä arvo 

  print("Kertoma on määritelty vain luonnollisille luvuille.") 

  return None 

 

# Matemaattinen määritelmä, 0! = 1 

elif(luku == 0): 

  return 1 

 

else: 

  return(luku * kertoma(luku - 1)) 

# 4! 

# kertoma(4) 

#   return(4 * (kertoma(4 - 1)) 

#       return(3 * (kertoma(3 - 1)) 

#           return(2 * (kertoma(2 - 1)) 

#               return(1 * (kertoma(1 - 1) 

#                   return 1        # luku = 1 - 1 -> return 1 

# 

# 4 * (3 * (2 * (1 * 1))) 

Ohjelmointiesimerkki 3, Rekursio kertoman avulla 

 

Virhetilanteissa, kuten negatiivisen luvun kertomaa laskettaessa, aliohjelma palauttaa 

None -arvon, joka on tyhjä arvo. Raise(Error) -käskyn käyttämisestä keskusteltiin 

tilaajan kanssa, mutta tulimme siihen tulokseen, että Raise(Error) -käskyn 

olioluonteen takia se voi vaikuttaa liian abstraktilta aloittelevan ohjelmoijan kannalta. 

Virhetilanteiden ilmaantuessa aliohjelmat usein palauttavat yleisen käytännön mukaan 

negatiivisen arvon, mutta laskufunktioissa negatiiviset arvot ovat usein mahdollisia 

virheettömiä palautusarvoja. Tyhjä arvo, eli None, toimii erittäin hyvin tämänlaisissa 

tilanteissa, koska on erittäin harvinaista, että aliohjelman, jonka odotetaan palauttavan 

jotakin, toivotaan palauttavan tyhjä arvo. 

 

6.4 Luento 7 – Tiedostot 

 

Luennolla 7 laskimen toiminnallisuutta laajennetaan lisäämällä laskutoimitusten 

tallennusaliohjelma, ja CSV-listan (Comma Separated Values) keskiarvon laskeva 

aliohjelma. Kun ohjelmointiesimerkin 4. aliohjelmassa tallenna(merkkijono) 

esitellään tiedostoon tallentaminen, niin ohjelmointiesimerkin 5. aliohjelmassa 

keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto) puolestaan esitellään kuinka tiedostosta 

lukeminen tapahtuu. 
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def tallenna(merkkijono): 

# Avataan haluttu tiedosto 

# Ensimmäinen argumentti on tiedoston nimi 

#   Mikäli argumentin mukaista tiedostoa ei ole olemassa, se luodaan 

# Toinen argumentti on avausmoodi 

#   "r" = read, eli luku 

#   "w" = write, eli kirjoitus, tämä moodi luo tyhjän tiedoston, lisää 

#tekstiä siihen ja tallentaa sen annetulla nimellä 

#       Mikäli samanniminen tiedosto on jo olemassa, se ylikirjoitetaan 

#   "a" = append, eli lisäys, tämä moodi avaa tiedoston ja lisää tekstiä 

#sen loppuun 

# Kolmas argumentti on tiedoston merkistökoodausmuoto 

#   Esim. "utf-8" tai "cp-1252" 

 

tiedosto = open("laskuhistoria.txt", mode="a", encoding="utf-8") 

 

# Lisätään tallenna()-funktion argumenttina saatu merkkijono 

#tiedoston perään 

tiedosto.write(merkkijono) 

 

# Lisätään rivinvaihto-merkki tiedoston loppuun 

tiedosto.write("\n") 

 

# Suljetaan tiedosto 

#   Aiheuttaa muutosten tallentamisen tiedostoon 

# Muista AINA sulkea avaamasi tiedostot!!!     

tiedosto.close() 

Ohjelmointiesimerkki 4, Tiedostoon tallentaminen 

 

Ohjelmointiesimerkin 5. aliohjelmassa keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto) 

ei vielä lasketa CSV-listan keskiarvoa, koska itse keskiarvon laskeminen suoritetaan 

listarakenteen avulla, joka kuuluu seuraavan luennon aihepiiriin. 

 

def keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto): 

# moodit: 

# "m" niin kuin manuaalinen -> listaTaiTiedosto = "3,4,8,1,2" 

# "f" niin kuin file, eli tiedosto -> listaTaiTiedosto = 

"tiedostonimi.txt" 

 

    csv_lista = "" 

     

    if(moodi == "m"): 

        csv_lista = listaTaiTiedosto 

         

    elif(moodi == "f"): 

        tiedostonimi = listaTaiTiedosto 

         

        # Avataan haluttu tiedosto 

        # Ensimmäinen argumentti on tiedoston nimi 

        # Mikäli argumentin mukaista tiedostoa ei ole olemassa, se 

  # luodaan 

        # Toinen argumentti on avausmoodi 
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        #   "r" = read, eli luku 

        #   "w" = write, eli kirjoitus, tämä moodi luo tyhjän tiedoston,  

  # lisää tekstiä siihen ja tallentaa sen annetulla nimellä 

        # Mikäli samanniminen tiedosto on jo olemassa, se  

  # ylikirjoitetaan 

        # "a" = append, eli lisäys, tämä moodi avaa tiedoston ja lisää  

  # tekstiä sen loppuun 

        # Kolmas argumentti on tiedoston merkistökoodausmuoto 

        # Esim. "utf-8" tai "cp-1252" 

         

        tiedosto = open(tiedostonimi,mode="r", encoding="utf-8") 

         

        # Luetaan tiedoston sisältö rivi kerrallaan 

        # Poistetaan jokaisesta luetusta rivistä rivinvaihto-merkki  

  # "\n" 

        #   Lisätään luetut rivit csv_lista merkkijonoon 

        #   Kun luettavan rivin pituus = 0, eli riviä ei ole, poistutaan  

  # while-silmukasta 

        while(True): 

            rivi = tiedosto.readline() 

            if(len(rivi) == 0): 

                break 

                 

            # Poistetaan rivinvaihto-merkit 

            # HUOM! Luettaessa monirivistä tiedostoa voi tapahtua: 

            # 

            # 1,2,3 

            # 4,5,6      ->    1,2,34,5,6 

            csv_lista = csv_lista+rivi.strip("\n") 

             

        # Suljetaan avattu tiedosto 

        # Muista AINA sulkea avaamasi tiedostot!!!  

        tiedosto.close() 

    else: 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

 

    print(csv_lista) 

    return None 

Ohjelmointiesimerkki 5, Tiedostosta lukeminen 

 

6.5 Luento 8 – Tietorakenteita 

 

Tämän esimerkin aiheena ovat tietorakenteet, joista esitellään listarakenne sekä 

luokkarakenne. Luokkarakenne on ensisijaisesti tarkoitettu olio-ohjelmointia varten, mutta 

ohjelmointiesimerkistä 6. voi huomata, että luokkarakennetta voidaan hyödyntää 

proseduraalisessa ohjelmoinnissa muuttujia säilövänä rakenteena C–ohjelmointikielen 

struct –rakennetta vastaavalla tavalla. 
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class ka_sailio: 

 csv_lista = "" 

 arvot = [] 

 summa = 0 

 keskiarvo = 0 

Ohjelmointiesimerkki 6, Luokkarakenne 

 

Ohjelmointiesimerkin 6. luokkarakennetta hyödynnetään ohjelmointiesimerkin 7. 

keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto, sailio) –aliohjelmassa. Itse 

keskiarvo lasketaan hyödyntämällä listarakennetta sekä merkkijonojen jäsenmetodia 

split(), jonka avulla merkkijono voidaan vaivattomasti jakaa osiksi halutun merkin tai 

merkkijonon mukaan. 

 

def keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto, sailio): 

# moodit: 

# "m" niin kuin manuaalinen -> listaTaiTiedosto = "3,4,8,1,2" 

# "f" niin kuin file, eli tiedosto -> listaTaiTiedosto = 

#"tiedostonimi.txt" 

   

    #Alustetaan sailion muuttujat 

    sailio.csv_lista = "" 

    del sailio.arvot[:] 

    sailio.summa = 0 

    sailio.keskiarvo = 0 

     

    if(moodi == "m"): 

        sailio.csv_lista = listaTaiTiedosto 

         

    elif(moodi == "f"): 

        tiedostonimi = listaTaiTiedosto 

        tiedosto = open(tiedostonimi,mode="r", encoding="utf-8") 

         

        while(True): 

            rivi = tiedosto.readline() 

            if(len(rivi) == 0): 

                break 

                 

            # HUOM! Luettaessa monirivistä tiedostoa voi tapahtua: 

            # 

            # 1,2,3 

            # 4,5,6      ->    1,2,34,5,6 

            sailio.csv_lista = sailio.csv_lista+rivi.strip("\n") 

             

        tiedosto.close() 

    else: 

        print("Virheellinen argumentti.") 

        return None 

         

    # Poista whitespace-merkit sailio.csv_lista merkkijonosta     

    sailio.csv_lista = sailio.csv_lista.strip() 
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    # Parsitaan sailio.csv_lista merkkijonon sisälto sailio.arvot      

#listarakenteeseen 

    sailio.arvot = sailio.csv_lista.split(',') 

 

    # Tarkistetaan onko sailio.arvot listarakenteessa muuttujia. 

    # Jos muuttujia ei ole niin palautetaan None 

    if(len(sailio.arvot) < 1): 

        return None 

         

    # Lasketaan arvojen summa 

    for i in range (0, len(sailio.arvot)): 

        sailio.summa = sailio.summa + float(sailio.arvot[i]) 

 

    # Lasketaan keskiarvo 

    sailio.keskiarvo = sailio.summa/len(sailio.arvot) 

    return sailio 

Ohjelmointiesimerkki 7, Luokkarakenteen hyödyntäminen 

 

6.6 Luento 9 – Uudelleenkäyttö 

 

Yhdeksännen luennon esimerkissä irrotetaan edellisen esimerkin aliohjelmat (aliohjelmaa 

valikko() lukuunottamatta) erilliseen lähdekooditiedostoon, jolloin niitä voidaan 

käyttää moduulina. Luotu moduuli tuodaan pääohjelmaan käskyllä import 

L09funktiot as funktiot, missä L09funktiot on luodun moduulin nimi ja 

funktiot on nimi jonka avulla sen jäsenaliohjelmia käytetään. Tämän seurauksena 

aliohjelmassa valikko() esiintyvät aliohjelmakutsut täytyy korjata uuteen muotoon 

ohjelmointiesimerkin 8. mukaisesti. 

 

vastaus = kertoma(luku1) #vanha muoto 

vastaus = funktiot.kertoma(luku1) #korvaava muoto 

Ohjelmointiesimerkki 8, Aliohjelman kutsuminen moduulista 

 

Luotu moduuli voitaisiin myös tuoda pääohjelmaan from L09funktiot import * -

käskyn avulla, jolloin aliohjelmakutsuja ei tarvitsisi päivittää, mutta luentoesimerkissä 

käytetty tapa osoittaa selkeästi mitkä aliohjelmat kuuluu tuotuun moduuliin. 
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6.7 Luento 10 – Testaaminen 

 

Vaikka luennon pääaiheena on testaaminen, esimerkissä keskitytään virheidenkäsittelyyn, 

eli siihen mitä testaamalla löydettäville virheille voidaan tehdä. Aiempien esimerkkien 

laskimet ovat olleet herkkiä esimerkiksi virheellisille syötteille, mutta 

ohjelmointiesimerkissä 9. esiteltävien virheidenkäsittely- ja virheidenhallintamenetelmien 

avulla laskin selviytyy useista erilaisista virhetilanteista. 

 

def yhteenlasku(summattava1, summattava2): 

# Funktion argumentit kannattaa aina tarkistaa 

#   Pythonissa on mahdollista käyttää "vääriä" muuttujatyyppejä 

#funktiokutsun argumenteissa 

# 

# Yritä palauttaa float-tyypeiksi muunnettavien muuttujien summa 

try: 

  return float(summattava1) + float(summattava2) 

 

# Tämä lohko suoritetaan jos summattava1 ja/tai summattava2 ei voida 

#muuntaa floatiksi 

# Aiheutuu väärästä muuttujatyypistä tai jos muuttujan sisältö on tekstiä 

#numeraalien sijaan 

# Esim 1: summattava2 = "tekstiä" -> ValueError 

# Esim 2: summattava1 = ka_sailio -> TypeError 

except (ValueError, TypeError): 

  print("Virheellisiä argumentteja") 

  return None 

Ohjelmointiesimerkki 9, Virheidenkäsittelyä 

 

Ohjelmointiesimerkissä 9. esiteltävän try-except -rakenteen avulla voidaan käsitellä 

suuri osa erilaisista virhetilanteista. Ohjelmointiesimerkissä 10. puolestaan esitellään 

kuinka try-except-finally –rakenteen avulla voidaan varmistua tiedostokahvan 

sulkeutumisesta tiedoston käsittelyn yhteydessä. 

  

try: 

 tiedosto = open(tiedostonimi,mode="r", encoding="utf-8") 

  

 try: 

  while(True): 

   rivi = tiedosto.readline() 

   if(len(rivi) == 0): 

    break 

    

   # HUOM! Luettaessa monirivistä tiedostoa voi tapahtua: 

   # 

   # 1,2,3 

   # 4,5,6      ->    1,2,34,5,6 
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   sailio.csv_lista = sailio.csv_lista+rivi.strip("\n") 

    

 except(IOError, ValueError):  

# finally osa suoritetaan ennen palautusta, eli ennen except-

# lohkoa: 

  # 

  # tiedosto.close() 

  # print("Tiedoston lukeminen epäonnistui") 

  # return None 

  print("Tiedoston lukeminen epäonnistui.") 

  return None 

   

 finally: 

  tiedosto.close() 

   

except IOError: 

 print("Tiedoston avaaminen epäonnistui.") 

 return None 

Ohjelmointiesimerkki 10, Tiedostojen käsittelyä try-except-finally -rakenteen avulla 

 

6.8 Luento 11 – Ohjelmien tehokkuus 

 

Luennon 11 esimerkin avulla demonstroidaan miten algoritmivalinta voi vaikuttaa 

ohjelman tehokkuuteen. Esimerkissä lasketaan piin likiarvoa kolmen eri algoritmin avulla. 

Laskettua likiarvoa verrataan tarkimpaan piin likiarvoon, joka pystytään esittämään 

float -tyyppisen muuttujan avulla. Kaksi ensimmäistä algoritmia, jotka on nimetty 

esimerkissä hitaimmaksi ja hitaaksi algoritmiksi, ovat kaksi eri toteutustapaa Gregory-

Leibniz-sarjasta [17]. Gregory-Leibniz-sarjojen algoritmit konvergoituvat 100000 

iteraatiolla lähelle vertailuarvoa, mutta float –tyyppisten muuttujien käsittelyyn 

liittyvien pyöristysongelmien takia ne eivät tule vastaamaan vertailuarvoa vaikka 

iteraatioiden määrää kasvatettaisiin. Nopein esimerkissä esitetyistä algoritmista, joka on 

eräs Srinivasa Ramanujanin kehittelemistä sarjoista, konvergoituu jo kolmen iteraation 

jälkeen vertailuarvoa vastaavaksi [17]. Ohjelmointiesimerkin 11. aliohjelmia vertailemalla 

voidaan huomata, että nopeimman ja tarkimman algoritmin toteutus ei ole merkittävästi 

hitaimman algoritmin toteutusta monimutkaisempi. Mikäli ohjelmoija pystyy muuntamaan 

ensimmäisen esimerkin pohjana toimivan matemaattisen kaavan suoritettavaksi 

ohjelmakoodiksi, pystyy hän todennäköisesti myös muuntamaan monimutkaisempia 

matemaattisia kaavoja suoritettavaksi. 
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def pii_gregory1(iteraatiot): 

# http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html (kaava 6) 

 

 try: 

  iteraatiot = int(iteraatiot) 

   

 except (ValueError, TypeError): 

  print("Virheellinen argumentti") 

  return None 

  

 if(iteraatiot < 1): 

  return None 

  

 pii = 0  

  

 for k in range(1, iteraatiot): 

  pii = pii + ((-1) ** (k + 1)) / (2 * k - 1) 

   

  if(k % (iteraatiot / 10) == 0): 

   print("Pii      =", pii * 4) 

 

 pii = pii * 4 

 return pii 

 

def pii_ramanujan(iteraatiot): 

# http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html (kaava 78) 

 try: 

  iteraatiot = int(iteraatiot) 

   

 except (ValueError, TypeError): 

  print("Virheellinen argumentti") 

  return None 

  

 if(iteraatiot < 1): 

  return None 

   

 pii = 0 

 jaettava = 0 

 jakaja = 0 

  

 for k in range(0, iteraatiot): 

  jaettava = kertoma(4 * k) * (1103 + 26390 * k) 

  jakaja = kertoma(k) ** 4 * 396 ** (4*k) 

   

  pii = pii + jaettava / jakaja 

  print("Pii      =", 1 / ((8 ** (1/2) / 9801) * pii)) 

   

 pii = 1 / ((8 ** (1/2) / 9801) * pii) 

  

 return pii 

Ohjelmointiesimerkki 11, Kaksi piin likiarvoa laskevaa aliohjelmaa 

 

 

 



 

 

 

 

35 

6.9 Luento 12 – Tiedon esitysmuodoista 

 

Kurssilla käytettävässä Python ohjelmointioppaassa esitetään kymmenkantaisen luvun 

muuntaminen binääriluvuksi ja päinvastoin, joten tässä esimerkissä päätettiin esittää 

kuinka kymmenkannan ja kuusitoistakannan välinen luvun muunnos voidaan suorittaa. 

Ohjelmointiesimerkissä 12. muunnetaan yksittäinen 16-kantainen merkki 

kymmenkantaiseksi luvuksi ja ohjelmointiteknisesti uutena asiana siinä näytetään kuinka 

except -lohkoja voidaan hyödyntää ketjuttamalla niitä. 

  

def hex2int(merkki): 

 luku = None 

  

 try: 

  luku = int(merkki) 

  

 # Huomioi peräkkäisten exceptien käyttö 

 except ValueError: 

  if(merkki == "a" or merkki == "A"): 

   luku = 10 

  elif(merkki == "b" or merkki == "B"): 

   luku = 11 

  elif(merkki == "c" or merkki == "C"): 

   luku = 12 

  elif(merkki == "d" or merkki == "D"): 

   luku = 13 

  elif(merkki == "e" or merkki == "E"): 

   luku = 14 

  elif(merkki == "f" or merkki == "F"): 

   luku = 15 

  else: 

   print("Virheellinen argumentti") 

    

 except TypeError: 

  print("Virheellinen argumentti") 

  

 return luku 

Ohjelmointiesimerkki 12, Kymmenkantaisen luvun muunnos 16-kantaiseksi 

 

6.10 Esimerkkien rakentuminen 

 

Kuten luvussa 6.3 mainittiin, tilaaja toivoi yhtä luentoa varten kirjoitettavan koodin määrän 

pysyvän alle 50 rivissä. Kuvaajasta 1. on nähtävissä, että aina yhdeksännen luennon 

esimerkkiin asti lisättävän koodin määrä pysyy alle 50 rivissä per luento, mutta kolmessa 
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viimeisessä esimerkissä lisättävien rivien määrä kasvaa huomattavasti. Luennon 10 

esimerkki, joka vaatii 64 koodiriviä, on hieman harhaanjohtava uutena esiteltävien asioiden 

kannalta, sillä se sisältää 13 try-except(-finally) -lohkoa, joista suuri osa voidaan 

tuottaa leikkaa ja liimaa -menetelmällä. Luentojen 11 ja 12 suuremmat rivimäärät selittyvät 

puolestaan uusien algoritmien esittelyllä, jotka ovat monimutkaisempia toteuttaa kuin 

aiemmat esimerkit sekä sillä, että kyseisiin esimerkkeihin sisällytetään myös 

virheidenhallintaa joka vaatii lisää koodirivejä. Esimerkkikokoelman viimeisen 

ohjelmointiesimerkin, eli luennon 12 esimerkin, koodirivien määräksi muodostui lopulta 

390 riviä ilman kommenttirivejä ja tyhjiä rivejä. 

  

Kuva 2 Esimerkkien rivimäärän kasvaminen 
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7 KESKUSTELU 

 

Tämän kandidaatintyön aihe oli varsin mielenkiintoinen ja tutkimuskysymyksen osalta 

sopiva kandidaatintyölle. Vaikka tutkimuskysymys oli melko suppea ja sinällään sopiva 

kandidaatintyöhön, en kuitenkaan suosittelisi tämän kaltaista opetusmateriaalien 

kehittämiseen keskittyvää kandidaatintyötä ainakaan kolmannen vuoden opiskelijalle, 

koska työn konstruktion toteutus oli erittäin työläs ja haastava prosessi. Konstruktiolle 

asetettavat vaatimukset, tai ainakin opiskelijan näkökulmasta asetetut vaatimukset, 

juontuvat sen käyttökohteesta. Opetusmateriaalin tulee olla mahdollisimman laadukasta ja 

virheetöntä, jotta se avustaa oppimista mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Työn konstruktion, eli tuotetun esimerkkikokoelman, toteutus osoittautui erittäin 

haastavaksi sille asetettujen vaatimusten takia sekä työn monitieteellisen luonteen vuoksi. 

Opiskelijan asemaan asettautuminen oli erittäin haastavaa, eli miten ohjelmakoodia tulisi 

kirjoittaa ja kommentoida niin, että aloittelija voi ymmärtää mitä ohjelmassa tapahtuu, kun 

esimerkkien sisällöt vaikuttavat lähes itsestään selviltä esimerkkikokoelman tuottajan 

näkökulmasta. Ongelmalliseksi osoittautui myös suuremman ohjelman luominen 

vaiheittain niin, että käytettävissä olevat ohjelmointikielen ominaisuudet rajoittuivat 

kurssilla käydyn aineiston mukaan. Esimerkkikokoelmassa toistetun ohjelmakoodin 

runsaus aiheutti paljon ylimääräistä työtä. Aina kun jostakin toteutetusta esimerkistä löytyi 

jotakin muutettavaa, täytyi samat muutokset tehdä useisiin lähdekooditiedostoihin, koska 

esimerkit rakentuivat suoraan edellisten esimerkkien päälle. Tämä altisti esimerkit uusille 

virheille ja onkin ironista, että esimerkkikokoelma, jonka tarkoituksena on muun muassa 

vähentää ohjelmakoodin toistamista harjoitustöissä, kärsii ohjelmakoodin toistamisesta 

aiheutuvista ongelmista. Ainoa mieleen tuleva ratkaisu tähän ongelmaan on yksittäisen 

esimerkin tekeminen kerralla valmiiksi ennen seuraavan esimerkin toteuttamista, mutta 

tämä on paljon helpommin sanottu kuin tehty. 

 

Työn turhauttavin osuus oli eittämättä kirjallisuuskatsauksen tekeminen. Työssä kaivattiin 

kirjallisuutta siitä, miten opetusmateriaaleja kannattaa luoda, mutta tällaisen kirjallisuuden 

löytäminen oli erittäin hankalaa. Pelkästään sopivien hakusanojen kehittämiseen kului 
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pitkälti toistakymmentä tuntia ja lopulta, osittain sattuman kautta, löytyi instructional 

design –hakusanayhdistelmä, jonka avulla aiheeseen liittyviä kirjallisuuslähteitä viimein 

löytyi. 

  

Esimerkkikokoelman vaikutusta voidaan tarkastella LTY:n syksyn 2014 Ohjelmoinnin 

perusteet –kurssin päätyttyä, kun esimerkkikokoelmaa on hyödynnetty ensimmäisen kerran 

kurssin opetuksessa. Esimerkkikokoelman vaikutusta voidaan tutkia esimerkiksi 

tarkastelemalla kurssin läpäisyprosenttia, tarkastelemalla palautettujen harjoitustöiden 

rakenteita sekä opiskelijoiden antaman palautteen avulla. Esimerkkikokoelmaa ei pystytty 

hyödyntämään vielä syksyn 2013 Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla. Jotta luentokohtaisia 

esimerkkejä voisi käyttää sujuvasti ja uskottavasti täytyy ne ensin sovittaa opettajan 

ohjelmointityylille sopivaksi sekä lisäksi esimerkit on sovitettava luentojen rakenteeseen ja 

nämä prosessit vaativat yllättävän paljon aikaa. Tämän sovitustyön vaatiman ajan vuoksi 

esimerkkikokoelmaa ei ehditty kunnolla käyttämään vielä syksyn 2013 Ohjelmoinnin 

perusteet -kurssilla. 

  

Toivottavasti esimerkkikokoelma osoittautuu hyödylliseksi kurssin kannalta ja sitä tullaan 

jatkokehittämään kurssia varten. Tämän laajaksi ohjelmakokonaisuudeksi rakentuvan 

esimerkkikokoelman lisäksi voisi olla myös hyödyllistä tuottaa kokoelma yksinkertaisia ja 

lyhyitä ohjelmointiesimerkkejä, joiden avulla voitaisiin esitellä Pythonin eri ominaisuuksia 

laajemmin. Jatkossa tämän työn ja esimerkkikokoelman pohjalta saatetaan myös kehittää 

käytännönläheinen ohjelmointiopas. Eräs jatkotutkimusmahdollisuus on 

esimerkkikokoelman sovittaminen C-kielelle LTY:n Käytännön ohjelmointi -kurssin tueksi 

ja tutkia tehostuuko uuden ohjelmointikielen oppiminen ennestään tutun laajan 

ohjelmointiesimerkin avulla. Toisena samankaltaisena jatkotutkimusmahdollisuutena on 

esimerkkikokoelman uudelleen rakentaminen olio-ohjelmointitekniikoiden avulla ja 

tarkastella vaikuttaako toiminnallisesti tutun ohjelman toteuttaminen uuden 

ohjelmointiparadigman avulla käytetyn paradigman oppimiseen. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa opetusmateriaalia Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston Ohjelmoinnin perusteet -kurssille. Työssä tuotetun esimerkkikokoelman 

tavoitteena oli helpottaa laajempien opintokokonaisuuksien esittelyä opiskelijoille, mutta 

valitettavasti sen yhdeksästä osasta vain kolmea osaa käytettiin vuoden 2013 kurssin 

luennoilla, joten sen vaikutus jäänee vähäiseksi ainakin kyseisen vuoden kurssin suhteen. 

 

Tuotettu esimerkkikokoelma esittelee suuren osan Ohjelmoinnin perusteet -kurssin 

sisällöstä suurempaan kokonaisuuteen sidottuna, joten työtä voi pitää ainakin siltä osin 

onnistuneena. Lisäksi esimerkkikokoelman koko kasvaa rivimäärissä mitattuna melko 

maltillisesti aina luennon 11 esimerkkiin asti, joten niiden uudelleen tuottaminen luentojen 

aikana pitäisi olla mahdollista, mikäli siihen varataan riittävästi aikaa. Jää nähtäväksi 

tullaanko esimerkkikokoelmaa hyödyntämään laajemmin Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla 

tulevaisuudessa, ja miten se tulee vaikuttamaan kurssin opiskelijoiden tuottamiin 

harjoitustöihin. 

 

Mikäli esimerkkikokoelma osoittautuu hyödylliseksi opetustyökaluksi on sen pohjalta 

myös mahdollista toteuttaa jatkotutkimuksia esimerkiksi sen suhteen, että onko uuden 

ohjelmointikielen oppiminen nopeampaa ennalta tutun laajan ohjelmointiesimerkin avulla 

tai vaihtoehtoisesti nopeutuuko uuden ohjelmointiparadigman oppiminen tutun 

ohjelmointiesimerkin avulla. 

 

Liitteissä 1. ja 2. on ohjelmointiesimerkkikokoelman viimeinen osa joka rakentuu 

vaiheittain aina aiempien esimerkkien päälle. Toisin sanoen liitteistä 1. ja 2. löytyvän 

esimerkin lähdekoodi sisältää kaikki tätä työtä varten tuotetut esimerkit. Liite 1. sisältää 

Ohjelmoinnin perusteet -kurssin luennon 12 luentoesimerkin ensimmäisen osan 

lähdekoodin, ja liite 2. puolestaan sisältää luennon 12 luentoesimerkin toisen osan 

lähdekoodin. 
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LIITE 1.  Luennon 12 esimerkin ensimmäinen osa: L12Laaja.py 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# 

# Tiedosto: L12Laaja.py 

# Tekijä: Mikko Turunen 

# Opiskelijanumero: 0326796 

# Päivämäärä: 20.11.2013 

# 

# 

# TIEDON ESITYSMUODOT 

# 

# Kymmenkantaisten lukujen muunnos 16-kantaiseen (heksadesimaali) muotoon 

# 16-kantaisten lukujen muunnos 10-kantaiseen muotoon 

#   Muunnosfunktiot (4 kpl) L12funktiot.py tiedostossa 

# 

# Lisätään valikkoon "9) Heksadesimaalimuunnin" vaihtoehto 

# Lisätään elif-lohko Heksadesimaalimuunnin vaihtoehdolle 

 

import L12funktiot as funktiot 

 

def valikko(): 

    sailio = funktiot.ka_sailio() 

     

    while(True): 

        # Tulostetaan käyttöliittymä 

        print("----------------------------") 

        print("OP-laskin") 

        print() 

        print("1) Yhteenlasku") 

        print("2) Vähennyslasku") 

        print("3) Kertolasku") 

        print("4) Jakolasku") 

        print("5) Potenssiin korotus") 

        print("6) Kertoma") 

        print("7) Keskiarvo") 

        print("8) Laske pii") 

        print("9) Heksadesimaalimuunnin")  

        print() 

        print("0) Lopeta") 

        print() 

 

        # Pyydetään käyttäjältä valinta 

        try: 

            valinta = int(input("Valitse toimenpide: ")) 

 

        except ValueError: 

            print("Virheellinen valinta") 

            continue 

        # Lopeta 

        if(valinta == 0): 

            print("Suljetaan ohjelma.") 

            break 

             

        # Kertoma 

        elif(valinta == 6): 

            luku1 = input("Syötä kokonaisluku: ") 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 1. (jatkoa) 

operaattori = "!" 

            vastaus = funktiot.kertoma(luku1) 

 

            laskutoimitus = str(luku1) + operaattori + "=" + str(vastaus) 

             

        # Keskiarvo 

        elif(valinta == 7):         

            print("1) Syötä luvut käsin") 

            print("2) Lataa luvut tiedostosta") 

            print() 

             

            # Pyydetään käyttäjältä valinta 

            try: 

                valinta = int(input("Valitse toimenpide: ")) 

                 

                if(valinta == 1): 

                    moodi = "m" 

                    luettava = input("Syötä arvot CSV-listana: ")               

                 

                elif(valinta == 2): 

                    moodi = "f" 

                    luettava = input("Syötä luettavan tiedoston nimi: ") 

            

                else: 

                    print("Virheellinen valinta") 

                    continue 

                 

            except ValueError: 

                print("Virheellinen valinta") 

                continue 

 

            sailio = funktiot.keskiarvo(moodi, luettava, sailio) 

             

            if(sailio != None): 

                vastaus = sailio.keskiarvo 

                laskutoimitus = "Keskiarvo: " + str(sailio.csv_lista) + 

"=" + str(vastaus) 

 

            else: 

                sailio = funktiot.ka_sailio() 

                continue 

             

        # Laske pii 

        elif(valinta == 8): 

            print("1) Hitain (Gregory 1)") 

            print("2) Hidas (Gregory 2)") 

            print("3) Nopea (Ramanujan)") 

            print() 

             

            valinta = input("Valitse laskualgoritmi: ") 

                 

            pii = funktiot.laske_pii(valinta) 

             

            if(pii != None): 

                print() 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 1. (jatkoa) 

                print("Pii      =", pii) 

                print("Vertailu = 3.141592653589793") 

             

            continue 

             

        #Heksadesimaalimuunnnin 

        elif(valinta == 9): 

            print("1) base10 -> base16") 

            print("2) base16 -> base10") 

            print() 

             

            try: 

                valinta = int(input("Valitse toimenpide: ")) 

 

            except ValueError: 

                print("Virheellinen valinta") 

                continue 

             

            if(valinta == 1): 

                luku1 = input("Syötä muunnettava luku: ")                    

                heksa = funktiot.dec2hex(luku1) 

                 

            elif(valinta == 2): 

                heksa = input("Syötä muunnettava heksadesimaali: ") 

                luku1 = funktiot.hex2dec(heksa) 

                 

            else: 

                print("Virheellinen valinta") 

                continue 

                 

            if(luku1 != None and heksa != None): 

                print(luku1, "=", heksa) 

             

            continue 

             

        # Kaksi argumenttia vastaanottavat laskutoimitukset 

        elif(valinta > 0 and valinta < 6): 

            luku1 = input("Syötä ensimmäinen luku: ") 

            luku2 = input("Syötä toinen luku: ") 

 

            # Yhteenlasku 

            if(valinta == 1): 

                operaattori = "+" 

                vastaus = funktiot.yhteenlasku(luku1, luku2) 

 

            # Vähennyslasku 

            elif(valinta == 2): 

                operaattori = "-" 

                vastaus = funktiot.vahennyslasku(luku1, luku2) 

 

            # Kertolasku 

            elif(valinta == 3): 

                operaattori = "*" 

                vastaus = funktiot.kertolasku(luku1, luku2) 

 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 1. (jatkoa) 

            # Jakolasku 

            elif(valinta == 4): 

                operaattori = "/" 

                vastaus = funktiot.jakolasku(luku1, luku2) 

 

            # Potenssiin korotus    

            else: 

                operaattori = "**" 

                vastaus = funktiot.potenssi(luku1, luku2) 

 

            laskutoimitus = str(luku1) + operaattori + str(luku2) + "=" + 

str(vastaus) 

             

        # Käyttäjä ei syöttänyt listattua vaihtoehtoa     

        else: 

            print("Virheellinen valinta") 

            continue 

         

        # Laskutoimituksessa on tapahtunut jokin virhe 

        if(vastaus != None): 

            print(laskutoimitus) 

             

            # Lisätään tulostettu laskutoimitus automaattisesti 

laskuhistoria.txt tiedostoon 

            funktiot.tallenna(laskutoimitus) 

             

######################## 

# Pääohjelma alkaa 

######################## 

 

valikko() 

 

#EOF  



 

 

     

LIITE 2.  Luennon 12 esimerkin toinen osa: L12funktiot.py 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# 

# Tiedosto: L12funktiot.py 

# Tekijä: Mikko Turunen 

# Opiskelijanumero: 0326796 

# Päivämäärä: 19.11.2013 

# 

# 

# LADATTAVAT FUNKTIOT (tehokkuus) 

# 

# Piin likiarvon laskeminen kolmella eri kaavalla 

#   Lisätään funktiot: 

#       laske_pii(algoritmi), jonka avulla valitaan käytettävä laskukaava 

#       pii_gregory1(iteraatiot),  Gregory-Leibniz sarja 

#       pii_gregory2(iteraatiot),  Muokattu Gregory-Leibniz sarja 

#       pii_ramanujan(iteraatiot), Yksi Srinivasa Ramanujanin sarjoista 

 

class ka_sailio: 

    csv_lista = "" 

    arvot = [] 

    summa = 0 

    keskiarvo = 0 

     

def yhteenlasku(summattava1, summattava2): 

    try: 

        return float(summattava1) + float(summattava2) 

 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellisiä parametrejä") 

        return None 

 

def vahennyslasku(vahennettava, vahentaja):  

    try: 

        return float(vahennettava) - float(vahentaja) 

 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellisiä argumentteja") 

        return None 

 

def kertolasku(kerrottava, kertoja): 

    try: 

        return float(kerrottava) * float(kertoja) 

 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellisiä argumentteja") 

        return None 

 

def jakolasku(jaettava, jakaja): 

    try: 

        if(float(jakaja) == 0): 

            print("Nollalla ei voi jakaa.") 

            return None 

             

        return float(jaettava) / float(jakaja) 

 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellisiä argumentteja") 

        return None 

 

def potenssi(kantaluku, eksponentti): 

    try: 

        return float(kantaluku) ** float(eksponentti) 

 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellisiä argumentteja") 

        return None 

 

def kertoma(luku): 

    try: 

        luku = int(luku) 

 

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

         

    if(luku < 0): 

        print("Kertoma on määritelty vain luonnollisille luvuille, 

parametrinä saatu luku: ",luku) 

        return None 

     

    # Matemaattinen määritelmä, 0! = 1 

    elif(luku == 0): 

        return 1 

     

    else: 

        return(luku * kertoma(luku - 1)) 

 

def keskiarvo(moodi, listaTaiTiedosto, sailio):   

    if not(isinstance(moodi, str)): 

        print("Virheellinen argumentti: moodi") 

        return None 

         

    elif not(isinstance(listaTaiTiedosto, str)): 

        print("Virheellinen argumentti: listaTaiTiedosto") 

        return None 

         

    elif not(isinstance(sailio, ka_sailio)): 

        print("Virheellinen argumentti: sailio") 

        return None 

         

    sailio.csv_lista = "" 

    del sailio.arvot[:] 

    sailio.summa = 0 

    sailio.keskiarvo = 0 

     

    i = 0 

    csv_parsittu = "" 

 

    if(moodi == "m"): 

        sailio.csv_lista = listaTaiTiedosto 

    (jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

    elif(moodi == "f"): 

        tiedostonimi = listaTaiTiedosto 

         

        try: 

            tiedosto = open(tiedostonimi,mode="r", encoding="utf-8") 

             

            try: 

                while(True): 

                    rivi = tiedosto.readline() 

                    if(len(rivi) == 0): 

                        break 

                     

                    # HUOM! Luettaessa monirivistä tiedostoa voi 

tapahtua: 

                    # 

                    # 1,2,3 

                    # 4,5,6      ->    1,2,34,5,6 

                    sailio.csv_lista = sailio.csv_lista+rivi.strip("\n") 

                     

            except(IOError, ValueError):  

                print("Tiedoston lukeminen epäonnistui.") 

                return None 

                 

            finally: 

                tiedosto.close() 

                 

        except IOError: 

            print("Tiedoston avaaminen epäonnistui.") 

            return None 

 

    else: 

        print("Virheellinen valinta") 

        return None 

     

    sailio.csv_lista = sailio.csv_lista.strip() 

    sailio.arvot = sailio.csv_lista.split(',') 

     

    while(i < len(sailio.arvot)): 

        try: 

            sailio.arvot[i] = sailio.arvot[i].strip() 

            sailio.summa = sailio.summa + float(sailio.arvot[i]) 

            csv_parsittu += sailio.arvot[i] + ", " 

            i += 1 

             

        except(ValueError, TypeError): 

            del sailio.arvot[i] 

            print("Virheellinen arvo.") 

     

    # vältetään nollalla jakaminen 

    if(len(sailio.arvot) < 1): 

        print("Virheellinen syöte") 

        return None 

     

    csv_parsittu = csv_parsittu[0:-2] 

    sailio.csv_lista = csv_parsittu 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

    sailio.keskiarvo = sailio.summa/len(sailio.arvot) 

    return sailio  

     

def laske_pii(algoritmi): 

    gregory_iteraatiot = 100000 

    ramanujan_iteraatiot = 3 

     

    try: 

        if(int(algoritmi) == 1): 

            return pii_gregory1(gregory_iteraatiot) 

             

        elif(int(algoritmi) == 2): 

            return pii_gregory2(gregory_iteraatiot) 

             

        elif(int(algoritmi) == 3): 

            return pii_ramanujan(ramanujan_iteraatiot) 

         

        else: 

            print("Virheellinen argumentti") 

            return None 

             

    except TypeError: 

        print("Virheellinen argumentti") 

         

     

    return None        

     

def pii_gregory1(iteraatiot): 

# http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html (kaava 6) 

 

    try: 

        iteraatiot = int(iteraatiot) 

         

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

     

    if(iteraatiot < 1): 

        return None 

     

    pii = 0  

     

    for k in range(1, iteraatiot): 

        pii = pii + ((-1) ** (k + 1)) / (2 * k - 1) 

         

        if(k % (iteraatiot / 10) == 0): 

            print("Pii      =", pii * 4) 

 

    pii = pii * 4 

    return pii 

     

def pii_gregory2(iteraatiot): 

# http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html (kaava 7) 

 

 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

    try: 

        iteraatiot = int(iteraatiot) 

         

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

     

    if(iteraatiot < 1): 

        return None 

         

    pii = 0 

    jaettava = 1 

    jakaja = 1  

     

    for k in range(0, iteraatiot): 

        pii = pii + jaettava / jakaja 

        jaettava = jaettava * (-1) 

        jakaja = jakaja + 2 

         

        if(k % (iteraatiot / 10) == 0): 

            print("Pii      =", pii * 4) 

 

    pii = pii * 4 

    return pii 

     

def pii_ramanujan(iteraatiot): 

# http://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html (kaava 78) 

# en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan#Mathematical_achievements 

 

    try: 

        iteraatiot = int(iteraatiot) 

         

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

     

    if(iteraatiot < 1): 

        return None 

         

    pii = 0 

    jaettava = 0 

    jakaja = 0 

     

    for k in range(0, iteraatiot): 

        jaettava = kertoma(4 * k) * (1103 + 26390 * k) 

        jakaja = kertoma(k) ** 4 * 396 ** (4*k) 

         

        pii = pii + jaettava / jakaja 

        print("Pii      =", 1 / ((8 ** (1/2) / 9801) * pii)) 

         

    pii = 1 / ((8 ** (1/2) / 9801) * pii) 

     

    return pii 

 

def dec2hex(luku): 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

# http://www.wisc-online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID=TMH5406 

     

    merkkijono = "" 

    merkki = "" 

    jakojaannos = 0 

         

    try: 

        luku = int(luku) 

         

        while(luku > 0): 

            jakojaannos = luku % 16 

            luku = (luku - jakojaannos) / 16 

            merkki = (int2hex(jakojaannos)) 

             

            if(merkki != None): 

                merkkijono = (int2hex(jakojaannos)) + merkkijono 

                 

            else: 

                return None 

         

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

        return None 

       

    return merkkijono 

     

def int2hex(luku): 

    merkki = None 

     

    try: 

        luku = int(luku) 

         

        if(luku < 10): 

            merkki = str(luku) 

        elif(luku == 10): 

            merkki = "A" 

        elif(luku == 11): 

            merkki = "B" 

        elif(luku == 12): 

            merkki = "C" 

        elif(luku == 13): 

            merkki = "D" 

        elif(luku == 14): 

            merkki = "E" 

        elif(luku == 15): 

            merkki = "F" 

        else: 

            print("Virheellinen argumentti") 

             

    except (ValueError, TypeError): 

        print("Virheellinen argumentti") 

         

    return merkki 

     

def hex2dec(merkkijono): 

(jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

# http://www.wisc-online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID=TMH6207 

    if not(isinstance(merkkijono, str)): 

        print("Virheellinen argumentti.") 

        return None 

         

    luku = 0 

    lisattava = 0 

    potenssi = len(merkkijono) - 1 

    positio = 0 

     

    while(potenssi >= 0): 

        try: 

            lisattava = hex2int(merkkijono[positio]) 

             

            if(lisattava != None): 

                luku = luku + lisattava * 16 ** potenssi 

                 

            else: 

                return None 

             

        except (ValueError, TypeError): 

            print("Virheellinen argumentti") 

            return None 

             

        positio = positio + 1 

        potenssi = potenssi - 1 

     

    return luku 

     

def hex2int(merkki): 

    luku = None 

     

    try: 

        luku = int(merkki) 

     

    # Huomioi peräkkäisten exceptien käyttö 

    except ValueError: 

        if(merkki == "a" or merkki == "A"): 

            luku = 10 

        elif(merkki == "b" or merkki == "B"): 

            luku = 11 

        elif(merkki == "c" or merkki == "C"): 

            luku = 12 

        elif(merkki == "d" or merkki == "D"): 

            luku = 13 

        elif(merkki == "e" or merkki == "E"): 

            luku = 14 

        elif(merkki == "f" or merkki == "F"): 

            luku = 15 

        else: 

            print("Virheellinen argumentti") 

             

    except TypeError: 

        print("Virheellinen argumentti") 

     

    (jatkuu) 



 

 

     

LIITE 2. (jatkoa) 

return luku 

     

def tallenna(merkkijono):    

    try: 

        tiedosto = open("laskuhistoria.txt", mode="a", encoding="utf-8")     

         

        try: 

            tiedosto.write(merkkijono) 

            tiedosto.write("\n") 

             

        except(IOError): 

            print("Laskutoimituksen tallennus epäonnistui.") 

    

        finally: 

            tiedosto.close() 

             

    except IOError: 

            print("Tiedoston avaaminen epäonnistui.") 

         

    return     

#EOF 


