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Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi selkeasti yllaolevat otsikkotiedot, ni
mesi, opiskelijanumerosi, koulutusohjelmasi, vuosikurssisi, vastauspape
rin jarjestysnumero ja jattamiesi vastauspapereiden kokonaismaara. Jatii

vastauspapereihisi viihintiiiin 3cm ulkoreunamarginaalit. Jatii ensimmiiiseen vas
tauspaperiisi viihintiiiin IDcm yliireunamarginaali ja piirrii siihen alla oleva tau
lukko tehtiivien pistemiiiirille.

~
Lue tehtavananto aina ajatuksella lapi ennen vastaamista. Vastaa selkealla
kasialalla. Tentissa ei saa kayttaa mitaan kirjallista oheismateriaalia eika
laskinta. Tentin maksimipistemaara on 30. Onnea tenttiin!

TehUiva 1
Selita lyhyesti (enintaan viisi virketta), mita seuraavat termit tarkoittavat:
1. Tieto-ohjattu ohjelmointi (lp.)

(data driven programming)
kuormittaminen
(overloading) (lp.)

4. Muuttujan elinika (1 p.)

(life time)

2. Funktion

5. Iteraattori (iterator) (lp.)

3. NimetOn nimiavaruus (Ip.)

(unnamed namespace)

6. Olio (object) (Ip.)

Tehtava 2
1. Oletetaan, etta maariteltyna on tietuetyyppi Kirj a, joka sisaltaa mm.
string-tyyppiset kentat nirni ja kirj ailij a. TIetorakenteessa
vector< Kirj a * > on talletettuna tieto kirjastossa talla hetkella
lainattavissa olevista kirjoista. Kirjoita rekursiivinen c++ -funktio,
joka etsii kirjan nimen perusteella, onko haluamasi kirja saatavilla.
(3p.)
2. Onko kirjoittamasi funktio hantarekursiivinen (tail recursive)? Perus
tele. (lp.)
3. Rekursiota kaytettaessa ratkaisulta vaaditaan kaksi ominaisuutta. Mit
ka ne ovat? Mitka nama ominaisuudet ovat kirjoittamassasi haku
funktiossa? (2p.)

Tehtava 3
1. Millaista STL:n sailioista koottua tietorakennetta kayttaisit tallettaak
sesi ohjelmassa kaupunkien vaIisia etaisyyksia, esim. Tampere-Ivalo
998km. Rakenteesta tulisi olla mahdollisimman helppo hakea etai
syys kahden kaupungin valilla kaupunkien nimien perusteella seka
tulostaa ns. etaisyystaulukko tietorakenteesta olevista kaupungeista.
Kaupungit merkitaan taulukon akseleille aakkosjarjestyksessa.
Kirjoita tarvittava koodi kahden kaupungin valisen etaisyyden ha
kemiseksi suunnittelemastasi rakenteesta.(3p.)
2. Sinun tarvitsee kaantaa ohjelma, jonka sisaItamat tiedostot, seka se,
mita mikakin kooditiedosto includoi on kuvattu ao. kuvassa:
apufunktio.hh

j
apufunktio.cc

tiedostonkas.hh

paivays.hh

j

j

komennot.hh

j
komennot.cc

tiedostonkas.cc

main.cc

Tiedostojen runsaan maaran johdosta paatat kaantamisen helpotta
miseksi tehda kaannoksen maken avulla. Kirjoita Makefile, joka valt
taa tiedostojen turhaa kaantamista. (3p.)

Tehtava4
DIet paattanyt ottaa ajankayttosi tarkempaa syyniin. Sita varten aiot kir
joittaa ohjelman, jolla voi tallettaa ja hallita tulevien viikkojen menoja. Oh
jelmassasi tarvitaan siis viikkonakyma-moduuli, johon pitaa pystya mer
kitsemaan luennot, harjoitukset, harrastukset seka mahodlliset muut me
not yhden viikon ajalta.
Paatat toteuttaa moduulin abstraktina tietotyyppina. Suunnittele ja kirjoi
ta tietotyypille C++:na alustavat versiot sen rajapinnoista. Kommentoi rat
kaisuasi riittavasti. (6p.)

TehUiva 5
Oletetaan, etta ohjelmassa on maariteltyna tietuetyyppi Alkio, joka sisal
taa mm. Alkio*-tyyppisen kentan seuraava ja string-tyyppisen ken
tan nimi. Lisaksi Alkioista on koottuna seuraavanlainen rakenne:
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alku
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1. Oletetaan, etta tarvittavat incl ude-direktiivit jne. ovat kayt6ssa. Mi

ta seuraava ohjelma tekee yrn. tietorakenteelle? (2p.)
string hakusana;
cin » hakusana;
Alkio* nyky

= alku;

if( nyky->nimi == hakusana ) {
alku = nyky->seuraava;
}

while ( nyky != 0 && nyky->seuraava != 0 ) {
if( nyky->seuraava->nimi == hakusana ) {
nyky->seuraava = nyky->seuraava->seuraava;
}

nyky

=

nyky->seuraava;

}

2. Koodinpatkaan on lipsahtanut kiireessa muutama virhe. Mitka ne
ovat ja miten ne ilmenevat? Lisaa korjaamiseen tarvittava C++-koodi.
(4p.)

Tehtava 6
Anna palautetta kurssista. latathan vapaamuotoisen palautteesi tenttipa
perista erillaan.

