KOODAUSPLÄJÄYS
Ohjelmoinnin perusteet

Korttien merkinnät
Korttien yläreunaan on merkitty,
mitä taitoja ja ohjelmoinnissa
käytettyjä rakenteita korteista oppii.
Merkkien määrä (1–4) kuvaa
kortin vaikeustasoa.

TAIDOT
Ongelman purkaminen osiin
ja algoritmin luominen
Kaavojen tunnistaminen
Looginen päättely

RAKENTEET
Komentosarjat
Toistorakenteet
Ehtolauseet
Funktiot
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Ohjelmointitaidot
Ongelman purkaminen osiin
Kun ohjelmoija kohtaa ongelman,
jakaa hän sen pieniin osiin, jotka on
helpompi ratkaista. Suoraviivaiset
tehtävät jakautuvat usein komentosarjoiksi.
Yksinkertaistaen esimerkiksi puuron
valmistus tapahtuu
1. keittämällä vettä
2. laittamalla hiutaleita kattilaan ja
3. sammuttamalla levy, kun puuro on valmis
Käytännössä usein ratkaisun osat
joudutaan vielä jakamaan pienempiin osiin.
Algoritmin luominen
Algoritmi on kuvaus jonkin tehtävän
suorittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Ohjelmoija laatii algoritmin usein
jakamalla annetun tehtävän pieniin
osiin, jotka voidaan toteuttaa
käytetyllä ohjelmointikielellä.

Ohjelmoinnin rakenteet
Ohjelmointitaidot
Kaavojen tunnistaminen
Algoritmia luodessaan ohjelmoija usein
tunnistaa toistuvia kaavoja. Jos sama
asia toistuu ohjelmassa monta kertaa
peräkkäin, ohjelmoija hyödyntää
toistorakennetta. Jos sama asia toistuu
ohjelman eri paikoissa, kirjoitetaan funktio,
joka tekee tämän asian.
Looginen päättely
Ohjelmoija joutuu jatkuvasti päättelemään,
mitä tapahtuu eri tilanteissa, ja mistä
seuraa mitä. Koska tietokone ei itse osaa
päätellä mitään, on ohjelmoijan laadittava
päättelysäännöt, joita seuraamalla myös
tietokone voi toimia näennäisen älykkäästi.
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Komentosarjat
Tietokone ymmärtää vain hyvin tarkkoja,
yksityiskohtaisia ohjeita. Komentosarja
on sarja peräkkäin suoritettavia
komentoja. Astu askel eteen, käänny
90 astetta vasemmalle, astu askel eteen.
Toistorakenteet
Toistorakenteeksi kutsutaan sitä,
että tietokone toistaa jotakin asiaa N
kertaa tai kunnes toinen asia tapahtuu.
Tee sata punnerrusta.
Juokse, kunnes törmäät seinään.
Ehtolauseet
Ehtolauseiksi kutsutaan rakenteita,
joissa tietokoneita opetetaan
tekemään päätöksiä. Aja eteenpäin,
jos edessä on tilaa.

OHJELMA

Ohjelmoinnin rakenteet

Robottia ohjaa tietokone, joka suorittaa
käskyjä. Käskyistä muodostuu ohjelma,
jota tietokone suorittaa. Nuolilla kirjoitettu
ohjelma määrää, mihin robotti menee.
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Funktiot
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jonka jälkeen robotti osaa suorittaa
käskyt
ja
aina kun se saa käskyn f.
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Funktiolla opetetaan kone tekemään
jokin asia, jolle annetaan nimi.
Esimerkiksi robotille voitaisiin opettaa

1

= SIIRRY ETEENPÄIN.

2

= KÄÄNNY PAIKALLAAN
OIKEALLE.

3

= SIIRRY ETEENPÄIN.

KOODAUSPLÄJÄYS

KOODAUSPLÄJÄYS
Tehtäviä

Ympyröi se timantti, jonka
luo robotti pääsee näillä ohjeilla:
1

Siirry eteenpäin.

2

Käänny paikallasi vasemmalle.

3

Siirry eteenpäin.

4

Siirry eteenpäin.
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Tiesitkö, että ohjelm
oinnissa käytetään tuh
ansia
erilaisia ohjelmointiki
eliä?
Nämä robotit ymmä
rtävät
vain tätä nuolikieltä
.

Anna robotille ohjeet,
joilla se pääsee timantin luo.

Käytä symboleja
.
Robotti kääntyy aina paikallaan!
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Hissiä ohjaa tietokone, joka osaa neljä käskyä:
YLÖS

ALAS

OVI AUKI

OVI KIINNI

ALEKSI

ARTTU
ALEKSI
AINO

ARTTU

AINO

Anna hissille ohjeet,
joilla Arttu pääsee tapaamaan Aleksia!
Kuka pääsee hissiin näillä ohjeilla:

YLÖS

ALAS

OVI AUKI

OVI KIINNI

Ympyröi kolmen kirjaimen sarjat,
jotka toistuvat useammin kuin kerran.
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Ympyröi kolmen värin sarjat,
jotka toistuvat useammin kuin kerran.

Ympyröi alla olevista sarjoista se,
joka vastaa ylintä sarjaa.

Esimerkki:
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Jatka esimerkin mukaan!
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rakennetta kutsutaa
Tiesitkö, että tätä
Sitä käytetään
toistorakenteeksi.
ljon.
ohjelmoinnissa pa

KOODAUSPLÄJÄYS

Esimerkki:

Esimerkki:

HUBBABUBBA = HfBf
f

ABXABABX = fX 2f X
f = AB

f = UBBA

f

Jatka esimerkin mukaan!

Jatka esimerkin mukaan!

BOOMKAHBOOMBOOMKAH =

TUUBABUUBA =
f=

HABLANABLA =
f=

ABCABABCABC =

ABRAKADABRA =
f=

Tiesitkö, kun kirjoi
tat f=UBBA,
sanotaan tätä fun
ktion määrittelem
iseksi.
Teit funktion, jon
ka nimi on f.
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Vinkki:
voit määritellä
useammankin
funktion,
esimerkiksi
h)
(f=boom) (g=ka

