
Suklaapakkauskoneen toimintahäiriö

Haktivistit ovat tunkeutuneet North Endin suklaatehtaan tietojärjestelmiin ja muokanneet 
suklaapakkauskoneen toimintaa. Pakkauskone on yön aikana purkanut vuoden aikana pakatun 
suklaan. Sen takia kaikki kaupunkilaiset ovat päätyneet tehtaan liukuhihnalle pakkaamaan suklaata. 
Kauri, Tekla ja kaikki muutkin haluavat jo takaisin kotiin ja kouluun oppimaan kestävää kehitystä ja
puunistutusprojektiin torjumaan ilmastonmuutosta. Kauri on löytänyt pakkauskoneen 
ohjelmointioppaat, ja Tekla on puolestaan analysoinut pakkausprosessin vaiheet perinpohjin. Auta 
Kauria ja Teklaa saamaan pakkauskone jälleen kuntoon.

Teklan havaintojen mukaan pakkaaminen tapahtuu aina samalla tavalla. Pakkaamattomat  
joulusuklaat ja pääsiäissuklaamunat ovat sekaisin pakkaamattoman suklaan korissa 1. Vain 
suklaamunat kääritään folioon. Foliokääreet ovat korissa 3. Jos pakkaamattomien suklaiden korista 
nostetaan suklaamuna, nostetaan sen jälkeen foliokääre korista 3. Folioitu suklaamuna siirretään 
pakattujen pääsiäissuklaiden koriin 4. Pakkaamatonta joulusuklaata ei kääritä folioon lainkaan, vaan
se siirretään suoraan pakkaamattomien suklaiden korista eli korista 1 pakattujen joulusuklaiden 
koriin eli koriin 2. Tätä samaa pakkausrutiinia toistetaan niin kauan, että joko kaikki suklaat on 
pakattu eli pakkaamattomien suklaiden kori 1 on tyhjä tai että foliokääreet loppuvat, vaikka 
pääsiäismunia on vielä käärimättä ja pakkaamatta.

Tekla on piirtänyt (ks. kuva 1) pakkausprosessista aktiviteettikaavion tai vuokaavion. Siinä musta 
piste ilmoittaa prosessin alkamiskohdan, ympyröity musta piste ilmoittaa prosessin päätöskohdan, 
nuolet esittävät toiminnan etenemissuunnan, pyöreäkulmainen kuvio kuvaa toimintaa eli 
aktiviteettia ja vinoneliö kuvaa loogista valintaa tai ehdollista toimintaa. Esimerkiksi 

tarkoittaa, että ensin suklaa kääritään folioon, minkä jälkeen se siirretään koriin 4. Esimerkiksi 

tarkoittaa, että jos suklaata on jäljellä korissa 1, otetaan sieltä suklaa, mutta jos suklaata ei olekaan 
jäljellä korissa 1, lopetetaan pakkaaminen kokonaan. Aktiviteettikaaviossa kori 1 tarkoittaa 
pakkaamattomien suklaiden koria, kori 2 tarkoittaa pakattujen joulusuklaiden koria, kori 3 tarkoittaa
foliokäärekoria ja kori 4 tarkoittaa pakattujen pääsiäissuklaamunien koria. Selitä aktiviteettikaavion 
(kuva 1) kuvaama pakkausrutiini eli pakkauskoneen toiminta eri vaiheineen helposti 
ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi kirjoitettuna, jotta Kauri pääsee koodaamaan koneen jälleen
kuntoon.



Kauri käyttää pakkausalgoritmin ohjelmointiin java-ohjelmointikieltä. Java-kielessä silmukkaan eli 
toistuvasti suoritettavaan toimintaan, voidaan käyttää while-toistolausetta. Esimerkiksi 

while (onLoma) {
meneUimaanRannalle();

}
tarkoittaa, että uimaan mennään rannalle niin kauan, kun on loma. Loman loppuessa lopetetaan 
rannalle uimaan meno. 

Java-kielessä ehtolauseilla, kuten if – else -lauseella, ohjataan ehdollista toimintaa. Esimerkiksi 
ehtolauseessa 

if (sataa) {
lueKotonaKirjaa();

} else {
meneUimaanRannalle();

}
tutkitaan sataako, ja jos sataa, luetaan kotona kirjaa, mutta jos ei sada, mennään rannalle uimaan.

Java-kielessä on mahdollista kuvata ohjelman toimintaa kommenteilla. Kommentit kirjoitetaan 
merkkien /* ja */ väliin. Kommentti ei vaikuta ohjelman suoritukseen, mutta sen avulla ohjelmoija 
voi koodissa kertoa (esimerkiksi suomeksi tai englanniksi) sen toiminnasta. Kommenttien avulla 
muidenkin kuin ohjelmoijan itsensä on mahdollista päästä perille ohjelman toiminnasta. Kommentti
onkin vinkki ihmiselle mutta koneelle se on merkityksetön. Esimerkiksi seuraavan ehtolauseen 
toiminta on sama kuin edellä olevan ehtolauseenkin, mutta siihen on kirjoitettu kommenteiksi 
ohjelman toimintaa selventäviä vihjeitä sitä lukeville ihmisille:

if (sataa) {
/* Sateella luen kotona kirjaa, jotta en kastu. */
lueKotonaKirjaa();

} else {
/* Menen rannalle uimaan, koska on hyvä ilma kastua vedessä. */
meneUimaanRannalle();

}

Kuva 1: Aktiviteettikaavio suklaapakkausprosessista.



Ohjelmapätkä 
while (onLoma) {

/* Lomalla on vapaata aikaa harrastaa. */
if (sataa) {

lueKotonaKirjaa();
} else {

meneUimaanRannalle();
}

}
tarkoittaa, että koko loman ajan joko luetaan kirjaa kotona tai mennään rannalle uimaan sen 
mukaan, sataako vai ei. Kun loma loppuu, voidaan tehdä jotain muuta.

Kauri on huomannut, että pakkauskonetta ohjaavassa tietokoneessa on valmiina ohjelmafunktioita, 
joilla pakkauskoneen toimintoja ohjataan. Hän voi hyödyntää aiemmin suunniteltuja funktioita, 
kutsumalla niitä omassa java-ohjelmassaan. Valmiita pakkauskoneen funktioita ovat 
nosta(koriNumero), on_olemassa(koriNumero), laita(koriNumero), on_suklaamuna(), folioi() ja 
lopeta(). Kauri voi käyttää eli kutsua niitä omassa ohjelmakoodissaan esimerkiksi seuraavasti 
nosta(1), on_olemassa(1), laita(4), on_suklaamuna(), folioi() ja lopeta(). Esimerkiksi 
funktiokutsulla nosta(1) pakkauskone nostaa korista 1 suklaan ja kutsulla nosta(3) se nostaa korista 
3 foliokääreen. Esimerkiksi funktiokutsulla on_olemassa(1) pakkauskone tarkistaa, onko korissa 1 
vielä suklaata, ja kutsulla on_olemassa(3) se tarkistaa, onko korissa 3 foliokäärettä. Esimerkiksi 
funktiokutsulla laita(4) pakkauskone laittaa suklaan koriin 4. Funktiokutsulla on_suklaamuna() 
pakkauskone tutkii, onko viimeksi nostettu pakkaamaton suklaa pääsiäissuklaamuna. Funktiokutsu 
folioi() tarkoittaa, että pakkauskone käärii äsken nostetun suklaan juuri nostettuun foliokääreeseen. 
Funktiokutsu lopeta() puolestaan tarkoittaa, että pakkauskone lopettaa pakkaamisen kokonaan.

Kauri on kehittänyt algoritmin pakkausongelman ratkaisemiseksi ja saanut ohjelmoitua sen javalla. 
Ohjelmapätkä on esitetty alla. Mitä mieltä olet, toimiiko se toivotulla tavalla eli kuvan 1 
aktiviteettikaavion mukaisesti? Teklan mielestä ohjelmassa pitäisi olla enemmän kommentteja, jotta
se olisi selkeämmin ymmärrettävissä. Hän on merkinnyt koodiin keltaisella rivit, joihin ehkä voi 
lisätä kommentteja.

while (on_olemassa(1)) {

nosta(1);

if (on_suklaamuna()) {

if (on_olemassa(3)) {

nosta(3);

folioi();

laita(4);
} else {

/* Foliokääreitä ei ole jäljellä. */
/* Kääriminen ei onnistu, joten palauta käärimätön suklaa 
    koriin 1 eli pakkaamattoman suklaan koriin ja 
    lopeta pakkaaminen. */
laita(1);



lopeta();
}

} else {

laita(2);
}

}

Tekla on kirjoittanut ohjelmaan sopivat kommentit valmiiksi. Ne on esitetty alla. Lisää nämä 
kommentit oikeisiin kohtiin (keltaisella merkittyihin riveihin) yllä olevaan ohjelmapätkään.
/* Toista kunnes pakkaamattomien suklaiden kori on tyhjä. */
/* Tarkista suklaan tyyppi. Onko se pääsiäissuklaa? */
/* Kääritään suklaa folioon. */
/* Nosta pakkaamattomien suklaiden korista 1 suklaa. */
/* Kääreitä on jäljellä, joten jatketaan pakkaamista nostamalla kääre. */
/* Tarkista, onko pääsiäiskääreitä jäljellä, jotta kääriminen onnistuu. */
/* Laita kääritty suklaamuna pääsiässuklaakoriin. */
/* Nostettu suklaa ei ollut suklaamuna, joten se on joulusuklaata. Joulusuklaata ei kääritä folioon, 
vaan se siirretään suoraan pakattujen joulusuklaiden koriin. */

Kysymyksiä
Mitä tarkoittavat prosessi ja algoritmi? Entä mitä tarkoittavat ohjelmoinnissa käytetyt silmukat, 
ehtolauseet ja kommentit?


