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Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla 
 

Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? 
 

Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri on 

muistialue, johon menevät käyttäjän kuvaruudulle kirjoittamat merkit, kun käyttäjä 

painaa enter-näppäintä. Enter-näppäimen painallus vie näppäimistöltä painetun tekstin 

syöttöpuskuriin. Ohjelma saa käyttöönsä syöttöpuskurin esimerkiksi Scanner-luokan  

avulla. 

 

Syöttöpuskuriin liittyy indeksi, joka kertoo, minkä merkin ohjelma seuraavaksi lukee. 

Kun ohjelmassa pyydetään käyttäjältä tietoa ensimmäisen kerran, syöttöpuskurin 

indeksi osoittaa puskurin ensimmäistä merkkiä. Kun ohjelma lukee puskurin viimeisen 

merkin eli enter-näppäimen painalluksesta puskuriin menneen rivinvaihtomerkin, 

syöttöpuskuri on tyhjä. 

 

Esimerkki 

Ohjelma tulostaa käyttäjälle seuraavaa:  
Anna henkilön etunimi ja sukunimi:  

Käyttäjä kirjoittaa tekstin: Tarmo Manninen ja painaa enter-näppäintä 

 

Nyt syöttöpuskurin sisältö on: 
Tarmo Manninen\n  

 

 

 

 

 Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 

 
String etunimi, sukunimi; 

Scanner input = new Scanner (System.in); // lukemiseen tarvittava olio 
     

System.out.print(”Anna henkilön etunimi ja sukunimi: ”); 

etunimi = input.next(); 

sukunimi = input.next(); 

 

ohjelman toiminta: 

etunimi : ”Tarmo” 

sukunimi: ”Manninen” 

 

Nyt syöttöpuskurin sisältö on: 
\n  

 

 

 

Viimeinen mekki, ’\n’ on 

rivinvaihtomerkki eli 

enter Indeksi osoittaa 

kirjainta ’T’ 

Indeksi osoittaa 

rivinvaihtomerkkiä 
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Scanner-luokka 
 

Kun tietoa luetaan syöttöpuskurista, on lukijan päätettävä, milloin tieto on luettu eli 

mikä on tietojen välinen erotinmerkki syöttöpuskurissa. Scanner-luokan erotinmerkki 

on oletusarvoisesti tyhjämerkki (whitespace). Tyhjämerkki tarkoittaa välilyöntiä, 
tabulointimerkkiä ja enter-painallusta eli rivinvaihtoa. Oletusarvoa voidaan muuttaa 
useDelimeter-metodilla. 

  

Kun Scanner-luokkaa käytetään, se on ilmoitettava kääntäjälle seuraavasti:  
import java.util.Scanner;. 

  

Muodostin: public Scanner ( File source ) 

 

• muodostimelle kerrotaan, mistä tiedostosta halutaan lukea (File source) 

• kun halutaan lukea näppäimistöltä, muodostimen kutsussa parametrina on 
System.in 

 

Esimerkki 
 Scanner input;  

 input = new Scanner (System.in); 

 

tai 

 
Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

Kokonaisluvun lukeminen: 

 
 public int nextInt() 

 

• palauttaa arvonaan syöttöpuskurista seuraavana olevan kokonaisluvun 

 

• nextInt-metodi ohittaa kaikki tyhjät (välilyönnit, tabuloinnit ja rivinvaihdot) 

kunnes vastaan tulee numero tai muu merkki kuin tyhjä 

1) jos syöttöpurkurissa on seuraavana numero, metodi lukee numerot, kunnes 

vastaan tulee tyhjä tai jokin muu merkki kuin numero, ja muodostaa lukemistaan 

numeroista kokonaisluvun, jonka palauttaa arvonaan 

2) jos syöttöpuskurissa on seuraava merkki muu kuin tyhjä tai numero, tapahtuu 

ajoaikainen poikkeus (virhe) 

3) jos syöttöpuskuri on tyhjä tai siellä ei ole muuta kuin tyhjää, nextInt-metodi 

ohittaa kaikki tyhjät ja jää odottamaan puskurin täyttymistä. 

 

Esimerkki: int luku; 

Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

System.out.print(”Anna kokonaisluku: ”); 

luku = input.nextInt(); 

Scanner-muodostimen 

parametri System.in 

määrittää sen, että olio 

lukee syötteitä 

näppäimistöltä 
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Desimaaliluvun lukeminen: 

 

Scanner-luokka tutkii tietokoneen näppäimistön asetuksista kumpaa desimaaliluvun 

desimaalierotinta käytetään, desimaalipistettä vai desimaalipilkkua. Kun 

näppäimistömme on asetettu Suomen kielelle sopivaksi, desimaalierotin on 

desimaalipilkku, kuitenkin kun Java-ohjelmasta tulostetaan desimaaliluku, se tulostuu 

desimaalipisteellä. Tämä on ristiriita.  

 

Ristiriita voidaan korjata, kutsumalla  Scanner-luokan metodia: 

 
 public Scanner useLocale ( Locale locale ) 

 

Esimerkki Muutetaan desimaalierotin desimaalipisteeksi. 

 

 import java.util.Locale; // ota käyttöön Locale-luokka 

 … 
 Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

 input.useLocale ( Locale.US );  
 

 

Scanner-luokan metodit desimaaliluvun lukemiseen: 

 
 public double nextDouble() 

 

public float nextFloat() 

 

• palauttaa arvonaan syöttöpuskurista seuraavana olevan desimaaliluvun 

 

• metodi ohittaa kaikki tyhjät (välilyönnit, tabuloinnit ja rivinvaihdot) kunnes vastaan 

tulee numero, desimaalierotin tai muu merkki kuin tyhjä 

1) jos syöttöpuskurissa on seuraavana numero, metodi lukee numerot. Jos 

seuraava merkki on desimaalierotin, metodi lukee sen ja jatkaa numeroiden 

lukemista, kunnes vastaan tulee tyhjä tai jokin muu merkki kuin numero, ja 

muodostaa lukemistaan numeroista desimaaliluvun, jonka palauttaa arvonaan 

2) jos syöttöpuskurin seuraava merkki on desimaalierotin, metodi odottaa, että 

seuraava merkki on numero. Jos se on, metodi jatkaa numeroiden lukemista, 

kunnes vastaan tulee muu merkki kuin numero, ja muodostaa lukemastaan 

reaaliluvun, jonka palauttaa arvonaan. Jos taas desimaalierotinta ei seuraa 

numero, tapahtuu ajoaikainen poikkeus (virhe) 

3) jos syöttöpuskurissa on seuraava merkki muu kuin tyhjä tai numero, tapahtuu 

ajoaikainen poikkeus (virhe) 

4) jos syöttöpuskuri on tyhjä tai siellä ei ole muuta kuin tyhjää, metodi ohittaa 

kaikki tyhjät ja jää odottamaan puskurin täyttymistä 
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Esimerkki: 
double luku; 

Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

System.out.print(”Anna desimaaliluku: ”); 

luku = input.nextDouble(); 

 

Boolean-arvon lukeminen: 

 
 public boolean nextBoolean() 

 

• palauttaa arvonaan totuusarvon true tai false 

 

• jos syöttöpuskurissa on seuraavana sana true tai false, jota seuraa vähintään 

yksi tyhjä (välilyönti, tabulointi, rivinvaihto), metodi palauttaa arvonaan ko. boolean 

arvon, jos kuitenkin puskurissa ei ole em. arvoja tai em. sanan jälkeen ei ole tyhjää, 

tapahtuu ajoaikainen poikkeus (virhe). 

 

Esimerkki: boolean totuus; 

 Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

 System.out.print(“Kerro totuus (true/false): “); 

 totuus = input.nextBoolean(); 

 

 

Sanan (merkkijonon, joka ei sisällä välilyöntejä) lukeminen: 

 
 public String next() 

  

• palauttaa arvonaan syöttöpuskurista löytyvän ensimmäisen sanan, joka päättyy 

tyhjään (välilyönti, tabulointi, rivinvaihto)  

 

• metodi ohittaa puskurin alusta tyhjät, kunnes löytää merkin, joka ei ole tyhjä. 

Tämän jälkeen se lukee merkkejä, kunnes vastaan tulee tyhjä, jota se ei lue, eli 

syöttöpuskurin indeksi jää osoittamaan luetusta sanasta seuraavaa tyhjää merkkiä. 

 

Esimerkki: String sana; 

 Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

 System.out.print(“Anna sana: “); 

 sana = input.next(); 

 



HAAGA-HELIA   ICT1td002    

    SCANNER-luokka 

 

Seija Lahtinen   4.9.2008 

Tiedosto: scanner 

5 (7) 

 

Rivin  (merkkijonon, joka sisältää välilyöntejä)  lukeminen: 

 
 public String nextLine() 

 

• palauttaa arvonaan syöttöpuskurin koko sisällön  

 

• metodi lukee merkkejä syöttöpuskurin indeksistä alkaen rivinvaihtomerkkiin ja 

sijoittaa lukemansa String-olioon, jonka palauttaa arvonaan. Metodi lukee 

rivinvaihtomerkin, mutta ei vie sitä paluuolioon. 

 

Esimerkki: 
 String rivi; 

 Scanner input = new Scanner (System.in); 

 

 System.out.print(“Anna lause: “); 

 rivi = input.nextLine(); 

 

 Toiminta: 

 Ohjelma tulostaa: Anna Lause: 

 Käyttäjä kirjoittaa:       Tama on    lause, joka sisaltaa   valilyonteja.   

 � rivi:”       Tama on    lause, joka sisaltaa   valilyonteja.”   

      

 

Syöttöpuskurin tutkiminen ilman lukemista 

 
 public boolean hasNextInt() 

 

• tutkii, onko seuraava luettava kokonaisluku, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos 

on 
 

public boolean hasNextDouble() 

public boolean hasNextFloat() 

 

• tutkii, onko seuraava luettava desimaaliluku, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos 

on 
 

 

public boolean hasNextBoolean() 

 

• tutkii, onko seuraava luettava boolean arvo true tai false, ja palauttaa arvonaan 

true-arvon, jos on 
 

 

public boolean hasNextLine() 

 

• tutkii, onko syöttöpuskurissa merkkijono, joka päättyy rivinvaihtomerkkiin, ja 

palauttaa arvonaan true-arvon, jos on 
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Esimerkki:  Seuraavassa on Esimerkki1-sovellusluokka, joka suorittaa käyttäjän antaman 

operaation. Ohjelma pyytää käyttäjältä operaation: +, -, *, / tai %. Tämän jälkeen se 

pyytää kaksi desimaalilukua, jonka jälkeen se laskee operaation tuloksen em. 

desimaaliluvuilla. Ohjelman toiminta päättyy, kun käyttäjä antaa operaation arvoksi 

välilyönnin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.util.Scanner ; // ota Scanner-luokka käyttöön 

import java.util.Locale;  // ota Locale-luokka käyttöön 
 

class Esimerkki1 

{ 

// ATTRIBUUTIT 
    private Scanner input; 

    private char operaatio;   // operaatio 

    private double luku1, luku2;  // operandit 
 

// METODIT 

/** Metodi, joka sisältää ohjelman logiikan. 

* Metodi pyytää käyttäjältä operaation ja sille operandit 

* ja tulostaa operaation tuloksen. 

* Metodin toiminta päättyy, kun käyttäjä antaa operandiksi 

* tyhjan merkin.  **/ 
    public void aja() 

    { 

  input = new Scanner (System.in) ;  // scanner-olion luonti 
   

  input.useLocale ( Locale.US);      // muuta desimaalierotin 
 

     pyydaOperaatio();   // pyydä operaatio käyttäjältä 
 

     while (operaatio != ' ') 

     { 

   laske();    // suorita operaatio 
 

         pyydaOperaatio();  // pyyda operaatio käyttäjältä 
 

     } 

  System.out.println("\n\n***LOPPU***"); 

}// end of aja 

 

/** Metodi pyytää käyttäjältä operaation attribuuttiin operaatio.  

* Jos käyttäjä painaa vain enteria, operaation arvoksi tulee '?', muuten käyttäjän antama merkki. **/ 
 private void pyydaOperaatio() 

 { 

  String oper; 

 

  System.out.println ("Anna operaattori +, -, *, / tai %, tyhja lopettaa") ; 

  oper = input.nextLine();  // lue operaatio 

 

  if (oper.length() != 0)  // antoiko kayttaja merkin ? 

   operaatio = oper.charAt(0);  // ota Stringin 1. merkki 
  else 

   operaatio = '?'; 

 

 }// end of pyydaOperaatio 
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 /** Metodi suorittaa käyttäjän antaman operaation. 

 *  Metodi pyytää käyttäjältä operandit, mikäli operaatio on 

   * kunnollinen eli +.-.*./ tai %.      **/ 
  private void laske() 

  { 

  switch (operaatio) 

  { 

   case '+': 

      pyydaLuvut(); 

      System.out.println (luku1 + "+" + luku2 +" = " + (luku1 + luku2)) ; 

      break; 

   case '-': 

      pyydaLuvut(); 

      System.out.println (luku1 + "-" + luku2 +" = " + (luku1 - luku2)) ; 

      break; 

   case '*': 

      pyydaLuvut(); 

      System.out.println (luku1 + "*" + luku2 +" = " + (luku1 * luku2)) ; 

      break; 

   case '/': 

      pyydaLuvut(); 

     if (luku2 == 0) 

      System.out.println(“0:lla jako ei onnistu”); 

     else 

        System.out.println (luku1 + "/" + luku2 +" = " + (luku1 / luku2)) ; 

      break; 

   case '%': 

      pyydaLuvut(); 

      System.out.println (luku1 + "%" + luku2 +" = "  + (luku1 % luku2)) ; 

      break; 

   default: 

      System.out.println ("Väärä operaattori "+operaatio) ; 

        } 

 }  

 /** Metodi pyytaa käyttäjältä kaksi lukua attribuutteihin luku1 ja luku2  **/ 
 private void pyydaLuvut() 

 { 

  System.out.println ("Anna luku") ; 

  luku1 = input.nextDouble() ; 

 

  System.out.println ("Anna luku") ; 

  luku2 = input.nextDouble() ; 

  input.nextLine();    // ohita loput syöttöpuskurista 
 

 } 

 

  public static void main (String [] args) 

  { 

  Esimerkki1 olio = new Esimerkki1(); 

  olio.aja(); 

 } 

 

}// end of class 


