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Kasutatud 

• H. Heina loengumaterjalid  

• J. Kiho Väike Java leksikon 

• J. Kiho Java Programmeerimise aabits 

• Y. D. Liang Introduction to Java Programming 

• Java tutorial. Java kodulehel  

• http://www.1001javatips.com/ 

• http://www.java-tips.org 
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Eelmisel nädalal 

• loeng 

– lõimed 

• praktikum 

– kontrolltöö, lõimed 
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Umbes mitu tundi tegelesite eelmisel nädalal 
selle ainega (loeng+praktikum+iseseisvalt)?  

1. paariline 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0% 0% 0% 0%0%0%0%0%

1. 0-2 tundi 

2. 2-4 tundi 

3. 4-6 tundi   

4. 6-8 tundi 

5. 8-10 tundi 

6. 10-12 tundi 

7. 12-14 tundi 

8. üle 14 tunni 



Kuivõrd olete selle ainega graafikus?  
1. paariline 
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

1. Isegi ees 

2. Täiesti graafikus 

3. Veidi maas, aga saan ise 
hakkama   

4. Kõvasti maas, vajan abi 

5. Ei oska öelda 



Umbes mitu tundi tegelesite eelmisel nädalal 
selle ainega (loeng+praktikum+iseseisvalt)?  

2. paariline 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0% 0% 0% 0%0%0%0%0%

1. 0-2 tundi 

2. 2-4 tundi 

3. 4-6 tundi   

4. 6-8 tundi 

5. 8-10 tundi 

6. 10-12 tundi 

7. 12-14 tundi 

8. üle 14 tunni 



Kuivõrd olete selle ainega graafikus?  
2. paariline 
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

1. Isegi ees 

2. Täiesti graafikus 

3. Veidi maas, aga saan ise 
hakkama   

4. Kõvasti maas, vajan abi 

5. Ei oska öelda 



Täna 

• Sünkroniseerimine 

• Internatsionaliseerimine , lokaliseerimine 

• Võrguprogrammeerimine? 
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Edasi 
• 2. kontrolltöö 

– kolmapäevastel rühmadel 15. mail 

– järeltöö 30. mai 

• 3. rühmatöö 

• Rühmatööde esitlus 
– veebileht 

– ettekanne 

• Eksam 
– 27. mail, 3. ja 13. juunil 

• 1. kontrolltöö järeltöö  
– 4. – 11. juuni üks aeg  
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Järelvastamine 

• Loengute järelvastamine, kui punkte vähem kui 5 
– kuni 31. mai  

– punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu 
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei 
lähe 

• Praktikumide järelvastamine, kui punkte vähem 
kui 32 
– kuni  16. nädala praktikumini  

– punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu 
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei 
lähe 
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Korduseksam 

• Korduseksamieelne 1. KT järeltöö 

• Korduseksamieelne 2. KT järeltöö 

• Korduseksam 20. juuni 
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Punktid 

• Eksamile pääsemiseks peab olema  

– praktikumidest (sh. rühmatööd) kogutud vähemalt 
32 punkti,  

– loengutest vähemalt 5 punkti. 

• Eksamitöö 35 punkti. 

• Eksami eel kõik punktid kogutud. 

– Väljaarvatud 27. mai eksami puhul kolmapäevaste 
praktikumirühmade rühmatööde lõpuesitlus. 
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Lõimed 

• Lõimed 

– programmi täitmisel täidetavad "kergekaalulised" 
paralleelsed protsessid, mis võivad olla sisuliselt 
seotud ning teha koostööd 

• Mitmelõimelisus on Java platvormi omadus. 

• Igal Java programmil on vähemalt üks lõim – 
main 

– Tegelikult rohkemgi  
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Javas 

• Javas iga lõim on seotud klassi java.lang.Thread 
isendiga. 
 

• Lõime loomiseks on kaks põhilist moodust: 
– luua klassi java.lang.Thread alamklass ja kirjutada lõime 

tegevus meetodisse run(); 
– luua liidest java.lang.Runnable realiseeriv klass ja 

kirjutada lõime tegevus meetodisse run(). Lõime loomiseks 
luua klassi java.lang.Thread isend, mille konstruktorile 
anda ette antud klassi isend.  

 
• Lõime käivitamiseks kasutada java.lang.Thread 

meetodit start(). 
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2. moodus lõimede tegemiseks 
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public class PrindiArvud implements Runnable{ 

  private int esimeneArv; 

  private int viimaneArv; 

  public PrindiArvud(int n1, int n2) { 

    esimeneArv = n1; 

    viimaneArv = n2; 

  } 

  public void run() { 

    for (int i = esimeneArv; i <= viimaneArv; i++) { 

      System.out.print(i + "; "); 

    } 

  } 

} 



2. moodus 
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public class TestPrindiArvud { 

  public static void main(String[] args) { 

    Runnable r1 = new PrindiArvud(1, 10); 

    Runnable r2 = new PrindiArvud(20, 30); 

    Runnable r3 = new PrindiArvud(50, 60); 

    Thread t1 = new Thread(r1); 

    Thread t2 = new Thread(r2); 

    Thread t3 = new Thread(r3); 

    t1.start(); 

    t2.start(); 

    t3.start(); 

  } 

} 

1; 2; 3; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 29; 4; 57; 
30; 58; 59; 60; 5; 6; 7; 8; 9; 10;  
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Teise lõime tegemised 

• Katkestamine 
– t3.interrupt() 

• Oodata kuni teine on lõppenud 
– t3.join() 
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Tahaks kasutada samu andmeid 

• Mured 
– lõimede vastastikune mõju (thread interference)  

• ka üks direktiiv võib JVM mõttes olla mitmesammuline 
– Näiteks c++ korral 3 sammu 

– Kui teine lõim teeb c--  

– mälu terviklikkus (memory consistency) 
• kui erinevate lõimede “arusaam” andmetest ei ole 

sama 

• juhtub-varem seos (happens-before) 

• Lahenduseks on sünkroniseerimine 
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Sünkroniseerimine 

• Anda ühele lõimele juurdepääs ja blokeerida 
samal ajal teisi 

• “Lukustada” ühe lõime jaoks 
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Sünkroniseerimine 

• Java koodi saab sünkroniseerida kahel viisil: 

– meetodi sünkroniseerimine 
synchronized void meetod(){ 

 ... 

 } 

– koodilõigu sünkroniseerimine 
synchronized(objekt) { 

 …  

 } 
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Monitor 

• Sünkroniseerimine on korraldatud monitoride abil 
– monitor, intrinsic lock, monitor lock 
 

• Iga objektiga on seotud oma monitor. (Ka klassiga, kui klassi 
Class isendiga.)  
 

• Kui lõim kutsub välja sünkroniseeritud meetodi (või jõuab 
sünkroniseeritud koodilõiguni), siis saab see lõim vastava 
objekti monitori endale. Kuni meetodist naasmiseni (või 
koodilõigu lõpuni). 
 

• Ühel hetkel saab konkreetne monitor olla vaid ühel lõimel. 
• Kõik ülejäänud lõimed, mis tahavad  monitori, peavad 

ootama.  
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Lõimedevaheline suhtlemine  

• Klassi Object isendimeetodid 
– wait 

– notify 

– notifyAll 
 

• obj.wait() 

– peatab jooksva lõime töö niikauaks, kuni mingi teine 
lõim saadab teate obj.notify() või 
obj.notifyAll(). 

– on ka wait(millisekundeid) versioon, mille 
toimel lõim "ärkab" ka etteantud aja pärast. 
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Prioriteedid 

• Igal lõimel on prioriteet – täisarv 1 kuni10 
• Kõrgema prioriteediga lõimedel on eelis madalama 

prioriteediga lõimede ees. 
• Vaikimisi prioriteet on 5 
• Meetodid  

– setPriority(),  
– getPriority()  

• Konstandid 
– MAX_PRIORITY,  
– MIN_PRIORITY, 
– NORM_PRIORITY 

 
• Lõimede juhtimise konkreetne strateegia on platvormist 

sõltuv. 
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Internatsionaliseerimine 

• internationalization 
– i18n 

• Rakenduste projekteerimine selliselt, et seda saab 
kohandada (lokaliseerida) erinevatele keeltele ja 
piirkondadele muutmata rakenduse arhitektuuri. 
Lokaliseerimisel lisatakse piirkonnaspetsiifilised 
komponendid (nt. tõlgitud tekst, andmete 
piirkonnaspetsiifiline esitus, töötlus jne. )  
– localization 

• l10n 

• Bonjour  γειά  
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Erinevad stiilid 
• Sõnumid 
• Kuupäev (nt. November/14/2011, 14/11/2011, 

14.11.2011)  
• Kellaaeg  
• Arvud (10,000) 
• Valuuta (nt. $, £, ¥, €, SEK)  
• Mõõtühikud (nt. pikkus, kaal, ruumala, 

temperatuur, …)  
• Telefoninumbrid  
• Postiaadressid  
• Märgised  kasutajaliidese komponentidel  
• …  
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i18n 
• Tekstielemendid, nt. seisundisõnumid ja GUI 

komponentide sildid ei tohi olla programmi otse sisse 
kirjutatud (hardcoded). Nad peavad olema väljaspool 
lähtekoodi ja dünaamiliselt kättesaadavad.  

 

• Uue keele toetamine ei tohi nõuda koodi 
kompileerimist.  

 

• Teised kultuurist sõltuvad andmed, nt kuupäevad 
näidatakse lõppkasutaja piirkonna formaadis.  

 

•  …  
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Javas 

• Unicode 

– http://www.unicode.org 

• klass Locale 

– lo.kaat <20: -kaadi, -.kaati> kultuurispetsiifiliste 
elementide kogum 

• Kuupäev ja kellaaeg 

– erinevad kalendrid  

– ajavööndid  
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Klass Locale 

• language 
– ISO 639 

– http://www.loc.gov/standards/iso639-
2/php/English_list.php 

• script 
– ISO 15924 

– http://unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html 

• country (region) 
– ISO 3166 

– http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 
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Lokaat 
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Locale lo = new Locale("et", "EE");  

System.out.println(lo.getDisplayCountry());  

System.out.println(lo.getDisplayLanguage());  

System.out.println(lo.getDisplayName()); 

Eesti 

Eesti 

Eesti (Eesti) 

keel ja riik 



Lokaat 
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System.out.println( 

 Locale.GERMANY.getDisplayCountry(Locale.FRANCE)); 

Allemagne 

Locale[] availableLocales =  

   Calendar.getAvailableLocales(); 



Lokaaditundlik 

• locale-sensitive 

• kuupäeva, arvu formaatimine 

• lokaaditundlikud objektid 

– ResourceBundle  
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Veel mitte i18n 
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 System.out.println("Tere!"); 

 System.out.println("Kuidas läheb?"); 

 System.out.println("Head aega!"); 
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import java.util.Locale; 

import java.util.ResourceBundle; 

public class JubaI18n { 

  static public void main(String[] args) { 

    String keel; 

    String maa; 

    if (args.length != 2) { 

      keel = new String("et"); 

      maa = new String("EE"); 

    } else { 

      keel = new String(args[0]); 

      maa = new String(args[1]); 

    } 

    Locale currentLocale; 

    ResourceBundle teated; 

    currentLocale = new Locale(keel, maa); 

    teated = ResourceBundle.getBundle("Teated", currentLocale); 

    System.out.println(teated.getString("tervitus")); 

    System.out.println(teated.getString("huvi")); 

    System.out.println(teated.getString("lahkumine")); 

  } 

} 

Hallo.  

Wie geht's? 

Tschüß. 



Teated_et_EE.properties 
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tervitus = Hallo.  

lahkumine = Tschüß.  

huvi = Wie geht's? 

tervitus = Bonjour. 

lahkumine = Au revoir. 

huvi = Comment allez-vous? 

tervitus = Tere! 

lahkumine = Head aega! 

huvi = Kuidas läheb? 

Teated_fr_FR.properties 

Teated_de_DE.properties 



Liitsõnum 

• Liitsõnum võib sisaldada erinevaid muutujaid, 
nt. kuupäev, kellaaeg, valuuta, protsent jne.  

 

 

• Pühapäeval, 27.05.2012 kell 10.00 algab Tartu 
31. rattaralli. 
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import java.util.*;  

import java.text.*; 

public class Liitsõnum { 

  static void displayMessage(Locale currentLocale) { 

    System.out.println("Lokaat = " + currentLocale.toString());  

    ResourceBundle messages =       

           ResourceBundle.getBundle("Ralli",currentLocale);  

    GregorianCalendar gc =  

           new GregorianCalendar(2012, 4, 27, 10, 0);  

    Object[] messageArguments = { 

       messages.getString("day"),  

       new Integer(31),  

       new Date(gc.getTimeInMillis())  

    };  

    MessageFormat formatter = new MessageFormat("");  

    formatter.setLocale(currentLocale);  

    formatter.applyPattern(messages.getString("template"));  

    String output = formatter.format(messageArguments);  

    System.out.println(output);  

  }  

  public static void main(String[] args) {  

    displayMessage(new Locale("et", "EE"));  

    displayMessage(new Locale("en", "US"));  

  }  

} 

Lokaat = et_EE 

Pühapäeval, 27.05.12 kell 10:00 algab 

31. Tartu Rattaralli.  

Lokaat = en_US 

On Sunday May 27, 2012 at 10:00 AM the 

Tartu 31th Bicycle Rally will start.  



Ralli_et_EE.properties 
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template = On {0} {2,date,long} at 

{2,time,short} the Tartu 

{1,number,integer}th Bicycle Rally will 

start.  

day = Sunday 

template = {0}, {2,date,short} kell 

{2,time,short} algab 

{1,number,integer}. Tartu Rattaralli.  

day = Pühapäeval 

Ralli_en_US.properties 
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import java.util.*;  

import java.text.*;  

public class ArvuFormaat { 

  static void reformat(double num, String[] locales) {  

    for (String loc : locales) {  

      Locale pl = parseLocale(loc);  

      NumberFormat fmt = NumberFormat.getInstance(pl);  

      System.out.print(fmt.format(num));  

      System.out.println("\t" + pl.getDisplayName());  

    }  

 } 

Arvuformaat 
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 public static Locale parseLocale(String desc) {  

   StringTokenizer st = new StringTokenizer(desc, "_");  

   String lang = "", ctry = "";  

   lang = st.nextToken();  

   ctry = st.nextToken();  

   return new Locale(lang, ctry);  

 }  

 public static void main(String[] args) {  

   String [] locales = {"et_ee", "de_DE", "fr_FR",  

       "en_US", "ru_RU"};  

   reformat(12345.6789, locales);  

 }  

} 

Arvuformaat 

12 345,679 Eesti (Eesti) 

12.345,679 German (Germany) 

12 345,679 French (France) 

12,345.679 English (United States) 

12 345,679 Russian (Russia) 



Mis ilmub ekraanile? 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

Locale lo = new Locale("ee", "ET");  

System.out.println(lo.getDisplayName()); 

1. Eesti (Eesti) 

2. Ewe (Ethiopia) 

3. midagi muud 



Milline on eestipärane formaat? 
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1. 2. 3.

33% 33%33%

1. 12 345,679  

2. 12.345,679  

3. 12,345.679 



Eksamitöö aines Objektorienteeritud 
programmeerimine 

• Eksamitööks on aega 90 minutit.  

• Arvutit, materjale jms. kasutada ei ole lubatud.  

• Maksimaalselt on võimalik saada 35 punkti.  

• Lahendustes tuleb lisaks lõppvastusele anda ka 
selgitusi.  
– Kõrgelt hinnatakse õigeid vastuseid ja selgitusi.  

– Samas omavad väärtust ka selgitused, mis näitavad 
mõistlikku mitmevahelolekut ning kus õige vastuse 
juurde viiks näiteks mõne detaili vaatamine (mida aga 
käesoleva eksamiformaadiga teha ei saa). 
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Eksamist 

• Teemad  

– Loenguteemad 

– Näiteprogrammid slaididel 

 

• Vajadusel lisatakse ülesandele selgitavat 
materjali (API, lõike loengu- või 
praktikumimaterjalidest)   
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Ülesannetest 
• Mis ilmub ekraanile? 

– ilma etteantud vastusteta 
– valikvastustega 
– selgitada 

• Mida teeb järgmine meetod? 
• Leida viga (aga siis tõesti viga on) 
• Klikkeriküsimustel põhinevaid 
• Milline järgnevatest vastustest kirjeldab kõige 

paremini … 
• Mis on ja milleks on kasulik …? 
• … 
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Loengu tempo oli 
1. paariline 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

1. liiga kiire 

2. paras 

3. liiga aeglane 



Materjal tundus 
1. paariline 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

1. liiga lihtne 

2. parajalt jõukohane 

3. liiga keeruline 



Loengu tempo oli 
2. paariline 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

1. liiga kiire 

2. paras 

3. liiga aeglane 



Materjal tundus 
2. paariline 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

1. liiga lihtne 

2. parajalt jõukohane 

3. liiga keeruline 



Suur tänu osalemast! 
Kohtumiseni! 
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