
Objektorienteeritud 
programmeerimine 

2. loeng  

18. veebruar 

 

Eno Tõnisson 

kasutatud ka Helle Heina ja Jüri Kiho materjale 
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Eelmisel nädalal 

• loeng 
– sissejuhatus 

• praktikum 
– paaristööna 

• Asteroid 2012 DA14 möödus Maast suhteliselt 
lähedalt 
– kaugemal kui rahvusvaheline kosmosejaam ja 

tulevikus tudengisatelliit ESTCube-1 

– lähemal kui  GPSi, televisiooni- ja ilmajaamasatelliidid. 

• Tšeljabinski lähistel meteoriit 
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Umbes mitu tundi tegelesite eelmisel nädalal 
selle ainega (loeng+praktikum+iseseisvalt)?  

1. paariline 

3 

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 

4 

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 



Organisatsioonilist 

• Praktikumirühmad 

• Loengupunktid 

– max 10 punkti 

– kuni 1 punkt loengust 

• tavaline loengus osalemine 

• mittestatsionaarne loengurühm 
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Täna 

• Veel mitte OOP  

– valikulaused, tsüklid.  

• praktikumis juba olid, aga ikkagi 

– loogilised tehted 

– tehete järjekord 

– muutujate skoobid 

• OOP  

– paradigma  

– objektid ja klassid  

– isendiväljad, meetodid, konstruktorid 
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Tingimusdirektiivid 
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if (loogilineAvaldis) {  

 lause(d)-true-korral;  

}  

if (loogilineAvaldis) {  

 lause(d)-true-korral;  

}  

else {  

 lause(d)-false-korral;  

} 



Hinne 
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if (summa >= 91)  

  hinne = 'A';  

else  

  if (summa >= 81)  

    hinne = 'B';  

  else  

    if (summa >= 71) 

      hinne = 'C';  

    else  

      if (summa >= 61)  

        hinne = 'D';  

      else  

        if (summa >= 51)  

          hinne = 'E';  

        else  

          hinne = 'F';  

if (summa >= 91)  

  hinne = 'A';  

else if (summa >= 81)  

  hinne = 'B';  

else if (summa >= 71) 

  hinne = 'C';  

else if (summa >= 61)  

  hinne = 'D';  

else if (summa >= 51)  

  hinne = 'E';  

else  

  hinne = 'F';  

Ühelauseline plokk võib olla 
ilma looksulgudeta! 



Taane ei loe, aga on väga soovitatav 

class Tere { public static void  

main(String[] args)  

{System.out.println("Tere");}} 
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Mis väljastatakse ekraanile? 

12 1. 2. 3.

0% 0%0%

int i = 1, j = 2, k = 3;  
if (i > j)  
     if (i > k)  
          System.out.println("A");  
else  
     System.out.println("B");  

1. A 

2. B 

3. mitte kumbki 



Tingimusavaldis 

loogilineAvaldis ? avaldis1 : avaldis2; 

 

• Kui loogilineAvaldis on tõene, on tingimusavaldise 
väärtuseks avaldis1 väärtus.  

• Vastasel korral on kogu tingimusavaldise väärtuseks 
avaldis2 väärtus.  
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Mis saab olema k väärtus? 

14 1. 2. 3.

0% 0%0%

int i, k;  

i = -10;  

k = i < 0 ? -i : i;  

1. -10 

2. 10 

3. mitte kumbki 



Lülitidirektiiv 

• lülitiavaldis   
– char, byte, short, int, String (alates 1.7), mõned veel 

– väärtus1,… - konstandid, ei tohi sisaldada muutujaid  

– break; - katkestab valikuoperaatori töö, võib ka puududa  
15 

switch (lülitiavaldis) {  

   case väärtus1: lause(d)1; break; 

   case väärtus2: lause(d)2; break;  

   …    

   case väärtusN: lause(d)N; break; 

   default: vaikelause(d);  

} 



Näide 

16 

//olgu meil teada, et i >= 0  

switch(i) {  

  case 0:  

    System.out.println("i on null.");  

    break;  

  case 1:  

    System.out.println("i on üks.");  

    break;  

  case 2:  

    System.out.println("i on kaks.");  

    break;  

  case 3:  

    System.out.println("i on kolm.");  

    break;  

  default:  

    System.out.println("i on suurem kui 3.");  

} 



Veel üks 
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//olgu meil teada, et i >= 0  

switch(i) {  

  case 0:  

  case 1:  

  case 2:  

  case 3:  

  case 4:  

    System.out.println("i on väiksem kui 5"); 

    break;  

  case 5:  

  case 6:  

  case 7:  

  case 8:  

  case 9:  

    System.out.println("i on väiksem kui 10"); 

    break;  

  default:  

    System.out.println("i on 10 või suurem");  

} 



Tsüklid 

• Üldtsüklidirektiiv ehk kolmikpäisega tsükkel 
ehk for-tsükkel. 

• Eelkontrolliga tsükkel ehk while-tsükkel. 

• Järelkontrolliga tsükkel ehk do-while-tsükkel. 
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Üldtsüklidirektiiv: 
 

 

for(i=5; i<10; i++){ 

 System.out.println(i); 

} 

A - eeltegevus(ed) 

B - loogiline avaldis  

 (jätkamistingimus) 

C - sammu järeltegevus(ed) 

S - sisu 

 i = 5 

 

 

i<10? 

 

System.out.println(i) 

 

 i++ 

+ 

– 

A B C 

S 



Üldtsüklidirektiiv: 
 

 

for(A; B; C){ 

 S 

}//for 

A - eeltegevus(ed) 

B - loogiline avaldis  

 (jätkamistingimus) 

C - sammu järeltegevus(ed) 

S - sisu 

   A 

 

 

  B? 

 

   S 

 

   C 

+ 

– 



Eelkontrolliga tsüklidirektiiv: 
 

 

while(B){ 

 S 

}//while 

B - loogiline avaldis  

 (jätkamistingimus) 
S - sisu 

   

 

 

  B? 

 

   S 

 

    

+ 

– 



Järelkontrolliga tsüklidirektiiv: 
 

 

do { 

 S 

} while(B); 

B - loogiline avaldis  

 (jätkamistingimus) 
S - sisu 

   

 

 

  S 

 

  B?  

 

    
+ 

– 



Muutuja skoop 

• Meetodis defineeritud muutuja on lokaalne  

• Lokaalse muutuja skoop (ulatus) algab 
kirjeldamisest ja lõpeb teda sisaldava ploki 
lõpus  

• Eri plokkides võib muutujat uuesti kirjeldada 

• Väljaspool plokki ei saa plokis kirjeldatud 
muutujat kasutada  
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Mis väljastatakse ekraanile? 

24 

1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

int sum = 0; 

for(int i=0; i<5; i++){ 

    sum += i; 

} 

System.out.println(i); 

1. 0 

2. 4 

3. 5 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 

25 

1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

int sum = 0; 

int i; 

for(i=0; i<5; i++){ 

    sum += i; 

} 

System.out.println(i); 

1. 0 

2. 4 

3. 5 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

int sum = 0; 

int i = 0; 

for(; i<5; i++){ 

    sum += i; 

} 

System.out.println(i); 

1. 0 

2. 4 

3. 5 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

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

int sum = 0; 

int i = 0; 

for(; i<5; i++);{ 

    sum += i; 

} 

System.out.println(sum); 

1. 0 

2. 5 

3. 10 

4. 15 

5. midagi muud 

6. veateade 



Plokk 

• { laused } 

• klass 

• meetod 

• tsükkel 

• if-lause osad 

• … 

• … 

• või lihtsalt mingi laused {} rühmitatud !? 
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{ 
int j; 
j=7; 
} 
System.out.println(j); 



For-tsüklist veel 

• Eeltegevusi võib olla 

– 0  for(; i<5; i++) 

– 1  for(i=0; i<5; i++) 

– rohkem for(i=0, j=0; i<5; i++) 

• Jätkamistingimus 

– kui kirjas pole, siis täidetud for(i=0; ; i++) 

• Sammu järeltegevusi võib olla 

– 0  for(i=0; i<5;) 

– 1  for(i=0; i<5; i++) 

– rohkem  for(i=0, j=0; i<5; i++, j++) 
29 



Lõpmatud tsüklid 

• for( ; ; ) {…} 

• while(true) {…} 

• do {…} while (true); 
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break ja continue 

• break lõpetab koheselt tsükli täitmise ning 
programm jätkab tsüklile järgneva lause 
täitmisega. 

• continue lõpetab tsüklikeha täitmise ning 
täitmist jätkatakse tsüklitingimuse 
kontrollimisega; kui see on täidetud, siis 
jätkatakse tsükli täitmist edasi. 
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Loogilised avaldised 

Java Python 

! not Loogiline eitus (unaane) 

&& and Loogiline JA (binaarne) 

|| or Loogiline VÕI (binaarne) 
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Operatsioonide prioriteedid 
Operatsioonid Täitmise järjekord 

a++ a-- Täidetakse varem 

++a --a +a -a  ~ ! 

* / % 

+ - 

<< >> >>> 

< > <= >= instanceof 

== != 

& 

^ 

| 

&& 

|| 

? : 

= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>= Täidetakse hiljem 
33 



Kui on sama tasemega? 

• Omistamised 
– paremalt vasakule (paremassotsiatiivsed) 

 

x = y += z = 1; 

 

• Ülejäänud binaarsed operatsioonid 
– vasakult paremale (vasakassotsiatiivsed) 

 

5 % 2 * 3 / 6 
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Mis väljastatakse ekraanile? 

35 

1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

int x,y,z; 

x = y += z = 1; 

System.out.println(x); 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

int x,y,z; 

y = 0; 

x = y += z = 1; 

System.out.println(x); 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

System.out.println(5 % 2 * 3 / 6); 

1. 0 

2. 0.5 

3. 1 

4. midagi muud 

5. veateade 



Mis väljastatakse ekraanile? 

38 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

if (1==1 || -2!=4 && 7<6) 

    System.out.println("A"); 

else 

    System.out.println("B"); 

1. A 

2. B 

3. midagi muud 

4. veateade 



Tüübid 
• Algtüüp 

– Täisarvud 
• byte 
• short 

• int 

• long 

– Ujukomaarvud 
• float 

• double 

– Tõeväärtused 
• boolean 

– Sümbolid 
• char 

 
• Viittüüp 

– … 
– Klass kui uus andmetüüp! 39 



Paradigmad 

• Mitut moodi saab jaotada 

• Nt. 

– Protsessile orienteeritud mudel 

– Andmetele orienteeritud mudel 

40 
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Objektorienteeritud keeled 
• Esmane tähelepanu andmetele ja alles seejärel küsimus, 

mida nende andmetega teha saab 

• Olgu meil olemas objekt KALENDER 

• Mida KALENDER teha OSKAB? 
– leiame selle objektiga seotud tegevused 

• soovitud kalendrilehe näitamine 

• lehekeeramine 

• Mitte kalendri VAATAMINE vaid NÄITAMINE 
– kalender ise ei vaata  

• Ja lehekeeramise laseme tal endal teha 

• Tuntumad objekt-orienteeritud keeled Java, C++  



Objektorienteerituse põhimõisted 

• Objektorienteeritud keeltes on programm objektide 
kogum. 

• Igal objektil on identiteet, olek ja käitumine. 

– Identiteet eristab objekti teistest objektidest; 

– Olek – individuaalsed andmed (erinevad terminid: atribuut 
(ingl. attribute), omadus (ingl. property), (isendi)väli (ingl. 
(instance) field)), (isendi)muutuja (ingl. (instance) variable))) 
mis võivad muutuda; 

– Objekti käitumise määravad meetodid (protseduurid, mida 
objekt võib teostada, näiteks oleku muutmiseks, aga mitte 
ainult). 
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Klass, isend 

• Iga objekt kuulub mingisse klassi; so. on mingi klassi 
isendiks (ingl. instance). 

– Klass on sisuliselt objekti tüüp, mis määrab, millist liiki 
olekut ja käitumist objekt omab. 

– Kõik samasse klassi kuuluvad objektid omavad samu 
meetodeid ja isendivälju, kuid nende konkreetsed 
väärtused võivad olla erinevad. 
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Hoiatus! 

• Järgnevates näidetes kasutatakse 
õppeotstarbel vahel võtteid, mis pole päris 
kooskõlas heade OOP tavadega. 

• Nii saame asju tutvustada järk-järgult ja 
loodetavasti paremini selgeks. 
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Identiteet 

45 

class KastId { 

} 

KastId kastId1= new KastId(); 

KastId kastId2= new KastId(); 



Olek 

46 

class Kast { 

    double pikkus; 

    double laius; 

    double kõrgus; 

} 

Kast kast1 = new Kast(); 

kast1.laius = 3.6; 

System.out.println(kast1.laius); 

Nii ei 
tehta!!! 

Isendiväljad 
(Isendimuutujad) 



Käitumine 

47 

class Kast { 

    double pikkus; 

    double laius; 

    double kõrgus; 

 

    double ruumala(){ 

        return pikkus*laius*kõrgus; 

 } 

    void tervitus(){ 

        System.out.println("Tere"); 

    } 

} 

Meetodid 



Viittüüpi 

Kast kast1; 
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null 

kast1 



Viittüüpi 

Kast kast1; 

kast1 = new Kast(); 
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kast1 pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 



Viittüüpi 

Kast kast1; 

kast1 = new Kast(); 

Kast kast2 = new Kast(); 
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kast1 pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 

kast2 
pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 



Viittüüpi 

Kast kast1; 

kast1 = new Kast(); 

Kast kast2 = new Kast(); 

kast2 = kast1; 
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kast1 pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 

kast2 
pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 



Viittüüpi 

Kast kast1; 

kast1 = new Kast(); 

Kast kast2 = new Kast(); 

kast2 = kast1; 
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kast1 pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 

kast2 
pikkus 

laius 

kõrgus 

Klassi  Kast isend 

Garbage Collection 



Konstruktor 

• ingl. constructor 
• klassi kehas kirjeldatud eriline protseduur, mida 

rakendatakse isendiloome käigus (nt. vastloodud isendi 
väljade algväärtustamiseks)  
– J. Kiho Väike Java leksikon 

 
• Nimi langeb kokku klassi nimega; 
• Sarnane meetodiga, kuid ei oma tagastustüüpi; 
• Võimalik üledefineerimine; 
• Kui klassis ei ole konstruktorit defineeritud, siis lisatakse  

vaikekonstruktor (parameetriteta); 
• See, millist konstruktori versiooni kasutama hakatakse, 

sõltub argumentide arvust ja/või tüübist. 
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Mõisteid 
• Üledefineerimine (ingl. overloading) 

– olukord, kus klassi kuulub mitu sama nimega, kuid 
erineva signatuuriga meetodit (ka päriluse teel 
saadut) või mitu konstruktorit; väljakutse puhul 
rakendatakse neist väljakutses antud argumentide 
poolest sobivat. 

• Signatuur (ingl. signature) 
– meetodi või konstruktori iseloomustus, mis koosneb 

(meetodi või konstruktori) nimest ning formaalsete 
parameetrite tüüpide loetelust.  

 

– J. Kiho Väike Java leksikon 
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Juurdepääsetavus 
• Enamik objektorienteeritud keeli toetab informatsiooni 

varjamist. 

• Väljad ja meetodid on jagatud avalikeks ja privaatseteks. 

• Privaatsed väljad ja meetodid on nähtavad ainult klassi 
sees; väljastpoolt on nähtavad ainult avalikud väljad ja 
meetodid. 

– Tavaline jaotus: väljad privaatsed ja meetodid avalikud. 

• Soodustab suurte programmide hallatavust, kuna objekti 
"kasutaja" ei pea teadma midagi selle sisemistest 
realisatsioonidetailidest. 
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Pärilus 

• ingl. inheritance 

• Klassid võivad olla üksteise suhtes pärilusseoses. 

• Alamklass pärib kõik ülemklassi väljad ja 
meetodid. 

• Enamikes keeltes igal klassil ülimalt üks otsene 
ülemklass. Javas ka. 

• Mõnedes keeltes (näit. Python) on lubatud ka 
mitmene pärimine.  

• Pärimine soodustab koodi korduvkasutust. 
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Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 

57 1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Paar p1 = new Paar(2, 4.1); 
System.out.println(p1.i); 

public class Paar { 

    int i; 

    double d; 

    Paar(int i, double d) { 

        this.i = i*10; 

        this.d = d; 

    } 

} 

1. 20 

2. 41.0 

3. mitte kumbki 

4. veateade 



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 

60 
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 ja 
kohtumiseni! 
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