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Eelmisel nädalal 

• loeng 

– Objektorienteeritud programmeerimine 

• kastimaailm 

• praktikum 

– meetodid 

– massiiv 

• Eesti Vabariigi aastapäev 

 

2 



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 

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 



Täna 

• Klassid, isendid  

–  konstruktorid 

– klassi- ja isendiväljad 

– klassi- ja isendimeetodid 

– piiritlejad 

• Sõned 

–    

• Rühmatööd 
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Klass 
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class Kast { 

    double pikkus; 

    double laius; 

    double kõrgus; 

 

    double ruumala(){ 

        return pikkus*laius*kõrgus; 

 } 

 

    void tervitus(){ 

        System.out.println("Tere"); 

    } 

} 

Isendimeetodid 

Isendiväljad 
(Isendimuutujad) 



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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Konstruktor 
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class Kast { 

    String nimi;  

    double pikkus; 

    double laius; 

    double kõrgus; 

 

    public Kast(String nimi,double pikkus,  

    double laius, double kõrgus) { 

        this.nimi = nimi; 

        this.pikkus = pikkus; 

        this.laius = laius; 

        this.kõrgus = kõrgus; 

    } 

 

 

Meetodid 

Isendiväljad 
(Isendimuutujad) 

Konstruktor 



Konstruktoris võib teha ka rohkem 
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public Kast(double serv, int tegur) { 

    nimi = ""; 

    double uus = serv*tegur; 

    pikkus = uus; 

    laius = uus; 

    kõrgus = uus; 

    System.out.println("Uue kasti loomine!"); 

} 

 

this??? 



Mitu konstruktorit 
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public Kast(String nimi, double pikkus, double laius, 

double kõrgus) { 

    this.nimi = nimi; 

    this.pikkus = pikkus; 

    this.laius = laius; 

    this.kõrgus = kõrgus; 

} 

 

public Kast(String nimi) { 

    this.nimi = nimi; 

    this.pikkus = 1; 

    this.laius = 1; 

    this.kõrgus = 1; 

} 

 

public Kast(){ 

    this("",0.0,0.0,0.0); 

} 

 



Mitu konstruktorit 
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public Kast(String nimi,double pikkus, double laius, double 

kõrgus) { 

    this.nimi = nimi; 

    this.pikkus = pikkus; 

    this.laius = laius; 

    this.kõrgus = kõrgus; 

} 

 

public Kast(String nimi) { 

    this.nimi = nimi; 

    this.pikkus = 1; 

    this.laius = 1; 

    this.kõrgus = 1; 

} 

 

public Kast(){ 

    this("",0.0,0.0,0.0); 

} 

 

Kast kast2 = new Kast("Paul",4.8, 2, 3); 
Kast kast3 = new Kast("Ülo"); 

Kast kast5 = new Kast(); 



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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Meetodite üledefineerimine 
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• Klassis Math 

 

 

 

 

• Kastidega 

void tervitus() { 

    System.out.println("Tere"); 

} 

void tervitus(Kast teine) { 

    System.out.println("Tere, " + teineKast.nimi); 

} 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 

16 
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. 20.0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Paar p1 = new Paar(2.0,4.1); 

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. 20.0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Paar p1 = new Paar(2,4); 

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. 20.0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Paar p1 = new Paar(2.0,4); 

System.out.println(p1.d); 

public class Paar { 

    int i; 

    double d; 

    Paar(int i, double d) { 

        this.i = i*10; 

        this.d = d; 

    } 

    Paar(double d, int i) { 

        this.i = i; 

        this.d = d*10; 

    } 

} 

1. 20 

2. 20.0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Paar p1 = new Paar(2,4); 

System.out.println(p1.d); 

public class Paar { 

    int i; 

    double d; 

    Paar(int i, double d) { 

        this.i = i*10; 

        this.d = d; 

    } 

    Paar(double d, int i) { 

        this.i = i; 

        this.d = d*10; 

    } 

} 

1. 20 

2. 20.0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Piiritleja 
• Modifier 
• kasutusliiki täpsustav kirjelduse alguses paiknev 

võtmesõna 
• järjestikused eraldatakse tühiku(te)ga 
• omavaheline järjestus ei oma tähtsust 
• Näiteid 

– public, protected, private 
– static  

– final 

– abstract 
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Juurdepääsetavus 

Klassi (mitte isendi) 

Ei saa hiljem muuta Abstraktne 



Juurdepääsetavus 
• Enamik objektorienteeritud keeli toetab informatsiooni 

varjamist. 

• Väljad ja meetodid on jagatud avalikeks ja privaatseteks. 

• Privaatsed väljad ja meetodid on nähtavad (kättesaadavad) 
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. 

 

• public, protected, private, juurdepääsu piiritlejat pole 

• Kui juurdepääsu piiritlejat  ei kasutata, siis klassid, meetodid ja 
andmeväljad on kättesaadavad sama paketi kõikides klassides. 
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Samas paketis 
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package p1; 

public class K1 { 

    public int x; 

    int y; 

    private int z; 

 

    public void m1(){ 

    } 

    void m2(){ 

    } 

    private void m3(){ 

    } 

} 

package p1; 

public class K2 { 

    public static void 

 main(String[] args) { 

        K1 k = new K1(); 

        int a = k.x; 

        int b = k.y; 

      //int c = k.z; 

        k.m1(); 

        k.m2(); 

      //k.m3(); 

    } 

 

} 



Erinevates pakettides 
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package p1; 

public class K1 { 

    public int x; 

    int y; 

    private int z; 

 

    public void m1(){ 

    } 

    void m2(){ 

    } 

    private void m3(){ 

    } 

} 

package p2; 

import p1.*; 

public class K3 { 

    public static void 

 main(String[] args) { 

        K1 k = new K1(); 

        int a = k.x; 

      //int b = k.y; 

      //int c = k.z; 

        k.m1(); 

      //k.m2(); 

      //k.m3(); 

    } 

 

} 



Paketid 

• Kasutatakse klasside rühmitamiseks 

• Iga klass kuulub paketti 

• Nimekonfliktide vältimiseks 

• Võimalik hierarhiline struktuur 

• java.lang.Math näitab, et klass Math on 
paketis lang, mis on omakorda paketis java 

• Teistest pakettidest 
– import java.util.Scanner;  

– import java.util.*; 
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Näide isendiväljast, mida ei saa pärast 
isendi loomist muuta 

• Aitaks meetod setIsikukood   
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public class Isik { 

    private long isikukood;  

 

    public Isik(long isikukood) {  

        this.isikukood = isikukood;  

    }  

    public long getIsikukood() {  

        return isikukood;  

    }  

} 



Kui juurdepääsetavust määravat piiritlejat 
pole, siis meetod on kättesaadav … 
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1. 2. 3.

0% 0%0%

1. ainult samas klassis 

2. ainult samas paketis 

3. kõikjal 



Kas peameetodi päis võib olla 
static public void main(String[] args)  
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1. 2.

0%0%

1. jah 

2. ei 



Kas peameetodi päis võib olla 
 public static void main(String[] a)  
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1. 2.

0%0%

1. jah 

2. ei 



Klassi- (staatiline) ja isendi- 
• static on või pole  
• Klassimeetod 

– väljakutse on võimalik kõikjalt, kus vastav klass on nähtav 
(isendeid ei pea olema olemas) 
• peameetod  
public static void main (String[] args) 

• meetodid klassist java.lang.Math 
• 1. praktikumist  
static double aritkeskmine(double arv1, double arv2) 

• Isendimeetod 
– väljakutse on võimalik ainult mingi olemasoleva isendi kaudu  
– meetodi nimele lisandub isendi osuti. , klassisisesel 

kasutamisel on selleks vaikimisi this. 
• void tervitus() 
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Klassi- (staatiline) ja isendi- 
• static on või pole  

• Klassiväli 
– kasutamine on võimalik kõikjalt, kus vastav klass on 

nähtav 

– ei ole isendi osaks 

– klassist java.lang.Math  
• static double E, kasutamine Math.E 

• Isendiväli 
– kuulub isendi struktuuri ja kasutamine on võimalik 

ainult vastava isendi kaudu 

– välja nimele lisandub isendi osuti. , klassisisesel 
kasutamisel on selleks vaikimisi this. 
• kast2.pikkus  31 



Isend argumendina 

• Klassis Kast 

 

 

 

• Klassis KastiMaailm 
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void tervitus(Kast teineKast) { 

    System.out.println("Tere, " + teineKast.nimi); 

} 

kast1.tervitus(kast2); 



Mõlemaid 

• Ühes klassis võib olla nii klassi- kui isendivälju 
ja -meetodeid  
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Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 

34 
1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

PaarS p5 = new PaarS(2,4.1); 

System.out.println(p5.i); 

public class PaarS { 

    static int kordaja; 

    int i; 

    double d; 

    PaarS(int i, double d) { 

        this.i = i*kordaja; 

        this.d = d; 

    } 

} 

1. 2 

2. 0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

PaarS.kordaja = 10; 

PaarS p5 = new PaarS(2,4.1); 

System.out.println(p5.i); 

public class PaarS { 

    static int kordaja; 

    int i; 

    double d; 

    PaarS(int i, double d) { 

        this.i = i*kordaja; 

        this.d = d; 

    } 

} 

1. 20 

2. 0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Mis 
väljastatakse 

ekraanile? 
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1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

PaarS.kordaja = 10; 

PaarS p5 = new PaarS(2,4.1); 

System.out.println(p5.kordaja); 

public class PaarS { 

    static int kordaja; 

    int i; 

    double d; 

    PaarS(int i, double d) { 

        this.i = i*kordaja; 

        this.d = d; 

    } 

} 

1. 10 

2. 0 

3. midagi muud 

4. veateade 



Rühmatöö 
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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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