
2. Konstruktorid. Iscndilonnl 

'J'cC'lnad. Kornlrukwrid. lsendiloome. Muutujace ja meetodiLe ,,/illtuvw;. 

IJ!irast selle praktikumi Uibimist oskab iiliopilane 

• 	 lllun kJassituupi objekte ehk isendeid; 
• 	 luua ning kasutada erinevaid konstruktoreid ja isendimeetodeid; 

J(fIsl1tHda piiritlejaid; 
l,j'~ 'IIHCln v6tmes6na this. 

I'f:l I( Ijlm mijuhend 

I. IV,I 1-l.ISs 011 konstruktsioon, mis iihendab tervikuks andmed (muutujad) ja koodi 
(1IIt'ciodicl). K1assi loomisega defineeritakse uus andmetiiiip, mida saab kasutada 
\lsnu annloogiliselt lih ttiii.ipidega (int , char , ... ). 

Klassikirjclduse pohjal loodud isendiga seostatavaid m uu tujaid nimetatakse 
iNcndimuulujateks (ka isendivaljadeks) . Iga isend antud klassist sisaldab eraJ
Ii oma eksemplari klassi kirjelduses loetletud muutujatest. Muutujate ja mee 

lOdiLe nahtavust ning kasutust saab reguleerida piiritlejatega public, private 
IIlng protec ted. Neist public maarab piiranguteta, pr ivate klassisiscse ning 
llT'O l ccted kJassi- ja selle alamJdasside-sisese kasutus6iguse. 

Muutujat voi meetodit, mis otseselt ei seostu antud klassi isendiga, nimetatakse 
vao;l:JVtlll klassimuutujaks voi -meetodiks. Eraldamaks neid meetodeid ja muutuja
irl utscselr isenditega seotutest, lisatakse nende kirjelduste ette piiritleja s tatic, 
i;/llllllti ci ole nende kasutamiseks vajalik klassi isendite olemasolll. 

is('nctilc loomiseks kasutatakse konstruktorit . Konstruktorit voib kasitleda kui 
'I ilisL meet.odit kolme tunnusega: 

• 	 kOllstruktori nimi langeb kokku klassi nimega; 

• 	 konstruktori Dime ette ci kirjutata tagastustiiilpi; 

5 	 konstruktori poole poordumine toimu b kasuga new anlud ldassi isendi loomisel 
ja konstruktor tagastab viida loodud isendile. 

Alati lcidub ilks eriline konstruktOT - vaikekonstruktor, mille abil saab isendeid 
luua ka sUs, kui klassis pole kiIjeldarud iihtegi konstruktorit. 

Olgu meiJ ldass Isik, milles on kaks valja: 

class Isik { 

String nimi; II isendivali i siku nime j aoks 
double pikkus; II isendivali isiku pikkuse j aoks 

} 


Klas:;i iscndcid luuaksc kasuga new: 


l III'W J :l i kO ; 

~it'IIl'l..1Jllhul latlv;Id iscndi loomiscl muulUJad nim I jll r> Ikku '; vailtt l1 :.1 ,1111.1111 , 

I tlu.''l lllilll'ldlud viiIju algv:I:lrtllSwdajuba iscndi loomiscl, pcmnc need ICJwvU'.I'd 
'ttl' rt,lgl'l1It1 konstruktoris v6i klassikirjc ld uscs. Niisugusc konslHlklotigll LIII lul,I 

IIu1 kl;l';~. L'J i k voib vii lja nana jargmisclt: 

');I/lH .lsi.k { 

SI ring nimi; 1/ isendivali isiku nime jn(lk~ 

double pikkus 1.7; I I i sendivali isiku pikkuse Jtloks 

1/ konstruktor 
lsik(String isi kuNimi, double isikuPikkus) { 

mm). = isikuNimi ; 
pikkus = isikuPikkus; 

} 

Niiud saab isendeid luua jargmiselt: 

fsik a = new Isik C"Juhan Juuri kas " . 1. 99) ; 
j sik b = new IsikC"Madli Mal likas " . 1. 55 ) ; 

Mllulujaid a ja b kasitletakse siin kui tavalisi muutujaid, kuid ncn(lt' "llllll) 
till kJass lsik. Ncid nimetatakse viidati.iiipi muutujateks, sest nad sisaldavad Vllt \ 

I. 1:1~,si lscndile. Loodud isendi muutujate ja meetodite poole p6ordumjst~ks Illlt-I! 

).• I',ul,lda punkti: 

I.pikkus = 1 . 95; II i sendi a val j ale pikkus omistataks 

Sl'lIisc otsekasutuse saab keelata, kui isendivaljade kirjeldamisel kirj ll l,lIi:1 
'IIlIUllIja nime ette piiritlcja pri vate. Tavaliselt vaartustatakse iscndimuulIlJilid 
l,hlssi konstruktorite ja meetodite abil. Privaatse isendimuutuja vaartu$t' IIIV.!" 

ItlIlliNCks on moeldud nn piilumeetoded, mille alnsaks iijesandeks on Iap,r1'i1. III ,I 
V,I'it,lva rnuutuja vaiirtus. 

J(nj konstruktori voi meetodi fonnaalsete parameetrite nimed langcvaJ kllklw 
llil'ndimuutujate nimedega, siis tuleb konstruktori voi rnectodi sees isencJ ilJHtlllll ' 
j;tlt'k viitamiseJ kirjutada nende ette votmesona this: 

Isik(String nimi. double pikkus) { 
/ I isendimuutujad nirni ja pikkus saavad vaartusteks 
1/ konstruktori parameetrite vaartused 
this.nimi .::; nimi; 
this. pikkus '" pikkus; 

J(ui on vajo anda muulujalele lcatavad kindl:.1<.1 ..dgvaartuscd, sils uks VOllIIlI llI 'j 
:-;dkks Oil kilSU«ldn p,lrumect rileta k0l151 ruklorlt; 

\ 


