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Selle teksti kirjutamise üks eesmärk on olnud oma seniste kogemuste ja teadmiste korrastamine. Oleks meeldiv, kui sellest oleks õppevahendina abi ka kellelgi teisel. Õppevahend sisaldab ülevaadet C# keelest, juhiseid MS Visual Studio (VS) kasutamiseks ja erinevat tüüpi tarkvaraliste rakenduste loomiseks VS keskkonnas. Näiteks klassikalised Windows vormid, veebilahendused, veebiteenused, WCF teenused, WPF rakendused ja universaalsed Windows 10 äpid. Tekstis kasutatud
lühendite ja mõistete tähendust vaata jaotusest Mõisted. Kronoloogiline ülevaade selles õppevahendis käsitletud peamistest tehnoloogiatest on lisas 1 esitatud joonisel. See õppevahend ei ole
inglise keeles, sest inglisekeelset kirjandust on veebis niigi palju.
Programmeerimiskeel C# ja VS võimaldavad professionaalsel tasemel tööd, kuid see tekstis on
püütud vältida peensusi, milleta algaja hakkama saab. Õppevahend ei eelda eelteadmisi
programmeerimisest, küll aga huvi ja süvenemiseks tarvilikku aega. Ka selle teksti koostaja ei ole ise
osalenud ühelgi programmeerimise kursusel. Algteadmises infotehnoloogiast ja andmebaaside
ülesehitusest on siiski abiks. Visual Studio ja .NET raamistiku tehnoloogiad on väga mahukad ja
mitmekülgsed. Ka programmeerimiskeele üksikasjade selgeks saamine võtab aega. Ära lase end
sellest heidutada. Võid alustada ka harjutustega, nende juurde kuuluva näidiskoodi ja selgitustega.
Algul on olulisim saada kogemus, kuidas asjad toimivad.
Sellel teksti lõpus ei ole viidatud kirjanduse loetelu, sest valdavalt on kasutatud veebiallikaid ja
viited nendele on hüperlinkidena tekstis. Kui õnnestus kindlaks teha veebiallika (esimene) autor, siis
on viidatud tema nime abil, ka siis, kui tegemist on firma nimel avaldatud dokumendiga. See tekst
sisaldab üle 600 viite välisele allikale.
C# keele kasutamise näited on püütud koostada võimalikult lihtsad ja lühikesed, enamik näiteid
toimivad lihtsates konsoolirakendustes. Mitmed tekstis kasutatud näited tutvustavad autori loodud
veebisõppe rakenduse ja ruumistatistika kalkulaatori seesmist ülesehitust. Näited ja õppeaine C# ja
Visual Studio veebilahenduses esitatud ülesanded on Visual Studio 2019 Community versioonis läbi
proovitud. Näidete proovimisel pane tähele, et enamasti peab näites olev C# kood olema mingi
nimeruumi, klassi ja meetodi sees. Õppeaines esitatud harjutused ja ülesanded peaksid olema selle
käsiraamatu järgi lahendatavad. Kõiki C# keele ja Visual Studio arenduskeskkonna üksikasju ei ole
kompaktselt kirjas üheski raamatus ega kasutamisjuhises. Üksikprobleemide puhul on aina tarvis ise
katsetada ja teistest allikatest teavet hankida.
Tehnoloogia areneb kiirelt. Seda õppevahendit tuli korduvalt muuta juba selle koostamise ajal.
Õppevahendi kaasajastamine on pidev võidujooks ajaga. Teated vajalikest uuendustest on seejuures
abiks ja ikka oodatud.
Autor on tänulik Tiiu Kelvistele, kes talle esimesena C# keelt tutvustas ja Tartu Ülikooli geograafia osakonnale, kus oli üsna segamatult võimalik ennast harida ja oma huvist seda õppevahendit
kirjutada.
Programmeerimine on nagu elu ― iga päev saab midagi juurde õppida.
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Mõisted ja lühendid

.NET raamistik (.NET Framework) ― Mitmetes programmeerimiskeeltes rakendusi toetav
keskkond, mis koosneb kolmest osast:
1) ühiskäitus (Common Language Runtime, CLR),
2) ühtsed tarkvara komponendid (klassid),
3) veebirakenduste loomise vahendite raamistik ASP.NET.
.NET tuum (.NET Core) ―.NET raamistiku analoog, mis on kohandatud nii Windows, MacOS,
Linux kui ka Docker platvormile ning toetab pilvarvutust. Erinevalt .NET raamistikust ei sisalda .NET
Core .NET osiseid, mis on seotud vaid Windows platvormiga, nagu Windows Forms, WPF ja Windows
Update.
ADO.NET ― Andmebaasiühenduse tehnoloogia Microsoftilt, mis võimaldab suhelda nii relatsiooniliste kui ka objektorienteeritud andmebaasidega ning võimaldab suhtlust objektorienteeritud
relatsiooniliste andmebaaside vahel.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ― Tehnoloogiate kogum kasutaja arvutis oleva
veebilehe asünkroonseks suhtluseks serveriga, samuti veebilehe osaliseks uuendamiseks. Veebilehe
osalist uuendamist iFrame märgise abil võimaldas esimesena Internet Explorer aastal 1996.
Veebilehe asünkroonse osalise uuendamise tehnoloogia jõudis laia kasutusse alates aastast 2000.
Termini Ajax võttis kasutusele J.J. Garrett aastal 2005 kirjeldades Google veebirakendusi.
API (Application Programming Interface) ― Rakendusliides ehk programmiliides, komplekt
töövahendid ja reegleid abistamaks tarkvara loomist ja tarkvarasüsteemide ja -rakenduste omavahelist suhtlust. Veebirakenduste arendamisel tähistab lühend Web API serveri ja kasutaja arvuti
vahelise suhtluse malli, mis pakub valmis komponente.
ASP.NET ― Tehnoloogia, mis võimaldab kliendi HTML-liidese suhtlemist serveris jooksva
programmiga, tänu millele saab luua programmeeritavaid veebilehti. Selle tehnoloogia rakendusprogramme nimetatakse ASP Web Applications. Klassikalised ASP.NET rakendused on täiuslik
lahendus platvormile Windows Server. ASP.NET Core rakendused toimivad Windows, MacOS ja Linux
platvormil, on kiiremad, kuid vähemate võimalustega.
ASP.NET Razor ― dünaamiliste veebilehtede loomise süntaks, mis kombineerib HTML ja C#
keelt. Avaldatud jaanuaris 2011. Razor võimaldab C# koodi blokke HTML koodi paigutada. C# koodi
osad algavad @ märgiga ja ei nõua sulgemist. C# koodi osad täidetakse serveris enne veebilehe
kasutajale saatmist.
ASP.NET Web API ― ASP.NET raamistikule tuginev veebilahenduste programmeerimise abivahendite ja veebiteenuste kogum, mida saavad kasutada erinevat tüüpi rakendused, nii Windows
vormid, veebirakendused kui ka mobiiliäpid.
C# (C sharp) ― Üldine objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida on Microsoft arendanud
koos arenduskeskkonnaga VS. C# sarnaneb keeltele Java ja C++.
C-HTML (Compact HyperText Markup Language) ― HTML keele lihtsustatud variant mobiilseadmetele. Tähtsuse kaotanud, kuna uuemad seadmed toetavad HTML märgistust.
CDN (Content Delivery Network) ― üle maailma laiali paiknev andmekeskuste ja veebiserverite
võrgustik, mis vahendab Interneti sisu: veebilehtede osi, alla laaditavaid faile, voog-edastavat
meediat ja sotsiaalvõrgustikke.
CLI (Command-line Interface) ― Käskjuhitav kasutajaliides.
CLR (Common Language Runtime) ― .NET raamistiku rakenduste ühiskäitus ― virtuaalmasin,
mis kompileerib .NET-rakenduse MSIL-vahekeelest masinkeelde.
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COM (Component Object Model) ― Binaarsele koodile tuginev Windows arenduskeskkond.
COM fail ― koodifail. Algselt (1970ndatel) olid com failid käsuridasid sisaldavad tekstifailid.
CP/M ja MS-DOS opsüsteemides binaarsed käivitussuutlikud metaandmete päiseta failid. COM
vorming on primitiivsem kui exe. Samas kataloogis olevatest sama nimega failidest käivitatakse
esimesena com fail. See ahvatleb pahavara levitajaid kasutama com laiendit.
CRUD (create, read, update, delete) ― Andmebaasiga suhtleva rakenduse tüüp, mis võimaldab
andmekirjet luua, lugeda, muuta ja kustutada.
DataSet ― .NET raamistikus andmebaasist loetud andmestik arvuti mälus, mis koosneb põhiliselt andmetabelitest (DataTable objects), tabelite vahelistest seostest (DataRelation objects) ja
meta-andmetest.
DOM (Document Object Model) ― Programmeerimisviis, kus koodi kõik osad on hierarhiliselt
üksteise sisse kuuluva objektid. Kasutatakse näiteks HTML, XHTML ja XML dokumentides.
EXE fail (executable file) ― Tarkvara käivitav fail. Lisaks kompileeritud tarkvarakoodile võib see
sisaldada ka andmeid ja kujutisi.
GridView ― ASP.NET element, mis kuvab kasutajaliideses andmeid või muid objekte sisaldava
lahtristiku. Analoogilise varasema ASP.NET klassi nimi oli DataGrid.
GUI (Graphical User Interface) ― Graafiline kasutajaliides.
Händler (Handler, handler method) ― Toimingu haldaja veebiserveris, mis käivitub URL aadressi
kaudu, kuid millel puudub kasutajaliides HTML märgistusena, on vaid koodifail. Händlereid kasutatakse näiteks jooniste ja pdf failide genereerimiseks ja kujutiste teisendamiseks.
HTML (HyperText Markup Language) ― Veebilehtede koostamise keel.
HTML-abid (HTML helpers) ― ASP.NET Core raamistiku funktsioonid, mis võimaldavad
serveripoolsel koodil osaleda veebilehe HTML elementide moodustamisel.
IDE (Integrated Development Environment) ― Tarkvara loomise keskkond.
Ikoon ― Väike läbipaistva taustaga rasterkujutis, mille vajaliku suuruse määrab opsüsteem.
JavaScript (JS) ― programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt brauseris toimivate
funktsioonide lisamiseks veebilehtede.
JIT ― Just-In-Time kompilaator muudab vahekoodi masinakoodiks. VS abil loodud dll ja exefailid toimivad CLR koodina, MS Office rakendustes kasutatavad VBA programmid mitte, need on
mitteohjatud (unmanaged code), st CLR ei optimeeri nende toimimist ja mälu kasutust.
JSON (JavaScript Object Notation) ― Andmevahetusformaat, mis kasutab C programmeerimiskeelte perekonna andmestruktuure (objekt, massiiv, loetelu jt).
Konsool ― Arvuti kasutajaliides käsureal töötamiseks.
Lambda funktsioonid ehk anonüümsed funktsioonid ― Funktsioonid mitmetes programmeerimiskeeltes, mis reeglina esinevad argumentidena kõrgema järgu funktsioonides. Anonüümne
funktsioon toimib vaid kõrgema järgu funktsiooni osana. Anonüümse funktsiooni võib alati asendada
nimelise funktsiooniga, mida saab käivitada eraldi.
LINQ (Language Integrated Query) ― .NET raamistiku osa, mis tagab andmepäringute
integreerimise programmeerimiskeelde.
Metamärgid (Wildcard characters) ― Tähemärgid, mis tähistavad suvalist üksikut sümbolit.
Näiteks * tähistab suvalist arvu sümboleid.
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Microsoft Azure ― Pilvarvutuse teenus rakenduste ja teenuste loomiseks, katsetamiseks ja
hoidmiseks. Toetub üle maailma paiknevatele Microsofti andmekeskustele. Pakub tarkvara, platvormi ja infrastruktuuri teenusena. Kokku üle 600 teenuse. Toetab Windows ja Linux platvormi.
MFC (Microsoft Foundation Class) ― Windows lahenduste loomise objektorienteeritud
vahendite kogum.
Mono ― .NET raamistikus loodud koodi katseline interpretaator WebAssembly jaoks, mida
arendatakse kompilaatoriks.
MSDN (Microsoft Developer Network) ― Microsofti tark- ja riistvaraga seotud arendajate
võrgustik ja nendele suunatud tehnilised vahendid, nagu veebilehed, uudised, konverentsid, blogid
ja teabekandjate levitamine.
MVC (Model-View-Controller) — Tarkvara ülesehituse loogika, mille puhul on rakenduse loogika
ja esitusviis üksteisest eraldatud.
Nimeruum (namespace) — C# klasside kogum.
ODBC (Microsoft Open Database Connectivity) — Relatsiooniliste andmebaasidega ühenduse
loomise liides.
OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) — ODBC tehnoloogia edasiarendus.
Võimaldab ühendust erinevat tüüpi andmeallikatega, ka sellistega, mis ei kasuta SQL keelt.
Olemi andmemudel (Entity Data Model, EDM) ― Andmestruktuuri kirjeldamine olemi tüübi
(entity type), seose tüübi (association type) ja omaduste (properties) abil.
Olemiraamistik (Entity Framework) —Tehnoloogia, mis kasutab olem-suhe (entity-relationship)
mudelit loomaks vastavuse andmebaasis ja VS projektis olevate objektide vahel. Olemiraamistik
tugineb ADO.NET andmeühenduse loomise tehnoloogiale, mis on osa .NET raamistikust.
Parsimine ― Teadaolevas vormingus sõnumi arusaadavateks osadeks lugemine, andmete
lugemine ja seejärel loetud teabe kasutamine mingis toimingus.
Progressiivsed veebirakendused (Progressive Web Apps, PWA) ― veebitehnoloogiatel põhinevad kuid ühendusest sõltumatult toimivad seadmega kohanduvad mobiilirakendused. PWA
rakendust saab kasutada suvalise brauseriga.
Pärimine (inheritance) ― Objektorienteeritud programmeerimise printsiip, mis võimaldab deklareerida olemasolevast baasklassist (base class) tuletatud klasse (derived class). Tuletatud klassid
pärivad baasklassi omadused.
RASA (ruumiliste andmete statistiline analüüs) ― õppeaine LOOM.02.035. Sama lühendit
kasutatakse ka selles ja veel mõnes teises õppeaines soovitatud õpik-käsiraamatu ja
veebikalkulaatori puhul.
Representational state transfer (REST) ehk RESTful web services ― Arvutisüsteemide ja Interneti
infovahetuse ja ühilduvuse printsiibid, mille esitas Roy Fielding oma doktoritöös aastal 2000. Teenus
on RESTful, kui see vastab järgmistele tingimustele: 1) serveri ja kasutaja osa on eraldatud; 2) kliendi
ja serveri ühendus on seisundivaba (sessiooni andmeid hoitakse kasutaja seadmes, mitte serveris); 3)
kasutaja ja vahendajad saavad serveri saadetud vastuseid puhverdada; 4) süsteem on kihiline
(teenuse teatud osi saavad pakkuda vaheserverid); 5) serverid saavad kasutaja arvutisse saata
rakenduskoodi (nagu JavaScript) ja rakendusi (Java applets); 6) kasutajaliidesele saadetavate
andmete vorming on lahutatud andmete vormingust serveris. Kasutajale saadetud andmetele
lisatakse nende andmetega manipuleerimiseks piisavalt meta-andmeid. Koos iga teatega saab
kasutaja juhiseid, kuidas selle teate puhul toimida. Kasutaja saab viidad parajasti saada olevate
teenuste juurde, kuid ei pruugi saada teavet teenuse ülesehitusest.
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RSA (Rivest–Shamir–Adleman) ― Sulgudes mainitud autorite loodud krüptimisalgoritm, milles
krüptimisvõti on avalik, aga dekrüptimisvõtit hoitakse kättesaadavana vaid šifreeritud sõnumi
saajale.
Scaffolding ― Tarkvarakoodi automaatne genereerimine ASP.NET rakenduste loomisel.
SDK (Software Development Kit) ― Tarkvara arendamise vahendite komplekt.
SEO (Search Engine Optimization) ― Veebilehe optimeerimine otsingumootorite jaoks.
SignalR ― Tarkvaraliste vahendite kogum suhtluseks ASP.NET serveri ja veebilehe vahel, mis
kasutab serveripoolset ja kasutajapoolset JS keelt.
Silumine (debugging) ― Vigade otsimine ja eemaldamine tarkvara koodist.
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) ― W3C poolt soovitatav XML keeles
veebianimatsioonide loomise formaat.
SOAP (Simple Object Access Protocol) ― XML keelt kasutav andmevahetuse standard. SOAP
sõnum koosneb päisest (Header) ka kehast (Body), mis on ühises ümbrises (Envelope). SOAP sõnumi
parsimine on üldiselt aeglasem kui sama teabe edastamine JSON sõnumina.
Sõltuvuse sisestus (Dependency injection) ― Objektide vahelise seose sisestamise võimalus ilma
seost objektiklasside omadusteks kirjutamata.
SVG (Scalable Vector Graphics) ― W3C poolt soovitatav XML keeles veebigraafika loomise
formaat.
Tagasipostitus (postback) ― HTTP POST toiming samale veebilehele, mida kasutatakse veebilehe uuendamiseks vastavalt kasutaja sisestusele või valikutele. Tagasipostitused on iseloomulikud
ASP.NET veebilahendustele.
Teek (library) ― Alamprogrammide (klasside, struktuuride, meetodite ja funktsioonide) hoidla
korduvaks kasutamiseks erinevates tarkvaraprojektideks. Teek ei ole iseseisvalt käivitatav. Teegifaili
laiend on dll.
Transact-SQL (T-SQL) ― SQL keele laiendus, mille omanikud on Microsoft ja Sybase. Kasutatakse põhiliselt rakenduste ja SQL Server andmebaasihalduri vahelises suhtluses. Võimaldab
kasutada lokaalseid muutujaid ja protseduure.
Täppisajastusega kompileerimine (Just-In-Time compilation, JIT ) ― Koodi dünaamiline
teisendamine programmi töö ajal vahetult enne koodiosa käivitamist. Kombineerib eelkompileerimise ja interpreteerimise tehnoloogiaid. Võimaldab dünaamilist ümberkompileerimist programmi töö käigus. .NET raamistik sisaldab nii JIT kompileerimise kui ka eelkompileerimise vahendeid
(Native Image Generator, NGEN).
UWP (Universal Windows Platform) ― Ühtne Windows platvorm erinevatele seadmetele.
VB ― Programmeerimiskeel Visual Basic. Loodud firmas Microsoft aastatel 1990-1991 kombineerides programmeerimiskeelt Basic ja Alan Cooperi loodud objektide graafilise lohistamise
kasutajaliidest. Alates aastast 2002 toetab VB .NET raamistiku ja seetõttu kasutatakse ka nime Visual
Basic .NET (VB.NET).
VBA (Visual Basic for Applications) ― Tarkvaraskriptide loomise vahend, mida kasutatakse
põhiliselt MS Office rakendustes. Viimati uuendati aastal 2010, edasi ei arendata ja uuemates
rakendustes enam ei kasutata. VBA programmid reeglina omaette ei toimi, kuid võimaldavad ühest
Office programmist adresseerida ja kasutada teise Office programmi vahendeid ja faile.
Veebiäpp ― Veebirakenduste tüüp, mis suures osas toimib kasutajapoolses keskkonnas
(veebilehitsejas).
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VS ― Tarkvara arendamise keskkond Visual Studio.
W3C (World Wide Web Consortium) ― Rahvusvaheline liikmesorganisatsioonide, palgalise
personali ja vabatahtlike huviliste ühendus veebistandardite loomiseks.
WCF (Windows Communication Foundation) ― Tehnilised vahendid Microsofti, mis võimaldavad rakenduste omavahelist suhtlust ja andmete automatiseeritud edastust ühest rakendusest
teise. Edastatavad andmed võivad olla binaarse voona või näiteks SOAP, XML, JSON vormingus.
WebAssembly (Wasm) ― Binaarsed juhised virtuaalmasina juhtimiseks.
Windows vorm (Windows Form) ― Vorm ehk dialoogiaken. Programmi kasutajaliidese osis.
WML (Wireless Markup Language) ― Mobiil-märgistuskeel XML ja HTML keelele tuginev
lihtsustatud märgistuskeel mobiiltelefonidele.
WPF (Windows Presentation Foundation) ― Kasutajaliidese objektide kogum, mida saab
kasutada nii Windows rakendustes kui ka veebilahendustes. WPF objekte saab siduda andmetega,
WPF sisaldab vektorgraafika, audio ja video edastamise elemente ning dokumentide lehekülgedena
esitamist.
Ühisklassid (Unified Programming Classes) ― Kõigis VS keeltes ühised objektiklassid.
Ühiskäitus (Common Language Runtime, CLR) ― Ühtlustatud tarkvara toimimise keskkond
operatsioonisüsteemis Windows, mis ohjab mälu kasutust, ligipääsuõigusi, protsesside algust ja
nende peatamist. CLR objektid ja meetodid kompileerivad ise oma lähtekoodi standardseks MSIL
(Microsoft Intermediate Language, lühidalt IL) teise nimega CIL (Common Intermediate Language)
keeleks.
Xamarin ― Microsoft tarkvara kompilaator iOS Android platvormile jaoks, mis on loodud firmas
Xamarin.
XAML (Extensible Application Markup Language) ― XML keele arendus spetsiaalselt .NET
rakenduste jaoks. Hääldatakse nagu "zammel".
XHTML (Extensible HyperText Markup Language) ― HTML keele arendus, mis ühendab endasse
ka XML süntaksi. XHTML nõuab märgiste rangemat vormistust, et tagada loetavus XML brauseris.
XML (Extensible Markup Language) ― Interneti jaoks optimeeritud rakendustarkvarast sõltumatu andmestruktuuri kirjeldamise keel ja universaalne andmevorming .NET rakendustes. On
vormistuse osas rangem kui HTML olles tõstetundlik, nõudes kõigi märgiste sulgemist ja jutumärke
kõigi atribuutide väärtuste ümber.
XML veebiteenused (XML Web services) ― Tehnoloogia andmete ja päringute interneti kaudu
edastamiseks.
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1. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio on tarkvara arendamise keskkond. Vt lähemalt Wikipediast , VS lehelt ja
VS blogi ja Microsofti arendajate ajakirja (MSDN Magazine) lehelt.
Visual Studio variantide hulgas on alates aastast 2005 olnud tasuta versioon, mida varem
nimetati Microsoft Visual Studio Express, alates versioonist 2017 on tasuta variandi nimeks Visual
Studio Community Edition (järgnevalt lühendatult VS).
Järgnevate harjutuste lahendamisjuhised ja nende juures olevad joonised on koostatud
Windows 10 arvutis. VS toimib ka Mac OS arvutis (Visual Studio 2019 for Mac …).
VS toetub suures osas .NET Framework (.NET ehk dot NET) tehnoloogiale, mis on firmas
Microsoft loodud vahendite raamistik tarkvara arenduseks. Dot NET (.NET) raamistiku esimene
versioon avaldati aastal 2000. Alates aastast 2014 on arendatud .NET tuge teistele platvormidele
peale Windows süsteemide. Näiteks projektist Mono välja kasvanud firma Xamarin arendab CLR tuge
Android, iOS ja Windows mobiilirakendustele.
VS on .NET vahendite kasutamise keskkond.
.NET raamistik on objektorienteeritud ja toetab erinevaid programmeerimiskeeli (C++, C#,
Visual Basic (VB), JavaScript, F#, HTML, TypeScript, Python jt) ning tarkvaralahenduse erinevates
keeltes kirjutatud osad suudavad omavahel suhelda ühises kompileeritud aluses, mida nimetatakse
Common Language Runtime (CLR). Eesti keeles võiks selle nimi olla ühiskäitus. Kood kompileeritakse
esmalt universaalsesse vahekeelde Common Intermediate Language (CIL) ning seejärel Just-in-Time
(JIT) kompilaatori abil riistvarale ja opsüsteemile vastavale masinloetavale kujule. .NET vahenditega
kirjutatud koodi nimetatakse hallatud (managed) koodiks, sest .NET vahendid haldavad mälu
kasutust, mälu vabastamist, turvalisust ja tõrkeid. C++ võimaldab tarkvara haldamist ise juhtida, C#
ja VB toetavad vaid CLR haldust.
Ülevaatliku loetelu viidetest tarkvaraarenduse veebikursuste juurde pakub Pluralsight, enamik
loetletud tehnoloogiatest on VS keskkonnaga rohkem või vähem seotud.

12

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

1.1. VS installeerimine

Liigu VS installeerimiskohta, vali Download Visual Studio 2019, salvesta ja käivita alla laaditud
exe fail.
Installi käigus pakutakse valida kasutuse tüüp (Workload). Selle kursuse jaoks peaks piisama, kui
valida ASP.NET and web development, .NET desktop development ja UWP development.
Installi järel tuleb arvuti uuesti käivitada.
Leia oma arvutist äsja installitud rakendus Visual Studio 2019 ja käivita see.
VS tervitab ja palub sisse logida, mis eeldab Microsofti kasutajakonto olemasolu. Võib jätkata ka
sisse logimata.
Vali kasutajaliidese kujundus. Tumeda tausta kasutamisel on ekraanilt tulev kiirgus ja
energiakulu väikseim.
VS avaekraanil on tootja viidad õppevahendite juurde, viimased uudised VS arenduse vallas ja
saab luua uue projekti.
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1.2. VS projektid

VS keskkonnas luuakse tarkvaralahendusi (solution), mis sisaldavad projekte (project). Ühe
projekti puhul pole lahenduse tase tingimata vajalik. Sama lahenduse erinevad projektid võivad olla
eri keeltes (näiteks C# ja VB). Järgnevates harjutustes on kasutatud C# keelt.
Sama projekt võib olla rohkem kui ühe lahenduse osa.
Lahendus võib sisaldada mitut projekti.
Lahenduse käivitamisel käivitatav projekt määratakse laheduse omadustes (solution
properties). VS C# projekti käivituskoht määratakse projekti omadustes (project properties),
konsoolirakenduses on vaikimisi selleks klassi Program meetod nimega static void Main().
Projektid koosnevad üksustest (items). Üksused võivad olla näiteks koodifailid, andmefailid,
kujunduselemendid, vormid, stiilide määratlused, konfiguratsioonifailid. Projekti kirjeldav fail on
XML vormingus ja määrab projekti üksuste otsimiskohad ja projekti kompileerimisseadistused.
Projekti iga üksus on omaette failis. Projekti üksused kompileeritakse rakendusprogrammiks
(application), teegiks (dll) või exe failiks.
Reeglina loetakse projekti kataloogis olevad failid projekti üksusteks. Erandid täpsustakse
projekti XML failis, mis on projekti nimega ja C# projekti puhul laiendiga .csproj. Projekti kataloogis
olevad, kuid projekti mittekuuluvad failid on projekti failis märgisega Content Remove="...", kus
kolme punkti asemel on faili nimi. Väljastpoolt lisatavad failid on märgisega Include="...".
Projekti faili saab avada ja toimetada valides projekti nimel Edit Project File.
VS projektid jagunevad programmeerimiskeele ja rakenduse tüübi järgi kategooriatesse.
1. Windows rakendused (Windows 10 universaalsele platvormile, Windows Forms tüüpi
lauaarvuti rakendused, professionaalsed C++ lahendused).
2. Veebirakendused (ASP.NET veebilahendused, pilvelahendused Azure tehnoloogiaga, Python
rakendused, JavaScriptile tuginevad võrgurakendused Node.js tehnoloogiaga, rakendused andmeserveritele, andmeanalüüsi rakendused keeltes Python, R ja F#).
3. MS Office arendused.
4. Mobiiliäpid ja arvutimängud iOS, Android ja Windows platvormile.
Lisaks on vahendid VS enda ja Linux platvormi arendamiseks.

14

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

1.3. VS vaated

VS vaated on mitmesugused tööaknad, mis avanevad menüü jaotusest View ja selle
alajaotusest Other Windows.
Koodiaken (Code Definition Window) on koodi vaatamiseks kirjutamiseks ja toimetamiseks.
Koodiaken on vaikimisi ikka avatud, sellesse dokumendi lisamiseks on kõige lihtsam klõpsata
dokumendi nimel lahenduse sirvijas (Solution Explorer). Koodiaknas on iga dokumendi jaoks eraldi
paneel, mida saab erinevalt paigutada (menüüs jaotus Window).
Lahenduse sirvija (Solution Explorer) näitab lahenduse osi ― projekte ning nendesse kuuluvaid
faile ja viiteid.
Ühistöö korraldaja (Team Explorer) võimaldab projekti laadida pilvekettale ning muuta ja
kasutada seda mitmest arvutist mitme kaastöötaja poolt. Ühistöö korraldusest vaata lähemalt
GitHub 2018a, b.
Serverisirvija (Server Explorer) võimaldab hallata andmeühendusi, sisse logida andmeserveritesse ja Azure pilveprojektidesse.
Pilvesirvija (Cloud Explorer) võimaldab hallata Azure ressursse.
SQL objektide sirvija (SQL Server Object Explorer) kuvab ja võimaldab hallata SQL server tüüpi
andmebaasis olevaid objekte (tabeleid, vaateid, kasutajaid, rolle jm).
Märgiste aken (Bookmark Window) võimaldab hallata koodi paigutatud märgiseid ― neid
lisada ja eemaldada, anda märgistele nimesid ja liikuda ühelt märgiselt teisele.
Kutsungite järjestus (Call Hierarchy) näitab, millistest koodi osadest mingit meetodit,
funktsiooni või omadust käivitatakse. Kutsungite vaate avamiseks ja objekti lisamiseks sellesse vajuta
paremat hiireklahvi objektil koodis.
Klassivaade (Class View) näitab rakendusse kuuluvaid klasse ja klasside liikmeid. Klassivaates ja
ka teistes vaadetes ning vihje akendes kasutatakse objektitüübi ikoone (joonis 1-1).

Joonis 1-1. VS klassivaate ikoonid.
Objektide sirvija (Object Browser) on laiendatud klassivaade, mis lisaks töös oleva rakenduse
klassidele näitab ka kõiki sellele lahendusele nähtavaid klasse, kaasa arvatud .NET raamistiku klassid.
Objektide sirvija oskab lisaks projektis kasutatavatele koodifailidele lugeda suvalises dll failis olevaid
klasse. Kui VS menüüs valida File → Open → Open file ja valida mõni dll fail, siis avatakse see
objektide sirvijas.
Vigade loend (Error List) kuvab kompileerimisvigu ja hoiatusi. Vigade ja hoiatuste aken on
algselt koodiakna all.
Väljundiaken (Output) on kasulik koodi silumisel. Teateid saab sinna suunata käsuga

Debug.WriteLine() ja Trace.WriteLine() nimeruumist System.Diagnostics. Neist esimene ei

kompileeru, seda saab kasutada vaid silumisrežiimis ja see ei koorma kompileeritud koodi. Samuti
suunatakse sellesse aknasse teated katkestuskohtadest (Breakpoint), millele on omistatud teate
saatmise toiming.
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Muutujate jälgimise aken on nähtav vaid koodi katkestatud silumisel. Sellel aknal on
alajaotused Autos ― näitab katkestuskoha lähistel kasutatavaid muutujaid; Locals ― näitab parajasti
käsitletavaid muutujaid, reeglina muutujaid, milles katkestuskoht paikneb; Watch N ― näitab
kasutaja valitud muutujaid. Jälgimise aknas saan muutujate väärtusi ka muuta.
Tööülesannete loend (Task List) näitab kommentaare koodis, mis algavad märgisega //TODO,
//HACK, //TODO, //UNDONE, //NOTE või kasutaja määratletud tähisega. Klõpsates märgise reale

ülesannete loendis, liigub kursor märgise kohta koodis. Üksikasjalikum selgitus on veebis.

Töövahendite kast (Toolbox) sisaldab valmis elemente ehk klasse, mida kasutaja saab oma
projekti lohistada. Pakutavad vahendid sõltuvad koodiaknas fokuseeritud faili tüübist. C# faili puhul
on kast tühi, kui kursor on cshtml failis, näitab töövahendite kast HTML elemente. Vt ka ptk 4.1.2.
Atribuutide aken (Properties) on parajasti valitud objekti omaduste kuvamiseks. Objekt võib
olla nii projekt, vorm, nupp vormil vms.
VS võib näidata veel paljusid teisi aknaid. Aknaid saab endale meelepäraselt paigutada.
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1.4. Lisapakettide haldur

VS lisapakettide halduri NuGet abil saab VS projektile lisada täiendavaid funktsioone ja
mooduleid. NuGet hoolitseb lisaks valitud täienduse installimisele ka selle registreerimise eest
projektis ja hiljem paketi uuenduste installimise eest. Pärast VS projekti avamist vali menüüst Tools
→ NuGet Package Manager → Manage NuGet Packages for Solution. Lisapakettide halduri saab
avada ka parema hiirklahvi alt hoides kursorit lahenduse sirvijas kas lahenduse või projekti nimel.
Lisapakettide hoidlas on mooduleid nii Microsoftilt endalt kui teistelt arendajatelt. NuGet
paketid on avatud koodiga ja tasuta. Selle teksti kirjutamise ajal oli NuGet hoidlas 171 187 paketti ja
1 889 577 paketiversiooni.
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Kätte õpitud klaviatuurikäsud ehk lühikäsud kiirendavad VS kasutamist tunduvalt. Mugavam on
ehk kasutada klaviatuurikäskude süstematiseeritud loendit ja meelde jätta menüü üksuste juures
kirjas olevaid käske.
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1.6. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VSC) on avatud koodiga lihtne lähtekoodi toimetamise rakendus, mis toimib
nii MacOS, Linux kui ka Windows platvormil ning toetab JavaScript, TypeScript, Node.js, C++, C#,
Java, Python, PHP, Go ja paljusid teisi keeli (Wikipedia). Lisaks koodi toimetamise vahenditele on
selles ka kompileerimise ja silumise vahendid. Aastal 2019 Stack Overflow arendajate hulgas läbi
viidud uuringu kohaselt oli VSC kõige populaarsem arenduskeskkond. VSC on kompaktsem ja kiirelt
juhitav (joon. 1-2), eriti VSC klaviatuurikäskude omandamise järel. VS pakub küll eraldi versiooni
MacOs jaoks, aga see ei ole sama pakett. VS on orienteeritud .NET raamistikku kasutavatele suurtele
projektidele. VSC tugev konkurent on firma JetBrains toode Rider, mis aga on tasuline.
VSC on mitmel platvormil toimiv tarkvarakoodi kirjutamise ja toimetamise vahend.

Joonis 1-2. Meetodi kasutuste kuvamine VS hüpikaknas (A) ja VSC koodis. C—VSC
kasutuskohtade arvule klõpsamisel avanev ajutine aken, mis näitab üksuste( failide) loetelu, milles
valitud meetodit kasutatakse ja kasutuskordade arvu igas üksuses; loetelu üksuse (joonisel
JController) avamisel ja meetodi nime valimisel kuvatakse ajutises aknas koht koodis, kus meetodit
kasutatakse.
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2. C# keel
2.1. Sissejuhatus

C# on objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida on Microsoft arendanud Anders
Hejlsbergi juhtimisel alates aastast 1999 koos arenduskeskkonnaga VS. Seesama taanlane Anders oli
varem loonud Turbo Pascal ja Delfi keele. C# sarnaneb keeltele Java ja C++. Märk # on noodikirjas
kasutatav diees, mis tähistab pooltooni võrra kõrgemat heli. Seega võiks eesti keeles selle keele
kohta öelda ka C-diees. Dieesi märki C# keele nimes on tõlgendatud ka kui nelja pluss märki,
tähendades C++ edasiarendust. Microsoft arendas C# keelt aastatel 2010 kuni 2015 paralleelselt
Visual Basic keelega. Praeguseks on Microsoft Visual Basic keele C# keelega samaväärsest
arendamisest loobunud ( .NET blog ja Anthony D. Greeni blogi). Septembris 2019 ilmus C# versioon
8.0, mis on selle õppematerjali koostamise aluseks.
Programmeerimiskeelte populaarsust nõutavust ja mõjuvõimu saab mõõta erinevalt. C# ei
küüni küll Python, Java ja C/C++ keele tasemeni, kuid on enamikes tabelites esimese viie hulgas
(IEEE, Tiobe Index 2019, Priyadarshini 2019, Butano 2018, Misirlakis 2018, Zikavashvili 2019).
Keele õppimisel tasuks esimeses järjekorras uurida selle keele arendaja kõige uuemaid allikaid.
Praegu on selleks C# juhis, C# viited ja C# programmeerimisjuhised. Tehnilisi uudiseid Microsoftilt,
seal hulgas ka C# keelest, pakub MSDN Magazine. Selle väljaande numbrid on veebis vabalt loetavad.
Microsoft virtuaalakadeemia pakub C# keele õppimiseks videokursusi (Tabor 2016, Nixon ja May
2013, Havens ja Hanselmann 2019). C# keele õpetust on ka paljudes kommertslikes veebiallikates,
näiteks siin, siin, siin ja siin. Üks parimaid allikaid C# ja ka mitme teise keele süntaksi ja näidete
vaatamiseks on saidis Dot Net Perls. Asjalikku teavet põhiliste tänapäevaste programmeerimiskeelte
kohta on portaalis Net-informations. Algteadmiste omandamise järel on kasulik uurida seal olevaid
küsimusi, millele peaks C# keele ja .NET tehnoloogia asjatundja oskama vastata. Postitusi C# keele
kasutamisest ja paljudest teistest tehnoloogilistest küsimustest on portaalis C# Corner. Palju,
enamasti algajate esitatud küsimusi ning erinevaid, kuid mõni kord tehnoloogiliselt vananenuid ja
mitte alati toimivaid vastuseid on StackOverflow foorumis, mille veebilehti pakub Google otsing
enamasti esimeste hulgas.
C# keeles kirjutatud koodi kompileerimisel kasutatakse .NET raamistiku vahendeid, mis on
üldisemad ― need on vastavuses ka teiste .NET keeltega. Seega on C# keele muutujatüübid ja meetodid vastavuses .NET muutujatüüpide ja meetoditega ja vajaliku meetodi otsimisel saab kasutada nii
C# keele kui ka .NET abimaterjale.
C# keeles kirjutatud kood kompileerub CIL ehk MSIL ehk IL keeleks (Common Intermediate
Language, Microsoft Intermediate Language), mille rakendust juhib ühiskäitus (Common Language
Runtime, CLR). Ühiskäitus ohjab mälu kasutust, ligipääsuõigusi, protsesside algust ja nende
peatamist. CLR objektid ja meetodid kompileerivad ise oma lähtekoodi CIL keeleks. Just-In-Time
kompilaator (JIT) muudab vahekoodi masinakoodiks. VS abil loodud dll ja exe-failid toimivad CLR
koodina, MS Office rakendustes kasutatavad VBA programmid mitte, need on mitteohjatud
(unmanaged code), st CLR ei optimeeri nende toimimist ja mälu kasutust.
Järgnevaid näiteid saab Windows arvutis proovida, kui luua VS konsoolirakenduse projekt
valides Create New Project → Console App (.NET Framework). Filtrina kasuta valikuid Language = C#
ja Project type = Console. Olemasolevale lahendusele konsooliprojekti lisamiseks mine kursoriga
lahenduse nimele lahenduse sirvijas ja vali parema hiireklahvi alt Add → Add New Project ja siis edasi
nagu uue projekti loomisel.
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2.2. C# koodi üldpõhimõtted

C# on rangelt tüpiseeritud (strongly typed) keel, st kõik muutujad tuleb enne kasutamist
deklareerida kujul : <tüüp> <nimi>; . Muutuja deklareerimisel tüüpi var püüab kompilaator tüübi ise
tuletada. Tüübi dynamic esindajatele omistatakse tüüp alles programmi toimimise ajal.
C# kompilaator ignoreerib tühja tähistavaid märke (whitespace characters), need on
täiendavaid tühikud, reavahetused ja tabulatsioonid.
C# keele iga lausung (statement) peab lõppema semikooloniga.
C# on tõstetundlik (case sensitive).
Lausungite plokke piiravad loogelised sulud, mis on kohustuslikud vaid rohkem kui ühe rea
pikkuse ploki piiramiseks. Plokid võivad olla üksteise sees.
Koodi vahele paigutatud kommentaare saab eraldada kas märkidega /* kommentaar */ või
siis // kommentaar. Esimesel juhul võib kommentaar sisaldada reavahetust, teisel juhul lõpetab
reavahetus kommentaari. Koodilõigu väljakommenteerimiseks vajuta Ctrl+K ja seejärel Ctrl+C (Ctrl
klahvi ei pea vajutuste vahel vabastama). Kommentaarimarkerite eemaldamiseks vajuta Ctrl+K ja
seejärel Ctrl+U.
Valitud koodi vormistamiseks vajuta Ctrl+K Ctrl+F. Vormistamise reegleid saad seadistada
valides menüüst Tools → Options → Text Editor → C# → Code Style.
VS C# projekti käivituskoht määratakse projekti omadustes (project properties). Vaikimisi on
selleks klassi Program meetod nimega static void Main(). Sama lahendus (solution) võib
sisaldada mitut projekti. Lahenduse käivitamisel käivitatav projekt määratakse laheduse omadustes
(solution properties).
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2.3. Muutujad

C# ja teiste .NET keelte muutujad on vastavuses .NET ühiskeele (CLR) struktuuridega. Muutuja
deklareerimisel määratakse selle väärtuste hoidmiseks vajalik mälu maht ja võimalik väärtusvahemik
operatsioonid. Andmetüübi tegelik mälukasutus ei pruugi olla sama, mis nominaalne mäluvajadus.
Tegelik mälukasutus sõltub mälu haldamisest operatsioonisüsteemi poolt. Muutujakogude puhul
lisandub komponentide mäluvajadusele lisakulu. Massiivide puhul lisandub iga dimensiooni kohta 8
või 16 baiti, sõltuvalt platvormist.
Programmi koodis võib samaväärselt kasutada nii C# muutujatüübi nime (algab väiketähega) kui
ka CLR süsteemi struktuuride nimesid (algavad suurtähega). Need on tähenduselt identsed, kuid C#
muutujatüüpidega (väiketähtedega) koodi peetakse ilusamaks. CLR tüüpide kasutamisel peab koodi
päises või iga kord tüübi nime ees olema viide CLR nimeruumile System kujul using System;.
Alates C# versioonist 8 tähistab küsimärk muutuja tüübi nime järel, et muutuja väärtus võib olla

null. Näiteks väljend string? s = null; on nüüd võimalik.

2.3.1. Muutujate nimed
Muutuja nimi ei tohi alata numbriga ega tohi olla mõni süsteemis kasutusel olevatest sõnadest .
Muutuja nimi võib sisaldada tähti ja numbreid ja alakriipse, kui mitte muid märke (- , * “ jt).
Nimi peaks olema võimalikult lühike, aga piisavalt pikk, et tähendust edasi anda. Arvutiprogrammi jaoks ei ole nimede tähendused vajalikud, piisab tähekombinatsioonide eristatavusest ja
teatud reeglite jälgimisest. Nimed ja tähendused omavad tähtsust inimese jaoks, kes peaksid
programmi koodi mõistma.
Mõned nimede valiku soovitused.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobilik nimi esindab objekti võimalikult täpsel abstraktsioonitasemel. Raskused objektile
sobiva nime valimisel võivad näidata, et selle objekti eesmärk ja tähendus vajavad
selgitamist.
Väldi nimesid, mida võib mõista mitmeti või ei oma mingit tähendust.
Anna sisukas nimi ka muutujale, mida kasutatakse pikas programmikoodis vaid paaril real.
Kasuta ühetähelisi nimesid (nagu i ja j) vaid indeksitena lühikestes kordustes.
Eelista konstantide puhul nimega muutujaid arvudele. Näiteks päevi_nädalas on paremini
mõistetav kui vaid arv 7.
Väldi sõna kordamist eri tasemel objektide tähistamiseks: raamat.raamatupealakiri
asemel on ratsionaalsem kasutada nimekuju raamat.pealkiri.
Kasuta nime lõpus muutuja tüübi tunnust (näiteks Avg, Sum, Max).
Kasuta komplementaarseid lühendipaare (näiteks Min ja Max, Begin ja End).
Kasuta suur- ja väiketähti eristamaks eri tüüpi objekte. Protseduuride nimed võiks alata
suure tähega ja muutujate nimed väikese tähega.
Kaheväärtuseliste muutujate nimed võiksid olla osa küsilausest. Muutuja nimeks oleks sel
juhul nominaalne ja muutuja võimalikud väärtused oleksid jah ja ei (true / false).
Tabelite nimedes ei ole mõtet mitmust kasutada.
Tabeli veergude nimedes tasu tabeli nime korrata.
Kasuta lühendeid vaid ühes tähenduses ja järjekindlalt. Näiteks kui kasutad lühendit min
miinimumi tähenduses, siis tee seda kõikjal ja ära lühenda samal viisil sõna minut.
Kasuta funktsioonide nimedes arvutatava muutuja nime.
Kasuta sisukaid nimesid ka failide nimedes.
Väldi sarnase kirjapildiga samakõlaliste sõnade kasutamist erinevate muutujate tähistamiseks.
Väldi sageli valesti kirjutatavaid sõnu.
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2.3.2. Lihtsad muutujad
Muutujatüüpide jagamine lihtsateks ja keerukamateks on tinglik. Lihtsad muutujad (tabel 1)
koosnevad ühest muutujast, mitme osalised muutujad (ptk 2.3.3) mitmest lihtsast muutujast.
Tabel 1. Lihtsad C# muutujatüübid, vastav CLR struktuur või klass nimeruumis System, mälukasutus
baitides (B) ja väärtusvahemik.
C# tüüp

CLR

B

Väärtusvahemik

Loogika
bool

Boolean

1

Jah / ei

byte

Byte

1

Täisarvud 0 … 255.

sbyte

SByte

1

Täisarvud −128 … 127.

short

Int16

2

−32 768 … 32 767

ushort

UInt16

2

0 … 65 535

int

Int32

4

−2 147 483 648 … 2 147 483 647

uint

UInt32

4

0 … 4 294 967 295

long

Int64

8

−9 223 372 036 854 775 808 … 9 223 372 036 854 775 807

ulong

UInt64

8

0 … 18 446 744 073 709 551 615

float

Single

4

−3.402823E38 … 3.402823E38

double

Double

8

decimal

Decimal

16

−1.79769313486232E308 … 1.79769313486232E308
−79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 …

Täisarvud

Murdarvud

…79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 kümnendmurruna.
Vähendab jagamistehtel tekkivaid ümardamisvigu.
Tekst
char

Char

string

String

2

Unicode tähemärk.
Tähemärkide jada UTF-16 kodeeringus.

Aeg
DateTime

8

Hetk ajateljel, mille nullpunkt on 1. jaanuari kesköö aastal 0001

TimeSpan

8

Ajavahemik samades ühikutes, mis DateTime.

Gregoriuse kalendri järgi ja ühikuks on hetk = 100 nanosekundit.

Üldised
object

Object

var
void

Üldine klass, mida kompilaator ei täpsusta.
Klass, mille tüübi määrab kompilaator.

Void
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Erimärgid string tüüpi muutujas
Mõnede märkide lisamine teksti tüüpi muutuja väärtusesse ei lähe lihtsalt. Näiteks kuna
jutumärgid piiravad teksti programmi koodis, siis jutumärkide (") kasutamiseks märgijada tüüpi
muutujas tuleb kasutada kas kurakaldkriipsu koos märgi unicode koodiga või koos märgi endaga, või
siis @ märki märgijada ees. Märk @ tähendab, et kõiki järgnevate jutumärkide vahel olevaid
tähemärke tuleb tõlgendada teksti tüüpi muutuja osana, mitte reavahetusena või tabulatsiooni või
muu erimärgina. Järgneva kolme koodirea tähendus on ülakoma ja sellele järgnev reavahetus.
string s = "\'\n";
s = "\u0027\u000A";
s = @"'";

Märk @ tähendab, et kõiki järgnevate jutumärkide vahel olevaid tähemärke tuleb
tõlgendada selle teksti tüüpi muutuja osana.
Veel üks näide. Faili täisnime C:\Temp\MyFile.txt saab omistada muutajale filename vähemalt
kolmel järgneval viisil. Neist viimases on kõige vähem märke. Selle ja järgnevate näidete proovimisel
pane tähele, et enamasti peab näites olev C# kood olema mingi nimeruumi, klassi ja meetodi sees.
string filename = "C:\\Temp\\MyFile.txt";
filename = "C:\u005cTemp\u005CMyFile.txt";
filename = @"C:\Temp\MyFile.txt";

Väljundi vormistamisel läheb sagedamini tarvis tabulatsiooni (\t) ja reavahetust. Reavahetuse
märk sõltub platvormist. Windowsis on selleks üldiselt \r\n, Unixis \n ja Mac süsteemis \r.
Universaalne reavahetuse käsk .NET keeltes on Environment.NewLine.

2.3.3. Muutujakogud
Mitmest üksikliikmest koosnevad muutujakogud on massiiv (Array), loetelu (List), loend
(Enum), järjend (Tuple), sõnastik (Dictionary), teatmetabel (Lookup), struktuur (struct) ja klass
(Class). Neist kaks esimest on sama tüüpi muutujate kollektsioonid, järgnevad sisaldavad reeglina eri
tüüpi muutujaid. Struktuurid ja klassid võivad lisaks muutujatele sisaldada ka funktsioone.
Massiiv ja järjend on nimeruumist System, teatmetabel on nimeruumist System.Linq, loend ja
sõnastik võivad olla kas nimeruumist System.Collections, SystemCollections.Generic,
System.Collections.Concurrent või siis System.Collections.Immutable. Neist nimeruumi
System.Collections muutujakogud on aegunud ja ebaefektiivsed, sest teisendavad muutujad tüübiks
Object. Nimeruumi Generic muutujakogud hoiavad liikmeteks olevad objektid deklareeritud tüübis ja
ei nõua tüübi uuesti määramist. Nimeruumis System.Collections.Concurrent on muutujatüübid
paralleelsetes arvutuslõimedes kasutamiseks. Nimeruumis System.Collections.Immutable on klassid,
mille kasutatava mäluosa sisu ei saa muuta.
Muutujakogu liikmeid on identifitseeritavad nullipõhise indeksi järgi. Näiteks kui massiivis on
viis liiget, siis neist esimene on indeksiga 0 ja viimane indeksiga 4. Alates C# versioonist 8 saab
muutujakogu liiget adresseerida nii tavapärase algusest algava indeksi järgi kui ka lõpust alguse
poole arvestatava ^ märgiga indeksi järgi. Seega viieliikmelise massiivi esimese liikme indeks on ^4 ja
viimase liikme indeks ^0.
Tähisega ^ algav indeks tähistab liikme järjekorranumbrit lõpust alguse poole.
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Massiiv
Massiiv (Array) on kindla arvu ühte tüüpi muutuja väärtuste indekseeritud kogum. C# massiivid
on nullipõhised ja võivad olla mitmemõõtmelised. Massiivi maht määratakse deklareerimisel ja selle
muutmiseks tuleb massiiv uuesti moodustada. Massiivi väärtused saab omistada deklareerimisel või
hiljem, kuid erinevalt teistest kogumitest, ei saa massiivi liikmeid dünaamiliselt eemaldada ega
lisada. Ka käsk Array.Resize moodustab esmalt uue massiivi ja siis kopeerib varasemas massiivis
olevad väärtused uude.
Järgneva näite esimeses ja teises osas deklareeritakse kolmest nimest koosnev massiiv kahel
alternatiivsel viisil, näite kolmandas osas luuakse kompleksmassiiv 15 nime hoidmiseks (kolm nime
viies kategoorias).
string[] firstNames = { "Artur", "Marta", "Jane" };
string[]
names[0]
names[1]
names[2]

names = new string[3];
= "Artur";
= "Marta";
= "Jane";

string[,] namesInCategories = new string[3, 5];

// Kolm nime viies kategoorias

Võimalikud on ka massiivid, mille koostisosad on eri mahuga massiivid.
string[][] names = new string[2][];
names[0] = new string[3];
names[1] = new string[5];

Deklareeritud massiivi üksikliikmete väärtust saab muuta, kuid liikmeid lisada ja
eemaldada ei saa.
Klassil Array on pikkust näitav omadus Length ja dimensionaalsust näitav omadus Rank ning
mitmeid kasulikke meetodeid (tabel 2). Kokku on sellel klassil 102 meetodit ja meetodi variatsiooni.
Meetoditest üldiselt on peatükk 2.7.5.
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Tabel 2. Meetodeid nimeruumis System.Array. Vaid parameetrite poolest erinevatest meetodivariatsioonidest on esitatud vaid üks.
Tüüp

Kirjeldus

Array.BinarySearch

Otsib sorteeritud ühemõõtmelisest massiivist väärtusi või
objekte kasutades binaarse otsingu algoritmi. Meetodil on
vastavalt otsitavale objektile palju erinevaid variante.

Array.Clear(Array, Int32,
Int32)

Muudab etteantud vahemikus olevate massiivi elementide
väärtused tüübi vaikimisi väärtuseks.

Array.ConstrainedCopy(Array, Kopeerib elemente ühest massiivist teise.
Int32, Array, Int32, Int32)
Array.ConvertAll<TInput,
TOutput>(TInput[],
Converter<TInput, TOutput>)

Konverteerib massiivi tüüpi. Konverter on lambda väljendina
näiteks kujul e => (float)e.

Array.Copy

Kopeerib elemente ühest massiivist teise. Massiivid võiva olla eri
tüüpi. Elemendid konverteeritakse automaatselt.

Array.FindAll<T>(T[],
Predicate<T>)

Väljastab kõik massiivi elemendid, mis vastavad antud
tingimusele.

Array.FindIndex

Väljastab tingimustele vastava elemendi indeksi massiivis.

Array.ForEach<T>(T[],
Action<T>)

Kordab toimingut massiivi iga elemendiga. Elemente töödeldakse nende indeksi järjekorras.

Array.GetValue(Int32[])

Väljastab väärtuse mitmemõõtmelise massiivi antud kohas.

Array.IndexOf

Väljastab esimese antud väärtusega elemendi indeksi massiivis.

Array.LastIndexOf

Väljastab esimese antud väärtusega elemendi indeksi massiivis.

Array.Resize<T>(T[], Int32)

Muudab ühemõõtmelise massiivi pikkust.

Array.Reverse

Muudab ühemõõtmelise massiivi elementide järjekorra vastupidiseks.

Array.Sort

Järjestab väärtused massiivis. Järjestamine võib toimuda
vastavalt väärtustele teises massiivis.

Array.TrueForAll<T>(T[],
Predicate<T>)

Kontrollib, kas massiivi kõik elemendid vastavad tingimusele.

Loend ja struktuur
Loend (enumeration, lühendatult enum) on konstantide kogum, mille liikmete väärtused
määratakse deklareerimisel. Näiteks saab ette antud miinimum- ja maksimumväärtust ühe loendi
liikmetena kasutada järgmiselt.
enum range { Min = 0, Max = 100 };
float currentMinimum = (float)range.Min;

Struktuur (struct) võimaldab ühe muutujana käsitleda eri tüüpi üksikmuutujaid ja funktsioone.
Näiteks nii suuna kui ka vahemaa kasutamiseks ühe kompleksmuutjana saab defineerida struktuuri.
Pane tähele, char tüüpi muutuja väärtus piiratakse ülakomadega, mitte jutumärkidega.
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struct route
{
public float distance;
public char direction;
}
static void Main()
{
route myRoute;
myRoute.distance = (float)2.5;
myRoute.direction = 'N';
}

Struktuurid on muutujad, klassid on objektitüübid. Enamasti tasub eelistada klasse. Muutuja
kasutus on efektiivne, kui see ei ole keerukas, kasutatakse lühiajaliselt või kui see on suuremate
objektide sagedasti kasutatud osa. Vt ka ptk Struktuurid.
Struktuuritüüpe võib leida ka nimeruumist System.Numerics (tabel 3). Vektorid on teegis
System.Numerics.Vectors.dll. Vector tüübid toetavad riistvaraliselt kiirendatud arvutust, nende
kasutamiseks tuleb VS lahendusele lisada teek System.Numerics.Vectors. Seda on lihtne teha NuGet
paketihalduri käsurealt.
PM> Install-Package System.Numerics.Vectors -Version 4.5.0

Tabel 3. Struktuure nimeruumis System.Numerics.
Tüüp
Complex
Matrix3x2
Matrix4x4
Vector2
Vector3
Vector4
Plane
Quaternion

Kirjeldus
Kahest topelttäpsusega murdarvust (tüüp Double) koosnev kompleksarv.
3 korda 2 ühekordse täpsusega murdarvust (tüüp Single) koosnev maatriks.
4 korda 4 ühekordse täpsusega murdarvust koosnev maatriks.
Kahe mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single.
Kolme mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single.
Nelja mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single.
Tasapind kolmemõõtmelises ruumis.
Vektor, mida kasutatakse objektide pööramiseks kolmemõõtmelises ruumis.

Loetelu
Loetelu (List) on objektide dünaamilise mahuga kogum. .NET raamistiku klass ArrayList
realiseerib üldist IList liidest. Selle kasutamisel ei tarvitse muutujaklassi määratleda ― kõik liikmed
teisendatakse üldisesse klassi object. Rakendus töötab aga kiiremini ja muutuja tüübi erinevusest
tingitud tõrgete risk liikmete kasutamisel on väiksem, kui loetelu liikmed on ühte tüüpi ja tüüp
määratakse loetelu deklareerimisel. Selleks on uuemates .NET raamistiku versioonides nimeruum
System.Collections.Generic ja selles loetelu List, mis deklareeritakse koos liikmete tüübiga.
Loetelu deklareerimine ja kasutamine toimub järgnevas näites esitatud viisil.
List<string> nimed = new List<string>();
nimed.Add("Artur");
nimed.Add("Marta");
nimed.Add("Jane");
nimed.Remove("Artur");
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Kuna loetelu elemendid on indekseeritud, siis saab loetelu liikmetega manipuleerimiseks
kasutada nii for kui ka foreach tüüpi korduseid (Kordused).
Järjend, sõnastik ja teatmetabel
Järjend (Tuple) on C# keeles kindla pikkusega andmestruktuur, mis koosneb kindlast arvust
elementidest, kusjuures elemendid võivad olla eri tüüpi. Ühest elemendist koosnev järjend on
üksikmuutuja, kahest elemendist koosnev järjend kaksikmuutuja, kolmest koosnev kolmikmuutuja
jne. .Net raamistik toetab kuni kaheksast elemendist koosnevaid järjendeid, suurema hulga
elementide sidumiseks tuleb järjendid pesastada ― järjendi elemendiks võib olla teine järjend.
Järjendid on mugavad kasutada näiteks esindamaks andmebaasikirjet või muud mitme
tunnusega andmekogumit, mitme tunnuse väljastamiseks meetodist ja meetodisse mitme tunnuse
sisestamiseks ühe parameetrina. Näiteks eespool esitatud struktuuri route saab deklareerida ka
järjendina (järgnevas näites routeTuple).
struct route
{
public float distance;
public char direction;
}
static void Main()
{
route myRoute = new route
{
distance = (float)2.5,
direction = 'N'
};
Tuple<float, char> routeTuple = new Tuple<float, char>((float)2.5, 'N');
}

Sõnastik (Dictionary) koosneb võtme ja väärtuse paaridest, selle loomine ja kasutamine on
lühidalt järgnevas näites. Võtme kõik väärtused samas sõnastikus peavad olema unikaalsed.
Dictionary<int, string> numbriNimed = new Dictionary<int, string>();
numbriNimed.Add(1, "üks");
numbriNimed.Add(2, "kaks");
numbriNimed.Add(3, "kolm");
string arvKolm = numbriNimed[3];

Teatmetabel (Lookup) on võtmete kollektsioon, kus sama võtmega võib olla seotud mitu
objekti. Vaata näidet peatükis LINQ.
Kollektsioonide liidesed
Liidesed on abstraktsed alusklassid, mida klassid saavad pärida ja mis instantsseeritakse klassi
kaudu. Liides ei määratle kollektsioonis kasutava muutuja tüüpi ja on seetõttu kõikvõimalike edasiste
kasutuste jaoks paindlikum. Seega võivad kollektsioonid olla deklareeritud klassi teostusena
(implementation) või ühena järgnevatest liidestest (interface).
IEnumerable — võimaldab vaid kollektsiooni järjestikust lugemist.
ICollection — võimaldab lisaks lugemisele liikmeid ka loendada ja muuta, kuid ei indekseeri
liikmeid.
IList—muudetavate indekseeritud liikmetega kogum.
IDictionary — indekseerija ja väärtuse paaride loetelu.
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Kollektsiooni deklareerimisel klassina tuleb kollektsioon instantsseerida ja see on jäigalt seotud
ühe muutujatüübiga, kuid võimaldab kasutada suuremat hulka meetodeid. Liidesena deklareerimisel
ei pruugi muutuja tüüpi ei määratleda, selle saab täpsustada alles muutujakogu instansseerimisel.
//using System.Collections;

//Variant 1

IList list2;
list2 = new List<string>();

//Variant 2

IList list3 = new List<string>();

Klassil List on lisaks liideselt IList päritud all mainitud seitsmele meetodile veel 49 meetodit,
seega kokku 56 meetodit.
Add(T) — lisab uue liikme.
Clear() — kustutab kõik liikmed.
Contains(T) — tuvastab antud väärtuse esinemise kollektsioonis.
IndexOf(T) — väljastab antud väärtusega objekti indeksi.
Insert(Int32, T) — Lisab objekti antud järjekorranumbriga kohale kollektsioonis.
Remove(T) — eemaldab antud väärtuse esimese esinemiskorra kollektsioonis.
RemoveAt(Int32) — eemaldab kollektsioonist antud indeksiga liikme.

2.3.4. Muutujate kehtivuspiirkond
Muutujad võivad olla globaalsed või lokaalsed. Globaalse muutuja kehtivus peab olema kas
static või const. Konstandi väärtus määratakse deklareerimisel ja seda ei saa muuta. Vt ka peatükki
objektide nähtavusest.
Globaalsed muutujad hoitakse mälus ühes korduses ja need on kasutatavad programmi teistest
osadest. Lokaalne muutuja on kasutatav vaid selle meetodi või klassi sees, milles ta on deklareeritud.
Järelikult võib sama muutujanimi olla eri meetodites erineva tähendusega. Lokaalsete muutujate
mälukasutust ohjab kompilaator.
Kõik C# muutujad peavad olema enne nende kasutust deklareeritud ja enne muutuja väärtuse
kasutust peab muutujale olema omistatud väärtus. Seejuures ei saa loota vaikimisi väärtusele.
Näiteks järgmises koodis ei ole muutuja i väärtuseks 0 vaid ilmub tõrketeade: "Use of unassigned
local variable 'i'.
int i;
if (i > 0) break;

Neid põhimõtteid tuleb jälgida ka muutujate kasutamisel kordustes. Järgmises näites on
muutuja text deklareeritud enne kordust, sest sama muutujat kasutatakse kõigis kordustes ja ka
pärast kordust. Muutuja i eksisteerib aga vaid korduse piires, sest seda väljaspool ei kasutata. Kui
muutuja text oleks deklareeritud korduse sees, siis tekiks viimase rea kompileerimisel tõrge
teatega: "The name 'text' does not exist in the current context".
string text = "";
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
text = "Line " + i.ToString();
Console.WriteLine(text);
}
Console.WriteLine("Viimane rida on: " + text);
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C# muutujad peavad olema enne kasutust deklareeritud ja väärtusega.

2.3.5. Klassitüüpide teisendused
Varjatud (implicit) teisendust saab kasutada klasside vahel, mille liikmeid saab alati selles
suunas teisendada. Näiteks igat arvu tüübist byte saab teisendada tüüpi int. Varjatud teisenduse
puhul piisab omistamistehtest.
Ilmutatud (explicit) ehk otsene teisendus (direct cast) nõuab omistatava klassi nime
teisendatava muutuja ees.
int täisarv = 3;
byte väikeArv = (byte)täisarv;

Turvalised teisendused (as ja is). Objektorienteeritud programmeerimise klassid pärivad
baasklassi omadused. Baasklassi teisendamine tuletatud klassiks võib anda tõrke. Operaatorid as ja
is võimaldavad tõrkekindlat teisendust tuletatud klassiks. Neist esimene operaator teisendab, kui see
on võimalik; teine väljastab ei/jah (true/false) vastuse teisenduse võimalikkuse kohta.
public class Koer : Loom { };//Klass pärib üldisema klassi omadused
public class Loom { };
public class Program
{
static void Main()
{
Koer k = new Koer();
Loom m;
//Variant 1
if (k is Loom) // is operaator kontrollib teisenduse võimalikkust
{
Console.WriteLine(k.ToString());
}
else //Kui teisendamine ei ole võimalik
{
Console.WriteLine("{0} ei ole Loom", k.GetType().Name);
}

}

}

//Variant 2
m = k as Loom; // as operaator proovib omistada
if (m != null) //Kui omistamistehe õnnestus
{
Console.WriteLine(m.ToString());
}
else //Kui omistamistehe ebaõnnestus
{
Console.WriteLine("{0} ei ole Loom", k.GetType().Name);
}

Teisendamise meetodid on .NET raamistiku klassis System.Convert . Klassi Convert meetodid
on põhiliselt muutujate baastüüpide teisendamiseks. Näiteks märgijada teisendamisel täisarvuks on
meetod Convert.ToInt32(), kuupäevaks ja kellaajaks teisendamiseks on Convert.ToDateTime().
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Arvude ja kuupäevade teisendamisel saab lisada konverteerimisformaati täpsustava
parameetri, mis võib olla klassist System.Globalization.CultureInfo või kasutaja määratud
vorming. Tähelepanuväärne on, et kultuur seadistab küll raha ühikud, kuupäeva esitamise jpm, kuid
mitte kümnendkoha eraldajat tekstist arvuks teisendamisel. See tuleb eraldi määrata. Numbri
teisendamisel tekstiks saab kasutada standardvorminguid ja/või kasutaja määratud vormingut.
CultureInfo ci = new CultureInfo("en-US");
CultureInfo cie = new CultureInfo("et-EE");
// Kultuur seadistab küll raha ühikud, kuupäeva esitamise jpm,
// kuid mitte kümnendkoha eraldajat. See tuleb eraldi määrata.
cie.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ",";
string s = "0,22222222222";
string result;
double value;
// Tekst konverteeritakse murdarvuks eeldades, et arv on kirjutatud eesti seadetega.
value = Convert.ToDouble(s, cie);
Console.WriteLine(value.ToString("G", cie)); // Komakohtade arv määratakse
// automaatselt.Tulemus on 0,22222222.
//Esitab numbri üldises numbrivormingus 3 komakohaga.
result = value.ToString("G3", cie); //Kümnendkoha eraldajaks on koma.
Console.WriteLine(result); // Tulemus on 0.222
result = value.ToString("G3", ci); //Kümnendkoha eraldajaks on punkt.
Console.WriteLine(result); // Tulemus on 0,222
NumberFormatInfo nfi = ci.NumberFormat;
nfi.NumberDecimalSeparator = ":";
result = value.ToString(nfi); // Kasutaja määratud vorming.
Console.WriteLine(result); // Tulemus on 0:22222222
value = 1 + (float)2/3;
Console.WriteLine(value.ToString("0.00", CultureInfo.InvariantCulture));
// Tulemus on 1.67
Console.WriteLine(string.Format(cie, "{0:0.0000}", value));
Console.WriteLine(value.ToString("0.0000", cie));
// Mõlema tulemus on 1,6667
Console.WriteLine(string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0:00.0000}", value));
// Tulemus on 01.6667
value = .086;
Console.WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo.InvariantCulture));
// Tulemus on 8.6%
Console.WriteLine(string.Format(cie, "{0:#0.00%}", value));
// Tulemus on 8,60%
// Saab ka komad asendada punktidega ja siis arvuks teisendada
// See variant tagab õige tulemuse sõltumata sellest, kas eraldajaks on punkt või
// koma, kuid ei arvesta teisi kultuurist sõltuvaid seadeid.
s = s.Replace(",", ".");
Console.WriteLine(s); // Tulemus on 0.22222222222

Lisaks meetodile Convert on numbriliste muutujate tüüpides ja samuti muutujatüübis
DateTime ka meetodid Parse ja TryParse. Märgijada teisendamisel käivitab klassi Convert meetod
meetodi Parse. Erinevus on vaid juhul, kui meetodi argument = null, meetod Parse annab sel juhul
tõrke, Convert.ToInt32, Convert.ToSingle ja Convert.ToDouble tulemuse 0 ning
Convert.ToDateTime 01.01.0001. DateTime.ParseExact nõuab ajamuutuja formaadi esitamist ja
märgijada vormingu täpset vastavust ette antud formaadiga.
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Meetodi TryParse väljund on kas true või false. See meetod ei anna tõrget, kui konverteerimine ebaõnnestub. Järgnevas näites õnnestub "9432" täisarvuks teisendada, "9432.0" aga mitte.
WriteLine("9432");
WriteLine("9432.0");
void WriteLine(string s)
{
bool result = int.TryParse(s, out int number);
if (result)
Console.WriteLine("Teisendatud '{0}' → {1}.", s, number);
else
Console.WriteLine("Teisendus ebaõnnestus.");
}

Meetodeid Parse ja TryParse läheb tarvis DateTime tüüpi muutuja väärtuste lugemisel
tekstina esitatud sisendist. Järgnevas näites on kasutatud ajamuutuja tekstist lugemiseks mõlemat
meetodit. Kui sisestatud märgijada ei vasta ette antud vormingule, siis saab TryParse tulemuse abil
tõrke kinni püüda. Meetodi Parse kasutamisel tuleb tõrke püüdmiseks kasutada try catch
konstruktsiooni.
string format = "d.MM.yy H.mm.ss";
string inText = "6.09.17 8.30.50";
//string inText = "6.09.2017 8.30.50"; //Selle sisestuse korral tuleb veateade
DateTime outTime;
CultureInfo invar = CultureInfo.InvariantCulture;
DateTimeStyles noStyle = DateTimeStyles.None;
string s1, s2;
if (DateTime.TryParseExact(inText, format, invar, noStyle, out outTime))
s1 = outTime.ToShortDateString() + " " + outTime.ToShortTimeString();
else
s1 = "Unable to convert " + inText;
try
{

outTime = DateTime.ParseExact(inText, format, invar, noStyle);
s2 = outTime.ToShortDateString() + " " + outTime.ToShortTimeString();

}
catch
{ s2 = "Unable to convert " + inText; }

Console.WriteLine(s1 + Environment.NewLine + s2);
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2.4. Operaatorid ehk tehted

Operaator on koodi osa, mis määrab väärtuste teisenduse viisi. Aritmeetilised operaatorid on
näiteks liitmine ja korrutamine. Tekstioperaator on teksti ühendamine, loogiline operatsioon on
väite tõesuse kontroll. Operaatorid moodustavad koos muutujatega valemeid (expressions),
omistamistehte korral väiteid (statements), mis deklareerivad muutuja või protseduuri nime ja
andmetüübi või konstandi väärtuse. Tehete arv ühes valemis ei ole piiratud. Oodatava tulemuse
saamiseks keerukast valemist tuleb arvestada tehete järjekorra reegleid.
Üksikasjalikku teavet C# keele operaatorite kohta leiab ASP.NET ja C# kirjelduses. Järgnevates
tabelites (tabel 4 ja 5) on sagedamini kasutatavad operaatorid lihtsustatud jaotusena. Pane tähele,
et kaks võrdusmärki tähistavad võrdsust, üks võrdusmärk omistamist. Jagamise puhul tasub tähele
panna, et kahe täisarvulise muutuja jagatis on vaikimisi täisarv. Murdarvulise tulemuse saamiseks
tuleb kas murru lugejas või nimetajas olev muutuja valada (cast) murdarvu vormi. Näiteks järgnevalt.
int täisarv = 3;
byte väikeArv = (byte)täisarv; // int vormingus arv valatakse byte vormingusse.
int v1 = 10;
int v2 = 7;
float div = v1 / v2; // Täisarvude jagamise tulemus on täisarv.
Console.WriteLine(v1 + " / " + v2 + " = " + div); // 10 / 7 = 1
div = (float)v1 / v2; // Täisarvuline muutuja v1 valatakse murdarvu vormingusse.
Console.WriteLine(v1 + " / " + v2 + " = " + div); // 10 / 7 = 1.428571

Kaks võrdusmärki == tähistavad võrdsust, üks võrdusmärk = omistamist.

Tabel 4. Peamised arvutus- ja omistamistehted C# keeles.
Operaator

Tehe

Näited

+

Liitmine (arvude summeerimine
või teksti ühendamine)

var1 = var2 + var3;
var1 =+ var2;
var1 += var2;

-

Lahutamine

var1 = var2 - var3;
var1 =- var2;
var1 -= var2;

*

Korrutamine

var1 = var2 * var3;
var1 *= var2;

/

Jagamine

var1 = var2 / var3;
var1 /= var2;

%

Jagamise jääk

3 % 2 = 1;

++

Juurdekasv (suurendamine ühe
võrra)

var1++;

--

Vähendamine ühe võrra

var1--;

=

Omistamine

var1 = 1;

!

Vastandväärtuse omistamine

var1 = !var2;
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Tabel 5. Peamised võrdlustehted C# keeles. T1 ja T2 tähistavad tingimusi.
Operaator

Tehe

Tulemus on true, kui:

<

x<y

x on väiksem kui y.

>

x>y

x on suurem kui y.

<=

x <= y

x on väiksem või võrdne kui y.

>=

x >= y

x on suurem või võrdne kui y.

==

x == y

x ja y on võrdsed.

!=

x != y

x ja y ei ole võrdsed.

&

T1 & T2

mõlemad tingimused on täidetud.

&&

T1 && T2

kui esimene tingimus ei ole täidetud, siis järgnevaid ei kontrollita.

|

T1 | T2

üks tingimustest on täidetud.

||

T1 || T2

kui esimene tingimus on täidetud, siis järgnevaid ei kontrollita.

2.4.1. Toimingud tähemärkidega
.NET raamistiku struktuuril char on väljad MinValue ja MaxValue ning 54 meetodit ja 15
liideselt päritud konverteerimisviisi teostust (implementation). Meetoditest huvipakkuvamad võiksid
olla märgi tüübi saamine [GetType()] ja tüübile vastavuse küsimine [IsLower(), IsLetter(), IsNumber(),
…] ning suurtähtede ja väiketähtede vahetus [ToLower() ja ToUpper()].
Tüübi char muutujale väärtuse omistamisel tuleb tähemärk või selle Unicode tähis piirata
jutumärkide asemel ülakomadega. Unicode märgikoode saab vaadata Windows rakendusest
Character Map, MS Office rakendusse sümboli lisamisel ja kõige põhjalikumalt Unicode konsortsiumi
veebilehelt. Igale Unicode koodile vastab üks kindel tähemärk, kuid sama täppide või muude
lisadega tähemärgi saab moodustada mitmel viisil. Näiteks mõlemal järgneval real omistatakse
muutujale väärtus ä. Teisel juhul kombineeritakse tähe a koodi ülatäppide koodiga.
char ä1 = '\u00E4';
string ä2 = "\u0061\u0308";

2.4.2. Toimingud märgijadadega
.NET raamistiku versiooni 4.8 klassis String on 143 märgijadaga (string) manipuleerimise
meetodit. Peale selle on iga teksti atribuut selle pikkus tähemärkides (Length) ja tähemärkide
massiiv. Pane tähele, et atribuut ei ole meetod ja seetõttu ei kasutata selle järel sulge.
string myString = "A string";
int myStringLength = myString.Length; // myStringLength == 8
foreach (char c in myString)
Console.WriteLine(c);
Console.WriteLine();
for (int i = 0; i < myStringLength; i++)
Console.WriteLine(myString[i]);
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Seega saab igat tekstimuutujas olevat tähte lugeda selle asukoha järgi. Näiteks muutuja
secondChar väärtus järgnevas koodis on tühik.
string myString = "A string";
char secondChar = myString[1];

Sagedamini on vast vajalikud järgmised märgijada meetodid.
Contains()
Meetod Contains kuulub nimeruumi System.Linq. See tähendab, et faili päises peab olema
viide using System.Linq;.
string myString = "A string";
char secondChar = myString[1];
string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "grape" };
string fruit = "mango";
bool hasMango = fruits.Contains(fruit);

Format()
Muutuja vormistamist kindlal kujul tekstiks läheb sageli tarvis kuupäeva ja kellaaja esitamisel.
Vt kuupäeva vormistamise süntaksit üldiselt ja String.Format() meetodit üksikasjalikult viidatud
kohtadest. Järgnev on vaid üks lihtne näide paljudest võimalikest.
string s = String.Format("Praegu, {0}, on temperatuur {1}°C.", DateTime.Now, 20.4);
// Tulemus sõltub kuupäeva esitamise regionaalseadistusest
// ja võiks olla selletaoline: 'Praegu, 14.06.2017 16:57:35, on temperatuur 20.4°C.'

IndexOF()
Näitab sulgudes osutatud stringi esimest esinemiskohta (tähemärgi nullipõhise järjekorranumbrina).
string s = "Pikklause";
int i = s.IndexOf("kk"); // i == 2

IsNullOrWhiteSpace(String)
See meetod kontrollib, ega string ole tühi või koosne vaid tühja trükiruumi tähistavatest
märkidest (whitespace character). Meetodit on kasulik rakendada muutuja väärtuse lugemisel
tekstiaknast või failist.
string path = @"E:\Calc\Failid\EE_100m.txt";
string readText = System.IO.File.ReadAllText(path);
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(readText))
Console.WriteLine("Got the text " + readText);
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Remove(Int32, Int32)
Eemaldab teise parameetri abil osutatud arvu tähemärke alates tähemärgist, mille nullipõhine
järjekorranumber on meetodi esimene parameeter. Järgnev näide eemaldab nimest
string s = "123abc000";
s = s.Remove(3, 3); // Eemaldab kolm tähte stringi keskelt

Replace(String, String)
Asendab kõik antud märgikombinatsiooni esinemisjuhud antud tekstis. Järgnev näide asendab
nurksulud loogelistega.
if (!string.IsNullOrEmpty(a))
{
a = a.Replace("<", "{");
a = a.Replace(">", "}");
}

Split(String[], StringSplitOptions)
See meetod lõigub teksti osadeks, kusjuures ette antud eraldajaid osadesse ei kaasata. Eraldaja
võib koosneda rohkem kui ühest märgist. Näiteks järgnev kood moodustab ette antud tekstist
sõnade massiivi, millest on kirjavahemärgid eemaldatud. Lõikumise valikuid on kaks:
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries
eemaldab
väljundist
tühjad
elemendid,
StringSplitOptions.None kaasab need.
string[] eraldajad = { ",", ".", "!", "?", ";", ":", " " };
string s = "Teatris ei jalutata, suusamüts silmini peas ja lohisevad saapad
jalas, ega lasta vilet.";
string[] tulem = s.Split(eraldajad, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
//Tulemuseks on sõnade massiiv ilma vahemärkideta.

Substring(Int32, Int32)
Väljastab stringi osa, mis algab antud positsioonil ja sisaldab antud arvu märke. Positsioonid
massiivis on ikka nullipõhised. Järgnevas näites omistatakse muutujale result teksti osa, mis algab
esimese b-tähega ja lõpeb viimasega.
string s = "aaabaabbbcccccbccdd";
char c = 'b';
int startIndex = s.IndexOf(c);
int endIndex = s.LastIndexOf(c);
int length = endIndex - startIndex + 1;
string result = s.Substring(startIndex, length);//result = "baabbbcccccb"

ToCharArray()
Kopeerib stringi tähemärkide massiiviks. Tähemärkidest saab stringi moodustada meetodiga
String(Char[]).
string s = "AaBb";
var chars = s.ToCharArray();
char x = chars[2]; // x = "B";
string ss = chars.ToString(); // s == ss
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ToLower(), ToUpper()
Meetod To Lower() teisendab suurtähed väiketähtedeks ja ToUpper() väiketähed suurtähtedeks võttes arvesse kultuurist sõltuvaid suur- ja väiketähtede teisendamise reegleid. Näiteks
türgi keeles ei kasutata väikese i tähe peal punkti ja selle jaoks on eraldi koodiga märk. Seetõttu võib
teksti kujul muutujate järjestamine enne väiketähtedeks muutmist erineda muutmise järgsest
järjekorrast. Ka ei soovitata kultuurist sõltuvat teisendust kasutada faili nimedes, kasutajanimedes ja
opsüsteemiga seotud muutujates. Analoogilised kultuurist sõltumatu teisendamise vahendeid on
String.ToUpperInvariant() ja String.ToLowerInvariant(), mis on ka kiiremad kui kultuurist
sõltuv teisendus.
Järgnevas näites kontrollitakse, kas väiketähtedega kasutajanimede loetelu sisaldab kasutajaliidese tekstilahtrist sisestatud nime sõltumata sellest, kas sisestatud nimes kasutati suurtähti või ei.
string userName = TextBox1.Text; // Lahtrisse TextBox1 sisestatud nimi
List<string> loweredUsernames = new List<string>() { "mina", "sina", "tema", "eva" };
// Väiketähtedega nimede massiiv
bool userFound;
foreach (string x in loweredUsernames)
{
if (userName.ToLowerInvariant() == x)
{
userFound = true; // Sellise nimega kasutaja on tabelis
break; // Katkesta kordus
}
}

Trim()
Eemaldab kõik tühja ruumi (whitespace character) tähistavad märgid teksti algusest ja lõpust.
Meetodist on abi muutujate lugemisel kasutajaliidesest ja ka andmebaasist, sest tekstilahtris võib
liigne tühik märkamatuks jääda.
string s = "
abc
xyz
";
string ss = s.Trim();// ss = "abc

xyz"

Kui meetodi parameetriks on tähemärk või tähemärkide massiiv, siis eemaldatakse teksti
algusest ja lõpust vaid osutatud märk või märgid.
char[] charsToTrim = { '*', ' ', '\'' };
string banner = "*** Märkus ***";
string result = banner.Trim(charsToTrim); // result == "Märkus"

2.4.3. Toimingud ajamuutujatega
Ajamuutuja konstrueerimiseks on 11 võimalust. Järgnevaid mõned näiteid.
int year = 2017;
int month = 8;
int day = 26;
int hour = 13;
int minute = 12;
int second = 9;
Calendar Jcalendar = new JulianCalendar();
DateTime dateTime = new DateTime(year, month, day);
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//Tulemus: dateTime = {26.08.2017 0:00:00}
dateTime = new DateTime(year, month, day, Jcalendar);
//dateTime = {08.09.2017 0:00:00}
dateTime = new DateTime(year, month, day, hour, minute, second);
//dateTime = {26.08.2017 13:12:09}

Ajamuutuja omaduste hulgas on selle komponendid: aasta, kuu, kuupäev, päev, nädalapäev,
mitmes päev aastas, tund, minut, sekund, millisekund, hetk (tick) ning kohalik või maailmaaeg (UTC)
ja ajavahemik (TimeSpan) ööpäeva algusest ning praeguse ajahetke tunnused: tänane kuupäev,
praegune aeg.
DateTime dateTime = new DateTime(2017, 8, 25, 19, 39, 1);
TimeSpan time = dateTime.TimeOfDay;
//time = {13:12:09}
dateTime = DateTime.Now;
//Näiteks: dateTime = {25.08.2017 19:39:01}
dateTime = DateTime.UtcNow;
// Näiteks: dateTime = {25.08.2017 16:39:01}

Ajamuutuja meetodite abil saab ajamuutujale lisada ajavahemiku, võrrelda ajahetki, küsida
päevade arvu mingi aasta mingis kuus, kas aasta on liigaasta, konverteerida teksti kujul esitatud aeg
DateTime tüüpi muutujaks ja vastupidi, faili ajaks ja tagasi. Windows süsteemis salvestatakse failide
loomise aeg samuti 8 baidise muutujana ja 100 nanosekundi täpsusega, kuid nullhetkeks on 1.
jaanuari 1601 kesköö.
DateTime dateTime = new DateTime(2017, 8, 25, 19, 39, 1);
TimeSpan tspan = new TimeSpan(1, 0, 0);
DateTime dateTime1 = dateTime.Add(tspan);
int v = dateTime.CompareTo(dateTime1);
// v = -1, st dateTime on väiksem kui dateTime1
// v = 1, kui aeg on pärest võrreldavat väärtust,
// v = 0, kui ajad on võrdsed
v = DateTime.DaysInMonth(1188, 2);
//päevade arv 1188. aasta veebruaris = 29
bool liigaasta = DateTime.IsLeapYear(1188);

2.4.4. Objektide võrdlemine
Standard

vahendid

.NET raamistiku objektide võrdlemiseks on nimeruumis
System.Collections.Generic. Objektide vaikimisi võrdlus toetub IComparable liidesele.
Võrdlemistingimuste seadistamiseks tuleks kasutada IComparer liidest, mis sisaldab vaid ühte
meetodit Compare(T,T). IComparable võrdleb loetelu liikmete väärtusi ja sõnastiku liikmete
indekseid. Vaikimisi võrdluse tulemus võib sõltuda kultuurist. Oma loodud klassi liikmete võrdlemise
ja järjestamise meetodid saab ise määratleda. Tekstistringide võrdlemiseks soovitatakse kasutada
StringComparer klassi.
Järgneb näide, milles luuakse klass Dokument, määratakse selle klassi objektide järjestamise
meetodid ja kasutatakse erinevaid järjestusi. Vaata koodile lisatud kommentaare.
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using System;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleAppCore
{
//Luuakse klass Dokument, mille liikmeid saab järjestada
public class Dokument : IComparable<Dokument>
{
public string Nimi { get; set; }
public int Id { get; set; }
public override string ToString()
{
return "ID: " + Id + "
Nimi: " + Nimi;
}

}

//Vaikimisi võrdlus
public int CompareTo(Dokument TeineDoc)
{
if (TeineDoc == null)
return 1;
else
return Id.CompareTo(TeineDoc.Id);
}

//Dokumendi nime järgi võrdleja
public class DocNameComparer : IComparer<Dokument>
{
public int Compare(Dokument a, Dokument b)
{
if (a.Nimi == null && b.Nimi == null) return 0;
else if (a.Nimi == null) return 1;
else if (b.Nimi == null) return -1;
else return a.Nimi.CompareTo(b.Nimi);
}
}
//Dokumendi nime järgi pööratud järjestuses võrdleja
public class DocNameComparerDesc : IComparer<Dokument>
{
public int Compare(Dokument a, Dokument b)
{
if (a.Nimi == null && b.Nimi == null) return 0;
else if (a.Nimi == null) return 1;
else if (b.Nimi == null) return -1;
else return b.Nimi.CompareTo(a.Nimi);
}
}
public class ComparisonsExample
{
public static void Main()
{
List<Dokument> Dokumendid = new List<Dokument>
{
new Dokument() { Nimi = "Kirikuküla kaart", Id = 1434 },
new Dokument() { Nimi = "RASA õpik", Id = 1234 },
new Dokument() { Nimi = "ostukviitung", Id = 1634 },
new Dokument() { Id = 1334 },//Nimetu objekt
new Dokument() { Nimi = "kiri ülemuselt", Id = 1444 },
new Dokument() { Nimi = "kiri lapselt", Id = 1534 }
};
Console.WriteLine("\nJärjestamiseta:");
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Display(Dokumendid);
Dokumendid.Sort();// Kasutab vaikimisi võrdlust Id numbri järgi
Console.WriteLine("\nVaikimisi järjestus Id numbri järgi:");
Display(Dokumendid);
//Järgnevas kahes lõigus kasutatakse omaloodud võrdlejat
DocNameComparer dc = new DocNameComparer();
Dokumendid.Sort(dc);
Console.WriteLine("\nJärjestus nime järgi, tühikud lõpus:");
Display(Dokumendid);
Dokumendid.Sort(new DocNameComparerDesc());
Console.WriteLine("\nTagurpidi järjestus, tühikud lõpus:");
Display(Dokumendid);

}

}

}

//Võrdlusmeetod määratletakse selle kasutamisel
Dokumendid.Sort(delegate (Dokument x, Dokument y)
{
if (x.Nimi == null && y.Nimi == null) return 0;
else if (x.Nimi == null) return -1;
else if (y.Nimi == null) return 1;
else return x.Nimi.CompareTo(y.Nimi);
});
Console.WriteLine("\nJärjestus nime järgi:");
Display(Dokumendid);

public static void Display(List<Dokument> Dokumendid)
{
foreach (Dokument doc in Dokumendid)
{
Console.WriteLine(doc);
}
}
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2.5. Voo juhtimine

Programmi voo juhtimine (flow control) võimaldab määrata, mis järjekorras programmi koodi
osi kasutatakse. Voo juhtimise põhilised vahendid on lahknemine (branching), valik (switch) ja
kordused (looping). Lahknemine on tingimuslik, valiku puhul on reeglina rohkem kui kaks tingimust,
korduste kestvus on piiratud tingimusega.

2.5.1. Lahknemine
Tingimuslause
Tingimuslause toimib kujul <test> ? <kui on õige> : <kui on väär>, näiteks:
int var1 = 0;
string output = (var1 < 10) ? "Less than 10" : "Greater or equal than";

Eelnenud näites kasutatud küsimärgiga võrdlus on kompaktne, kuid mitte eriti mugav lugeda.
Tingimus if on küsimärgi-operaatorist paindlikum ja lihtsam jälgida. Eelneva ühel real oleva koodi
võib kirja panna ka if lausena kolmel järgmisel kujul. Pane tähele, et loogelised sulud on
kohustuslikud vaid rohkem kui ühe rea pikkuse ploki piiramiseks. Tingimust saab kasutada ja
enamasti kasutataksegi ilma sõnaga else algava mittetõese variandita.
int var1 = 0;
string output;
if (var1 < 10) output = "Less than 10";
else output = "Greater or equal than";
if (var1 < 10)
output = "Less than 10";
else
output = "Greater or equal than";
if (var1 < 10)
{
output = "Less than 10";
}
else
{
output = "Greater or equal than 10";
}

Mitme tingimuse kontrollimisel saab lahknemisi üksteise sisse pesastada või siis kasutada
alapeatükis 2.5.2 kirjeldatud valikulauset ehk switch avaldist.
if (var1 == 10)
{
output = "Equal to 10";
}
else if (var1 < 10)
{
output = "Less than 10";
}
else if (var1 > 10)
{
output = "Greater than 10";
}
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Suunamine
Lahknemisi saab kirjutada ka suunamislausetega. Suunamislause algab sõnaga goto, millele
järgneb märgend. Suunamislause suunab programmi täitmise märgendiga koodireale. Märgend on
kooloniga lõppev märgikombinatsioon koodirea alguses. Varastes programmeerimiskeeltes olid
suunamislaused hädavajalikud, tänapäeval soovitatakse neid vältida, sest muudavad koodi raskemini
jälgitavaks. Suunamislause võib olla mõistlik mitmekordselt pesastatud kordustest väljumiseks.
Suunamiskäskudeks saab lugeda ka käsud break, continue ja return. Neist esimene katkestab
lähima korduse, continue suunab järgmisele while, do, for või foreach kordusele. Käsk return
katkestab seda sisaldava meetodi ja juhib tagasi meetodi käivitanud koodireale.

2.5.2. Valikulause
Valikulause ehk kommutaator võimaldab kontrollida mitut valikut ühes lausungis, kuid eeldab,
et variandid on diskreetsed. Pane tähele, et lüliti iga asend peab C# keeles lõppema käsuga break;
ja tingimuse järel on koolon. Kui ükski tingimus ei ole tõene, rakendub variant default :. Lülitit
saab kasutada nii arvude, tähemärkide, teksti kui ka loogikamuutujatega.
switch (var1)
{
case 10:
output = "Equal to 10";
break;
case 12:
output = "Equal to 12";
break;
default:
output = "Other value";
break;
}

2.5.3. Kordused
Eel- ja järelkontrolliga kordus
Kordused ehk tsüklid võimaldavad korrata sama toimingut kuni mingi tingimus on täidetud või
täitub. Tingimuse kehtivust saab kontrollida korduse algul (while <test>) või lõpus (do … while
<test>). Neid nimetatakse vastavalt eelkontrolliga kordusteks ja järelkontrolliga kordusteks.
Näited järgnevad.
int i = 0;
do
{
Console.WriteLine(i);
i++;
} while (i < 10);
while (i < 10)
{
Console.WriteLine(i);
i++;
}

Pane tähele, et korduse alguses oleva do ja while käsu järel ei ole semikoolonit, korduse lõpus
oleva while järel aga on.
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Määratud kordus
Korduste arvu loendamist võimaldab for käsuga korduslause, mille atribuutideks on loendaja
algväärtus, lõpu tingimus ja korduse lõpus toimuv tehe. Seda nimetatakse määratud korduseks.
Tehte ++i või i++ ( muutuja i väärtusele liidetakse 1) asemel võib olla ka i-- (i väärtusest
lahutatakse 1) või mõni muu tehe. Tehteid ++i ja i++ nimetatakse prefix increment ja postfix
increment. Esimesel juhul on tulemuseks muutuja väärtus lisamise järel, teisel juhul lisamise eel.
Korduses toimivad need samaväärselt, sest tehe lõpeb enne järgmist väärtuse võrdlemist.
for (int i = 1; i < 10; i++)
Console.WriteLine(i);

Kõikne kordus
Massiivi osadega manipuleerimisel saab kasutada foreach kordust, mis võtab järjest käsile
massiivi iga elemendi, elementide arvu loendamata. Näiteks järgmine kood lisab iga loetelus lines
oleva tekstimuutuja lõppu punkti ja reavahetuse.
List<string> lines = new List<string>() { "A", "B", "C", "D" };
string result = "";
foreach (string s in lines)
{
result += s + "." + Environment.NewLine;
}
Console.Write(result);

Korduse katkestamiseks on käsud break, continue ja return. Neist esimene katkestab lähima
korduse, mille sees käsk break asub, continue katkestab toimingu ja suundub korduse järgmise
toimingu juurde (kordus jätkub), return katkestab korduse ja väljub meetodist, mille sees tsükkel
asub.
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2.6. Tõrgete haldus

Vigu püütakse vältida, kuid paraku juhtub neid tarkvara kavandamisel ja kirjutamisel ikka.
Näiteks järgnev kood annab käivitamisel tõrketeate: "Index was outside the bounds of the array",
sest massiivis myArray on vaid neli elementi: myArray[0], myArray[1], myArray[2] ja myArray[3].
int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 };
int elem = myArray[4];

C# keeles on tõrgete haldamiseks konstruktsioon try ja catch. Plokis try{} on kood, mis võib
tõrget põhjustada, catch{} sisaldab koodi, mis käivitub tõrke korral. Käsu catch atribuutideks võib
olla tõrke tüüp ja tingimus when. Tõrke korral käivituva koodi plokis võib olla märksõna await, mida
kasutatakse asünkroonsel programmeerimisel. Ploki , catch{} järel või selle asemel võib olla plokk
finally{}, mis käivitub nii catch{} ploki puudumisel kui ka selle olemasolu korral sõltumata
catch{} plokis olevast tingimusest (joonis 2-1). Plokk finally{} on vajalik etteantud tingimusele
mittevastavate tõrgete haldamiseks.
Mõned üldised soovitused.
1. Vea klassi nime lõpus peaks olema sõna “Exception”, nt:
public class FileNotFoundException: Exception {}

2. Kasuta eeldefineeritud vea klasse ja nendest tuletatud klasse.
3. Kasuta sisukaid veateateid, mis võimaldavad kasutajal mõista vea tekke kohta ja põhjust.
4. Jälgi teadete korrektset sõnastust.

Joonis 2-1. Tõrgete käitlus try-catch meetodiga.
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Eeltoodud näitele saab lisada tõrkehalduse järgmisel kujul.
int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 };
try
{
int elem = myArray[4];
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

Kui tõrget ei käidelda, siis pole vea püüdmine parameetriga (Exception ex) vajalik ja sama
koodi saab kirjutada lühemalt. Loogelised sulud catch järel on vajalikud.
int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 };
try
{
int elem = myArray[4];
}
catch { }
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2.7. Klassid ja objektid

Objektorienteeritud kood vastandub protseduurilisele programmeerimisele, mille kood on ühes
kompaktses osas. Objektorienteeritud programmeerimise peamised eelised on klasside korduvas
kasutuses ja vigade lokaliseerimises. Objektorienteeritud programmeerimisel luuakse tarkvara
omavahel seotud objektidest. Objekt on objektiklassi esinemisjuht (instance). Objekt tuleb üldiselt
enne kasumist üksikobjektina moodustada ehk instantsseerida (instantiate) sõnaga new, välja
arvatud staatiliste klasside puhul, millel on vaid üks ühine esinemisjuht. Vt ka lõik Instantsseerimine.
Klassidel ja objektidel on liikmed, mis määravad nende omadusi ja käitumist (vt lähemalt). Klassi
liikmete hulgas võivad olla näiteks väljad (fields), konstandid, omadused (properties), meetodid,
sündmused (events) ja moodustajad (constructors). Neid käsitletakse lähemalt järgnevates
alapeatükkides. Objektid pärivad oma omadused klassilt ja klassid endast kõrgema taseme klassidelt.
Klassi liikmetel on määratud nähtavus (accessibility) (ptk Objektide nähtavus).
Klassid on objektide mudelid, mille järgi objekt luuakse.
Meetodid on toimingud, mida mingisse klassi kuuluvad objektid saavad teha. VS keeled
pakuvad tuhandeid toiminguid ning kasutaja saab neid ka ise juurde luua.
Klassid, andmetüübid ja toimingud on hierarhiliselt organiseeritud nimeruumidesse
(namespace), et vältida samanimelisust. Näiteks System.Double tähendab, et topelt-täpsusega
reaalarvu tüüp kuulub nimeruumi System. Veebilehel kasutatav nupp kuulub nimeruumi
System.Web.UI.WebControls.Button. Uue klassi sidumiseks nimeruumiga tuleb klassi lähtekood
paigutada nimeruumi algus- ja lõpurea vahele. Klasside ja toimingute kompileeritud kood on
põhiliselt dll failides, kusjuures üks dll fail võib sisaldada mitme nimeruumi klasse ja üks nimeruum
võib paikneda mitmes dll failis.
Kui kasutatav nimeruum on koodi alguses osutatud käsuga using, siis ei ole seda tarvis klassi
kasutamisel enam kirjutada. Projekti klasse ja nende liikmeid saab ülevaatlikult vaadata VS
klassivaate aknas (Class View Window). Kui klassi nimi esineb rohkem kui ühes projektis kasutatavas
nimeruumis, siis tuleb objektiklassi täisnime kasutada ka siis, kui see on koodi päises viidatud.
Näiteks klass Axis on nii nimeruumis Microsoft.Office.Interop.Excel kui ka nimeruumis
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.
Järgneb pikslit esindava klassi näide ja klassi komponentide lühikirjeldus. Pane järgnevast
koodist tähele, et klassi välju ja omadusi saab deklareerida mitme moel, enamasti piisab { get;
set; } aktsessoritega lühideklaratsioonidest.
public class Pixel
{
public int ID;
// See on avatud (public) väli, kuid älju ei soovitata otse avada.
public float Value { get; set; }
public short Col { get; set; }
// Need on omaduse lühideklaratsioonid. Omaduse välja moodustab kompilaator.
private short r;
public short Row
{ // See on omaduse detailsem määratlus.
// Omadusele saab lisada tingimusi ja funktsioone,
// mis teevad selle kasutamise turvalisemaks.
get => r;// See on omaduse lühike deklaratsioon privaatse välja kaudu.
set
{
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if (value < 0) _ = 0; // Rea number ei saa olla negatiivne
}
// get ja set on aktsessorid, st nad näevad ja vahendavad privaatseid välju.
// Kui set aktsessor puuduks, siis oleks omadus vaid lugemiseks.
}
public Pixel(short row, short col)
//See on moodustaja. Moodustaja nimi on sama, mis klassil.
//Moodustaja argumendid on selle klassi objekti moodustamisel kohustuslikud.
{
r = row; // Siin kasutatakse privaatset vahendajat.
// Eespool on välja Row määratluses: get => r;
Col = col;
// Välju ID ja Value siin ei ole. Neid ei pea objekti moodustamisel määrama.
}
// Järgnevad on meetodid.
public static Pixel Random(short maxR, short maxC)
{// Meetod väljastab juhusliku piksli.
Random rnd = new Random();
short row = Convert.ToInt16(rnd.Next(maxR));
short col = Convert.ToInt16(rnd.Next(maxC));
return new Pixel(row, col);
}
public bool Equals(Pixel p2)
{// Meetod objektide võrdlemiseks, mis määrab võrdsuse tingimused.
return Row == p2.Row && Col == p2.Col;
}

}

public static float EuclDistance(Pixel p1, Pixel p2)
{// Meetod väljastab vahemaa kahe ruudukujulise piksli vahel.
// Ühikuks on siin piksli külje pikkus.
float distance = 0;
if (!Equals(p1, p2))
{
float diffX = p2.Col - p1.Col;
float diffY = p2.Row - p1.Row;
distance = (float)Math.Sqrt(diffX * diffX + diffY * diffY);
}
return distance;
}

Mõned näited selliselt moodustatud klassi Pixel kasutustest.
public class Program
{
static void Main()
{
Pixel piksel1 = new Pixel(100, 10);
// Deklareeritakse piksel real 100, veerus 10.
piksel1.Value = 20;
// piksel1 saab väärtuse 20.
Pixel piksel2 = Pixel.Random(100, 100);
// Deklareeritakse 100 x 100 pinnal juhuslikult paiknev piksel.
int currentRow = piksel1.Row;// Esimese piksli rida.
float distanceBetweenPixels = Pixel.EuclDistance(piksel1, piksel2);
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Console.WriteLine("Real " + currentRow +" veerus " + piksel1.Col + "
oleva piksli kaugus juhupikslini = " + distanceBetweenPixels);
Console.ReadKey();// Vajalik, et konsooliaken ei sulguks.
}
}

2.7.1. Väli
Väli (field) on klassiga seotud muutuja, mida reeglina kasutatakse vaid klassi piires. Klassis oleva
välja adresseerimisel lisatakse klassi nimele punkt ja välja nimi. Igal klassil, väljal ja meetodil on
nähtavus (reeglina kas public või private). Kui väli või meetod on staatiline, siis on see sama
väärtusega klassi kõigis üksikobjektides.

2.7.2. Konstant
Konstant on muutumatu väärtusega väli, mis deklareeritakse sõnaga const. Näiteks järgmiselt:

public const int months = 12;.

2.7.3. Omadus
Omadus (property) vahendab välju, sellele saab lisada tingimusi ja funktsioone, mis teevad
omaduse kasutamise turvalisemaks kui sama välja vahendamata kasutus. Omaduse iserakenduva
määratluse (auto-implemented property) puhul kasutatakse deklareerimisel vaid { get; set; }
aktsessoreid (accessories), mis vahendavad privaatsete väljade väärtusi.
public class Person
{
public string Name { get; set; }
}

Kui set käsk puudub, on omadus vaid lugemiseks (read only). Aktsessorite abil saab klassi
omadusi teisendada ja omistatavate väärtuste lubatavust kontrollida.

class TimePeriod
{
private double seconds;
public double Hours
{
get { return seconds / 3600; }
set
{
if (value < 0 || value > 24)
throw new ArgumentOutOfRangeException(
$"{nameof(value)} must be between 0 and 24.");

}

}

}

seconds = value * 3600;

48

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

2.7.4. Moodustaja
Moodustaja (constructor) moodustab klassi ― moodustaja nimi on sama, mis klassil.
Moodustaja atribuudid on seda klassi objekti moodustamisel kohustuslikud. Vaikimisi moodustaja on
ilma atribuutideta. Samal klassil võib olla mitu moodustajat, mis erinevad atribuutide komplekti
poolest. Kuid sama atribuutide komplektiga moodustajaid saab olla vaid üks. Sel juhul on sellesse
klassi kuuluva objekti instantsseerimiseks mitu võimalust. Kui moodustajas kasutatavad väljade
nimed on samad, mis klassil, siis tuleb lisada määratlus this.
Iga atribuutide komplekti jaoks on omaette moodustaja.

public class Kasutaja
{
private int id; // Klassi Kasutaja tunnus ehk väli
public Kasutaja() { } // Minimaalne moodustaja
public Kasutaja(int ID) // Atribuudiga moodustaja
{
id = ID;
}
}
public class Kasutaja
{
private int id; // Kasutaja tunnus ehk väli
private string name;
// Moodustaja, mis määrab välja vaikimisi väärtuse
public Kasutaja()
{
id = 0;
}
// Kui atribuudi nimi on identne klassi välja nimega
public Kasutaja(int id, string name)
{
this.id = id;
this.name = name;
}

}

// Moodustaja lambda funktsioonina
public Kasutaja(int id) => this.id = id;

Siin esitatud klassi saab instantsseerida nii koos omadusega ID kui ka ilma selleta või iD ja
nimega, kuid mitte ainult nimega.
Kasutaja keegi = new Kasutaja();
Kasutaja teineKeegi = new Kasutaja(134); // ID koodiga
Kasutaja keegiOskar = new Kasutaja(134, "Oskar"); // ID koodi ja nimega
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2.7.5. Meetod
Funktsioon on nimega koodijupp, mis käivitatakse selle kutsumisel. Objektorienteeritud keeltes
on funktsioon alati mingi klassi osa ja seda nimetatakse meetodiks, kui jututeemaks on meetod ja
klass, millesse see kuulub, ei ole parajasti oluline, siis kasutatakse ka üldisemat terminit funktsioon.
Meetod on objektiklassiga seotud funktsioon.
Meetodi parameetrid on sulgudes meetodi nime järel. Parameetrite puudumisel on sulud
tühjad, kuid neid ära jätta ei või. Meetodi iga parameetri ees peab olema parameetri tüüp,
parameetrid on eraldatud komaga. Mittekohustuslikel parameetritel peab olema vaikimisi väärtus ja
need peavad olema parameetrite loetelu lõpus. Meetodi kutsumisel on parameetrite kohal
konkreetse väärtusega muutujad, mida nimetatakse argumentideks. Argumendi tüüp peab olema
sama, mis parameetril; argumendi nimi võib erineda parameetri nimest. Kui meetodi parameetril on
vaikimisi väärtus, siis võib vastav argument puududa.
Vaikimisi väärtusega parameetrid peavad olema paremeetrite loetelu lõpus.
Meetod deklareeritakse järgmisel kujul.
<nähtavus> <väljundi tüüp> <nimi>(<parameetrid>)
{
<meetodi kood>
}

Näiteks järgmine meetod liidab kaks ujukomaarvu ja väljastab summa samas vormingus.
public float AddNumbers(float liidetav1, float liidetav2)
{
return liidetav1 + liidetav1;
}

Selle meetodi nähtavus (accessibility) on klassist public, see tähendab, et meetodit saab
kutsuda ka teistest klassidest. Kui nähtavus on määratlemata, kuulub see klassi private, see
tähendab on kasutatavad vaid sama klassi piires. Nähtavustest on põhjalikumalt kirjas eraldi
peatükis.
Väljundi tüüp on meetodi poolt väljastatava muutuja või objekti tüüp. Kui meetodil ei ole otsest
väljundit, siis kasutatakse sõna void. Kui meetodi väljastatava muutuja tüüp ei ole void, siis peaks
meetod sisaldama käsku return ja sellele järgnevat väljastatavat muutujat. Käsku return saab
kasutada ka meetodi töö lõpetamiseks.
Järgnevas näites võrreldakse kahte stringi meetodi abil, mida saab kasutada nii kahe kui ka
kolme parameetriga. Kui kolmas parameeter on kas määratlemata või on false, siis suurtähti
eristatakse. Meetodi kolmandas kasutuses on esitatud ka parameetrite nimed, mille kasutamine
mõnikord parandab koodi loetavust. Parameetri nime võib kasutada kas kõikide või ka ainult osade
parameetrite esitamisel. Kui kõik parameetrid on esitatud nimega, siis võib neid esitada suvalises
järjekorras. Nimega parameetrid muudavad programmi aeglasemaks.
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bool CompareStrings(string s1, string s2, bool capitalize = false)
{
bool equal = false;
if (capitalize)
{
if (s1.ToUpper() == s2.ToUpper()) equal = true;
}
else
{
if (s1 == s2) equal = true;
}
}

return equal;
string lause1 = "c# kood";
string lause2 = "C# kood";
bool samaLause;
samaLause = CompareStrings(lause1, lause2); // samaLause = false
samaLause = CompareStrings(lause1, lause2, true); // samaLause = true
samaLause = CompareStrings(s1: lause1, s2: lause2); // Siin on parameetrite nimed

Ümarsuslud meetodi nime järel on kohustuslikud nii meetodi deklareerimisel kui ka
kasutamisel. Ka siis, kui meetodil ei ole parameetreid.
Vaikimisi algab C keeltes koodi täitmine meetodist Main(), kuid atribuudiga [STAThread] saab
koodi käivitamise kohaks märkida ka mõne teise objekti.
Kõik C# keele klassid sisaldavad meetodit Equals(), mis kontrollib objektide võrdsust.
Enamikel juhtudest on meetod Equals() samaväärne C# keele tehtega ==. Seejuures kaks eraldi
objektideks instantsseeritud sama väärtusega muutujat on võrdsed nii tehte == järgi kui ka meetodi
Equals() abil võrreldes.
Kaks erandit on string tüüpi muutujate võrdlemisel. Esiteks, kui võrreldavad sama sisuga
tekstid ei ole mõlemad deklareeritud string tüüpi muutujaks, näitab == tehe ebavõrdsust. Teiseks
― kui üks võrreldavatest string objektidest on tühi, siis == annab tulemuseks false, Equals()
annab vea (NullReferenceException). Proovi näiteks järgmist koodi.
object nimi = "Kalle";
char[] tähed = { 'K', 'a', 'l', 'l', 'e' };
object munimi = new string(tähed);
Console.WriteLine(nimi + "==" + munimi + " tulemus on {0}", nimi == munimi);
Console.WriteLine(nimi + ".Equals(" + munimi + ") tulemus on {0}",
munimi.Equals(nimi));
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Delegaat
Delegaat koondab samade parameetritega ja sama väljunditüübiga funktsioone. Järgnevas
näites deklareeritakse delegaat ja kaks sama tüüpi parameetritega lambda väljenditena esitatud
funktsiooni, kus kasutatakse delegaati. Delegaate kasutavad muuhulgas sündmused.
delegate float ProcessDelegate(float p1, float p2);
static float Multiply(float p1, float p2) => p1 * p2;
static float Divide(float p1, float p2) => p1 / p2;
static float MultiplyOrDivide(float f1, float f2, string operation)
{
ProcessDelegate process;
if (operation == "M")
process = Multiply;
else
process = Divide;
}

return process(f1, f2);

Delegaat hoiab viiteid funktsioonidele.
Anonüümne meetod
Koodireal kasutatuna võib meetod olla anonüümne, st ilma nimeta. Anonüümne meetod
defineeritud delegaadina ja tulemus omistatakse kas delegaadile või sündmuse haldajale. Näites
toodud rida lisab nupu button1 vajutusele funktsiooni, mis omistab textBox1 tekstiks "0".
Anonüümsed meetodid on peaaegu täielikult asendatavad lambda väljenditega.
button1.Click += delegate (object s, EventArgs e) { textBox1.Text = "0"; };

Action ja Func
Nimeruum System sisaldab toimingutüüpe Action, mis ei väljasta väärtust ja Func, mis on
väljundiga. Need võimaldavad lihtsaid meetodeid lühemalt kirja panna. Toimingul võib olla sisend,
nagu on järgmise koodi esimeses näites. Sõnale Action järgnevates nurksulgudes < > on
sisendparameetri tüüp, võrdusmärgile järgnevates ümarsulgudes on väljendis kasutatud muutuja
nimi. Näidetes on kasutatud Lambda väljendeid.
Action<int> toiming1 = (int x) => Console.WriteLine("Write {0}", x);
Action toiming_Valmis = () => Console.WriteLine("Valmis");
toiming1(1);
toiming_Valmis();

Üldistatud funktsioon Func on alati väljundiga. Nurksulgudes < > on sisendparameetrite tüübid
ja viimasena väljundi tüüp.
Func<int, string> func1 = (x) => string.Format("See tunnus = {0}", x);
Console.WriteLine(func1(5));
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Tüübil Action on üks parameeter ja ei ole väljundväärtust. Tüübil Func on üks parameeter
ja on väljundväärtus.
Asünkroonne meetod
Asünkroonne meetod vabastab protsessori lõime (thread) kuniks märgisega await tähistatud
tegum (Task) tehtud saab. Asünkroonne meetod aitab protsessori tööd tõhusamaks muuta pikemate iseseisvate arvutuste, failide üles- ja allalaadimise ja aega nõudvate andmebaasioperatsioonide
ajal ning suure koormusega veebilahenduste puhul. Kiirelt toimiva arvutuse puhul pole asünkroonse
meetodi järele olulist vajadust. Tasub siiski silmas pidada (veebi)lahenduse võimekust vastu pidada
laiendamisele ja märksa intensiivsemale kasutusele (scalability). Asünkroonsete meetodite eelised
ilmnevad eelkõige veebiserveri ülekoormuse korral. Asünkroonseid meetodeid käsitletakse ka
peatükis 5.6.3.

2.7.6. Funktsioonide kattumine
Funktsioone eristatakse nende signatuuride järgi. Signatuuri moodustab funktsiooni nimi ja
parameetrid, väljundi tüüp ei ole signatuuri osa. Näiteks järgmises koodis on kaks sama nimega
funktsiooni maksimumväärtuse leidmiseks, üks täisarvudest ja teine ujukoma arvudest. Kattuva
nimega funktsiooni adresseerimisel ei ole tarvis täpsustada, millist sama nimega varianti soovitakse
kasutada ― käivitatav funktsioon sõltub parameetriks oleva muutuja tüübist.
static int MaxValue(int[] intArray)
{
int MaxVal = intArray[0];
foreach (int val in intArray)
{
if (val > MaxVal) MaxVal = val;
}
return MaxVal;
}
static double MaxValue(double[] doubleArray)
{
double MaxVal = doubleArray[0];
foreach (double val in doubleArray)
if (val > MaxVal) MaxVal = val;
return MaxVal;
}

Sama klass võib sisaldada sama nimega meetodeid, kui nende meetodite parameetrid on
erinevad.
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2.7.7. Struktuurid
Struktuurid on muutujate ja funktsioonide konteinerid nagu klassidki. Järgmises näites luuakse
struktuur Klient, mis sisaldab eesnime, perenime ning ees- ja perenime ühendamise funktsiooni.
Moodulis Main on struktuuri kasutamise näide.
struct Klient
{
public string Eesnimi;
public string Perenimi;
public string Nimi() => eesnimi + " " + perenimi;
}
static void Main()
{
Klient minaIse;
minaIse.Eesnimi = "Kalle";
minaIse.Perenimi = "Remm";
}

Console.WriteLine(minaIse.Nimi());

Struktuurid on sarnased klassidele. Klass on mudel, mille alusel luuakse objekte, struktuur on
objektitüüp. Struktuuri moodustamisel ei ole tarvis kasutada sõna new, sest struktuur
instantsseeritakse deklareerimisel alati. Klassid toetavad omaduste pärimist, struktuurid mitte.
Klasse saab deklareerida staatilistena, struktuure mitte. Struktuuri väärtus võib olla null, klassil
mitte. Vt ka ptk Loend ja struktuur.
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2.8. Objektide nähtavus

Objektide ja meetodite nähtavus (accessibility) määrab nende kasutatavuse piirid.
Nähtavusklasside määramiseks kasutatakse järgmisi sõnu.
public tähendab, et objekti saab kasutada kõigist projektiga seotud klassidest. Avaliku muutuja

nime alguses soovitatakse kasutada suurtähte.

private nähtavusega objekt on kasutatav vaid klassi piires. Kui nähtavus on määratlemata,
kuulub see siia klassi.
internal piirab nähtavuse kompileeritud failiga (assembly) ― seega üldjuhul projektiga.
protected piirab nähtavuse sama klassi ja sellest tuletatud klassidega.

Lisaks nähtavusele võib muutuja olla staatiline static. Staatilised objektid hoitakse arvuti
mälus ühe koopiana arvutiprogrammi kogu toimimisaja vältel. Staatilises meetodis saab kasutada
vaid staatilisi muutujaid ja argumente. Kui üldiselt tuleb objekti meetodite kasutamiseks objekt
esmalt instantsseerida, siis staatilist meetodit käivitatakse klassi nime abil.
Staatiline meetod käivitatakse klassi nime, mittestaatiline objekti nime abil.
Järgnevas näites moodustatakse klass Temperature, milles on üks mittestaatiline meetod
ToFahrenheit() ja teine staatiline meetod FahrenheitToCelsius(). Järgneb näide mõlema
meetodi kasutusest. Märka erinevust.
public class Temperature
{
public double TCelsius { get; set; }
public double ToFahrenheit()
{
double fahrenheit = (TCelsius * 9 / 5) + 32;
return fahrenheit;
}

}

public static double FahrenheitToCelsius(double fahrenheit)
{
double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
return celsius;
}

static void Main()
{
Temperature t = new Temperature();
t.TCelsius = 100;
double tF = t.ToFahrenheit(); // Mittestaatiline meetod.
double tC = Temperature.FahrenheitToCelsius(tF); // Staatiline meetod.
}
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2.9. Teated sündmustest

Sündmuse ehk teate ehk teate sündmusest (event) kutsub esile mingi üks objekt, sündmusest
on mõjutatud ja sündmust haldavad teised objektid. Sündmust esile kutsunud (event raising) klassi
nimetatakse teatajaks (publisher), teadet saavaid klasse tellijateks (subscribers). Sündmus on näiteks
ekraanil olevale nupule vajutus või klaviatuuril oleva klahvi vajutus. Sündmuse haldaja (event
handler) on meetod, mis määrab sündmusele järgnevad toimingud. Sündmuse haldaja parameetrid
ja väljund peab vastama sündmuse delegaadiga määratud nõuetele.
Ühel teatel võib olla mitu tellijat, ühel tellijal mitu teatajat. Kui teatel pole ühtegi tellijat, siis
teadet ei saadeta. Vaikimisi saadetakse teade koheselt kõigile tellijatele, aga on olemas ka meetodid
sündmuste asünkroonseks haldamiseks.
Teataja määrab, millal teade saata, tellijast sõltub, kuidas teatele reageerida.
Järgnevas näites on nupu button_7 vajutamisel käivituv C# kood. Parameeter sender viitab
sündmust esile kutsunud objektile, selle abil saab teate saatjat ja tema omadusi tuvastada ja
kasutada. Parameeter e edastab sündmuse argumendid, kliki puhul näiteks kursori asukoha (x ja y
koordinaadi pikslites) teataja pinnal. Sündmuse toimel lisatakse lahtris textBox1 olevale tekstile üks
number 7.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text += "7";
}

Sündmus on mitte ainult nupu vajutus veebilehel. Sündmus võib olla mistahes objekti mistahes
muutus. Hiireklahvi vajutamisel käivitub lausa mitu sündmust. Näiteks hiire vasaku klahvi topeltvajutuse korral registreeritakse terve rida sündmusi (MouseDown event, Click event, MouseClick
event, MouseUp event, MouseDown event, DoubleClick event, MouseDoubleClick event, MouseUp
event), millest igaühega saab siduda mingi järgneva toimingu.
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2.10. Atribuudid

Nimeruum System.Attribute sisaldab üle 500 .Net raamistiku atribuudi, mille abil saab
mõjutada klasside toimimist. Atribuudid kirjutatakse kantsulgudes klassi või muu objekti ette eraldi
reale. Atribuutide lisamist nimetatakse koodi dekoreerimiseks.
Näiteks saab atribuudi abil saata teateid meetodi kasutajale. Järgnevas näites on meetod

Method1 märgitud aegunuks ja selle asemel soovitatakse kasutada meetodit NewMethod1.
public class Class1
{
[Obsolete("Please use NewMethod1")]
public void Method1()
{
}
public void NewMethod1()
{
}
}

Meetodi Method1 kasutamisel saab vihje (tooltip) ja soovituse kasutada meetodit NewMethod1
(joonis 2-2). Kui atribuudile lisada parameeter true, on vihje asemel veateade, mis tõkestab koodi
kompileerimise.

Joonis 2-2. Soovitus kasutada teist meetodit (hallil taustal).
Veel mõned näited atribuutidest.
[DebuggerStepThrough] ― koodi silur (debugger) ei peatu selle atribuudiga dekoreeritud
klassis isegi siis, kui seal on peatumismärgis.
[DebuggerDisplay()] ― määrab koodi silumisel kursoriga objektile liikumisel kuvatavad
atribuudid. Näiteks kui ümarsulgudes on "x = {x} y = {y}" ja klassil on väljad x ja y, siis kuvatakse
väljade x ja y väärtused, näiteks kujul x = 5 y = 18. NB! Kui valik: Tools → Options → Debugging →
Show raw structure of objects in variables on sisse lülitatud, siis [DebuggerDisplay()] atribuute
ignoreeritakse.
[Conditional("DEBUG")] ― selle atribuudiga tähistatud meetod ja samuti selle meetodi
käivitamised on nähtavad vaid koodi silumisel.
[STAThread] ― selle atribuudi puudumine koodi algusest võib tekitata tõrkeid rakenduse

samaaegselt toimivate lõimede vahelises suhtluses.

[Serializable()] ― määrab, et objekt teisendatakse XML stringiks või binaarseks baidijadaks
selle seisundi kiireks taasloomiseks mälus, andmebaasis või failis. Tänu serialiseerimisele saab objekti
saata teisele rakendusele või veebiteenusele. Binaarselt serialiseeritud kujul saab saata privaatset
teavet.
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Atribuudi loomine ja lugemine
Uus atribuut tuleb luua klassina, mis pärib omadused klassilt Attribute. Atribuudi klassi eel peab
olema uue atribuudi kasutusatribuut, näiteks kujul [AttributeUsage(AttributeTargets.All,
Inherited = false, AllowMultiple = true)]. Seejuures AttributeTargets võib olla ka
Method, Class, Property, Event vm. Seejärel saab loodud atribuudi lisada sihtobjektile, omadusele,
sündmusele vm. Tavaks on atribuudi nimi lõpetada sõnaga Attribute ja kasutada koodis selle
kutsumiseks lühemat nime ilma sõnata Attribute. Näites esitatud atribuut Help kuvab kasutajale
vihjeid, atribuut Check kontrollib sisendväärtuse vastavust etteantud tingimusele. Atribuudi
väärtuse vaatamiseks tuleb kasutada nimeruumi System.Reflection. Selline, nii öelda sisekaemus
(reflection) annab programmile võime lugeda oma metaandmeid, jälgida enda toimimist ja võtta
vastu otsuseid; muudab aga programmi toimimise aeglasemaks.
Järgnevas näites defineeritakse algul kaks uut atribuudiklassi. Neist esimene on rakendatav
igasugustele objektidele, teine vaid omadustele. Seejärel defineeritakse klass Costumer ja
dekoreeritakse see klass, selle klassi üks väli ja üks meetod eelpool loodud atribuutidega. Seejärel
loetakse ja kuvatakse konsoolile selle klassi enda, siis klassi omaduse ja klassi meetodi Help-atribuudi
tekst ning siis klassi omaduse Check-atribuut.
[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
class HelpAttribute : Attribute
{
public string HelpText { get; set; }
}
[AttributeUsage(AttributeTargets.Property)]
class CheckAttribute : Attribute
{
public int MaxLength { get; set; }
}
[Help(HelpText = "See on kliendi klass")]
class Customer
{
private string _CustomerCode;
[Help(HelpText = "See on kliendi omadus")]
[Check(MaxLength = 10)]
public string CustomerCode
{
get { return _CustomerCode; }
set { _CustomerCode = value; }
}

}

[Help(HelpText = "See on kliendi klassi meetod")]
public void Add()
{
}

static void Main()
{
foreach (Attribute attr in typeof(Customer).GetCustomAttributes(true))
{
HelpAttribute HelpAttr = attr as HelpAttribute;
Console.WriteLine(HelpAttr.HelpText);
}
foreach (var prop in typeof(Customer).GetProperties())
{
var attrs = (HelpAttribute[])prop.GetCustomAttributes(typeof(HelpAttribute));
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foreach (var attr in attrs)
{
Console.WriteLine("{0}: {1}", prop.Name, attr.HelpText);
}
var method = typeof(Customer).GetRuntimeMethod(nameof(Customer.Add),
new Type[] { });
var attribute = method.GetCustomAttribute<HelpAttribute>();
Console.WriteLine("{0}: {1}", prop.Name, attribute.HelpText);

}

}

var atrs =
(CheckAttribute[])prop.GetCustomAttributes(typeof(CheckAttribute));
foreach (var attr in atrs)
{
Console.WriteLine("{0}: {1}", prop.Name,
"maxLength = " + attr.MaxLength);
}
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2.11. Lambda väljendid ja LINQ

Lambda väljendid on funktsioonide lihtsustatud kirjapaneku viis. Lambda väljend kirjeldab tehte
mustrit, see koosneb ümarsulgudes olevatest parameetritest, lambda operaatorist (=>) ja C#
avaldisest selle järel. Lambda väljendi tulemus sõltub vaid väljendis olevatest parameetritest, muud
seadistused tulemust ei mõjuta. Lambda operaatorit loetakse "muutub" (goes to). Lambda arvutust
(λ arvutus) kasutatakse matemaatilises loogikas ja funktsionaalprogrammeerimises. Lisaks C# keelele
saab neid kasutada ka näiteks keeltes C++ v11, F#, Delphi, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, R,
Smalltalk Visual Basic .NET 9.
Lambda väljendid kompileeritakse samasuguseks CLR koodiks nagu ka tavapärased C#
funktsioonid ja programmi töö kiirust nende kasutamine ei muuda, küll aga saab kood lühem ja
asjatundjale kiiremini jälgitav. Lambda väljendid võimaldavad lühidalt vormistada päringuid muutujakogusse. Andmekogusse suunatud lambda päringu jaoks on enamasti tarvis nimeruumi Linq
vahendeid.
Lambda väljendite kasutamine ei muuda C# programmi töö kiirust.
Operaator => eraldab parameetreid ja avaldist, see ei tähista otsest tehet. Lambda väljendi
parameetrid võivad olla deklareeritud tüübiga või määratlemata tüübist. Viimasel juhul järeldab
tüübi kompilaator. Kui parameetreid on vaid üks, ei ole ümarsulud selle ümber vajalikud. Kui väljendi
tulemus ei ole muutuja väärtus, st on konstant või toiming, võib parameeter puududa. Lambda
väljendi parameetrid võivad olla näiteks järgmisel kujul.
Func<int, int> multiplyByFive = x => x * 5;
Func<int, int, int> sumTwo = (int a, int b) => a + b;
Func<int, int, int> add = (a, b) => a + b;
Func<double> pi = () => Math.PI;
Action<string> write = s => Console.WriteLine(s);

Eeltoodud väljendite kasutuse näited.
void LINQ_usage()
{
var result = multiplyByFive(10);// result = 50;
result = sumTwo(5, 20);// result = 25;
result = add(5, 20);// result = 25;
var p = pi();
write("Done");
}

LINQ (Language Integrated Query) on objektorienteeritud päringukeel. Päringuga loetakse
andmeid andmeallikast. LINQ andmeallikad võivad olla erinevat tüüpi: XML fail, SQL Server
andmebaas, mälus hoitavad andmestikud ja struktuurid C# programmis. LINQ funktsioonide
kasutamiseks C# programmis tuleb koodi päisesse lisada viide selle nimeruumile Linq kujul:
using System.Linq;. Tüüpilised LINQ päringu tingimused on from, mis määrab andmeallika, where
mis määrab filtri ja select, mis täpsustab väljastatavate elementide tüübi. Kusjuures neid märksõnu
kasutatakse vastupidises järjekorras võrreldes SQL päringuga. Peamised LINQ päringu meetodid on
koos näidetega loetletud tabelis 6.
LINQ on objektorienteeritud päringukeel.
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Tabel 6. Peamised objektide pärimise meetodid nimeruumis System.Linq. Näidetes kasutatakse
siinsamas peatükis allpool loodud klassi Prof ja loetelu Profs.
Meetod
All<TSource>()

Kirjeldus ja näide
Kontrollib, kas kõik elemendid vastavad tingimusele.
bool kõikVanad = Profs.All(p => p.AgeInYears > 60);

Any<TSource>()

Kontrollib, kas mõni element vastab tingimusele.
bool m6niNoor = Profs.Any(p => p.AgeInYears < 40);

Average()

Tunnuse keskmine. Tulemus vormindatakse muutuja tüübi järgi.
double keskminevanus = Profs.Average(p => p.AgeInYears)

Concat<TSource>()

Ühendab kaks kogumit.
IEnumerable<string> mKoos = m1.Concat(m2);

Contains<TSource>()

Kontrollib, kas kogum sisaldab mingit elementi.
bool bxOn = märgid.Contains("bx");

Count<TSource>()

Elementide arv kogumis. Pane tähele, et massiividel on sama
tähendusega omadus Array.Length;, mis on kiirem.
int n = märgid.Count();

Distinct<TSource>()

Väljastab üksteisest erinevad väärtused.
IEnumerable<string> kasutatudMärgid = märgid.Distinct();

First<TSource>()

Väljastab esimese elemendi, mis vastab antud tingimusele, kui
tingimus on esitatud.
Prof vanim = Profs.First(p => p.AgeInYears > 60);

GroupBy<TSource,
TKey>()

Grupeerib objektid antud tunnuse järgi.

Last<TSource>()

Väljastab viimase elemendi, mis vastab antud tingimusele, kui
tingimus on esitatud.

IEnumerable<IGrouping<string, string> query =
Profs.GroupBy(p => p.Institution, p => p.Surname);

Prof vVana = Profs.Last(p => p.AgeInYears > 60);

Max()

Väljastab suurima väärtuse. Tulemus vormindatakse muutuja tüübi
järgi.
int maxAge = Profs.Max(p => p.AgeInYears);

Min()

Väljastab väikseima väärtuse. Tulemus vormindatakse muutuja
tüübi järgi.
int maxAge = Profs.Min(p => p.AgeInYears);

OrderBy<TSource,
TKey>()

Järjestab objektid antud tunnuse järgi.

OrderByDescending
<TSource, TKey>()

Järjestab objektid antud tunnuse järgi alanevas järjekorras.

IEnumerable<Prof> orderedProfs = Profs.OrderBy(p =>
p.DateOfBirth);

IEnumerable<Prof> orderedProfs =
Profs.OrderByDescending(p => p.DateOfBirth);
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Pöörab objektide järjekorra vastupidiseks.
List<Prof> ProfsReversed = Profs.Reverse();

Single<TSource>()

Väljastab ühe tingimusele vastava objekti. Kui tingimusele vastab
enam kui üks objekt, siis annab veateate.
try
{

Prof Mänd = Profs.Single(p => p.Surname == "Mänd");
}
catch (InvalidOperationException)
{ Console.WriteLine("Loetelus on mitu Mändi."); }

Sum()

Väljastab summa.
double sumAge = Profs.Sum(p => p.AgeInYears);

Take<TSource>()

Väljastab antud arvu objekte kogumi algusest.
IEnumerable<Prof> Profs = Profs.OrderBy(p =>
p.DateOfBirth).Take(2);

TakeWhile<TSource>()

Väljastab objektid kogumi algusest kuni tingimus on tõene.
List<Prof> p2 = orderedProfs.TakeWhile(p => p.AgeInYears
> 60).ToList();

ThenBy<TSource, TKey>()

Järjestamine teise tunnuse järgi.
IEnumerable<Prof> Profs1 = Profs.OrderBy(p =>
p.Surname).ThenBy(p => p.Name);

ThenByDescending
<TSource, TKey>()

Järjestab objektid teise tunnuse järgi alanevas järjekorras.

Union<TSource>()

Ühendab kaks kogumit.

IEnumerable<Prof> orderedProfs =
Profs.OrderByDescending(p =>
p.DateOfBirth).ThenByDescending (p => p.Name);

LINQ päringute kasutusala on laiem kui vaid SQL päringuid toetavad andmebaasid, LINQ
objektidega kaudu on keerukaid päringuid koostada lihtsam kui pikkade SQL lausetena; VS annab
LINQ päringute kirjutamisel vihjeid ja kompileerimisel kontrollib päringu süntaksi. LINQ päringud on
paraku aeglasemad kui SQL laused C# koodis, sest LINQ on vaid SQL lausete vahendaja. Suhtlus SQL
andmebaasiga toimub ka LINQ päringute puhul ikkagi SQL keeles.
LINQ on SQL vahendaja, mis kasutab objekte.
LINQ päringud kirjutatakse kas päringu süntaksiga või meetodi süntaksiga. Päringu süntaks on
pikem ja meenutab SQL päringuid (va järjekord from, where, select). Meetodi süntaksi kasutamisel
tuleb objekti nime järele punkt lisada ja VS pakub selle objekti meetodeid. Enamasti saab LINQ
meetodi kirjutada lambda väljendina.
Selle peatüki näidetes kasutatakse struktuuri Prof, mis on deklareeritud järgmises näidiskoodis.
Vanuse arvutamise meetod ei ole selles näites päris täpne, sest ei arvesta ajavööndeid, kus isik
sündis ja kus on ta praegu, ega liigaastaid ega kella nihutamise võimalikku mõju.
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public struct Prof
{

}

public
public
public
public
public
public

string Name { get; set; }
string Surname { get; set; }
string Institution { get; set; }
DateTime DateOfBirth { get; set; }
bool Male { get; set; }
int AgeInYears { get; set; }

public Prof(string name, string surname, string institution,
DateTime dateOfBirth, bool male)
{
Name = name;
Surname = surname;
Institution = institution;
DateOfBirth = dateOfBirth;
Male = male;
TimeSpan diff1 = DateTime.Now.Subtract(dateOfBirth);
DateTime Age = DateTime.MinValue + diff1;
AgeInYears = Age.Year - 1; //MinValue is 1/1/1
}

Järgmises näites on professorite nimekirja lisatud konkreetsed isikud ning seejärel valitakse
professorid vanuses üle 60 a. algul LINQ päringuga ja siis lambda väljendi abil.
static void Main()
{
CultureInfo ci = new CultureInfo("et-EE");
//Funktsioon, mis teisendab teksti kujul sünnikuupäeva DateTime vormingusse
Func<string, DateTime> strToDate = (x) => DateTime.ParseExact(x,
"dd.MM.yyyy", ci);
List<Prof> Profs
{
Profs.Add(new
Profs.Add(new
Profs.Add(new
true));
Profs.Add(new
true));
Profs.Add(new
true));
Profs.Add(new
Profs.Add(new
false));
}

= new List<Prof>();
Prof("Ülo", "Mander", "ÖMI", strToDate("11.01.1954"), true));
Prof("Tõnu", "Oja", "ÖMI", strToDate("28.06.1955"), true));
Prof("Jaak", "Jaagus", "ÖMI", strToDate("24.12.1956"),
Prof("Tiit", "Tammaru", "ÖMI", strToDate("04.02.1972"),
Prof("Toomas", "Tammaru", "ÖMI", strToDate("03.05.1968"),
Prof("Raivo", "Mänd", "ÖMI", strToDate("02.12.1954"), true));
Prof("Marika", "Mänd", "EMÜ", strToDate("11.12.1954"),

Console.WriteLine("Professorid vanuses üle 60 a LINQ süntaksi abil.");
var selectedProfs =
from p in Profs
where p.AgeInYears > 60
select new Prof(p.Name, p.Surname, p.Institution, p.DateOfBirth, p.Male);
foreach (Prof p in selectedProfs)
{
Console.WriteLine("Nimi : " + p.Name + " " + p.Surname + " \t\tVanus: " +
p.AgeInYears);
}
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Console.WriteLine("Professorid vanuses üle 60 Lambda väljendi abil (meetodi
süntaks).");
foreach (Prof p in Profs.FindAll(e => (e.AgeInYears > 60)))
{
Console.WriteLine("Nimi : " + p.Name + " " + p.Surname + " \t\tVanus: " +
p.AgeInYears);
}
}

Järgmises näites moodustatakse teatmetabel professorite loetelust. Seejärel kuvatakse
professorite nimed sünniaasta kaupa.
ILookup<int, string> lookupTable = Profs.ToLookup(e => e.DateOfBirth.Year, e =>
e.Surname + ", " + e.Name);
Console.WriteLine("Professorid sünniaastate kaupa");
foreach (var groupItem in lookupTable)
{
Console.WriteLine(groupItem.Key);
foreach (var obj in groupItem)
{
Console.WriteLine(obj);
}
}

Järgnevas näites moodustatakse veel mõned väljavõtteid ja kokkuvõtteid professorite loetelust
kasutades lambda väljendeid. Pane tähele, et pole oluline, mis tähte kasutatakse lambda väljendis
objekti tähistamiseks. See täht ei tohi vaid olla kasutusel mõne muutuja tähistamiseks. Järgnevates
näidetes tähistab muutuja p üksikut professorit muutujakogus, täht e aga sama objekti lambda
väljendis. Need muutujad võiksid olla ka sama tähistusega.
Console.WriteLine("Professorid vanuse järjekorras");
foreach (Prof p in Profs.OrderBy(e => e.DateOfBirth))
{
Console.WriteLine("Nimi : " + p.Name + " " + p.Surname + " \t\tVanus: " +
p.AgeInYears);
}
Console.WriteLine("Keskmine vanus = " + Profs.Average(e => e.AgeInYears) +
"\n");
Console.WriteLine("Nendest professoritest noorim on " + Profs.Min(e =>
e.AgeInYears) + " aastane.\n");
Console.WriteLine("Kaks noorimat on:");
foreach (Prof p in Profs.OrderByDescending(e => e.DateOfBirth).Take(2))
{
Console.WriteLine(p.Name + " " + p.Surname);
}
Console.WriteLine("\nProfessorid vanuses üle 60 a");
foreach (Prof p in Profs.FindAll(e => (e.AgeInYears > 60)))
{
Console.WriteLine("Nimi : " + p.Name + " " + p.Surname + " \t\tVanus: " +
p.AgeInYears);
}
Console.WriteLine("\nNendest professoritest töötavad ÖMIs:");
foreach (Prof p in Profs.FindAll(e => e.Institution == "ÖMI"))
{
Console.WriteLine("Nimi : " + p.Name + " " + p.Surname);
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}
Console.WriteLine("\nKas professorite loetelus on naisi?");
if (Profs.Exists(e => e.Male == false))
{
Console.WriteLine("Jah, nimestikus on naissoost professoreid.");
}
else
{
Console.WriteLine("Ei, nimestikus ei ole naissoost professoreid.");
}
Console.WriteLine("\nNimestikus on " + Profs.Count(e => e.Surname == "Mänd") + "
professorit perenimega Mänd.\n");

LINQ päringuga valitud üksikobjektide sirvimiseks ja käsitsemiseks kasutatakse foreach
kordust. Seejuures rakendub LINQ päring alles foreach tsükli käivitamisel. Kui moodustatud kogumi
liikmeid kasutatakse foreach korduses, siis ei ole vajadust kogumi tüüpi täpsustada ja saab kasutada
kogumite üldist liidest IEnumerable<>. Kui soovitakse saada kindlat tüüpi kogumit, siis tuleb uue
kogumi tüüp deklareerida. Järgnevas näites on kaks alternatiivset võimalust uue kogumi
moodustamiseks LINQ meetodiga. Esimesel real moodustatakse kordumatute string tüüpi märkide
komplekt üldise kogumina, teisel real teisendatakse kogum tüübiks List<string>.
IEnumerable<string> kasutatudMärgid1 = märgid.Distinct();
List<string> kasutatudMärgid2 = märgid.Distinct().ToList();

Lisaks siin näites esitatud ToList() meetodile sisaldab nimeruum Linq veel kogumi tüübi
teisendamise meetodeid: ToArray(), ToDictionary() ja ToLookup().
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2.12. Toimingud failidega

Väliste failide C# koodis kasutamise vahendid on nimeruumis System.IO. Kokku on selles .NET
versiooni 4.8 nimeruumis 37 klassi. Neist veerand (12) käsitlevad vigu ja tõrkeid, teine veerand (14)
pakuvad meetodeid järjestikuste baitide lugemiseks ja kirjutamiseks, 8 sisaldavad failisüsteemi
adresseerimise klasse (tabel 7), ülejäänud kolm tegelevad atribuutide ja argumentidega.
Instantsseerimisest ja staatilistest meetoditest vaata alapeatükist Instantsseerimine.
Tabel 7. Failisüsteemi adresseerimise klassid nimeruumis System.IO.
Klass
File

Directory
Path
DriveInfo
FileInfo
DirectoryInfo

FileSystemInfo
FileSystemWatcher

Kirjeldus
Staatilised meetodid faili loomiseks, teisaldamiseks, kopeerimiseks,
ümbernimetamiseks, kustutamiseks, avamiseks ning sisu ja atribuutidega
manipuleerimiseks. Objekt tuleb iga kord täisnimega adresseerida, igal
kasutuskorral toimub turvakontroll. Sama objekti korduval kasutamisel on
klassi FileInfo meetodid tõhusamad.
Staatilised meetodid kataloogide loomiseks, teisaldamiseks, kopeerimiseks,
ümbernimetamiseks, kustutamiseks ja töökataloogi määramiseks. Sama
objekti korduval kasutamisel on klassi DirectoryInfo meetodid tõhusamad.
Meetodid faili aadressiga (kataloogi nimi + faili nimi + faili laiend)
manipuleerimiseks.
Annab ligipääsu tähega tähistatud ketta atribuutidele (tüüp, nimi, maht,
vaba ruum, juurkataloog).
Instantsseerimist nõudvad meetodid faili loomiseks, teisaldamiseks,
kopeerimiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks, avamiseks ning sisu ja
atribuutidega manipuleerimiseks.
Instantsseerimist nõudvad meetodid kataloogide loomiseks, teisaldamiseks,
kopeerimiseks, ümbernimetamiseks ja kustutamiseks. Sama objekti korduval
kasutamisel on selle klassi meetodid tõhusamad kui klassi Directory
meetodid.
Klasside FileInfo ja DirectoryInfo baasklass, mis võimaldab samaaegset
objektidena manipuleerimist nii failide kui ka kataloogidega.
Failide ja kataloogide jälgimise meetodid.

Näide teksti kujul andmete lugemisest meetodiga File.ReadAllLines() on WPF harjutuses.
Näide faili kopeerimisest on järgnevas alapeatükis.

2.12.1. Instantsseerimine
Allpool esitatud koodis on näide faili kopeerimisest teise nime alla staatilise klassi File ja
objekti instantsseerimist nõudva klassi FileInfo meetodiga. Neist esimese puhul osutatakse
manipuleeritavale failile iga kord uuesti kasutades faili täisnime. Teise puhul instantsseeritakse fail
objektiks ja edasised toimingud saavad toimuda sama objektiga. Sama erinevus on klasside
Directory ja DirectoryInfo vahel.
string path1 = @"c:\temp\MyTest1.txt";
string path2 = @"c:\temp\MyTest2.txt";
File.Copy(path1, path2);
FileInfo fi = new FileInfo(path1);
fi.CopyTo(path2);
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Staatilise meetodi kasutamisel ei kulu ressurssi instantsseerimisele, kuid instantsseeritud
objekti korduvkasutus on reeglina säästlikum kui analoogilise staatilise meetodi kasutus.
Instantsseerimist mittenõudvad klassid ja meetodid on staatilised ― need esinevad vaid ühe
kordusena.
Instantsseerimine on üksikobjekti moodustamine objektiklassist.

2.12.2. Voogedastus
Striim (stream) on voona edastatav (voogedastatav) baidirida ― järjestikuste baitide kujul
andmete lugemine või kirjutamine. Kuni baitide voogu käsitletakse abstraktsena, siis ei ole oluline,
kas baite loetakse või kirjutatakse failist, mälust, veebiteenusest, klaviatuurilt või muust seadmest.
Kõik vood toetavad lisaks järjestikusele lugemisele ja kirjutamisele ka lugemise või kirjutamise koha
määramist (Seek() funktsioon). Voogedastuse klasse on nimeruumis System.IO (tabel 8).
Tabel 8. Voogedastuse klasse nimeruumis System.IO.
Klass
FileStream
MemoryStream
Stream
BinaryReader
BinaryWriter
StreamReader
StreamWriter

Kirjeldus
Voog failist lugemiseks ja faili kirjutamiseks.
Voog mälust lugemiseks ja mällu kirjutamiseks.
Abstraktne voog. FileStream ja MemoryStream pärivad selle klassi
meetodid.
Loeb baite antud voost ja esitab need vajalikku tüüpi muutujana.
Kirjutab muutuja väärtusele vastavad baidid voosse.
Loeb tähemärke baidivoost või failist. Tulemus võib sõltuda kodeeringust.
Kirjutab antud kodeeringus tähemärgid. Tulemus võib sõltuda kodeeringust.

Voog tuleks selle kasutamise järel sulgeda kas otseselt meetodiga Dispose või siis kaudselt
pesastades voo plokki using(){ } nagu on järgnevas näites. Viimane on eelistatum, kuna sulgeb
voo automaatselt. Järgnev koodinäide on mingis kataloogis olevate failide kopeerimisest teise
kataloogi kahe FileStream klassi voo abil. Failide sisu ja vorming FileStream klassi kasutamist ei
mõjuta.
string startDirectory = @"C:\Users\kalle_r\TMP";
string endDirectory = @"C:\Users\kalle_r\TMP1";
if (!Directory.Exists(endDirectory)) Directory.CreateDirectory(endDirectory);
foreach (string fname in Directory.EnumerateFiles(startDirectory))
{
using (FileStream sourceStream = File.Open(fname, FileMode.Open))
{
using (FileStream dStream = File.Create(endDirectory +
fname.Substring(fname.LastIndexOf('\\'))))
{
sourceStream.CopyTo(dStream);
}
}
}
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Näide tekstiridade lugemisest StreamReader klassi voo abil. Tähemärkide kodeeringuks on siin
märgitud ASCII. Nii StreamReader kui ka StreamWriter klassi voog teisendab baidid tähemärkideks.
Vaikimisi kasutatakse UTF-8 kodeeringut.
string fileName = @"C:\Users\kalle_r\MingiFail.txt";
try
{

using (StreamReader sr = new StreamReader(fileName,
System.Text.Encoding.ASCII))
{
string line;
while ((line = sr.ReadLine()) != null)
{
Console.WriteLine(line);
}
}

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

Näide tekstijada ja tekstiridade kirjutamisest StreamWriter voo abil. Loodava voo teine
parameeter näitab, kas tekst lisada või kirjutada failis olev tekst üle. Tähemärkide kodeeringuks on
siin märgitud Unicode. Tekstijada on siin tärniridade vahel olev tekst, ridadena kirjutatakse c:\ kettal
olevate kataloogide loetelu.
string header = "*******************************************" +
Environment.NewLine + "Kataloogid C kettal" +
Environment.NewLine +
"*******************************************" +
Environment.NewLine;
string fileName = @"C:\Users\kalle_r\MingiFail.txt";
DirectoryInfo[] cDirs = new DirectoryInfo(@"c:\").GetDirectories();
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fileName, false,
System.Text.Encoding.Unicode))
{
sw.Write(header);
foreach (DirectoryInfo dir in cDirs)
{
sw.WriteLine(dir.Name);
}
}

2.12.3. Tähemärkide kodeering
Kodeeringud on koos omaduste ja meetoditega on nimeruumis System.Text.Encoding (tabel
9 ja 10).
Eesti riigi poolt sätestatud eesti keele ISO süsteemi kodeering on ISO 8859-15. Sellele vastab
koodileht Windows-28605, mille märgid on olemas ka Windows-1252 kodeeringus.
Unicode on rahvusvaheline standard kirjamärkide kodeerimiseks. Kui ei ole täpsustatud, kas
kasutatakse UTF-32, UTF-16, UTF-8 või UTF-7 vormingut, siis kasutatakse Windows süsteemis UTF-16
ja mujal UTF-8 vormingut. Number UTF vormingu nimes tähistab ühe tähemärgi hoidmiseks vajalikku
bittide arvu.
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ASCII (American Standard Code for Information Interchange) on seitsmebitine kodeering, mis
hõlmab vaid esimest 128 Unicode märki. Mõnikord peetakse ASCII kodeeringut 8-bitiseks, mis
tekitab segadust. Kui vajatakse 8-bitist kodeeringut, oleks õigem kasutada UTF-8 vormingut.
Kodeeringut saab määrata kas koodilehe numbri järgi või nime järgi.
Encoding en = Encoding.GetEncoding(28605);
Encoding en1 = Encoding.GetEncoding("windows-1253");

Tabel 9. Kodeeringu peamised omadused nimeruumis System.Text.Encoding.
Nimi
ASCII
BigEndianUnicode
BodyName
CodePage
Default
EncodingName
HeaderName
WindowsCodePage

Kirjeldus
ASCII (7-bitine) tähestik, milles on esimesed 128 Unicode märki.
UTF-16 vorming big endian baidijärjestusega, mida kasutatakse näiteks TCP
protokollis, Motorola ja Apple protsessorites. IBM protsessorid kasutavad
litte endian baidijärjestust.
Kasutatava kodeeringu nimi. Näiteks iso-8859-15.
Kasutatava kodeeringu koodilehe number. Näiteks 28605.
Operatsioonisüsteemis parajasti kasutava koodilehe kodeering.
Kasutatava kodeeringu nimi inimesele paremini loetaval kujul. Näiteks Latin
9 (ISO).
Kodeeringu päise nimi. Näiteks iso-8859-15.
Windows süsteemi koodilehe number. Näiteks 1252.

Tabel 10. Kodeeringu peamised meetodid.
Nimi
Convert(Encoding,
Encoding, Byte[])
GetBytes(String)
GetChars(Byte[])
GetString(Byte[])

Kirjeldus
Konverteerib baitide massiivi ühest kodeeringust teise.
Konverteerib märgijada baitide massiiviks.
Konverteerib baitide massiivi märkide massiiviks.
Konverteerib baitide massiivi märkide jadaks.

2.12.4. Pakitud vood ja failid
Nimeruumis System.IO.Compression olevates klassides ( tabel 11) on meetodid voo tihendamiseks ja taastamiseks (kokku ja lahti pakkimiseks) ning failide zip arhiividega manipuleerimiseks.
Nimeruumi kasutamiseks tuleb projektile lisada viide teegile System.IO.Compression.FileSystem.dll.
C# koodifaili päises peaks olema using System.IO.Compression;.
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Tabel 11. Nimeruumi System.IO.Compression klassid koos viitadega MSDN dokumentidele.
Klass

Kirjeldus

Meetodite näited

DeflateStream

Voo pakkimine ja lahti pakkimine kasutades BeginRead(...), BeginWrite(...),
algoritmi Deflate.
CopyTo(...), Read(...), Write(...)

GZipStream

Voo pakkimine ja lahti pakkimine kasutades BeginRead(...), BeginWrite(...),
algoritmi GNU Zip.
CopyTo(...), Read(...), Write(...)

ZipArchive

Toimingud arhiivis olevate failidega.

CreateEntry, GetEntry, Entries.

ZipArchiveEntry

Toimingud ühe arhiivis oleva failiga.

Open, Delete.

ZipFile

Staatilised meetodid arhiivi loomiseks failist või CreateFromDirectory,
kataloogist, arhiivis oleva faili avamiseks ja ExtractToDirectory
failide arhiivist lahti pakkimiseks.

Järgneva näite esimene meetod pakib kõik antud kataloogis olevad failid ühte arhiivi ja annab
arhiivile nime. Teine meetod kopeerib antud arhiivis olevad failid teise kataloogi. Kolmas meetod
kasutab pakitud faili loomiseks voogu. Failist binaarse voo (using (FileStream fs =
File.OpenWrite(outPath))) võib samahästi moodustada ka käsuga
using (FileStream fs = new FileStream(outPath, FileMode.Create))

või
using (FileStream fs = File.Open(outPath, FileMode.Create)). Näites on eelistatud

lühemat esitusviisi.

using System;
using System.IO.Compression;
namespace MyApp
{
partial class Program
{
static void CreateZIP(string path, string zipPath)
{
ZipFile.CreateFromDirectory(path, zipPath);
}
static void ExtractZIP(string zipPath, string extractPath)
{
ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
}

}

}

static void CompressFile(string inPath, string outPath)
{
byte[] bytes = File.ReadAllBytes(inPath);
using (FileStream fs = File.OpenWrite(outPath))
using (GZipStream gzs = new GZipStream(fs,
CompressionMode.Compress))
{
gzs.Write(bytes, 0, bytes.Length);
}
}
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2.12.5. Mitmebaidiste muutujate lugemine binaarse faili teatud kohast
Oletame, et on tarvis lugeda muutuja väärtus baidijadana esitatud binaarse faili teatud kindlalt
positsioonilt. Sellised baidijadad on näiteks Clark Labs toodetud tarkvara Idrisi rasterfailid. Seejuures
võib muutuja olla nii ühebaidine, kahebaidine (C# tüüp short, Idrisi failitüüp Integer) kui ka neljabaidine (float, Idrisi failitüüp Real). Baidijadast ja ühebaidisest Idrisi rasterfailist kindlal rea ja veeru
numbriga määratud positsioonil oleva väärtuse leidmine on triviaalne ― see on vastava järjekorranumbriga piksli väärtus. Piksli järjekorranumber (ID) ristkülikukujulises rastris võrdub veergude arv
(Nc) korda rea number (row) pluss veeru number (col), kus ridade ja veergude nummerdus algab
nullist ning piksliridu loetakse ülevalt alla ja veerge vasakult paremale.
pixelID = Nc * row + col
Järgnevas koodis on meetodid, millega RASA kalkulaator loeb lokaalväärtusi Idrisi rasterfailidena
hoitavatest
andmekihtidest.
Baidi
lugemiseks
saab
kasutada
meetodit
FileStream.ReadByte(), nagu järgnevas näites. Tulemuse vormimine baidiks on vajalik, kuna
vaikimisi väljastab meetod tulemuse Int32 vormingus. Paraku on see meetod ebaefektiivne, sest
moodustab esmalt puhver-massiivi kõigist failis olevatest baitidest. Teiseks, klassil FileStream
puuduvad meetodid teiste arvutüüpide lugemiseks.
static byte ReadByte(string path, int position)
{

byte buff = 255;//Andmete puudumist tähistav väärtus
using (FileStream file = File.OpenRead(path))
{

}

if (position >= 0 && position <= file.Length)
{
file.Position = position;
buff = (byte)file.ReadByte();
}
else buff = 255;

}
return buff;

MicroSoft soovitab binaarsete failide lugemiseks kasutada klassi BinaryReader, millel on
rikkalikult meetodeid arvuvormingute, tähemärkide ja kahendväärtuste lugemiseks. Seega võiks
üksiku baidi, lühikese täisarvu ja murdarvu lugemiseks eelistada järgmisi meetodeid.
static byte ReadByte(string path, int position)
{
byte buff = 255;//Andmete puudumist tähistav väärtus
using (FileStream file = File.OpenRead(path))
if (position >= 0 && position <= file.Length)
{
file.Position = position;
using (BinaryReader binReader = new BinaryReader(file))
{
binReader.BaseStream.Position = position;
buff = binReader.ReadByte();
}
}
}

return buff;

static short ReadShort(string path, int position)
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short buff = short.MinValue;
//Andmete puudumist tähistav väärtus
using (var file = File.OpenRead(path))
{
if (position >= 0 && position <= file.Length)
{
using (BinaryReader binReader = new BinaryReader(file))
{
binReader.BaseStream.Position = position;
buff = binReader.ReadInt16();
}
}
}
return buff;

static float ReadFloat(string path, int position)
{
float buff = float.NaN;
//Andmete puudumist tähistav väärtus
using (var file = File.OpenRead(path))
{
if (position >= 0 && position <= file.Length)
{
using (BinaryReader binReader = new BinaryReader(file))
{
binReader.BaseStream.Position = position;
buff = binReader.ReadSingle();
}
}
}
return buff;
}

72

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

2.13. Kompileeritud teegid

VS ja C# projektides kasutatavad kompileeritud failid on eelkõige dll kujul klasside hoidlad (class
library) ehk teegid, harvem exe failid. Teek (library) on alamprogrammide (klasside, struktuuride,
meetodite ja funktsioonide) hoidla korduvaks kasutamiseks erinevates tarkvaraprojektideks. Teegis
olevad meetodid võivad lugeda ja edastada andmeid ja väljastada konstante. Teegid loetakse mällu
ja seotakse projektiga enamasti selle käivitamisel, kuid võimalik on ka nende ühte faili kokku
kompileerimine.
Teek ei ole iseseisvalt käivitatav.
Klasside ja nende meetodite paigutamine eraldi teekidesse võimaldab samu meetodeid
kasutada erinevates rakendustes. Ka programmeerimiskeele C# objektid on dll failis
(Microsoft.CSharp.dll). Kompileeritud failis olev kood on kasutaja eest varjatud, mis annab võimaluse
projekti üle anda või avalikustada nii, et mõnede klasside ja meetodite kood jääb varjatuks.
Teegis on kompileeritud klassid. Sama teeki saab kasutada mitmes projektis.
Siiski on olemas meetodid kompileeritud failide dekompileerimiseks. Seejuures saab .NET
raamistiku ühiskeelde kompileeritud faile suhteliselt lihtsast originaalkoodiks tagasi dekompileerida
(Wikipedia); vahendeid selleks on nii tasulisi (Redgate) kui ka tasuta (ILSpy, JustDecompile, dotPeek).
Kompileeritud .NET raamistiku failide dekompileerimise tõkestamiseks saab VS keskkonnas tasuta
kasutada lisapaketti Dotfuscator Community (Warren 2019, installeerimisõpetus, kasutamisõpetus).
Dotfuscator pakleti kommertsversioon on tasuline. Dekompileerimine aitab leida tarkvaravigu ja
tõrgete põhjusi ka siis, kui puudub ligipääs originaalkoodile. Kui kompileeritud teek sisaldab
mitteavalikke algoritme, ühenduslauseid andmeallika juurde, isikuandmeid vms, siis tuleks
dekompileerimist tõkestada.

2.13.1. Teegi loomine
Teegi loomiseks VS ja C# vahenditega tuleb lahendusse lisada Class Library tüüpi projekt, mille
põhilised VS 2019 pakutavad variandid on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

.NET Standard,
.NET Framework,
.NET Core,
WPF User Control,
Windows Forms Control,
Windows Runtime Component UWP rakendustele.

Neist .NET Standard on kõige universaalsem, see on teiste alustuumik, . NET Framework toetab
lisaks standardversioonile ka ASP.NET ja Windows Forms tüüpi rakendusi, .NET Core toetab ASP.NET
Core tüüpi veebirakendusi ja on kasutatav väljaspool Windows süsteemi, Windows esitlusalusest
WPF (Windows Presentation Foundation) on juttu peatükis 4.2, Windows vormid on klassikalised
(arhailised) Windows rakendused (ptk 4), universaalne Windows platvorm (UWP) on ühtne alus
erinevatele seadmetele (ptk 6).
Klasside nimeruumid, mida saab kasutada, on nendes projektitüüpides mõnevõrra erinevad,
aga klasside esitusviis C# koodis on ikka sama. Koodifaili päises on viited kasutatavatele
nimeruumidele, sellele järgneb nimeruum, nimeruumis klassid ja klassidel on meetodid.
Ka teegis olevate klasside nimeruum peab olema määratud.
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Teegifailis olevad klassid võivad kasutada meetodeid teisest teegist. Näiteks ruumistatistika
veebikalkulaator ja veel mõned Kalle Remmi loodud tarkvarajupid kasutavad teeki LSTATS.dll, mis
omakorda kasutab mõnede statistikute arvutamisel statistikafunktsioone pakkuvaid teeke
Accord.Statistics.dll ja Meta.Numerics.dll.
Välise teegi kasutamisel tuleb jälgida selle ühilduvust projekti tüübiga. Tegusad arendajad
moodustavad eri projektitüüpidele, näiteks Windows universaaläpile ja .NET Core projektile, eraldi
dll failid. Kui teek on NuGet hoidlas, on selle projektile lisamine kõige ladusam NuGet paketihalduri
abil (Tools → NuGet Package Manager). UWP rakendused eeldavad paketihalduri kasutamist, muud
tüüpi projektile saab välist dll faili lisada ka viitena (reference).

2.13.2. Regressioonivõrrandit väljastav teek
Järgmises näites on nimeruumis Regression klass Linear, mille meetod RegressionFormula
väljastab html tekstiks kirjutatud regressioonivõrrandi. Sisendiks on vaatlusvektorid, milles on sõltuv
muutuja double Y ja määratlemata arv seletavaid tunnuseid List<double> X. Pane tähele, et
projekti päises on viide nimeruumile Meta.Numerics.Statistics, mis asub eraldi teegis.
Meta.Numerics on avatud koodiga vabavaraline teek, mille on kirjutanud David Wright. Teegi
saab alla laadida gitHub veebilehelt. Allpool esitatud koodi kasutamiseks tuleb ClassLibrary tüüpi
projektis valida menüüst Tools → NuGet Package Manager → Manage NuGet Packages for Solution.
Seejärel valida avanenud akna menüüst Browse ja sisestada selle all olevale käsureale
Meta.Numerics. Vali Meta.Numerics by David Wright ja lisa parempoolses paneelis linnuke
projektile, kuhu soovid teegi lisada (joonis 2-3). Vajuta Install.
using System.Collections.Generic;
using Meta.Numerics.Statistics;
namespace Regression
{
public class Case
{
public List<double> X; // Seletavad tunnused
public double Y; // Funktsioontunnus

}

public Case(double y, List<double> x)
{
Y = y;
X = x;
}

public class Linear
{
public static string RegressionFormula(List<Case> Cases)
{
int nv = Cases[0].X.Count + 1;//X muutujate arv
MultivariateSample sample1 = new MultivariateSample(nv);
double[] variables = new double[nv];
double regr_b;
foreach (Case juht in Cases)
{
variables[0] = juht.Y;
for (int i = 1; i < nv; i++) variables[i] = juht.X[i - 1];
sample1.Add(variables);
}
FitResult regression = sample1.LinearRegression(0);
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//Indeks 0 tähistab, et sõltuv tunnus on esimene
double intercept = regression.Parameters[0].Estimate.Value;
string formula = "Y = ";
if (intercept != 0)
{
formula += string.Format("{0:0.######}", intercept);
}
for (int i = 1; i < nv; i++)
{
regr_b = regression.Parameters[i].Estimate.Value;
if (regr_b != 0)
{
if (regr_b > 0)
formula += " + ";
else
formula += " ";
formula += string.Format("{0:0.######}", regr_b) +
"<b>x<sub>" + i + "</sub></b>";
}
}

}

}

}

return formula;

Koodi dll faili kompileerimise järel saab seda kasutada mõnes teises projektis lisades projektile
viite sellele dll failile. Kasutamise näide on peatükis 6.1.

Joonis 2-3. Paketi Meta.Numerics lisamine projektile ClassLibraryStandard.
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2.14. Toimingud joonistega

Nimeruumis System.Drawing on klassid ja struktuurid, mis sisaldavad meetodeid kujutiste (nii
rasterpildi kui ka tekstistiili) töötlemiseks. Selle teksti kirjutamise ajal oli klasse 38 ja struktuure 8.
Osa neist on esitatud tabelis 12.
Tabel 12. Nimeruumi System.Drawing klasse.
Klass

Kirjeldus

Bitmap

Üldine kahemõõtmeline rasterpind. Sisaldab meetodeid rasterkujutise loomiseks
ja salvestamiseks, üksikpikslite värvi muutmiseks.

Brush

Vahendid graafiliste kujundite täitmiseks värviga.

Font

Teksti vormistuse stiil.

Graphics

Joonise pind ja joonistamise vahendid, mis on seotud kas seadmega, eelneva
kujutisega või .Net raamistiku elemendiga. Sisaldab vahendeid nii vektorkujul
objektide (sirge, kõver, suletud kõver, kaar, ellips, ristkülik, polügoon, viil) kui ka
teksti, rasterpindade ja ikoonide lisamiseks joonisele. Samuti meetodid joonise
pööramiseks, suuruse muutmiseks, servade lõikamiseks, punktide asukoha
teisendamiseks, kujutise kopeerimiseks ekraanilt.

Icon

Vahendid ikoonide loomiseks failis või jadas olevast kujutisest.

Image

Kujutise klass, mis on aluseks klassidele Bitmap ja Metafile. Kujutise algne
failiformaat on omaduses RawFormat. Kujutise saab salvestada soovitud
failivormingusse meetodiga Save. Valida on järgmiste failitüüpide vahel: bmp,
emf, exif, gif, guid, icon, jpeg, memoryBMP, png, tiff, wmf.

ImageAnimator

Vahendid kaadritest koosneva kujutise animeerimiseks.

Pen

Vahend joonte joonistamiseks.

Point

Punkti lisamiseks joonise koordinaatides määratud kohta.

Rectangle

Atribuutides määratud suurusega ristkülik joonise koordinaatides määratud
kohta.

Region

Joonise ala piirkond, mille saab määratleda ala piiravate ja omavahel ühendatud
vektorelementide või olemasoleva piirkonna abil. Piirkonda saab täiendada teise
piirkonna või graafiliste elementide nende osadega, mis selle piirkonnaga ei kattu.
Analoogiliselt saab piirkonna osi eemaldada ja leida nii kattuvat piirkonna osa kui
ka kattuvat graafilise elemendi osa. Saab kontrollida, kas punkt paikneb antud
piirkonnas. Saab piirkonda nihutada ja pöörata.
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2.15. Toimingud kujutistega

Nimeruum System.Drawing.Imaging täiendab nimeruumi System.Drawing funktsionaalsust.
Siin on täiendavad 16 klassi ja 16 loendiobjekti tüüpi rasterpildi toimetamiseks. Selle teksti
kirjutamise ajal oli neid klasse ja loendiobjekti tüüpe. Osa neist on esitatud tabelis 13.
Tabel 13. Nimeruumi System.Drawing.Imaging klasse.
Klass

Kirjeldus

BitmapData

Kujutise atribuudid, nagu piksli kõrgus ja laius, piksli formaat, skaneerimislaius ja
suund.

ColorMap

Määrab pikslite värvi muutmise.

ColorPalette

Määrab 32-bitised ARGB värvid.

FrameDimension

Kujutise dimensioonid (mitmeleheküljelise kujutise lehekülg, lahutus ja aeg).

ImageAttributes

Meetodid pikslite värvusega manipuleerimiseks kujutise kuvamisel.

ImageFormat

Määrab kujutise vormingu (bmp, emf, exif, gif, guid, icon, jpeg, memoryBmp, png,
tiff, wmf). Kujutise vormingu saab määrata kujutise salvestamisel.

Metafile

Määrab metafaili, mille järgi salvestatakse või esitatakse graafilisi kujutisi.

2.15.1. Kujutised failis ja andmebaasis
Kujutis, nagu ka muud failid, on mingile vormingule vastav baidijada. Seega saab kujutist salvestada andmebaasiväljale. Enamasti on siiski mõistlikum hoida kujutisi failidena, sest andmeserveris
hoidmisel lisandub suurem lisakulu nii salvestusmahu kui serveri ülalpidamise mõttes. Failidega on
lihtsam manipuleerida ja failidest on kujutisi lihtsam vaadata. SQL andmebaasi varbinary, filestream
või image vormingus väljale salvestamine võib olla õigustatud, kui see hõlbustab turvakoopiate
tegemist, ligipääsuõiguste seadistamist, kujutiste sidumist täiendavate väljadega või andmete
sünkroonset kasutust.
Failide kasutamisel tuleb failidega seotud tunnused hoida kas failidest eraldi asuvas andmebaasis või siis kirjutada failiga seotud tunnused faili atribuutideks. Kujutiste puhul saab kasutada faili
päises olevaid Exchangeable image file format (Exif) märgiseid ( Exif märgiste koodid).
Filestream salvestab iga baidijada omaette failina ja puhverdamiseks kasutatakse Windows
failisüsteemi puhvreid ning tänu sellele ei koormata SQL serveri puhvreid. See väljatüüp tagab suurte
failide kiire lugemise. Alla paari MB failide puhul on päringud varbinary vormingust kiiremad.
Varbinary võimaldab salvestada igasuguseid baidijadu.
Image vormingut uuemad SQL serveri versioonid enam ei toeta. Selle asemel soovitatakse
kasutada varbinary vormingut. Ka varasemad image vormingus väljad tuleks konverteerida
varbinary(max) vormi.
Järgnevad näited meetoditest. CreatePath tuletab vaatlusala numbrist kataloogi hierarhilises
kataloogide süsteemis, kus tasemeteks on kümned, sajad ja tuhanded. From_DB_TO_File loeb
andmebaasis hoitud fotod mille PID > 7150 failidesse, mis on kataloogides vastavalt vaatlusala
numbrile. Add_Author lisab pildi autori nime kujutiste Exif märgistesse, INSERT_From_File lisab
failis oleva foto andmebaasi varbinary tüüpi väljale ja UPDATE_From_File uuendab andmebaasis
oleva binaarse välja faili binaarsele sisule vastavaks. Pane tähele @ märgi kasutamist nii erimärkide
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kasutamisel string tüüpi muutujas kui ka SQL päringu parametriseerimisel viimases kahes meetodis.
SQL päringute parametriseerimisest tuleb juttu veel peatükis 3.4.
Need meetodid on moodustatud taimkatte näidisalade andmebaasi kasutajaliidese jaoks, kuid
on rakendatavad erinevat tüüpi C# rakendustes, nagu WinForms, UWP või ASP.NET.
static string CreatePath(int VID, string juur)
{
//VID on faili number, näiteks 1117.
//Loodav kataloog, kui juur on C:\ANDMED\Fotod, on siis C:\ANDMED\Fotod\1\1\1\1117
int tuhanded, sajad, kümned;
double tmp;
tmp = VID / 1000;
tuhanded = (int)Math.Floor(tmp);
tmp = (VID - 1000 * tuhanded) / 100;
sajad = (int)Math.Floor(tmp);
tmp = (VID - 1000 * tuhanded - 100 * sajad) / 10;
kümned = (int)Math.Floor(tmp);
}

return juur + @"\" + tuhanded + @"\" + sajad + @"\" + kümned + @"\" + VID;

void From_DB_TO_File(string connectionString)
{

List<Tuple<int, string>> failid = new List<Tuple<int, string>>();
int VID;
string failinimi;
string välja = @"\\Digiarhiiv.ut.ee\Digiarhiiv_E\AladePildid\";

string päring1 = "SELECT VID,failinimi FROM PILDID WHERE PID>7150;";
byte[] img;
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(päring1, conn))
using (SqlDataReader reader1 = cmd1.ExecuteReader())
while (reader1.Read())
{

}

VID = (int)reader1[0];
failinimi = (string)reader1[1];
failid.Add(new Tuple<int, string>(VID, failinimi));

foreach (Tuple<int, string> fail in failid)
{
VID = fail.Item1;
failinimi = fail.Item2;
string path = CreatePath(VID, välja);

}

}

}

using (SqlCommand cmd2 = new SqlCommand(päring2, conn))
{
cmd2.Parameters.AddWithValue("@nimi", failinimi);
MemoryStream str = new MemoryStream();
img = (byte[])cmd2.ExecuteScalar();
Directory.CreateDirectory(path);
File.WriteAllBytes(path + @"\" + failinimi, img);
}

static PropertyItem createPropertyItem()
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{//PropertyItem on nimeruumist System.Drawing.Imaging

var ci = typeof(PropertyItem);
var o = ci.GetConstructor(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance |
BindingFlags.Public, null, new Type[] { }, null);
}

return (PropertyItem)o.Invoke(null);

static void Add_Author(int VID, string failinimi, string autor)
{//Lisab fotode failidesse autori nime
string sisse = @"\\Digiarhiiv.ut.ee\Digiarhiiv_E\Aladepildid\";
string välja = @"\\Digiarhiiv.ut.ee\Digiarhiiv_E\AladeSuuredPildid\";
string path = CreatePath(VID, sisse) + @"\" + failinimi;
//Siin eeldatakse, et fail paikneb kataloogis, mis on tuletatud vaatlusala
numbrist VID
PropertyItem authorProp = createPropertyItem();
authorProp.Id = 40093;
authorProp.Type = 1;
authorProp.Value = System.Text.Encoding.GetEncoding("ucs-2").GetBytes(autor);
authorProp.Len = authorProp.Value.Length;
using (Image img = Image.FromFile(path))
{
img.SetPropertyItem(authorProp);
path = CreatePath(VID, välja);
Directory.CreateDirectory(path);
path += @"\" + failinimi;

}

}

img.Save(path);

void INSERT_From_File(string path, string strConnection, string tabelinimi,
string väli)
{

}

byte[] buffer = File.ReadAllBytes(path);
string päring = "INSERT INTO @tabelinimi (@väli) VALUES (@image);";
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConnection))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(päring, conn))
{
cmd.Parameters.AddWithValue("@tabelinimi", tabelinimi);
cmd.Parameters.AddWithValue("@väli", väli);
cmd.Parameters.AddWithValue("@image", buffer);
cmd.ExecuteNonQuery();
}
}

void UPDATE_From_File(string path, string strConnection, string tabelinimi,
string väli, string tingimus)
{
byte[] buffer = File.ReadAllBytes(path);
string päring = "UPDATE @tabelinimi SET @väli = @image WHERE @tingimus;";
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConnection))
{
conn.Open();
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(päring, conn))
{
cmd.Parameters.AddWithValue("@tabelinimi", tabelinimi);
cmd.Parameters.AddWithValue("@väli", väli);
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cmd.Parameters.AddWithValue("@image", buffer);
cmd.ExecuteNonQuery();

2.15.2. Kujutis Eesti Maa-ameti WMS teenusest
Avalik WMS-teenus on võimaldab maa-ameti aluskaartide kasutamist erineva GIS-tarkvara,
nagu ArcGIS, MapInfo, MicroStation, AutoCAD, QGIS abil. WMS taustu saab kasutada ka omaloodud
tarkvaralahenduses. Proovi näiteks brauseri käsurealt sisestada järgmine aadress.
http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS
=HYBRID&STYLES=,,,,,,,,,,,,,,&CRS=EPSG:3301&BBOX=6375500,364500,6625500,748500&WIDTH=
800&HEIGHT=521&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE

Tulemuseks peaks olema png vormis Eesti kaart. Kui aadressi parameetreid muuta, saab
teistsuguse kaardi. Selliseid WMS-päringuid võib saata ka omaloodud rakendus. Näiteks ruumistatistika veebikalkulaatoris olevad taustad maa-ameti kaardina või kujutisena loetakse ja
teisendatakse veebilehele saadetavaks kujutiseks järgmise C# koodi abil.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;
using System.Globalization;
static readonly CultureInfo ci = new CultureInfo("en-US");
protected static async Task<Graphics> createGraphics(float ymin, float ymax,
float xmin, float xmax, Bitmap biImg, string back, string webRoot = "")
{
Graphics gOff = Graphics.FromImage(biImg);
gOff.Clear(Color.White);
if (back == "map")
{
string viit =
"http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&
LAYERS=HYBRID&STYLES=,,,,,,,,,,,,,,&CRS=EPSG:3301" +
"&BBOX=" + ymin.ToString("G", ci) + "," + xmin.ToString("G", ci) + "," +
ymax.ToString("G", ci) + "," + xmax.ToString("G", ci) +
"&WIDTH=" + biImg.Width + "&HEIGHT=" + biImg.Height +
"&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=FALSE";

}

using (HttpClient client = new HttpClient())
{
try
{
Stream imageStream = await client.GetStreamAsync(viit);
Image imwms = Image.FromStream(imageStream);
gOff.DrawImage(imwms, 0, 0);
}
catch
{ }
}
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else if (back == "OF")
{//Versioonis 1.1 peavad X ja Y olema teises järjekorras
string viit =
"http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&
LAYERS=EESTIFOTO&STYLES=,,,,,,,,,,,,,,&SRS=EPSG:3301" +
"&BBOX=" + xmin.ToString("G", ci) + "," + ymin.ToString("G", ci) + "," +
xmax.ToString("G", ci) + "," + ymax.ToString("G", ci) +
"&WIDTH=" + biImg.Width + "&HEIGHT=" + biImg.Height +
"&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=FALSE";
using (HttpClient client = new HttpClient())
{
try
{
Stream imageStream = await client.GetStreamAsync(viit);
Image imwms = Image.FromStream(imageStream);
gOff.DrawImage(imwms, 0, 0);
}
catch
{ }
}
}
else if (back == "cont")
{
string path = Path.Combine(webRoot, "images\\eestitaust.png");
try
{
using (Stream iStream = new FileStream(path, FileMode.Open))
{
Bitmap bitmap = new Bitmap(iStream);
bitmap.SetResolution(96.0F, 96.0F);
gOff.DrawImage(bitmap, 0, 0);
}
}
catch
{ }
}
return gOff;
}
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3. VS projekti andmeühendus

.NET raamistikku kuuluvaid andmeühenduse vahendeid tähistatakse terminiga ADO.NET.
Nimetus ADO.NET tuleneb selle eelkäia ― ADO (ActiveX Data Objects) tehnoloogia nimest. ADO.NET
tehnoloogia sisaldab ühenduse loomise vahendeid erinevat tüüpi andmepakkujatega (data
providers). ADO.NET tehnoloogia ühine joon on .NET raamistiku objekti andmestik (DataSet) loomine
algsetest. Puhverdatud andmestikku kantud andmetega saab manipuleerida originaalandmetest
eraldi, kuid andmestiku mälupuhvris hoidmine koormab mälu. ADO.NET andmepakkujaid saab
kasutada ka ilma puhverdatud andmestikku loomata, lugedes originaalandmed C# muutujaks SQL
käskude ja klassi DataReader abil. ADO.NET C# klassid on senini olnud .NET raamistiku nimeruumis
System.Data. Edaspidi on kavas nimeruum System.Data.SqlClient ühendada NuGet kaudu
installeeritavasse nimeruumi Microsoft.Data.SqlClient (Harp 2019).
Põhilised ADO.NET toetatud andmepakkuja tüübid on SqlClient (Microsoft SQL Server ja Azure
SQL andmebaaside ühendamiseks) ja Oracle ning OLE DB (Object Linking and Embedding) ja ODBC
(Open Database Connectivity) erinevat tüüpi andmebaaside ühendamiseks.
VS projekt võib olla ühendatud kas VS projekti koosseisu kuuluva lokaalse andmebaasiga või
projektivälise andmeserveriga. Lokaalset andmebaasi hoitakse projekti andmebaasifailis, mis on
nähtav vaid lokaalvõrgu kataloogis, mitte välisvõrgus. Kui kataloog on jagatud teistes arvutites
nähtavaks, siis muidugi ka jagatud kataloogis. Projektivälist andmebaasi haldab eraldi tarkvara
(database management system), mis pakub mitmesuguseid ühendusi ja andmeteenuseid. See võib
olla samas arvutis või eraldi andmeserveris või pilveteenusena.
C# projekti andmebaasiühendusest on õpetust ka Guru99 lehel.
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3.1. Lokaalne andmebaas

VS rakendustes kasutatav lokaalne andmebaas on enamasti kas SQL Server andmebaasi fail
laiendiga mdf või XML fail, UWP rakenduses vaid XML. MS Access tüüpi andmebaase ei soovitata,
tungivalt ei soovitata, enam kasutada.
Lisa rakendusele integreeritud andmebaas. Selleks mine lahenduse sirvijas (Solution Explorer)
hiirega projekti kataloogi App_Data ja vali parema hiireklahvi vajutusel avanevast menüüst Add →
New item → Data → SQL Server Database → anna andmebaasile nimi → Add.
Lokaalse andmebaasi lisamiseks projektile vali projekti nimel parema hiireklahvi alt Add New
Item → Data → SQL Server Database; XML faili puhul → XML File. Nüüd peaks .mdf laiendiga
andmebaasifail lahenduse sirvijas näha olema. Sellel parema klahviga klõpsates saab avada
andmeserveri sirvija (Server Explorer). Seal peaks olema näha avatud ühendus äsja loodud
andmebaasi ja selle andmebaasi komponendid: tabelid, vaated, funktsioonid jms. Vali andmeserveri
sirvijas oma uus andmebaas ja selles jaotus Tables. Alguses pole andmebaasis ühtegi tabelit. Tabelite
loomiseks saab kasutada VS vahendeid. Selleks vali parema hiireklahvi alt Add New Table.
Avaneb tabeli kujundamise vaade, milles on tabelivaade, disainvaade, T-SQL vaade ja vaade
võtmetele, piirangutele ja indeksitele. Tabeli nimi tuleks kirjutada T-SQL reale käsu CREATE TABLE
järele. Vaikimisi on seal skeemi nimeks [dbo] ja tabeli nimeks [Table]. Tabeli või selle muutuse
kirjutab andmebaasi vajutus nupule Update.
Juba loodud tabeli väljade muutmiseks mine hiirega tabeli nimele ja vali parema klahviga Open
Table Definition. Tee vajalikud muudatused tabeli struktuuri määravas SQL käsus ja vajuta Update.
Juba moodustatud tabeli nime muutmiseks tuleb kasutada eraldi käsku. Esimene sõna ülakomade
vahel on tabeli senine nimi, teine on uus nimi. Käivita käsk kolmnurksest nupust ja siis võid selle
sulgeda.
EXEC sp_rename 'Table', 'Tracking'

Tabeli loomise või muutmise käivitamiseks vali tabeli disainvaate kohalt Update → Update
Database. Mine parema hiireklahviga serveri lehitsejas (Server Explorer) andmebaasi nimele ja vali
Refresh. Uus tabel peaks ilmuma tabelite loetelusse.
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3.2. Välisandmed

Järgnevalt käsitleme välise andmebaasi kasutust. Näidetes on kasutatud andmebaasi AB6pe
andmeserveris digiarhiiv.ut.ee. Selle andmebaasi kasutamiseks peab arvuti olema Tartu Ülikooli
arvutivõrgus või siis tuleks luua VPN ühendus (seadistamise juhis). Andmeserverisse saab sisse logida
kasutajanimega Tudeng2017, salasõna on täpselt sama. Õppeandmebaasi on alajaotuses [dbo] on
tabelid [VAATLUSED], mis sisaldab taimkattevaatluste tulemusi ja [kooslusekoodid], milles on
taimkattekoosluste koodid ja vastavus kasvukohatüübiga.

3.2.1. Välise andmeühendusega projekti loomine
Andmebaasiühendusega konsooliprojekti lisamiseks VS lahendusse vali lahenduse nimel
parema hiireklahviga Add → C#, All Platforms, Console → Console App (.NET Framework). Anna
projektile nimi, näiteks AB6pe. Vali menüüst Project → Add New Datasource… → Database → Next
→ Dataset → Next → New Connection → Microsoft SQL Server → Continue.
Selle kursuse jaoks on loodud näidisandmebaasiga ühenduse loomiseks kirjuta serveri nimeks
Digiarhiiv, vali SQL Server Authentication. Kirjuta kasutajanimeks ja salasõnaks Tudeng2017. Nüüd
tuleb valida, kas lubada salasõna kirjutamist ühenduslausesse. Lubame seekord, kuna see on niikuinii
üsna avalik ühendus. Vali andmebaasiks AB6pe. Testi ühendust, kui ühendus on korras, siis vajuta
OK.
Nüüd küsitakse veel, kas lubada autentimisandmete kirjutamist ühenduslausesse. Lubame
seekord sedagi. Ühenduslausele tuleks anda ka nimi, näiteks AB6peConnectionString. Seejärel tuleb
valida andmebaasiobjektid, mida soovitakse projektis kasutada. Piisab tabelite valimisest. Projektile
lisatavale andmestikule (dataset) tuleks anda ka nimi. näiteks AB6peDataset. Projekti kataloogi
tekkis andmestiku nimega ja xsd laiendiga alajaotus. Selle topeltklõpsuga avamisel on näha objektide
graafiline vaade (joonis 3-1).
Andmestik koosneb puhverdatud andmebaasiobjektidest ja vahendajast ehk adapterist.
Andmestiku struktuuri saab muuta valides parema hiireklahvi alt tabeli nimel kas Add või Configure.
Lisame tabelite [Kooslus] ja[Vaatlus] ühenduse samanimelise välja [kood2005] kaudu. Vali mõlemad
ühendatavad tabelid ja siis parema hiireklahvi alt Add → Relation. Avanevas aknas vali väljad, mis
kahte tabelit ühendavad. Selles andmestikus tuleks leida väli [kooslus2005]. Samuti võiks ühendada
väljad [Kasvukohatyyp].[PaaliKKT] ja [Kooslus].[Paalikood] ning [Kasvukohatyyp].[PK] ja
[Kooslus].[PK]. VS näitab ühendust tabelite vahel peene joonena, mille asend paraku ei osuta seotud
väljadele (joonis 3-1). Ühenduse atribuutide vaatamiseks tuleb sellele klõpsata. Tabelite kirjete
vaatamiseks ava Server Explorer ja klõpsa andmeallikal digiarhiiv.AB6pe.dbo. Selle peale peaks
andmeühendus avanema, mida näitab roheline märgike selle ikoonil. Kui nüüd avada paremklõpsuga
andmestikuvaatel andmete eelvaate (Preview Data) aken, siis seal on vahendid tabelites olevate
andmete kuvamiseks.
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3.3. Olemiraamistik

Olemiraamistik (Entity Framework, EF) on andmekesksete rakenduste loomise tehnoloogia, mis
võimaldab kasutada suvalises relatsioonilises andmebaasis olevaid andmeid objektidena C# koodis.
EF rakendusel on kolm osa: kontseptuaalne ehk olemimudel (domain model), loogiline mudel (logical
model) ja füüsiline mudel (physical model). Kontseptuaalne mudel koosneb olemitest ja seostest
nende vahel, loogiline mudel tähistab andmebaasi tabeleid ja nende välisvõtmeid teiste tabelitega
sidumiseks, füüsiline mudel tähistab andmebaasisüsteemi ülesehitust ja optimeerimist. Füüsilise
mudeliga tegeleb andmebaasihaldur, olemimudeli kavandavad rakenduse projekteerijad,
programmeerija töötab põhiliselt loogilise mudeliga (andmebaasi tabelitega).
Olemiraamistiku abil moodustatakse olemimudeli objektide esindajad programmi koodis ja ei
ole tarvis luua andmestikku (Dataset) vahepuhvrina nagu on eespool kirjeldatud. Olemiraamistik
peaks lihtsustama andmebaasiandmetega manipuleerimist ja rakenduse koodi hooldamist, kuid on
pealisehitus, mis võib aeglustada rakenduse toimimist.
EF oli varem .NET raamistiku osa, kuid alates aastal 2013 avaldatud versioonist 6 on eraldi
installeeritav .NET raamistiku täiendus. EF võimekuse lisamiseks projektile vali menüüst Tools →
NuGetPackage Manager → Manage NuGet Packages for Solution → Browse, leia loetelust
EntityFramework. Kui arendad ASP.NET Core projekti, siis vali EntityFrameworkCore. Vali pakett ja
lisa linnuke selle projekti nime ette projektide loetelus, millele soovid EF lisada. Vajuta Install. Sulge
NuGetPackage Manager. Projekti viidete (References) loetelusse pidi lisanduma EntityFramework.
Ava oma projekti koodifail (Program.cs) ja lisa selle päisesse using System.Data.Entity;
(.NET raamistiku projekti puhul) või Microsoft.EntityFrameworkCore; (ASP.NET.Core projekti
puhul). Moodusta klassid objektidest, mida andmebaasis hoitakse. Eeskuju saab all olevast näitest.
Nüüd saab andmebaasis olevaid andmeid C# koodi abil vaadata. Kui soovid selleks kasutada
LINQ päringut, siis peab koodifaili päises olema viide using System.Linq;.
Järgneb näide rakendusest, mis kasutab olemiraamistiku ühendust eelpool kasutatud taimkattevaatluste andmebaasi. Ühenduslause on projekti konfiguratsioonifailis App.config. Pane tähele,
et iga C# klassiga seotud andmetabeli nimi on näidatud klassi nime ees olevas annotatsioonis. Kui
klass pole andmetabeli nime näitava annotatatsiooniga dekoreeritud, üritab olemiraamistik andmetabeli nime ise tuletada lisades klassi nimele inglise keele mitmuse lõpu s. Küsimärk välja tüübi järel
tähendab, et väli võib olla ka tühi. Klass VaatlusteContext moodustab System.Data.Entity klassi
objektidest andmestiku DBSet. Linq päringuga valitakse vaatlused, mille puistuvalemis on mändi
tähistav lühend Mä ja väljastatakse valitud vaatluste numbrid ja puistuvalemid.
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Data.Entity;
System.ComponentModel.DataAnnotations;
System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace AB6pe
{
[Table("Kasutaja")]
public class Kasutaja
{
[Key] public short ID { get; set; }
public string Nimi { get; set; }
}
[Table("P6hiala")]
public class Pohiala
{
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[Key] public byte PK { get; set; }
public string Nimi { get; set; }
public byte Jrk { get; set; }

[Table("Kooslus")]
public class Kooslus
{
[Key] public short Kood2005 { get; set; }
public int Jrk { get; set; }
public string Nimi { get; set; }
public byte PK { get; set; }
public byte KKTklass { get; set; }
public short PaaliKKT { get; set; }
public string Kommentaar { get; set; }
public short SisestajaID { get; set; }
public DateTime Sisestusaeg { get; set; }
public ICollection<Vaatlus> Vaatlused { get; set; } = new List<Vaatlus>();
}
[Table("Vaatlus")]
public class Vaatlus
{
[Key] public int VID { get; set; }
public DateTime Vaatlusaeg { get; set; }
public byte PK { get; set; }
public short Kood2005 { get; set; }
public byte? Katvus { get; set; }
public string Puistuvalem { get; set; }
public byte? I_r_katvus { get; set; }
public byte? II_r_katvus { get; set; }
public byte? III_r_katvus { get; set; }
public string I_r_puistu { get; set; }
public string II_r_puistu { get; set; }
public string III_r_puistu { get; set; }
public string I_r_muud { get; set; }
public string II_r_muud { get; set; }
public string III_r_muud { get; set; }
public string Muud_puud { get; set; }
public string Põõsarinne { get; set; }
public string Rohurinne { get; set; }
public string Märkmed { get; set; }
public string Vaatlejad { get; set; }
public DateTime? Alates { get; set; }
public DateTime? Kuni { get; set; }
public byte? Niiskus { get; set; }
public byte? Karbonaatsus { get; set; }
public bool? Vastuoluline { get; set; }
public string Vastuolu { get; set; }
public double PideWE { get; set; }
public double PideSN { get; set; }
public string Poly { get; set; }
public short? EsmaSisestajaID { get; set; }
public DateTime? EsmaSisestusaeg { get; set; }
public DateTime? ViimaneMuutmisaeg { get; set; }
public string Muutjad { get; set; }
public bool? Fotod { get; set; }
}
public class VaatlusteContext : DbContext
{
public DbSet<Vaatlus> Vaatlused { get; set; }
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DbSet<Kooslus> Kooslused { get; set; }
DbSet<Kasutaja> Kasutajad { get; set; }
DbSet<Pohiala> P6hialad { get; set; }
VaatlusteContext(): base("AB6peConnectionString")

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
using (var db = new VaatlusteContext())
{
var valitudVaatlused =
from v in db.Vaatlused
where v.Puistuvalem.Contains("Mä")
select v;
foreach (var v in valitudVaatlused)
Console.WriteLine("Vaatlus nr " + v.VID.ToString() + " Puistu: "
+ v.Puistuvalem);
}
Console.ReadKey();
}
}
}
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3.4. Andmeühenduse turvalisus

Infotehnoloogiliste rakenduse turvalisena hoidmine on pidev protsess, sest ei ole ette teada,
milliseid turvaauke edaspidi juba kasutatud tehnoloogiates avastatakse, millised nõrku kohti toovad
endaga kaasa alustarkvara uuendused ja milliseid uusi ründevõimalusi leiutatakse. Asjaolu, et keegi
pole teatanud turvaaukudest mingis rakenduses, ei tähenda, et neid seal ei oleks. Rakenduse
loomisel ei tule mõelda mitte ainult selle kasutajate ja andmete turvalisuse tagamisele. vaid tuleks
kavandada turvahooldus rakenduse kogu kasutusajaks.
Järgnevalt vaid mõned lihtsad printsiibid ja näpunäited algajale. Põhjalikumalt on ADO.NET
rakenduste turvalisusest kirjutanud M. Wenzel et al. 2017, lugeda tasub ka seal viidatud allikaid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna kasutajale vaid tingimata vajalikud õigused. Õigusi saab vajaduse korral lisada.
Ära näita kasutajale veateateid serveripoolsetest tõrgetest.
Valideeri kasutaja poolt serverisse saadetav teave ja andmed.
Parametriseeri tekstina koodis olevad SQL päringud (vt ptk 3.4.1).
Eelista kasutajate opsüsteemi, mitte rakenduse tasemel tuvastamist.
Arvesta, et kasutaja võib klõpsata kasutajaliidese igat komponenti ja saata päringu
mistahes url aadressile.
7. Muu keele (peale inglise keele) kasutamine andmeobjektide nimedes raskendab teiste
arendajate tööd sama andmebaasiga, kuid võib raskendada ka soovimatuid manipulatsioone.
8. Väldi IT lahenduse ülesehituse üksikasjade avaldamist.

3.4.1. SQL päringute parametriseerimine.
SQL päringud, millesse saab väärtusi dünaamiliselt lisada, sest avavad välja võimalikule
väärsisestusele. C# koodis saab dünaamiliselt parametriseerida väärtusi aga mitte väljade nimesid.
Parametriseeritud muutujad algavad märgiga @. Parametriseeritud väärtuse tüüp määratakse
automaatselt ja tekstimuutujat piiravaid ülakomasid pole tarvis.
Näiteks järgmine meetod õppeaine veebilahenduses väljastab tudengi eksamipileti numbri
antud õppeaines. Pane ka tähele, et using süntaksi abil avatud ühendus ja päring suletakse automaatselt, ka tõrke puhul. SQL süntaks ISNULL(@field,0) väljastab tühja välja puhul väärtuse 0.
public static byte TudengiPilet(string aine, string nimi)
{
byte piletiNr = 0;
string piletiväli = aine + "pilet
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(nimi))
{
using SqlConnection Conn = new SqlConnection(StrConn);
Conn.Open();
try
{
using SqlCommand com = new SqlCommand("SELECT ISNULL(" +
piletiväli + ,0) FROM Hinded WHERE LoweredUserName=@nimi;", Conn);
com.Parameters.AddWithValue("@nimi", nimi.ToLower());
piletiNr = (byte)com.ExecuteScalar();
}
catch
{ }
}
return piletiNr;
}
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4. Windows vormide tüüpi rakendus

Windows Forms (WinForms) tüüpi rakendus on klassikaline Windows programm, milles kesksel
kohal on aknad, tekstilahtrid ja menüüd ning mida juhitakse eelkõige nuppudele vajutades. Enamiku
ajast selline rakendus lihtsalt ootab, et kasutaja teeks midagi. WinForms lahendused kasutavad
suures osas olemasolevaid Windows platvormi elemente. Dot Net raamistiku arendamise algul oli
WinForms rakendus põhiline selle raamistiku vahendite kasutamise graafiline kasutajaliides. VS
graafiline arenduskeskkond, kus objekte saab töövahendite kastist Windows aknasse lohistada, on
algselt välja arendatud eelkõige just WinForms tüüpi rakenduste loomiseks. Paraku tugineb
WinForms rakenduste tehnoloogia paarkümmend aastat vanadele alustele ja aastal 2014 teatas
Microsoft, et WinForms tuge oluliselt edasi ei arendata.
WinForms rakendused töötavad vaid Windows platvormil ja ei võimalda graafiliselt nii küllusliku
kasutajaliidese loomist kui WPF rakendused. WinForms rakenduse kujundus on kirjas koodifaili
alguses, seega samas programmeerimiskeeles (reeglina VB või C#), mis funktsioonidki. Kui edev
kujundus ei ole oluline ja rakendust on tarvis mingi arvutuse või muude protsesside käivitamiseks ja
juhtimiseks või siis andmete sirvimiseks Windows arvutis, siis on WinForms lahendus täiesti sobiv
valik. WinForms tehnoloogial on mõningaid eeliseid: see on kaua kestnud ning stabiliseerunud ja
korralikult dokumenteeritud; lihtsa WinForms lahenduse loomine läheb üsna kiiresti, tõenäoliselt
kiiremini kui WPF rakenduse loomine, kus suurem tähelepanu on kujundusel. Taustal toimuvate
arvutuste kiirust sõltub arvutusalgoritmi valikust, kujundus seda ei mõjuta.
Windows vormi kujundust määrava koodi moodustab VS, arendaja saab kasutada
vastastikmõjulisi elemente ja nende omadusi. Vormiga seotud sündmusi juhtiv kood on
eraldi failis.
Tänu ClickOnce tehnoloogiale saab WinForms rakenduse uuendused paari hiireklõpsuga serveri
aadressile saata, kus kohast saavad kasutajad rakenduse oma arvutisse installida. Samuti suudab
WinForms rakendus kontrollida uuema versiooni olemasolu installeerimisaadressil ja end
automaatselt uuendada. See võimaldab vigade parandust ja rakenduse jätkuvat arendust pärast selle
avaldamist.
Lihtsa kasutajaliidesega rakenduse loomisel on Windows vormid endiselt kindel valik.
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4.1. Lihtne kalkulaator

Tavapäraselt on üks esimesi Windows rakenduse loomise näidiseid lihtsa aritmeetiliste tehete
kalkulaatori loomine. Kui vormi kujundamise ja nupule vajutamisel käivituva funktsiooni loomine on
selge, ei tohiks raske olla luua erinevaid spetsiaalselt mingi ülesande lahendamiseks vajalikke kalkulaatoreid.

4.1.1. Windows vormide rakenduse projekti loomine
Uue Windows vormide projekti loomiseks vali VS projekti loomise lehelt piiranguteks C#,
Windows, Desktop ja seejärel Windows Forms App (.NET Framework). Uue projekti lisamiseks juba
olemasolevale lahendusele mine kursoriga lahenduse sirvijas (Solution Explorer) lahenduse nimele,
vajuta paremat hiireklahvi ja vali Add → New Project. Seejärel vali projekti tüüp nagu eelpool kirjas.
Anna oma projektile nimi. Näiteks Calculator ja määra projekti asukoht oma arvutis. Näiteks
C:\VSProjects\. Kui valik Create directory for solution on sisse lülitatud, tuleb lahenduse kataloogile
nimi anda.

4.1.2. Lahendusega töötamise aken
Projekti loomise järel avaneb lahendusega töötamise aken, mille vasakus servas on Server
Explorer, Toolbox ja Data Sources. Server Explorer on serveri juhtimiseks, Data Sources võimaldab
hoida andmebaasiühendusi. Lihtsa kalkulaatori jaoks pole neid tarvis. Töövahendite kast (Toolbox)
sisaldab rakenduse komponentide (controls) toorikuid (joonis 4-1). Elemendid on näiteks teksti
sisestamise lahter, kuupäeva valimise vorm, faili avamise dialoog, graafiku toorik jt. Töövälja keskel
on põhiaknas tühi vorm. Paremal peaks vaikimisi olema avatud lahenduse sirvija (Solution Explorer)
ja omaduste (Properties) aken, milles kuvatakse parajasti valitud objekti omadusi.
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Joonis 4-1. Windows vormi peamised elemendid.
Pointer ― vormi elementide valimise vahend ehk kursor. Igal
kuvataval elemendil on omadus .Cursor, mis määrab selle
elemendi kohal oleva kursori kuju.
Button ― tekstiga nupp, millel mille vajutamine käivitab mingi
protseduuri.
CheckBox ― valikunupp kaheväärtuselise otsuse sisestamiseks.
CheckedListBox ― kuvab linnukestega loetelu, millest kasutaja
saab valida ühe variandi või ei ühtegi.
ComboBox ― nupust avanev valikut võimaldav loetelu.
DateTimePicker ― kuupäeva ja kellaaja valik.
Label ― tekst, vormil mida programmi kasutaja ei saa muuta.
LinkLabel ― tekst hüperlingiga.
ListBox ― loetelu, millest kasutaja saab valida ühe variandi.
ListView ― mitme osaline loeteluvaade.
MaskedTextBox ― tekstilahter õige ja väära sisestuse
eristamise maskiga.
MonthCalendar ― kalender kuude kaupa.
NotifyIcon ― kuvab rakenduse ikooni Windows tegumiriba
paremas servas, kui rakendus on käivitatud.
NumericUpDown ― järjestikuste arvude valik kerimisnupuga
aknas.
PictureBox ― kujutise paneel.
ProgressBar ― edenemisriba.
RadioButton ― üksteist välistavate variantide valik.
RichTextBox ― kujundusega teksti toimetamise aken.
TextBox ― teksti sisestamise ja toimetamise aken.
ToolTip ― selgitav tekst kui kursor on elemendi kohal.
TreeView ― tekstide ja kujutiste hierarhiline esitus.
WebBrowser ― veebilehtede kuvamise paneel.

4.1.3. Kalkulaatori kujundamine
Äsja loodud WinForms projekti aknas peaks olema vormi toorik. Venita see veidi suuremaks ja
väiksemaks. Pane tähele, et vormi suurust näitavad arvud omaduste aknas muutusid.
Anna vormile nimi, näiteks Kalkulaator. Selleks vali vorm kursoriga ja leia omaduste loetelust
Text. Vaikimisi on seal kirjas Form1. Kirjuta sinna oma valitud nimi ja vajuta sisestusklahvi.
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Lisa kalkulaatorile numbritega nupud. Selleks ava töövahendite kast (Toolbox) ja lohista vormile
üks nupp (Button). Kui töövahendite kast ei ole projekti akna vasakus servas, siis leia see menüü
jaotusest View.Töövahendite kastis oleva elemendi saab vormile lisada ka topeltklõpsuga elemendi
ikoonil. Muuda nupul olev tekst button1 tekstiks 1 ja kujunda nupp kalkulaatori klahviks. Nii nagu
sulle meeldib.
Kopeeri seda klahvi kõigi teiste kalkulaatoril vajalike klahvide toorikuks. Muuda kopeeritud
klahvide nimed, et kalkulaatoril oleksid kõik numbrid nullist üheksani ja ka su meelest vajalikud
tehtenupud. Lisa vormile kaks tekstilahtrit (TextBox) ― üks valitud numbrite ja tehte kuvamiseks,
teine tulemuse kuvamiseks. Järgnevalt on eeldatud, et tuleks arvutuse tekstilahtri nimi on textBox1
ja tulemuste lahtri nimi on textBox2. Kui lahtreid on vormil rohkem, tasuks nendele sisukamad
nimed omistada. Ülesande koostaja kujundatud kalkulaator on joonisel 4-2.

Joonis 4-2. Lihtne kalkulaator.
Nüüd tuleb klahvid midagi tegema panna. Toimingu lisamiseks nupule topeltklõpsa nupul.
Avaneb vormiga seotud koodi aken selle nupu klõpsamisel käivituva sündmuse (event) koodiga.
Näiteks kujul:
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
}

Loogeliste sulgude vahele tuleb kirjutada, mis nupu klõpsamisel juhtub. Praegusel juhul, kui
vajutati nuppu 7, tuleks tekstilahtrisse lisada number 7. Eeldame, et lahter ei pruugi olla tühi.
Tekstilahtril on omadus Text, mida tuleks täiendada. Seega piisab koodist:
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text += 7;
}
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Sama moodi tuleks läbi klõpsata kõik nupud ja lisada iga nupu vajutamisel käivituva sündmuse
kood. Koodi kopeerimisest ei piisa. Koma ja tehtemärkide puhul tuleks kasutada jutumärke. Näiteks
jagamistehte nupule vajutamisel käivitub järgnev rida.
textBox1.Text += "/";

numbrite puhul ei ole jutumärgid vajalikud. Lahtri puhastamiseks kustutamise nupu vajutamisel
tuleks sulgude vahele kirjutada kas textBox1.Text = ""; või siis textBox1.Text =
string.Empty;.
Arvutust käivitava võrdusmärgiga nupu vajutamisel tuleks tekstilahtris oleva avaldise arvutus
käivitada. Selleks tuleb sisendlahtrist leida tehtemärk, selle järgi sisend kaheks osaks jagada ja vastus
arvutada. Veebist võib leida erinevaid lahendusi, kuidas seda on tehtud. Näidislahendus loeb
tehtemärgi eel sisestatud muutuja staatilisena mälusse kohe tehtemärgi valimisel. Tehtemärk
hoitakse mälus arvutuse käivitamiseni. Arvutuse käivitamisel loeb kalkulaator tehtemärgi järel oleva
arvu.
Kalkulaatori arvutuste osa võib toimida erinevate algoritmide järgi. Üks teine võimalik lahendus
on esitatud MVC kalkulaatorina.
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4.2. WPF rakendus

Windows esitlusalus ehk WPF (Windows Presentation Foundation) on XML ja XAML keelele
tuginev kasutajaliidese objektide kogum, mida saab kasutada nii Windows rakendustes kui ka
veebilahendustes. WPF projekt võib toetuda Windows platvormist sõltuvale .NET raamistikule või ka
Windowsist mittesõltuvale .NET Core alusele. WPF objekte saab siduda andmetega, WPF sisaldab
vektorgraafika, audio ja video edastamise elemente ning dokumentide lehekülgedena esitamist.
Microsoft soovitab Windows lahenduste loomisel eelistada WPF projekti varasemale WinForms
tüüpi rakendusele, kuna WPF on universaalsem ja WPF tüüpi rakendused kasutavad kaasaegsete
arvutite graafikakaartide võimalusi tõhusamalt kui traditsioonilised WinForms rakendused.
WPF rakenduse graafika kirjutatakse XAML keeles, mis võimaldab rakenduse graafilist poolt ja
C# taustakoodiga antavat funktsionaalsust arendada täiesti eraldi. Õpetust WPF lahenduse
loomiseks võib lisaks Microsofti dokumentidele leida veebiallikast C. Mosers 2011.
Kui WPF projekt toetub .NET raamistikule, saab selle arendamisel kasutada enamikku WinForms
rakenduse graafilisi elemente (näiteks Label, Button, TextBox). Mõned elemendid on teise nimega
(näiteks Panel vs Canvas, PictureBox vs Image, DataGridView vs DataGrid), elementidel on
täiendavaid omadusi, sealhulgas võimalus siduda ühe elemendi omadused teise elemendi
omadustega. Lisaks nendele on mõned elemendid, mida WinForms rakenduse loomisel ei pakuta,
näiteks MediaElement. WPF lahenduses on mitut tüüpi paneele: Canvas ei piira ega abista
elementide paigutamisel, DockPanel võimaldab elemente siduda paneeli ühe või teise servaga, Grid
võimaldab elemente ridadesse ja veergudesse paigutada, StackPanel paigutab selle sees olevad
elemendid horisontaalses või vertikaalses järjestuses, WrapPanel kombineerib Grid ja StackPanel
omadusi. Border võimaldab seadistada seda sisaldava paneeli servasid, nurki ja kujundada täidet.
Graafilisi üksikosi saab WPF lahenduse lehele või aknasse töövahendite kastist (Toolbox)
lohistada samal viisil, nagu ka WinForms rakenduste puhul, kuid elemendi asukoha ja omadused
määrab ikkagi XAML kood. Elemendi teise kohta liigutamiseks võib ka elementi määratleva koodi
ümber paigutada. Keerukama kujunduse puhul on lihtsam uue elemendi toorik lohistada suvalisse
kohta ja siis kopeerida XAML kood täpselt sinna, kuhu soovitakse.

4.2.1. XAML
XAML võimaldab graafilisi objekte suurendada, vähendada, pöörata ja muul moel muuta, ilma
et kujutise kvaliteet kannataks; võimaldab kujutada 3D objekte; võimaldab sujuvaid üleminekuid ja
mustritega katmist, animatsioone ja kujutusviisi sujuvat muutmist. XAML võimaldab graafilisi
toimingud, mille loomiseks on varem vajalik olnud praeguseks ebaturvaliseks tunnistatud Adobe
Flash. XAML graafikat arendav kujundaja või töötada programmeerijast eraldi ning ei pruugi isegi
kasutada VS keskkonda, sobivad ka XML arenduseks loodud paketid (nagu XML Liquid Studio) ja
suvaline tekstitoimetustarkvara.
WPF rakendusekujunduse kood on XAML keeles ja funktsioonidest eraldi.
XAML on viimasel ajal arendajate hulgas populaarsust võitnud tänu Xamarin tehnoloogiale, mis
võimaldab XAML ja C# keele abil luua platvormiüleseid rakendusi, näiteks iOS ja Android seadmetele.
XAML faili päis
XAML on graafika ja andmete kirjeldamise keel, kuid mitte programmeerimiskeel. Seetõttu on
XAML faili algul reeglina viide koodifailis olevale nimeruumile. Koodifail on alati samas kataloogis,
kus XAML failgi, vaid teise laiendiga. Näiteks järgmises viites viidatakse nimeruumi (praegusel juhul
projekti) WpfApp1 klassile MainWindow. Seega failis MainWindow.xaml kirjeldatud objektide
toimimist juhtiv C# kood on failis MainWindow.cs.
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<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"

Selle cs faili algul on viide samale nimeruumile ja klassile ning klassist Window kasutaja
kavandatud klassi MainWindow loomise käsk InitializeComponent();. Kuna tegemist on Windows
rakendusega, siis on ka viide nimeruumile System.Windows.
using System.Windows;
namespace WpfApp1
{
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
}
}

XAML faili järgnevatel ridadel on viited nimeruumidele, mis näevad välja nagu URL aadressid.
Need on siiski URI (Uniform Resource Identifier) aadressid ― veebilehitsejas ei vii need kuhugi. Neist
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation viitab WPF klassidele
ja xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml viitab XAML keelele. Täht x
tähistab siin vaikimisi kasutavat nimeruumi, mille objektide nimed ei vaja eesliidet.

4.2.2. Lihtsa WPF rakenduse loomine
Loo uus WPF projekt. Selleks mine lahenduse sirvijas kursoriga lahenduse nimele ja vali Add →
New Project. Vali piiranguteks C#, Windows, Desktop ja siis loetelust WPF App (.Net Framework).
Saad anda projektile nime, vaikimisi on nimeks WpfApp1.
Selle peale avab VS loodud WPF vormi graafilise vaatena ja XAML vaatena. Graafiline vaade ehk
disainvaade moodustatakse XAML keeles koodi järgi. XAML keeles koodi saab kirjutada ja toimetada
suvalise tekstitöötlusvahendiga.
Ava disainvaade ja topeltklõpsa töövahendite kastis (Toolbox) elementi Button. Nupp ilmub nii
graafilisse vaatesse ja seda kujundav osa XAML koodi.
Nihuta nuppu graafilises vaates ja pane tähele, kuidas XAML kood muutub. Nupul oleva teksti
määrab xml omadus Content.
Topeltklõpsa nuppu. Selle peale peaks avanema vormi .cs laiendiga C# koodi sisaldav fail, kuhu
on moodustatud nupu klõpsamisel käivituv toiming. Lisa sulgude vahele teateakna avamine, nagu on
järgnevas koodilõigus.
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Minu esimene WPF rakendus!");
}

Käivita rakendus valides VS menüüst rakenduse nimi ja Start.
Vajuta nuppu, et näha, kuidas see toimib.
Sulge rakendus kas akna paremal ülaservas olevast ristist või menüüs olevast punasest ruudust.
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Mine kursoriga nupule XAML failis (ükskõik, kas disainvaates või XAML vaates). Leia parempoolsest paneelist valitud elemendi omaduste (Properties) vaade. Selles on muuhulgas alajaotused
Text ja Layout. Proovi nupul oleva teksti ja nupu kujundust muuta, et kogeda, kuidas see toimib.
Ava WPF akna juurde kuuluvcs koodi fail ja veendu, et see ei sisalda vormi kujundust määravat
koodi. Vormil olevad elemendid määratletakse ja kujundatakse XAML failis.
Kõik WPF elemendi omadused, v.a. vaikimisi väärtused, on kirjas XAML koodis.

4.2.3. MVVM
MVVM (Model–View–Viewmodel) on tarkvara ülesehituse struktuur, mis on loodud WPF
lahenduse elementide andmetega sidumiseks kasutades vaid XAML vahendeid. MVVM jagab WPF
rakenduse osadeks: mudeliks, vaateks ja neid ühendavaks vaatemudeliks. MVVM on arendajale
mugav, kuid üsna ressursinõudlik. MVVM on tarkvarakoodi ülesehituse viis, mitte platvorm: seega
WPF lahendus ei pea MVVM ülesehitust kasutama ja võib seda kasutada osaliselt.
Mudel on minimaalse funktsionaalsusega klass, mis esindab andmeallika ühenduslauset sellest
andmeallikast (andmebaasist failist või veebiteenusest) saadavaid objekte. Võimalikult lihtne mudel
hõlbustab andmete liikumist mudeli ja andmeallika vahel.
Vaade on XAML keeles kirjutatud kasutajaliides. Vaate elemendid kuvatakse nende lugemise
järjekorras, st XAML failis allpool olevad elemendid kuvatakse kattumise korral eelpool olevate
peale.
Vaatemudel on vahendaja, mis mudeli või andmete muutumisel muudab vaadet.
MVVM tehnoloogia omandamisel võib abi olla ka järgmistest kirjalikest allikatest J. Likness
(2010, 2014), F. Gosebrink (2014), S. Shukkur (2013), TutorialsPoint, DevExpress.
Microsoft ei paku VS 2019 Community versiooni põhivarustuses MVVM projekti toorikut, kuid
selle saab lisada NuGet paketina. Pakutavaid MVVM lisapakette näeb, kui kirjutada NuGet otsingu
aknasse MVVM. Järgnev näide võib olla toorikuks muude MVVM ülesehitusega WPF rakenduste
loomisel.
MVVM rakendus nimekirja lugemiseks muutuva sisuga tekstifailist
Oletame, et on tarvis lugeda kindlas vormingus andmeid välisest allikast ja kuvada need
omaloodud rakenduses. Vaatleme esialgu lihtsat lahendust, kus andmed on tekstifailis järgneval
kujul (eesnime ja perenime vahel on tabulatsioon).
Geoinformaatika õppetool
Tõnu
Oja
Jüri
Roosaare
Raivo
Aunap
…
Üks võimalik lahendus on järgmine.
Vaade on XAML failis järgneval kujul. Ressursside osas on defineeritud nime esitamise toorik
ehk templiit, mis esitab eesnime ja perenime eraldi siltidena. Atribuut Padding määrab tühja vahe
nimede vahel. Näites on eesnime järel 6 pikslit tühja ruumi.
Vaates on üldotstarbeline paneel Canvas, mida ümbritseb serv Border. Serv on omaette WPF
element, tänu millele ei pea serva omadusi iga elemendi puhul määrama. Paneelis on tekstilahter
TextBox1 andmeallika aadressi kirjutamiseks, nupp andmeallika valimiseks Button1 ja andmete
kuvamise paneel, milles on koht struktuuriüksuse kuvamiseks <TextBlock Text="{Binding
Struktuuriüksus}" ja loetelu nimede kuvamiseks ItemsControl. Viimane kasutab eelpool
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defineeritud toorikut nimega YksuseLahter. Loetelu esitust ümbritseb kerimisriba ScrollViewer.
Kerimisriba ei ole ühegi WPF elemendi omadus, keritav paneel tuleb paigutada kerimisriba
märgendite sisse.
Kuvatava
teksti
määratlused
"{Binding
Struktuuriüksus}"
ja
"{Binding
TöötajateLoetelu}" tähistavad seotust selle nimega muutujaga vaatemudelis. Struktuuriüksuse ja
töötajate loetelu uuendatakse iga kord, kui valitakse uus fail, kui lahtris olev faili nimi muutub ja
kursor lahtrist mujale viiakse. Samuti siis, kui parajasti fokuseeritud faili sisu muutub. Kui käivitad
rakenduse, lisad faili uue nime ja salvestad faili, on uus nimi kohe rakenduse aknas näha.
<Window x:Class="Employees.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d"
Title="Töötajad" Width="300" Height="340">
<Window.Resources>
<DataTemplate x:Key="YksuseLahter">
<StackPanel Orientation="Horizontal" >
<Label Content="{Binding Eesnimi}" Padding ="0,0,6,0"></Label>
<Label Content="{Binding Perenimi}" Padding="0,0,0,0"></Label>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</Window.Resources>
<Border CornerRadius="24" Background="#FFABC8CB" Margin="0,0,0,0">
<Canvas Margin="0,0,0,0">
<TextBox x:Name="TextBox1" Text="{Binding FilePath}"
Width="205" Height="23"
Canvas.Left="16" Canvas.Top="10" />
<Button Name="Button1" Content="Vali fail" VerticalAlignment="Top"
Height="23" Click="Button_Click"
Canvas.Left="226" Canvas.Top="10" Width="50"
RenderTransformOrigin="1.14,0.609" />
<StackPanel Background="#FFDCDED1" Canvas.Left="16"
Canvas.Top="40" Width="260" Height="259">
<TextBlock Text="{Binding Struktuuriüksus}"
FontWeight="Bold" Height="16" Margin="10,10"/>
<ItemsControl ItemsSource="{Binding TöötajateLoetelu}"
ItemTemplate="{StaticResource YksuseLahter}"
Margin="10,0,0,10" Height="212">
<ItemsControl.Template>
<ControlTemplate>
<ScrollViewer PanningMode="VerticalOnly">
<ItemsPresenter />
</ScrollViewer>
</ControlTemplate>
</ItemsControl.Template>
</ItemsControl>
</StackPanel>
</Canvas>
</Border>
</Window>
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Mudel ja vaatemudel on C# failis. Faili algul on viited kasutatud nimeruumidele.
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Windows;
System.IO;
System.Linq;
System.ComponentModel;
System.Text;
System.Threading;
Microsoft.Win32;

C# koodi algul on akna avamiseks vajalik käsk InitializeComponent(); ja viidevaate
andmeallikale DataContext = new MainViewModel(); ning nupule vajutamise sündmus
Button_Click. Vaates olevale nupule vajutades käivitatakse failide otsimise aken ja faili valimise
järel kirjutatakse faili täisnimi sisestuslahtrisse. Seda funktsiooni ei saa vaatemudelisse paigutada,
kuna vaatemudel eeldab dünaamilisi seoseid ja ei leia tekstilahtrit nime järgi üles.
namespace Employees
{
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
DataContext = new MainViewModel();
// Osutab andmeallikale selle elemendi andmetega sidumiseks.
}
void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{ //Valitud faili täisnime toomine sisestuslahtrisse.
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog()
{
FileName = "Document", // Faili nimi vaikimisi.
DefaultExt = ".txt", // Faili laiend vaikimisi.
Filter = "Text documents (.txt)|*.txt" //Filter faili laiendi järgi.
};
bool? result = dlg.ShowDialog();
if (result == true)
{
TextBox1.Text = dlg.FileName;
TextBox1.Focus();
Button1.Focus();
//Fookuse eemaldamine elemendilt TextBox1 käivitab
//tekstilahtri teksti sidumise muutujaga FilePath.
}
}

Edasi järgneb kahe klassi määratlus, mida võib lugeda andmemudeliks. Pane tähele, et töötajate loetelus koosneb klassi Isik üksustest ehk isikutest, kelle omadused on eesnimi ja perenimi.
Klass Töötajad sisaldab struktuuriüksuse nime, töötajate loetelu ja meetodit GetData nii struktuuriüksuse kui ka töötajate lugemiseks atribuudina märgitud failist. Eeldatud on, et struktuuriüksuse
nimi on failis esimesel real ja selle rea struktuur erineb töötaja nimest. Nimede puhul peab
eesnimede ja perenime eraldajaks olema tabulatsiooni märk.
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public class Isik
{
public string Eesnimi { get; set; }
public string Perenimi { get; set; }
public Isik(string eesnimi, string perenimi)
{
Eesnimi = eesnimi;
Perenimi = perenimi;
}

}
public class Töötajad
{
public List<Isik> Isikud;
public string StruktuuriÜksus;

public Töötajad(string üksus, List<Isik> loetelu)
{
StruktuuriÜksus = üksus;
Isikud = loetelu;
}
public static Töötajad GetData(string FilePath)
{
Töötajad ListP = new Töötajad(null, new List<Isik>());
if (File.Exists(FilePath))
{
string[] lines;
for (int numTries = 0; numTries < 10; numTries++)
{// Fail võib salvestamise järgselt lukus olla.
try
{
lines = File.ReadAllLines(FilePath, Encoding.Default);
ListP.StruktuuriÜksus = lines[0];
foreach (string sline in lines)
{
try
{
string[] items = sline.Split(new string[] { "\t"
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
if (items.Count() == 2)
//Struktuuriüksust ei loeta, kuna selle real ei ole veergude eraldajat.
{
Isik P = new Isik(items[0], items[1]);
ListP.Isikud.Add(P);
}
}
catch { }
}
break;
}
catch (IOException)
{ Thread.Sleep(50); }
};
}
return ListP;
}
}
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Järgneb vaatemudel. Liides INotifyPropertyChanged võimaldab dünaamilist andmesidet
vaate ja vaatemudeli vahel. Meetod RaisePropertyChanged muudab vaate elemendi, mille
atribuutide hulgas on {Binding <osutatud nimi>}. Vaatega seotavad muutujad peavad olema
nähtavusega public ja deklareeritud kujul { get; set; }.
Dünaamiline side vaatega tähendab sidet vaate ja vaatemudeli vahel. See ei sisalda
automaatset andmeallika, praegusel juhul andmefaili muutumise jälgimist. Mingis kataloogis olevate
failide muutumist jälgib klass System.IO.FileSystemWatcher. See on siin lahenduses seatud
jälgima viimase salvestamist ja faili nime muutumist. Filter valib praegu vaid ühe, faili nime lahtris
näidatud faili, tärni kasutamisega faili nime asemel ja laiendi kirjutamisega saab valida ka kõiki antud
laiendiga faile. Näiteks Filter = "*.txt" valiks kõik antud kataloogis olevad .txt laiendiga failid.
Fail loetakse uuesti vaid siis, kui see muutub ja muutus salvestatakse. Muutunud loetelu kuvatakse
kohe ka vaatesse. Seda tagab meetod RaisePropertyChanged.
public class MainViewModel : INotifyPropertyChanged
{ //Võimaldab dünaamilist andmesidet vaate ja vaatemudeli vahel.
private static string filepath;
public string FilePath
{
get
{
return filepath;
}
set
{
if (value!= filepath)
{
filepath = value;
Nimekiri = Töötajad.GetData(filepath);
//Iga kord, kui nimekirja küsitakse, loetakse see failist uuesti.
}
}
}
private Töötajad nimekiri = Töötajad.GetData(filepath);
public Töötajad Nimekiri
{
get
{
return nimekiri;
}
set
{
nimekiri = value;
Struktuuriüksus = nimekiri.StruktuuriÜksus;
TöötajateLoetelu = nimekiri.Isikud;
RaisePropertyChanged("Struktuuriüksus");
RaisePropertyChanged("TöötajateLoetelu");
//Muudab vaate elemendi, mille atribuutide hulgas on {Binding <Atribuudi nimi>}.
}
}
public string Struktuuriüksus { get; set; }
public List<Isik> TöötajateLoetelu { get; set; }
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
//Sündmust kasutatakse järgmises meetodis RaisePropertyChanged.
protected void RaisePropertyChanged(string propertyName)
//propertyName on muutuja, mida kasutatakse vaatega sidumisel.
{
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PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));

private void StartFileWatching(string filePath)
{
FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher()
{
Path = Path.GetDirectoryName(filePath),
NotifyFilter = NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName |
NotifyFilters.DirectoryName, Filter = Path.GetFileName(filePath)
};
watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
watcher.EnableRaisingEvents = true; // Begin watching.
}
private void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
{
Nimekiri = Töötajad.GetData(FilePath);
}

}

public MainViewModel()
{
FilePath = @"D:\Temp\GeoInfoTöötajad.txt";
Nimekiri = Töötajad.GetData(FilePath);
//Nimekiri vaikimisi failist, et kohe midagi näha oleks.
Struktuuriüksus = Nimekiri.StruktuuriÜksus;
TöötajateLoetelu = Nimekiri.Isikud;
StartFileWatching(FilePath);
}

Siin kirjeldatud MVVM rakendus peaks välja nägema nagu joonisel 4-3.

Joonis 4-3. Faili muutumist jälgiva WPF vormi näidis.

102

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

4.3. Kokkuvõtted ja graafikud suurandmetest Windows vormile

Selle harjutuse eesmärk on näidata graafikute kujundamise võimalusi Windows rakenduse
vormil. Graafikute moodustamiseks veebilahenduses on analoogilised vahendid, nendega saab
tutvuda ASP.NET veebirakenduse loomise alajaotuses. Harjutuses kasutatakse CH4, N2O, CO2 ja H2O
emissiooni andmeid uuringust (Mander et al. 2015). Näited on lihtsustatud väljavõtted Windows
rakendusest EMIS, mis on installeeritav siit ja mille versiooni 5.03.2016 kohta on kirja pandud
kirjeldus. Järgnevalt on kirjeldatud selle rakenduse loomise käiku.

4.3.1. Lähteandmed
EMIS rakendus loeb mõõtmisaparaadi salvestatud ASCII tekstifaile ― üks sessiooni alguse
(mõõtmiskambrite sulgumise) aegadega (8Mar-15Mar2015.txt) ja teine kambris mõõdetud gaaside
kontsentratsioonidega (150314_000001.str). Sessioonide tabeli veergude eraldajaks on tabulatsioon;
esimese veerus on kuupäev, teises kellaaeg, kolmandas kambri number. Kontsentratsioonide failis
on aeg sekundites alates 1904. a algusest (Classic MAC OS format), järgnevad nelja mõõdetud gaasi
kontsentratsioonid (CH4, N2O, H2O, CO2).

4.3.2. Parameetrite sisestusvorm loomine
Loo uus Windows Forms rakenduse projekt (vt ptk 4.1.1). Lisa vormile lahtrid sisendfailide
nimedele, nupud failide otsimiseks ja sildid iga lahtri juurde (joonis 4-4). Rasvase kirjaga siltide
loomiseks on kasutatud elementi Label, tekstilahtrid on tööriistakastis nimega TextBox, nupud on
element Button. Iga elemendi kujundamiseks vali see kursoriga ja leia omaduste tabelist (Properties)
omadus, mida muuta soovid. Ka elemendis kuvatav tekst on elemendi omadus. Programmi katsetamisel on mugav, kui vaikimisi seaded osutavad testfailidele. Seetõttu on rakenduse käivitamisel
lahtrites selles ülesandes antud failide nimed. Kasutaja saab tekstilahtritesse faili täisnime kirjutada,
enamasti on mugav kasutada ka kataloogide lehitsemist.
Windows süsteemis kasutatava failide otsimise vormi avamiseks on kolme punktiga nupp.
Topelt-klõps sellele suunab koodi kirjutaja vormiga seotud koodi lehele. All on nupu klõpsamisel
rakenduv kood.
Koodi selgitus on järgnevalt ridade kaupa. Esmalt tuleb otsimisvormi isend (instance)
deklareerida ja anda talle nimi. Mugav on, kui otsimist alustatakse tekstilahtris olnud aadressist.
Otsingule saab lisada filtri. Püstjoone ees on kasutajale kuvatav tekst, joone järel filtri järgi lubatud
nimed ja laiendid. Tärn tähistab mis iganes tähemärgikombinatsiooni. Neljandal koodireal
määratakse, mis juhtub otsimisvormil OK nupu vajutamisel ― siis kirjutatakse otsimise tulemus
tekstilahtrisse.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
OpenFileDialog openF = new OpenFileDialog();
openF.FileName = textBox1.Text;//Algne otsimiskoht
openF.Filter = "ASCII files (*.txt, *.str, *.dat)|*.txt;*.str;*.dat|All files
(*.*)|*.*";//Otsimise filtrid.
if (openF.ShowDialog() == DialogResult.OK) textBox1.Text = openF.FileName;
}

Lisame vormile ajavahemiku piirangu, et saaks kuvada vaid etteantud ajavahemiku tulemusi.
Tulemuste esitamiseks graafikutena lisame nupu tekstiga graph, kokkuvõtete salvestamiseks
tekstifaili on nupp tekstiga .txt file. Näiteks nagu joonisel 4-5. Kuupäeva ja kellaaja sisestamisel
tekstina on oluline esitusviisi jälgida.
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Joonis 4-4. Emissiooniandmete kuvamise sisendparameetrite vorm.

4.3.3. Parameetrite lugemine
Esmalt tuleks lugeda vormi lahtrites olevad failide nimed ja kellaajavahemik. Selleks oleks tarvis
deklareerida mõned muutujad ― alguse ja lõpu aeg DateTime vormingus ja vormingu mall.
DateTime StartTime;
DateTime EndTime;
string format = "d.MM.yy H:mm:ss";

Kindlas etteantud formaadid kuupäeva ja kellaaja lugemiseks teksti kujult tuleb kasutada
meetodit DateTime.ParseExact või DateTime.TryParseExact. Nendest viimane näitab ka, kas
konverteerimine õnnestus. Seega saab teksti lahtrist textBox3 aja-muutujaks StartTime järgmise
koodiga.
if (!DateTime.TryParseExact(textBox3.Text, format, CultureInfo.InvariantCulture,
DateTimeStyles.None, out StartTime))
{ }
else
{
MessageBox.Show("Unable to convert " + textBox3.Text);
return false;
}

4.3.4. Objektiklasside loomine ja andmete lugemine tekstifailidest
Edasi peaks avama andmefailid ning lugema mõõtmisvoorud ja mõõtmistulemused. Need on
lahtrites osutatud failides, kuid ei saa lugeda üheks muutujaks, sest igal sessioonil on mitu omadust
ja igal vaatlusel on omadused. Need on objektid ja nii vaatlusi kui ka sessioone tasub käsitleda
klassidena.
Muutujate deklareerimine tüüpi public võimaldab neid kasutada ka väljaspool objekti, milles
nad paiknevad. Sessiooni ID on siin kohustuslik omadus, mõõtmiskambri number, mõõtmise alguse
ja lõpu aeg võivad olla ka määratlemata. Sessioonide lugemiseks failist lisame klassile M66tmisvoor
meetodi GetSessionsInInterval, mille sisendmuutujad on faili täisnimi (koos kataloogi nimega),
käsitletava ajavahemiku algus ja lõpp. Meetodi väljund on sessioonide loetelu (List). Iga sessiooni
lugemisel failist tuleb kontrollida, kas selle algus ja lõpp on huvi pakkuva ajavahemiku piires.
Seejuures on kirjas vaid sessioonide algused. Lõpuajaks on järgmise sessiooni algus või huvi pakkuva
vahemiku lõpp. Klassi M66tmisvoor kommentaaridega kood sai järgmine. Analoogiline klass on
loodud vaatluste hoidmiseks. Seda vaata juba vormi 1 koodist.
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public class Session
{
public int ID;
public DateTime StartTime, EndTime;
public byte Chamber;
public M66tmisvoor (int ID)
{
this.ID = ID;
}
private static byte ChamberFormTextString(string s)
{
byte b = 255;//Väljastatav väärtus, kui numbrit ei õnnestunud lugeda.

}
}

bool OK = byte.TryParse(s, out b);//Kui kirjas on vaid kambri number.
if(!OK)
{
OK = byte.TryParse(s.Substring(s.Length - 3), out b);
//Kui kambri number on kolm tähemärki stringi lõpus.
if(!OK)
{
OK = byte.TryParse(s.Substring(s.Length - 2), out b);
//Kui kambri number on kaks tähemärki stringi lõpus.
if (!OK)
{
OK = byte.TryParse(s.Substring(s.Length - 1), out b);
//Kui kambri number on üks tähemärk stringi lõpus.
}
}

return b;

public static List<M66tmisvoor> GetSessionsInInterval(string FilePath,
DateTime ObservationsStartTime, DateTime ObservationsEndTime)
{
M66tmisvoor ObsSession;
List<M66tmisvoor> sessions = new List<M66tmisvoor>();
DateTime SessionStart = ObservationsStartTime;
DateTime PreviousSessionStart = ObservationsStartTime;
int SeedID = 0;
string[] lines = new string[0];
string[] items;
string format = "d/MMM/yyyy H:mm:ss";
string s;
if (File.Exists(FilePath))
{
lines = File.ReadAllLines(FilePath);
//Sisendfail loetakse stringi massiiviks, iga rida massiivi elemendiks.
if (lines.Length > 0)
//kui sessioonide failis oli vähemalt mõne sessiooni rida.
{
foreach (string sline in lines)//Iga tekstifailis olnud rida.
{
items = sline.Split(new string[] { "\t" },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
//Rida lõigutakse tabulatsioonimärkide kohast osadeks.
if (items.Count() > 1)
{//Kui sisendfailis oli üldse mõni rida.
try
//Kui toiming ei õnnestu, siis jätkatakse järgmise objektiga, veateadet ei tule
{
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s = items[0] + " " + items[1];
//Liidetakse kokku esimeses ja teises veerus olev tekst (kuupäev ja kellaaeg).
//Tühik jääb vahele, nagu ette antud formaat nõuab.
SessionStart = DateTime.ParseExact(s, format,
CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None);
// M66tmisvooru alguse aeg loetakse teksti kujult DateTime tüüpi muutujaks.
ObsSession = new M66tmisvoor(SeedID);
//Luuakse sessiooni objekt, kuid seda ei lisata veel loetelusse.
if (sessions.Count > 0)
{//Kui mõni sessioon on juba loetelus.
if (PreviousSessionStart <= ObservationsEndTime)
//Kui eelmine sessioon ei alanud pärast huvi pakkuvat perioodi
{
sessions[sessions.Count - 1].EndTime = SessionStart;
//Selle sessiooni algusaeg on ühtlasi eelmise sessiooni lõpuaeg.
//Sessioonide lõpuaegu failis otseselt kirjas ei ole.
//Esimese sessiooni puhul ei rakendata, siis võetakse alguse ajaks perioodi algus.
}
}
if (SessionStart >= ObservationsStartTime &&
SessionStart < ObservationsEndTime)
{ //Sessiooni algus on uuritavas ajavahemikus
ObsSession.Chamber =
ChamberFormTextString(items[2]);//Kambri number kolmandas veerus olevast tekstist.
ObsSession.StartTime = SessionStart;
ObsSession.EndTime =
ObservationsEndTime;//Esialgselt määratakse sessiooni lõpu ajaks perioodi lõpp,
//Järgmise sessiooni juures seda täpsustakse.
sessions.Add(ObsSession);
SeedID++;
PreviousSessionStart = SessionStart;
}
}
catch {}
break;
}
}
}
}

}

}

return sessions;

4.3.5. Võrestikvaade (DataGridView)
Võrestikvaade esitab mitmesuguseid andmeid tabelina, mida saab kujundada kasutades
paljusid seadistatavaid omadusi ja toorikuid. Võrestikvaade on väga võimekas, tõhus ja korralikult
dokumenteeritud vahend erinevate andmestike kuvamiseks ja toimetamiseks. Võrestikvaate lahtrid
ei ole vaid teksti ja numbrite kuvamiseks ja toimetamiseks, lahtrites võivad olla ka kujutised, nupud
viidad jt .NET elemendid. Võrestikvaatel on analoog ka ASP.NET tüüpi veebilahendustes (GridView).
Klassi DataGridView omadused, meetodid ja sündmused koos näidetega on esitatud .NET
raamistiku kirjelduses. Kena õpetuse võrestikvaate kasutamiseks Windows Forms tüüpi rakenduses
on kirjutanud S. Allen 2019. Õpetust leiab ka csharp.net-informations lehelt.
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4.3.6. Graafikute vormi lisamine
Nüüd on nii vaatlussessioonid kui ka vaatlustulemused loetud objektide loeteludeks. Prooviks
vaatlustulemusi ka graafikul esitada. Graafikud saab saata eraldi aknasse või siis tuleks täiendada
olemasolevat vormi. EMIS rakenduses kasutatakse jooniste kuvamiseks eraldi vormi, millel on üks
nelja alaga graafik. Analoogilise lihtsustatud vaate loomiseks lisa projektile uus vorm (Project → Add
→ New Item →Windows Form). Lisa sellele graafiku toorik (Toolbox → Chart). Lisa graafikule alad
(Chart1 → Properties → Chart → ChartAreas → Collection → Add), nii et kokku oleks graafik
neljaosaline.
Graafikule tuleks lisada andmeseeriad (Chart1 → Properties → Chart → Series → Collection →
Add), nii et graafikul oleks neli seeriat. Esialgu on nende nimed Series1 … Series4. Muudame
nimedeks NH4, N2O, H2O ja CO2 (Series → Properties → Name). Seome iga seeria graafiku ühe
osaga (Series → Collection → Chart → ChartArea) ja määrame iga seeria tüübiks punktid (Series →
Collection → Chart → ChartType → Point). Graafikule saab lisada mitu pealkirja ja kuvada igale osa
juures selle osa juurde kuuluvat pealkirja (Chart →Titles → Collection → Text) ja (Chart → Titles →
"Title" → DockedToChartArea), eemaldada võrgustiku (Chart → Areas → Collection →"AreaName" →
Axes → Collection → XAxis → MajorGrid → Enabled = False) ja seada palju muid omadusi.
Kuna nii vaatlustulemused kui ka sessioonid loetakse esimese vormiga seotud koodis, siis loetud
lähteandmete sidumiseks vormiga 2 tuleks viimase koodi täiendada lisades vaatlustulemused ja
sessioonid parameetritena vormi määratlusse. Seega saab seda vormi avada vaid koos vaatluse ja
sessioonide andmetega.
public Form2(List<Observation> LObs, List<M66tmisvoor> LInterv)
//Parameetriteks on vaatluste loetelu LObs ja sessioonide loetelu LInterv

Vormi moodustamisel tuleks seadistada graafiku ajatelg ja väärtustelg, lisada sessioone
eraldavad jooned ja seeriatesse väärtused. Järgnevad väljavõtteid graafiku kujunduse koodist.
Täiskood on vormi 2 koodifailis. EMIS rakendus lisab igale sessioonile ka trendijoone ning kujutab
arvutustest eemaldatud erandlikke punkte teise värviga. Siin esitatavast näidisest on need
võimalused välja jäetud.
//Graafikute ajatelje seadistamine aja formaati.
chart1.Series[0].XValueType = ChartValueType.DateTime;
…

//Ajatelje siltidel aja esitamise vorming.

chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Format = "hh:mm:ss";
…

//Ajatelje miinimumi ja maksimumi seadmine. Võib ka lasta automaatselt seada.
STime = LObs.First().ObsTime;
//Esimese vaatluse aeg. Eeldatakse, et vaatlused on aja järgi järjestatud.
ETime = LObs.Last().ObsTime;
//Viimase vaatluse aeg. Eeldatakse, et vaatlused on aja järgi järjestatud.
chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = STime.ToOADate();
//DAteTime vormingus aeg teisendatakse ujukoma arvuks,
//mille täisosa on päevad enne (miinusmärgiga) või pärast
//30. detsembri keskööd 1899 (OLE Automation date format).
…
foreach (Observation Obs in LObs)
{//CH4 väärtuste lisamine seeriale 0.
v = Obs.CH4;
if (minV > v) minV = v;
if (maxV < v) maxV = v;
chart1.Series[0].Points.AddXY(Obs.ObsTime, v);
}
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…

//Y telje miinimumi ja maksimumi määratlemine nii,
//et telje alguses ja lõpus oleks kümnendik vaba ruumi.
chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = (int)(minV - (maxV - minV) / 10);
chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = (int)(maxV + (maxV - minV) / 10);
…

foreach (Session intv in LInterv)
//Kambrite sulgumise jooned lisatakse siin omaette seeriatena.
if (intv.EndTime > STime && intv.EndTime < ETime)
{
var seeria = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series()
{
IsVisibleInLegend = false,
ChartType = SeriesChartType.Line,
//Sessiooni lõppu kuvatakse hall joon.
Color = Color.Gray,
BorderWidth = 1,//Joone laius on 1 pixel
Name = "CH4BreakLine" + intv.ID,
XValueType = ChartValueType.DateTime,
ChartArea = chart1.ChartAreas[0].Name
};
seeria.Points.AddXY(intv.EndTime, minV);
seeria.Points.AddXY(intv.EndTime, maxV);
chart1.Series.Add(seeria);
}

Funktsiooni lisamine hiireklõpsule
Nüüd on puudu veel graafikute vormi avamise sündmus esimese vormi nupule graph
vajutamisel. Selleks ava vormi 1 disainvaade ja topeltklõpsa nupul graph. Avaneb vormiga seotud
kood, millesse on genereeritud funktsioon järgneval või analoogilisel kujul.
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
}

Loogeliste sulgude vahele tuleks lisada kood, mis määrab sündmuse järel käivituva toimingu.
Näiteks järgneval kujul.
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (GetSettingsAndData())//Eraldi funktsioon lähteandmete lugemiseks
{
Form2 GraphsForm = new Form2(LObs, sessions);
//Algatatatakse Form2 uus eksemplar vaatluste loeteluga (LObs) ja mõõtmisvoorude
loeteluga (sessions)
GraphsForm.Show();
}
}

Kui oled koodi valmis saanud, siis testi seda. Leia Standard Toolbar, vali sealt Debug →
rakenduse nimi → Start. Kui jääd hätta, küsi juhendajalt abi. Katseta graafikute loomist erinevates
ajavahemikes.
Valmis kood peaks andma umbes sellised graafikud, nagu on joonisel 4-5.
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Joonis 4-5. Graafikute näide emissioonide kuvamise rakendusest.

4.3.7. Graafikud Exceli faili
Selles harjutuses kasutatud andmetest võiks samalaadsed graafikud kujundada ka Excelis, aga
see oleks aeganõudev. See näide kirjeldab, kuidas Windows vormil olevad graafikud Exceli faili
eksportida, et saaks järgnevalt graafikute kujundamiseks kõiki Exceli vahendeid kasutada.
Ekspordi võib käivitada mingi sündmus, näiteks nupule vajutus. Järgnevas näites käivitab
ekspordi topelt-klõps graafikul. Et graafikuid saaks eksportida mitte pildina, vaid andmetega seotult,
tuleks graafikute vormile lisada staatiline, st mälus hoitav andmestik.
static DataSet dset;

Graafikute moodustamise järel saab graafikute andmed sellesse eksportida. Windows Forms
klass Chart sisaldab nimelt meetodit DataManipulator, milles on mitmed andmete teisendamise
ekspordi, filtreerimise ja statistikute arvutamise võimalused.
dset = chart1.DataManipulator.ExportSeriesValues();

Exceli faili loomiseks C# vahenditega tuleks VS projektile lisaks installida
Microsoft.Office.Interop.Excel, kui see ei ole juba installitud. Vali menüüst Tools → NuGet Package
Manager → Manage NuGet Packages for Solution → Browse → Search →
Microsoft.Office.Interop.Excel → vali projekt, mida soovid Exceliga siduda →Install. Kontrolli, kas su
projekti alajaotuses References on Microsoft.Office.Interop.Excel. Vali see ja leia atribuutidest
(Properties → Embed Interop Types ja Specific Version. Vali mõlema atribuudi väärtuseks False.
Koodi kirjutamist lihtsustab, kui lisada vormi 2 koodi päisesse järgnev rida. Siis ei ole tarvis seda
Exceli objektide määratlemiseks lisada.
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using Microsoft.Office.Interop.Excel;

Nüüd lisame graafikule topelt klõpsule vastava funktsiooni. Selleks vali graafik vormi
disainvaates ja graafiku atribuutide tabelist piksenoolega märk (Events). Tabelis on kaks topelt
klõpsule vastavat sündmust: DoubleClick ja MouseDoubleClick. Neist viimane võimaldab kindlaks
teha hiirklõpsu koordinaate. Praegusel juhul pole vahet, kumba kasutada. Lisame sündmuse korral
käivituva funktsiooni nime (joonis 4-6). Sama nimega funktsioon peaks tekkima vormiga seotud
koodi. Harjutuse koodis on suunab sündmuse arvutus-funktsiooni ExportToExcel(DataSet dataSet);
staatilisena mälus olev graafiku andmestik on funktsiooni atribuudiks.

Joonis 4-6. Joonisele toimingufunktsiooni lisamise koht.
private void chart1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
ExportToExcel(dset);//Sisend on andmestik nimega dset.
}

Funktsioonis ExportToExcel luuakse Exceli tööraamat ja selles iga gaasi jaoks omaette tööleht.
private void ExportToExcel(DataSet dataSet)
{//Sisend on mälus olev andmestik nimega dataset.
try
{
ApplicationClass ExcelApp = new ApplicationClass();
Workbook xlWorkbook =
ExcelApp.Workbooks.Add(XlWBATemplate.xlWBATWorksheet);
//Lisatakse tööraamat.
//Iga gaasi jaoks moodusta omaette tööleht ja lisatakse see tööraamatusse.
//NB! Töölehtede nimed peavad olema samad, mis graafiku seeriatel.
Sheets xlSheets = ExcelApp.Sheets;
Worksheet xlWorksheet1 = (Worksheet)ExcelApp.Sheets.Add(xlSheets[1],
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
xlWorksheet1.Name = "CH4";
Worksheet xlWorksheet2 = (Worksheet)ExcelApp.Sheets.Add(xlSheets[2],
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
xlWorksheet2.Name = "N2O";
Worksheet xlWorksheet3 = (Worksheet)ExcelApp.Sheets.Add(xlSheets[3],
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
xlWorksheet3.Name = "H2O";
Worksheet xlWorksheet4 = (Worksheet)ExcelApp.Sheets.Add(xlSheets[4],
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
xlWorksheet4.Name = "CO2";
Worksheet ActiveSheet = xlWorksheet1;
int row, col;
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Iga gaasi kohta käivad tulemused kantakse eraldi töölehele.
foreach (System.Data.DataTable table in dataSet.Tables)
{
if (table.Rows.Count > 0)//Kui tabelis on mõni rida.
{
try
{
switch (table.TableName)
{
case ("CH4"):
ActiveSheet = xlWorksheet1;
break;
case ("N2O"):
ActiveSheet = xlWorksheet2;
break;
case ("H2O"):
ActiveSheet = xlWorksheet3;
break;
case ("CO2"):
ActiveSheet = xlWorksheet4;
break;
}
ActiveSheet.Activate();

col = 1;
row = 1;
//Lisatakse vergude päised.
ExcelApp.Cells[row, col] = table.Columns[0].ColumnName;

ExcelApp.Cells[row, col + 1] = table.Columns[1].ColumnName;
row++;

Loetakse Iga graafiku andmeseeriad kahemõõtmelisteks massiivideks. Ja kantakse need
töölehele. Massiivina üle kandmine on märksa kiirem kui arvude ükshaaval andmestikust Exceli
töölehele kandmine.
DateTime[,] TimeArray = new DateTime [table.Rows.Count, 1];

double[,] DataArray = new double[table.Rows.Count, 1];
for (int r = 0; r < table.Rows.Count; r++)
{
TimeArray[r, 0] = (DateTime)table.Rows[r][0];
//Tabeli esimeses veerus on vaatlusaeg.
DataArray[r, 0] = (double)table.Rows[r][1];
//Teises veerus on mõõdetud väärtus.
}

Range range = ActiveSheet.Range[ActiveSheet.Cells[row, col],

ActiveSheet.Cells[row + table.Rows.Count - 1, col]];
range.Value = TimeArray;
//Andmete ülekandmine massiivina on kiirem kui ükshaaval.
col++;
range = ActiveSheet.Range[ActiveSheet.Cells[row, col],
ActiveSheet.Cells[row + table.Rows.Count - 1, col]];
range.Value2 = DataArray;
}
catch { }
}
}

Siis luuakse graafikud, määratakse graafikute suurus ja mitmed muud omadused.
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for (int i = 0; i < ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets.Count; i++)
{
ActiveSheet = (Worksheet)ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets[i + 1];
Range ur = ActiveSheet.UsedRange;
if (ur.Count > 4)
{
ActiveSheet.Activate();
ChartObjects xlCharts = (ChartObjects)ActiveSheet.ChartObjects();
ChartObject myChart = xlCharts.Add(10, 50, 600, 250);
//Graafiku pidepunkt, laius ja kõrgus pikslites.
myChart.Chart.ChartType = XlChartType.xlXYScatter;
myChart.Chart.HasLegend = false;
//Kui klassi nimi esineb rohkem kui ühes viidatud nimeruumis,
//siis tuleb kasutada klassi täisnime.
//Axis on nii nimeruumis Microsoft.Office.Interop.Excel kui ka
//System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.
Microsoft.Office.Interop.Excel.Axis yAxis =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Axis)myChart.Chart.Axes(XlAxisType.xlValue,
XlAxisGroup.xlPrimary);
Microsoft.Office.Interop.Excel.Axis xAxis =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Axis)myChart.Chart.Axes(XlAxisType.xlCategory,
XlAxisGroup.xlPrimary);
yAxis.MajorGridlines.Delete();
xAxis.MajorGridlines.Delete();
xAxis.TickLabels.NumberFormat = "hh:mm:ss";
xAxis.MinimumScale = chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum;
xAxis.MaximumScale = chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum;
switch (ActiveSheet.Name)
{//Graafiku telgede miinimumide ja maksimumide üle kandmine Excelisse.
case ("CH4"):
yAxis.MinimumScale = chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum;
yAxis.MaximumScale = chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum;
break;
case ("N2O"):
yAxis.MinimumScale = chart1.ChartAreas[1].AxisY.Minimum;
yAxis.MaximumScale = chart1.ChartAreas[1].AxisY.Maximum;
break;
case ("H2O"):
yAxis.MinimumScale = chart1.ChartAreas[2].AxisY.Minimum;
yAxis.MaximumScale = chart1.ChartAreas[2].AxisY.Maximum;
break;
case ("CO2"):
yAxis.MinimumScale = chart1.ChartAreas[3].AxisY.Minimum;
yAxis.MaximumScale = chart1.ChartAreas[3].AxisY.Maximum;
break;
}
xAxis.CrossesAt = xAxis.MinimumScale;
yAxis.CrossesAt = yAxis.MinimumScale;
Microsoft.Office.Interop.Excel.SeriesCollection series =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.SeriesCollection)myChart.Chart.SeriesCollection(
);
col = 1;
int startRow = 2;
int endRow = dataSet.Tables[ActiveSheet.Name].Rows.Count + startRow;
Range xValues = ActiveSheet.Range[ActiveSheet.Cells[startRow, col],
ActiveSheet.Cells[endRow, col]];
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xValues.NumberFormat = "hh:mm:ss";
col++;
Range yValues = ActiveSheet.Range[ActiveSheet.Cells[startRow, col],
ActiveSheet.Cells[endRow, col]];
Microsoft.Office.Interop.Excel.Series chartRange1 = series.NewSeries();
chartRange1.XValues = xValues;
chartRange1.Values = yValues;
chartRange1.Name = ActiveSheet.Name;
chartRange1.MarkerSize = 2;
chartRange1.MarkerForegroundColor = (int)XlRgbColor.rgbBlack;
chartRange1.MarkerBackgroundColor = (int)XlRgbColor.rgbWhite;
chartRange1.MarkerStyle = XlMarkerStyle.xlMarkerStyleCircle;
double[] breaksX = new double[2];
double[] breaksY = new double[2];
DateTime tmpTime;
foreach (System.Data.DataTable table in dataSet.Tables)
{
//Vahejoonte x ja Y väärtused kirjutatakse siin otse Exceli andmeseeriasse,
tabelina ei salvestata.
if (table.TableName.Contains("BreakLine"))
{
Microsoft.Office.Interop.Excel.Series chartRange3 =
series.NewSeries();
chartRange3.Name = "Session_break";
tmpTime = (DateTime)table.Rows[0][0];
breaksX[0] = tmpTime.ToOADate();
tmpTime = (DateTime)table.Rows[1][0];
breaksX[1] = tmpTime.ToOADate();
chartRange3.XValues = breaksX;
breaksY[0] = (double)table.Rows[0][1];
breaksY[1] = (double)table.Rows[1][1];
chartRange3.Values = breaksY;
chartRange3.ChartType = XlChartType.xlXYScatterLinesNoMarkers;
}
}
}
}

Lõpuks Exceli tööleht kuvatakse. Ole kannatlik, suure hulga andmete eksport Excelissse võtab
aega.
ExcelApp.Visible = true;

Kasutaja saab graafikuid ise edasi kujundada ja tööraamatu meelepärasesse kohta salvestada.
Graafikute Excelisse salvestamise täiskoodi saab vaadata harjutuse koodifailist.
Lahendust on kontrollitud VS versiooniga 2019 arvutis, kus oli Office 2016. Mõnes teises
konfiguratsioonis tuleb võib olla lahenduse koodi veidi muuta.

4.3.8. Väljund tekstifaili
Järgmises näites lisame ajavahemikuga valitud vaatlustulemuste kasutaja määratud kujul
tekstifaili salvestamise funktsionaalsuse harjutuse avavormil olevale nupule tekstiga .txt. Iga vaatluse
juurde lisatakse vaatluskambri number, mida vaatlustulemuste failis ei ole ning vaatlusaeg esitatakse
kasutajale arusaadaval kujul.
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Esmalt tuleks luua funktsioon, mis käivitub sellele nupule vajutamisel (vt Funktsiooni lisamine).
Salvestamise eel tuleb andmed lugeda (funktsioon GetSettingsAndData()), nagu graafiku
moodustamise puhulgi. See tagab graafikute vaatamise ja teksti salvestamise omavahelise
sõltumatuse.
private void ToTxt(object sender, EventArgs e)
{
string filepath = "";
SaveFileDialog openF = new SaveFileDialog()
//Avatakse faili otsimise dialoogiaken.
{
OverwritePrompt = false,
FileName = @"E:\Temp\SelectedObs.txt",//Vaikimisi pakutav kataloog.
Filter = "ASCII files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*",
Title = "Output file"//Dialoogiakna nimi selle ülaservas.
};

}

if (openF.ShowDialog() == DialogResult.OK) filepath = openF.FileName;
if (filepath != string.Empty)//Kas selline kataloog on ikka olemas.
{
if (GetSettingsAndData())
//Andmed tuleb uuesti lugeda,
//et saaks neid salvestada ka ilma graafikuid moodustamata.
{
if (LObs.Count < 1)
MessageBox.Show("No observations");
else
{
filepath = getNextFileName(filepath);
StoreToTxtAsTable(filepath, StartTime, EndTime,LObs);
//Salvestamine ise on eraldi funktsioonis.
//Salvestamist saab käivitada ka mujalt.
}
}
}

Salvestatava faili nime automaatne täiendamine, nagu seda teeb järgnev meetod, väldib sama
faili üle kirjutamist.
private string getNextFileName(string fullname)
{
string path = Path.GetDirectoryName(fullname);
string fileNameOnly = Path.GetFileNameWithoutExtension(fullname);
string extension = Path.GetExtension(fullname);
int i = 0;
while (File.Exists(fullname))
{
string suffix = string.Format("({0})", i);
fullname = Path.Combine(path, string.Concat(fileNameOnly, suffix, extension));
//Faili nime lõppu lisatakse sulgudesse paigutatud numbrid alates nullist.
i++;
}
}

return fullname;
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Salvestatava teksti vormistamine tabeliks
C# keeles tähistab \t tabulatsiooni ja \r\n reavahetust. Reavahetuse tähistamiseks saaks
kasutada ka meetodit Environment.NewLine();.
private void StoreToTxtAsTable(string filepath, DateTime StartTime, DateTime EndTime,
List<Observation> LObs)
{
string content = "Observations from " + StartTime.ToLongDateString() + " to " +
EndTime.ToLongDateString() + "\r\n";
//Tabeli pealkiri ja tühi rida selle järel
content += "Output from " + DateTime.Now.ToLongDateString() + " " +
DateTime.Now.ToLongTimeString() + "\r\n\r\n";
//Faili salvestamise aeg
//Veergude päised. Veergude vahel on tabulatsioon, lõpus on reavahetus.
content += "Chamber";
content += "\tTime";
content += "\tCH4";
content += "\tN2O";
content += "\tH2O";
content += "\tCO2";
content += "\r\n";
//Need read võivad olla ka kokku kirjutatud kujul:
// content += "Chamber\tTime\tCH4\tN2O\tH2O\tCO2\r\n";
//kuid siis oleks kood raskem lugeda.
foreach (Observation Obs in LObs)
{//kambri numberite ja mõõdetud väärtuste tabel
content += Obs.chamber + "\t" + Obs.ObsTime.ToLongTimeString();
content += "\t" + Obs.CH4;
content += "\t" + Obs.N2O;
content += "\t" + Obs.H2O;
content += "\t" + Obs.CO2;
content += "\r\n";
}
filepath = getNextFileName(filepath);//Kui selle nimega fail on olemas, siis
täiendatakse faili nime
File.WriteAllText(filepath, content, System.Text.Encoding.UTF8); //Salvestamine
}

Usaldusväärsete emissioonimäärade arvutamiseks tuleks mõõtmistulemustest eemaldada erindid ja ebausaldusväärsed tulemused iga sessiooni algusest ja lõpust. EMIS tarkvaras saab erindite
eemaldamise reegleid sättida ja siis salvestada kokkuvõtted tabelitena sessioonide ja mõõtmiskambrite kaupa ning üldkokkuvõtted.
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5. Veebirakendused
5.1. HTML ja XHTML

HTML (HyperText Markup Language) on veebilehtede koostamise keel, mis võimaldab sisu ja
vorminduse lahus hoida. Selle leiutas Tim Berners-Lee aastal 1990. Alates aastast 1994 haldab HTML
norme WWW konsortsium. HTML keelt on algselt arendatud lihtsaks teksti edastuseks teadlaste
vahel ja dokumentidele viitamiseks.
HTML dokumendi elemendid on piiratud alustava < ja sulgeva /> märgendiga. HTML tehnilist
standardi täiendatakse pidevalt, selle täielik tehniline kirjeldus on W3 konsortsiumi saidis ja Html
tehnoloogia töögrupi (WHTWG ― Web Hypertext Application Technology Working Group) lehel,
õpetust leiab Mozilla saidist, reklaamidega dekoreeritud õpetuse ja näited w3schools veebilehelt,
eestikeelse juhendi Hugo Treffneri Gümnaasiumi lehelt. Mõned näited uutest HTML5 võimalustest
on järgnevates peatükkides.
XHTML (Extensible HyperText Markup Language) on HTML keele arendus, mis ühendab endasse
ka XML süntaksi. XHTML nõuab märgiste rangemat vormistust, et tagada loetavus XML lehitsejates.
Näiteks nõuab XHTML standard kõigi elementide sulgemist /> märgendiga, HTML enda puhul ei ole
kaldkriips ühekordsete märgendite lõpetamisel tingimata vajalik. VS 2019 keskkonnas pakutavad
ASP.NET elementide toorikud ja VS kompileeritud veebilehed peaksid üldjoontes vastama XHTML
standardile. Vastavust saab kontrollida sisestades veebiaadressi W3schools lehe lõpus olevasse
lahtrisse.
HTML või XHTML koodi kirjutamist VS keskkonnas hõlbustab HTML IntelliSense tehnoloogia, mis
pakub alustatud märgendi kirjutamisel jätkamise variante. Märgendite nimesid pakutakse juba
tühiku lisamisel eelmise märgendi järele. Cntr+Space abil saab kursori kohale soovitusi tellida igal
ajal. HTML IntelliSense aitab ka märgendite sulgemisel. Valitud HTML koodi vormistamiseks ja vigade
leidmiseks vajuta Ctrl+K Ctrl+F. HTML koodi tehnilist õigsust saab kontrollida ka w3schools
veebilahenduses. Samuti saab nii HTML, css kui ka JavaScript koodi vormistust saab korrastada
kopeerides koodi JSbeautifier veebilahendusse.
Avaldatud veebilehe heast optimeerimistavast, lühendatult SEO (Search Engine Optimization),
ja tehnilisest korrasolekust kõrvalekaldumise kontrollimiseks pakuvad tasuta vahendeid näiteks
WebSiteOptimization, Dareboost, Bing webmaster tools. Neist viimase diagnostikavahendid on eesti
keeles.

5.1.1. Uued HTML5 sisendtüübid
Järgnevas koodis on HTML leht, millel on kasutatud mõningaid HTML5 andmete sisestamise
elemendi tüüpe. Erinevad veebilehitsejad kuvavad kuupäeva, kellaaja ja värvuse valiku elemente
erinevalt (joonis 5-1). Elemendi kujundus õiget ja väära tüüpi sisendi korral on koodi jaotuses <style
type="text/CSS"></style>, praegu on seatud nii, et väära sisestuse korral on elemendi serv
punane, lubatud sisestuse korral roheline. Atribuut required kasutamisel loetakse tühi sisestus
vääraks. Märkide ="" lisamist required atribuudile nõuab HTML5 standard.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
<style type="text/CSS">
input[type="email"]:valid {
outline: 2px solid green;
}
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input[type="email"]:invalid {
outline: 2px solid red;
}
input[type="url"]:valid {
outline: 2px solid green;
}
input[type="url"]:invalid {
outline: 2px solid red;
}
input[type="number"]:valid {
outline: 2px solid green;
}
input[type="number"]:invalid {
outline: 2px solid red;
}
</style>
</head>
<body>
<p>
Kuupäev: <input type="date" />
</p>
<p>
Kellaaeg: <input type="time" />
</p>
<p>
Värv: <input type="color" />
</p>
<p>
Email: <input type="email" required="" />
</p>
<p>
Veebiaadress: <input type="url" required="" />
</p>
<p>
Number vahemikus 1 ... 10 (lubatud üks koht pärast koma)<br />
<input type="number" value="1" min="1" max="10" step="0.1" />
</p>
</body>
</html>
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Joonis 5-1. HTML5 kuupäeva, kellaaja ja värvi valiku kuvamine Google Chome ja Opera ning
Microsoft Edge veebilehitsejas. Mozilla Firefox kuvab värvi valikut samuti kui Chrome ja Opera, kuid
versioon 60.9 ei toeta veel HTML5 kellaaja valikut.

5.1.2. HTML5 rakendusliidesed
Rakendusliidesed (API, Application Programming Interface) on abivahendid tarkvarakoodi
loomiseks. Nende loetelu ja omaduste kirjeldused võib leida html5index.org, Tutorialkspoint ja
Mozilla veebilehelt. HTML5 rakendusliidesed toetuvad eelkõige JavaScript keelele. Rakendusliideste
abil saab veebilehel dünaamiliselt Google ja Bing kaarte kuvada, kasutaja asukohta kindlaks määrata,
veebilehel joonestada, kellaaega kuvada, video ja muusika esitamise akent lisada, ka Youtube akent,
kasutajaid autentida, muuta veebilehe elementide asukohta jm. Rakendusliideste kasutuse näiteid
on w3schools saidi jaotuses HTML5, Tutorials Park, artiklis Ramchandani 2018 ja mujalgi.

118

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

5.1.3. Veebilehe kujundamise abivahendid
Veebilehe kujundamise abivahendeid (front-end tools) pakuvad peamiselt HTML, CSS ja
JavaScript toorikuid ja valmis koodi. Koos VSga installeeritud toorikute hulgast saab sobiva valida uue
projekti loomisel ja projekti uue faili lisamisel. Uue faili lisamise akanas on ka valik Online, mille
valimisel kuvatakse teiste arendajate loodud toorikuid. VS 2019 puhul on projekti osade valikul
väliste lisade hulgas näiteks Angular ja Umbraco elementide toorikud. Uue projekti loomisel on VS
toorikute loetelu järel viit tekstiga Install more tools and features, mis võimaldab lisada installimata
projektitüüpe ja projektide komponenete.
Tasuta pakutakse veebilehe ja selle osade toorikuid (Bootstrap, Zurb Foundation), CSS
raamistikke (Bootstrap, Bulma, UIkit, Semantic UI, Pure, Sceleton, Google), ikoone (Font Awesome,
Glyphicons, Ionicons, Octicons, Semantic UI) veebilehe kujundamiseks ja JavaScript keeles koodi
kirjutamise abivahendeid (jQuery, Angular) veebilehe toimimiseks. Ikoonide otsimisel on abiks
veebileht https://glyphsearch.com/, mis võtab kokku mitme tootja pakutud sümbolid. Projekti osi ja
abihanedeid tasub otsida ka NuGet pakettide hulgast. Parimad veebilehe kujunduse ja majutuse abid
on tasulised (vt näiteks thebest10websitebuilders).
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5.2. CSS

Algselt hoiti veebilehtede kujundust HTML koodis ja kujunduse kõik komponendid tuli kirjutada
iga graafilise elemendi atribuutideks. See muutis HTML koodi raskesti loetavaks ka nõudis samade
atribuutide paljukordset kordamist. Aastal 1994 tutvustas Håkon Wium Lie CSS (Cascading Style
Sheets) tehnoloogia põhimõtteid, millest 1996.a sai veebilehtede kujundamise soovituslik standard.
CSS versioon 2 pärineb aastast 1997, CSS 3 aastast 1998 on senini WWW konsortsiumis arendamisel.
Üksikute moodulitena on olemas ka CSS 4. CSS tehnoloogia kasutuselevõttu pärssis selle algaastatel
veebilehitsejate ja serverite tarkvara piiratud võimekus CSS faile kasutada.
HTML ja CSS on veebilehtede loomise kaks alustehnoloogiat. HTML luuakse lehe sisu ja
ülesehitus, CSS abil kujundus. Mõlema keele norme haldab ja arendab WWW konsortsium.
CSS tehnilisi kirjeldusi võib veebist leida järgmistest allikatest: CSS versioon 2.2, CSS3 selektorid,
Mozilla, reklaamidega dekoreeritud õpetus ja näited w3schools veebilehelt, CSS märgiste loetelu
Jens Oliver Meierti veebilehel. Vastavalt seadmele kohanduvatest CSS meediatingimustest on juttu
selle õppevahendi peatükis 5.5.3.
VS varasemates versioonides oli CSS stiilide kujundamiseks Style Builder dialog, mis on
aegunud, kuna ei toeta CSS3. VS 2019 seda enam ei sisalda. CSS atribuutide kirjutamiseks on mõned
muud VS abivahendid, näiteks klahvivajutus Ctrl+Space stiili atribuutide kirjutamisel ja Color picker
värvide valimiseks. Vt lähemalt https://code.visualstudio.com/docs/languages/CSS. Abivahendeid
CSS atribuutide kirjutamiseks HTML koodi pakuvad ka teised, näiteks Mads Kristensen on loonud
tarkavarjupi CSS Tools.
CSS kood võib projektis olla kolmes kohas: 1) HTML elementide sees, HTML faili sektsiooni

<head> elemendis <style>. Vt näiteid w3schools.

5.2.1. CSS selektorid
CSS kood on liigendatud selektorite (CSS selector) kaupa. Selektori abil saab CSS kujundusstiili
omistada HTML elemendi ID, klassi nime, tüübi, atribuutide, atribuudi väärtuste, elemendi muutja
või nende kombinatsiooni alusel. Näiteks õppeaine veebilahenduse tekstis olevad C# koodi blokid
kujundatakse CSS selektori code abil.
code {
color: black;
background-color: azure;
border-color: #d0d0d0;
border-style: solid;
border-width: 1px;
padding: 2px;
display: inline-block;
}

Näiteks ülesande 4078 tekst on andmebaasis järgmiselt.
Täienda järgnevat struktuuri, et see väljastaks ka ühes tellimuses olevate toodete koguhinna.
Lisa koguhinna kasutamise näide.<br><code>struct Tellimus<br>{<br><div class="indent">public
string TooteNimi;<br>public int YhikuteArv;<br>public double Yhikuhind;</div>}</code>
Koodi tekst kuvatakse siin vastavalt selektori code eespool esitatud atribuutidele, aga lisaks
märgisele <code> on siin kasutatud ka CSS klassi indent, mille määratlus projekti CSS failis on
järgmine.
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.indent {
margin: 0 0 0 20px;
}

Pane tähele, et kuna selektori code ees ei ole punkti, siis leiab see elemendid, mille HTML
märgis on <code>. Kui selektor algaks punktiga, siis valiks see HTML elemendid, milles on atribuut
class="code", nagu on eeltoodud tekstinäites <div class="indent">. Ääre (margin), serva
(border) ja polstri laiuse väärtused on stiili määratluses järjekorras päripäeva ülalt: ülal, paremal, all,
vasakul (top, right, bottom, left). Kui serval on vaid kaks mõõdet, siis tähistavad need
CSS stiili atribuutides on servad järgnevuses: ülal, paremal, all, vasakul.
Kui elemendil on mitu klassi ja need on komaga eraldatud, siis hilisema atribuudid kirjutavad
eespool kirjas oleva klassi sama nimega atribuudid üle. Kui klassi nimede vahel komasid ei ole,
rakendatakse klasse vastavalt nende järgnevusele CSS stiilide määratlustes. Järgnevas näites on
samu klass kasutatud erinevas järjekorras ja see annab erineva tulemuse.
<style type="text/css">
.sinitaust1 {
background-color: #0ff;
}
.suurkiri {
background-color: #ffd800;
font-size: 1.5em;
}
.sinitaust2 {
background-color: #0ff;
}
</style>
<div class="sinitaust1">
Sinise taustaga tavatekst.
</div>
<div class="sinitaust1 suurkiri">
Suur kollase taustaga tekst.
</div>
<div class="suurkiri sinitaust2">
Klass sinitaust2 määrab tausta, sest on stiili kirjelduses hilisem.
</div>
<div class="sinitaust2 suurkiri">
Klass sinitaust2 määrab tausta, sest on stiili kirjelduses hilisem.
</div>

Lisaks mõned näited õppeaine veebilahenduses kasutatud CSS selektoritest. Märgiga # algavad
selektorid valivad elemendi id järgi.
#qrCode {
margin: 15px;
}
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Selektor elemendi nime järgi.
input[name="uploadFile"] {
display: inline;
max-width:180px;
}

Elemendi muutja (modifier) järgi. Näiteks kursori viimisel elemendile (:active) või kursori
liigutamisel elemendi kohal (:hover).
.iButtonT:hover {
max-height: 100%;
max-width: 100%;
}

HTML ankur <a> elemendis, mille CSS klass on kokkupandav7. Näiteks kujul
.kokkupandav7 a {
border: 1px Outset #DEA783;
background-color: #EED2BF;
}

HTML ankur <a> vahetult elemendis, mille CSS klass on kokkupandav7. Näiteks kujul
.kokkupandav7 > a {
border: 1px Outset #DEA783;
background-color: #EED2BF;
}

5.2.2. CSS ühikud
CSS määrab muuhulgas HTML elementide mõõtmeid ja asendit: pikkust, laiust, raamitaguse
serva laiust (margin), kaugust raamini (padding), teksti suurust, paiknemist veebilehel ja teiste
elementide suhtes. Mõõtühikud võivad olla kas absoluutsed (määratletud väljaspool kasutuskeskkonda oleva etaloni suhtes) või suhtelised (sõltuvad kasutuskeskkonna omadustest või
komponentidest). Nulli järel ei ole tarvis mõõtühikut kirjutada. Ühikud jagunevad absoluutseteks ja
suhtelisteks. Esimesed on seotud etalonidega väljaspool kasutusprojekti, teiste määratlus on seotud
projekti raames oleva etaloniga.
CSS stiilides sagedamini kasutatav absoluutne ühik on px (piksel), mis vastab väljatrüki puhul
1/96 tollile. Ekraanil tagatakse px abil määratud elementide selge kujutis.
Ühikud cm, mm, in (toll) on kasulikud väljatrüki kujundamisel, mitte ekraanil olevate
elementide kujundamiseks. pt (point) ja pc (pica) on üle võetud tüpograafiast ja veebikujunduses
pole üldiselt tarvidust neid kasutada.
CSS ühikute puhul: 1 in = 2.54 cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc = 96px
1mm = 3.78px 1px ≈ 0.265 mm
Järgnevad ühikud on suhtelised.
vw sajandik akna laiusest kasutaja seadmes ja vh on sajandik akna kõrgusest.
% tähistab suurust ümbritseva elemendi suhtes.
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em tähistab suurust selle elemendi teksti suhtes, ex väiketähtede normaalkõrguse suhtes, rem
dokumendi tasemel määratud teksti suuruse suhtes. Seejuures dokumendi teksti vaikimisi
normaalsuurus vastab opsüsteemis kasutaja poolt seatud tekstisuurusele. Üksikutel HTML
elementidel võib teksti normaalsuurus olla erinev. Näiteks CSS määratlus h1 { font-size: 3em;
margin-left: 1em } seab h1 elemendi vasakusse serva kolm korda laiema tühja ruumi kui h1 {
font-size: 3em; margin-left: 1rem }.
ch tähistab numbri 0 laiust. Sama laiusega tähtede korral saab selle abil kujundada antud
täheruumi täpselt mahutavat lahtrit.

Vaata lisa allikatest w3schools, w3.org, css-tricks, webplatform.

5.2.3. CSS meediatingimused
Meediatingimused (CSS Media Queries) määravad CSS kujunduse kasutamise vastavalt ette
antud tingimusele. CSS meedia tingimused algavad märgisega @media. Näiteks järgmine CSS faili osa
määrab veebilehe suuremate pealkirjade teksti suuruse, kui lehe laius veebilehitsejas ei ületa 500
pikslit, muul juhul rakenduvad vaikimisi suurused. Pane tähele, et meediatingimused peavad olema
allpool sama nimega valija (CSS selector) põhitingimuste plokki.
CSS meediatingimused on eelkõike veebivaadete mobiilisõbralikumaks kohandamiseks, aga
nende abil määratud isekohanduvaid stiile tasub kasutada kõigil veebilehtedes. Nii jääb veebileht
paremini loetavaks ka siis, kui veebilehitseja väikseks kokku lükatakse.
h1, h2, h3, h4, h5, h6{
font-weight: bold;
}
h1{
}
h2{
}

padding: 12px 4px 4px 4px;
font-size: 1.6em;

font-size: 1.4em;
padding: 12px 4px 4px 4px;

h3 {
padding: 12px 4px 4px 12px;
font-size: 1.2em;
}
@media screen and (max-width: 500px) {
h1 {
padding: 6px 2px 2px 2px;
font-size: 1.4em;
}
h2 {
font-size: 1.2em;
padding: 6px 2px 2px 2px;
}

}

h3 {
padding: 6px 2px 2px 2px;
font-size: 1em;
}
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5.3. SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) on W3C poolt soovitatav veebigraafika kirjeldamise normatiivide
kogu. SVG koodi HTML lehel tähistab märgis <svg/>. SVG kirjeldab 2D graafikat XML keeles, seega
saab SVG graafikat toimetada tekstina. SVG toetab vektorgraafikat, rasterkujutisi, teksti ja tekstistiile; samuti graafiliste objektide suumimist, pakkimist, teisendamist, maskimist, lõikamist, filtreerimist, animatsioone ja interaktiivsust. SVG objektide kujundamisel saab kasutada CSS ja SMIL keelt,
animatsioonide loomisel JavaScripti. SVG objektide saab siduda sündmuste haldajatega (vt ptk 2.9).
SVG on avatud standard, mis sobib kokku teiste W3C standarditega. Funktsionaalsuselt sarnane
on Adobe Flash, mis ei ole avatud koodiga, mis on tunnistatud ebaturvaliseks ja mille arendamine on
lõpetatud. Aasta 2020 lõpuks lõpetatakse ka levitamine ja toetamine, st vigade parandamine ja uute
tehnoloogiatega sidumine (Adobe 2017). SVG graafikat toetab Google Chrome, FireFox ja Opera.
Microsoft Edge toetab SVG graafikat seni vaid osaliselt (ei toeta kõiki teisendusi ja animatsioone, et
veebilehitsejat vähem koormata animatsioonide sisaldavate reklaamidega).
Järgmine SVG näide kuvab veebilehel liikuva ja suurust muutva teksti. Liikumise käivitamiseks
värskenda veebilehte.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
</head>
<body>
<svg width="600" height="600">
<g transform="translate(100,100)">
<text id="TextElement" x="0" y="0" style="font-family:Verdana;fontsize:18px; visibility:hidden">
See on SVG!
<set attributeName="visibility" attributeType="CSS" to="visible"
begin="1s" dur="5s" fill="freeze" />
<animateMotion path="M 0 0 L 100 100" begin="1s" dur="5s"
fill="freeze" />
<animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML"
type="rotate" from="-30" to="0" begin="1s" dur="5s" fill="freeze" />
<animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML"
type="scale" from="1" to="3" additive="sum" begin="1s" dur="5s" fill="freeze" />
</text>
</g>
</svg>
</body>
</html>
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5.4. JavaScript ja selle täiendused
5.4.1. JavaScript
JavaScript (JS) on programmeerimiskeel, mis on loodud eelkõige dünaamiliste ja interaktiivsete
elementide ning funktsioonide lisamiseks veebilehtedele. JS keelt kasutatakse ka mujal (Adobe
Reader, Photoshop). JS keele prototüübi kirjutas Brendan Eich 10 päeva jooksul mais 1995 firmas
Netscape. JS nime sarnasus tol ajal populaarse keelega Java olevat olnud detsembris 1995 avaldatud
brauseri Netscape Navigator 2 turunduse vimka. Aastal 1996 avaldas Microsoft oma versiooni
JavaScript keelest nimega JScript. Skriptide tehnoloogiline ühildamatus oli esimese brauserite sõja
üks ajenditest.
JS kuulub C keelte rühma, on objektorienteeritud (objektidel on omadused). JS keeles on vaid
üks numbrilise muutuja tüüp: 64 bitine ujukomaarv. Muutujate tüübid on dünaamilised, st sama
nimega muutuja tüüpi saab kasutuse ajal muuta. Avaldisi saab sisestada tekstina. Reavahetus võib
asendada semikoolonit, st. rea lõpus ei ole semikoolon tingimata vajalik.
JS ei tegele sisendi ja väljundi liidesega, sest jookseb teiste programmide sees.
JS saadetakse kasutaja veebilehitsejasse avatud koodina ― seetõttu ei tohi see sisaldada
tundlikku teavet. JS koodi osa veebilehel ei peaks olema liiga mahukas, sest see saadetakse
muutmatul kujul kasutaja seadmesse ja seega suurendab veebilehe mahtu ja laadimise aega.
Mobiilseadmete puhul on lehe laadimise võimekus piiratud ja andmemaht enamasti tasuline. JS
koodist ei peaks veebirakenduse ükski esmatähtis osa täielikult sõltuma, sest mobiilseadmed ei
pruugi JS täielikult toetada.
JS õppevahendeid võib leida veebist (Mozilla, w3schools, javascript.info, javapoint.com). JS abil
saab muuta veebilehe HTML elementide atribuute, sealhulgas elementide teksti, nähtavust ja CSS
stiili. JS kasutatakse sisestuse kontrollimiseks, dünaamilistes menüüdes, kuupäeva ja kellaaja,
graafikute loomiseks, dialoogiakende ja hoiatuste ning mitme võimaliku suurusega piltide
kuvamiseks.
JS koodi võib paigutada nii HTML lehe päisesse, märgiste <head></head> vahele, HTML lehe
kehasse (<body></body>) või eraldi faili. Erinevalt C# keelest määrab JS muutuja tüübi automaatselt,
samale muutajale võib omistada erinevat tüüpi väärtusi. Isegi massiivi tüüpi muutuja komponendid
võivad olla eri tüüpi. Kommentaarid JS koodis piiritletakse kaldkriipsu ja tärniga. Range võrdsuse
(sama tüüp ja sama väärtus) kontrollimiseks on tarvis kolme võrdusmärki ===, kahe võrdusmärgiga
võrdlus konverteerib muutujad samasse tüüpi.
HTML elementide adresseerimine
Sageli on JS koodis tarvis leida mõni HTML lehel olev element. HTML elemente saab JS koodis
adresseerida ID, nime, klassi nime, selektori ja HTML objektitüübi (märgise) järgi. Järgnev JS kood
leiab elemendi, mille ID = "otsitavID" ja seejärel kõik <p></p> märgisega ümbritsetud jaotused
elemendis otsitavID. Elemendi nime järgi otsimiseks on meetod document.getElementsByName(),
kus sulgudes peab olema otsitava elemendi nimi.
var myElement = document.getElementById("otsitavID");
var p_tags = myElement.getElementsByTagName("p");
var elNameTxt = myElement.getElementsByName("Txt");

Klassi nime järgi valimiseks on meetod getElementsByClassName(), selektori järgi valimiseks
querySelector() (valib selektorile vastava esimese elemendi) ja querySelectorAll(), mis valib

kõik selektorile vastavad elemendid.
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Elemendi leidmiseks HTML dokumendi osadest saab üldise piirkonna document asemel
kasutada jaotuste nimesid, nagu näiteks document.body, document.head või document.title.
Kui klassikalisel ASP.NET veebilehel on juhtleht, siis sisulehel olevate DOM objektide ID ja nime
algusesse lisatakse sisu hoidja (content placeholder) ID. Näiteks objektist nimega textBox1, mis asub
sisu hoidjas nimega MainContent saab objekt, mille name="ctl00$MainContent$TextBox2" ID =
"ctl00_MainContent_TextBox1".
HTML atribuuti class kasutab nii CSS kui ka JS.
JavaScript funktsioonid
JS funktsioonid on koodi korduvalt kasutatavad plokid, mis rakenduvad nende käivitamisel. JS
funktsioonid algavad sõnaga function, millele järgneb funktsiooni nimi ja sulud, milles võivad olla
komadega eraldatud parameetrid. Parameetrid on funktsiooni piires kehtivad muutujad, parameetrite väärtused on argumendid, mis funktsiooni käivitamisel kaasa antakse.
JS funktsiooni saab käivitada ümbritseva koodiga määratud sündmus või JS kood ise. Peale selle
võib JS funktsioon olla isekäivituv. Funktsiooni lõpetab lausung return, mis võib väljastada mingi
väärtuse, mis edastatakse funktsiooni käivitanud sündmusele.
Näiteks lihtsa veebilehe kood, millel oleva nupu vajutus kuvab kuupäeva ja kellaaja kasutaja
arvuti opsüsteemi seadistustes määratud vormingus. Pane tähele, et funktsiooni käivitamisel peavad
funktsiooni nime järel olema ümarsulud [siin näites = localDateTime()] ja funktsiooni lõpetab
lausung return.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function localDateTime() {
var d = new Date();
return d.toLocaleString();
}
</script>
</head>
<body>
<h2>Lihtne JS näide</h2>
<button type="button" onclick="document.getElementById('demo').innerHTML =
localDateTime">
Kuupäeva ja kellaaja vaatamiseks vajuta siia.
</button>
<p id="demo"></p>
</body>
</html>

JavaScript teegid
VS keskkonnas saab kasutada mitmeid Javascriptile tuginevate vahendite kogusid ehk teeke
(library). Osa neist on mitmefunktsionaalsed (React (Facebook), jQuery (jQuery Foundation), Angular
(Google), Node (Node.js Foundation, Linux); teised suunatud teatud tüüpi ülesandele, nagu
asünkroonne andmevahetus (ASP.NET AJAX), rakenduse testimine (Jasmine, Mocha), graafikute või
tabelite moodustamine ja animatsioonid (ülevaated: Ivanovs 2018, JavaScripting, Wikipedia). JS
teeke saab VS projektile lisada NuGet paketihalduri abil.
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Graafikute moodustamiseks on palju JS teeke, nende võrdlust ning populaarsust ja
eeliseid/puudusi on käsitletud mitmes veebiallikas: Sitepoint, Sicara, Thenextweb, Hackermoon,
Slant, Sonalake, Anvaka. Õppeaine veebilahenduses, aine lehe kokkuvõtete paneelis on kasutatud
Chart.js teeki (täiendavat õpetust selle kohta on kirjutanud Tobias Ahlin. RASA kalkulaatori senise
kasutuse graafikud moodustab amCharts 4.
Dünaamiliste tabelite ja võrestikvaadete moodustamiseks ja kujundamiseks on ka mitmeid
lisasid (vt lähemalt sitepoint, codegeeksz, Angular Minds, devcodegeek). Õppeaine veebilahenduses
moodustatakse tabelid HTML ja Razor süntaksiga, ühe ülesande vastuste tabeli kuvamist
lehekülgede kaupa korraldab teek jquery-paginate.

5.4.2. jQuery
jQuery on JavaScript keeles kirjutatud avatud koodiga toimingute ja vahendite kogum, mis
muudab JavaScripti kasutamise lihtsamaks ja kirjutatud koodi lühemaks. jQuery vahendeid toetavad
kõigi peamiste veebilehitsejate uuemad versioonid. jQuery õpetust pakuvad jQuery.com, Rascia
2017, w3schools, tutorialsteacher, tutorialspoint jt.
jQuery on teisiti (lühemalt) kirjutatud JavaScript.
jQuery kasutamiseks veebilehel tuleb veebilehe päisesse lisada viide serverisse laaditud jQuery
teegile või mõnele CDN võrgustiku allikale. jQuery viimase versiooni saab jQuery veebilehelt ja VS
projekti jaoks ka NuGet paketihaldurist. Viite koht on kas lehe päises või enne jaotust
<body></body>. Kasuta vaid ühte järgnevatest näidetest. Pane tähele, et jQuery uusim versioon
võib olla muutunud.
<%-- Viit rakenduse projekti kataloogis olevale failile jquery-3.4.1.js --%>
<script src="Scripts/jquery-3.4.1.js"></script>
<%-- Viit jQuery.com allikale --%>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<%-- Viit Google.com allikale --%>

<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

Järgnev jQuery funktsioonidega JS on kasutusel RASA kalkulaatori 2 x 2 risttabeli hii-ruudu
arvutamise lehel lahtriväärtuste summeerimiseks kasutaja brauseris. Esmalt deklareeritakse neli
muutujat n1, n2, n3 ja n4. Seejärel loetakse igast neljast tekstilahtrist seal olev tekst, asendatakse
komad punktidega ja teisendatakse see täisarvuks (hii-ruudu lähteandmed peavad olema loendusandmed). Liidetakse arvud kahekaupa saades rea- ja veerusummad, viimaks liidetakse neli arvu
kogusummaks.
function Totals() {
var n1 = 0; var n2 = 0; var n3 = 0; var n4 = 0;
var txt = $('#TextBox1').val();
if (txt > '') {
n1 = parseInt(txt.replace(',', '.'));
}
txt = $('#TextBox2').val();
if (txt > '') {
n2 = parseInt(txt.replace(',', '.'));
}
txt = $('#TextBox3').val();
if (txt > '') {
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n3 = parseInt(txt.replace(',', '.'));

txt = $('#TextBox4').val();
if (txt !== '') {
n4 = parseInt(txt.replace(',', '.'));
}

}

$('#Tot1c').text(n1
$('#Tot2c').text(n2
$('#Tot1r').text(n1
$('#Tot2r').text(n3
$('#Tot').text(n1 +

+ n3);
+ n4);
+ n2);
+ n4);
n2 + n3 + n4);

5.4.3. Node.js
Node.js on avatud koodiga vabavara asünkroonsete JS funktsioonide kasutamiseks veebiserveris (Windows, Linux, Unix, Mac OS). Node.js eelis on asünkroonne toimimine, st lõimesid ei
blokeerita. Toiming edastatakse serveri platvormile ja veebilahendus on kohe seejärel valmis
järgmist nõuet vastu võtma.
Node.js suudab genereerida dünaamilise veebilehe sisu, serveris olevaid faile luua ja kustutada
ning lugeda ja kirjutada nendesse, suhelda andmebaasiga, lugeda ja salvestada andmeid, vastu võtta
veebivormiga tagasipostitatud andmeid.
Node.js on serveripoolsete asünkroonsete JS vahendite kogu.

5.4.4. TypeScript
TypeScript on firmas Microsoft täiendatud JavaScript. Mõlemad vastavad ECMAScript
standardile. Lisaks kõigile JS keeles olevatele vahenditele toetab TypeScript nimeruume, klasse,
programmi jagamist moodulitesse, lambda väljendeid, async/await lausungeid, muutujate ja
funktsioonide tüüpe.
TypeScript koodi teisendab JS koodiks spetsiaalne kompilaator. TypScript keelt saab kasutada
mitmetes projektitüüpides (ASP.NET Core, React, Angular, Node.js, Vue.js jt) (vt TypeScript samples).
TypeScripti on Angular rakenduste arendamise põhiline keel ja seda soovitatakse kasutada kõigis
Angular projektides.
Typescript koodi silumisest VS abil vaata Newman (2017); Typescript keele spetsifikatsioon ja
tutvustav video Hejlsberg, 2017.

5.4.5. React
React on veebirakenduste kasutajaliideste loomise JS teek, mida haldab Facebook. React kood
genereerib HTML elemente ja lisab need konteiner-elemendi sisse. React võib seejuures kasutada
konteiner-elemendi omadusi, mida nimetatakse props. React puhverdab veebilehte ja uuendab vaid
vajaliku osa. Puhverdamine on mälunõudlik. React kasutab JavaScript XML (JSX) keelt, mis toetab
objektiklasse ja nende omadusi. JSX kompileeritakse veebilehitsejatele arusaadavaks JS ja HTML
koodiks.
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5.5. ASP.NET veebivormid

ASP (Active Server Pages) tehnoloogia algne versioon, mida on hiljem hakatud nimetama
klassikaliseks (Classic ASP), avaldati aastal 1996 ja oli Windows NT IIS 3.0 tasuta lisa. See võimaldas
elementide toorikuid veebilehele lohistada ja kasutada sündmusi, nagu Button_click, samal viisil
nagu Windows lahenduste loomisel. ASP lisas staatilistele HTML koodile tuginevatele veebilehtedele
dünaamilisuse tänu serveris jooksvale veebilehe koodile ja tänu veebilehe seisundi ehk sessiooni
muutujate hoidmisele serveri mälus. Tänapäeval veebisessiooni andmeid serveris hoida ka
PHP, JavaServer Pages ja Perl keeles loodud veebilahendused. Lihtne HTML leht ei hoia serveris
sessiooni andmeid.
ASP klassikalise versiooni edasiarendus ASP.NET toetub .NET raamistiku vahenditele ja kompileerib .NET lahenduste CLR koodiks. ASP.NET esimene versioon ilmus aastal 2002. ASP.NET C# keeles
lähtekood koos igapäevaste uuendustega on vabalt saadaval Apache 2.0 litsentsi alusel. Seoses
lähtekoodi avamisega on muutunud ka .NET kompilaator, mille ametlik nimi on .NET Compiler
Platform, lühinimi Roslyn. ASP.NET veebilehed on laiendiga aspx. ASP.NET veebilahenduse põhilised
tüübid on: veebivorm (Web Form), ASP.NET Core veebirakendus (Web Application), MVC (ModelView-Controller) tüüpi lahendus ja WCF teenus.
ASP.NET veebivorm on kahetuhandete aastate algul arendatud dünaamiliste veebilehtede
arendamise tehnoloogia, mis toetub serveris moodustatavatele elementidele ja hoiab serveris
sessiooni seisundit. ASP.NET veebivormide tüüpi rakenduses viidatakse URLiga ühele kindlale failile
serveris. Need failid on üldjuhul laiendiga .aspx ja sisaldavad HTML koodi ja C# või VB koodi.
Veebivormid sarnanevad Windows vormide tehnoloogiale ja on algselt, kahetuhandetate
aastate algul, arendatud Windows vormide kogemusega programmeerijatele, kes soovisid kasutada
oma Windows vormide loomise kogemust ka veebilahenduste loomisel. Tol ajal oli see tehnoloogia
suurepärane. Veebilehe graafiline sarnasus varasemate Windows rakendustega pole paraku enam
eelis, vaid pigem koorem. Veebivormid on praeguseks üldiselt aegunud tehnoloogia. Need võivad
sobida, kui soovitakse kiiresti lihtsat tulemust saada. Veebivormide tugevusena mainitakse ka pika
aja jooksul kogunenud dokumentatsiooni ja hästi välja arendatud andmete kuvamise võrestikvaadet
(GridView). Viimase aja veebitehnoloogias on jõuliselt arenenud veebilehitsejate võimekus ning seda
toetavad HTML5, CSS3 ja JavaScript. Näiteks HTML5 validaatorid, kalender, watermark ja
autocomplete on lihtsamad kasutada kui ASP.NET AJAX sama toimega elemendid.
Järgnevates alapeatükkides on esitatud mõned näited veebivormide kasutusest õppeainete
veebirakenduses enne selle praegust, ASP.NET Core alusel toimivat versiooni, mis tuli kasutusele
aastal 2018. Rakenduse varasemat, veebivormide versiooni praeguseks enam veebis ei ole.
ASP.NET veebivormi elutsükli etapid ja nende jooksul toimuv on järgmine.
1. Lehe nõue (page request) ― kasutaja saadetud taotlus lehe väljastamiseks. ASP.NET raamistik
kontrollib, kas leht on juba kompileeritud ja kas kasutajale võib saata lehe vahemälus oleva
versiooni.
2. Start ― loetakse kasutaja saadetud andmed ja määratakse lehe omadused, nagu kasutaja
kultuurikeskkond ja kas nõue on uus või tagasipostitus.
3. Algatamine (initialization) ― seatakse veebilehel olevate elementide identifikaatorid. Leht
seotakse juhtlehega, kui see on määratud.
4. Laadimine (load) ― tagasipostituse korral seatakse veebilehe elementide omadused vastavalt
kasutaja saadetud vaate seisundile ja elementide seisundile.
5. Tagasipostituse sündmuste töötlus (postback event handling) ― tagasipostituse korral
käivitatakse sündmuste haldajad. Seejärel valideeritakse kõik elemendid.
6. Esitus (rendering) ― veebilehe elemendid vormistatakse esituskujule ja kirjutatakse vastuse
(response) väljundjadasse. Vastus saadetakse kasutajale.
7. Maha laadimine (unload) ― käivitub, kui vastus on ära saadetud. Mälu puhastatakse.
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ASP.NET lehe elutsükli etappidele vastavad meetodid ja sündmused on esitatud joonisel 5-2 ja
artiklites (Microsoft 2014, Alle 2013, Jain 2015, Dabade 2016).

Joonis 5-2. ASP.NET veebilehe elutsükli etappidele vastavad meetodid ja sündmused
(Microsoft 2014).
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5.5.1. ASP.NET elemendid serveris
ASP.NET komponendid (controls) on objektid ASP.NET veebilehel, mille ASP.NET server teisendab HTML märgisteks ja/või JavaScript koodiks ja saadab kasutaja veebilehitsejale. Reeglina toimivad
ASP.NET komponendid serveris (server controls, server-side controls), kuid AJAX elemendid saadavad
kasutajale ka veebilehitsejas toimiva JavaScript koodi. Elemendid sõltuvad .NET raamistiku
versioonist, rakenduse tüübist ja paiknemisest veebilehel. Näiteks element Timer genereerib
PostBack sündmuse etteantud ajavahe järel. Kui Timer on uuenduspaneeli (UpdatePanel) sees, siis
uuendatakse vaid uuenduspaneeli sisu.
ASP.NET elemente saab kujundada ka koodi kirjutaja ise. Sel juhul nimetatakse neid kasutaja
loodud komponentideks (user controls). Kasutaja loodud komponente pakuvad mitmed tarkvara
arendusega tegelevad firmad, näiteks DevExpress, Telerek, Infragistics ja Bean Software.
Järgnevat koodi kasutas õppeainete rakenduse varasem versioon tudengite vastatud kuid
hindamata ülesannete loetelu HindamataVastused uuendamiseks. Iga 60 sekundi järel käivitus
toiming Timer1_Tick, mis värskendas uuenduspaneeli UpdatePanelX sisu. Kolme punkti kohas on
muud elemendid, mida ka uuendatakse, aga ruumi kokku hoidmiseks siin ei esitata. Funktsioon
Functions.TäidaHindamata() sisaldas kasutajast sõltuvaid SQL päringuid, mille abil loeti
andmebaasist antud õppeaine antud aasta versiooni ülesannetele saadetud vastused, mille
hindepunktide väli oli tühi. Alates aastast 2018 on õppeainete rakendus ASP.NET Core raamistiku
alusel, sama toimingu näide ASP.NET Core Razor lehel on peatükis 5.6.
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanelX" runat="server" UpdateMode="Conditional" >
<ContentTemplate>
<asp:Timer ID="Timer1" runat="server" OnTick="Timer1_Tick" Interval="60000" />
…
<h5><asp:Literal ID="LD8" runat="server" Text="Hindamata vastustega küsimused">
</asp:Literal></h5>
<asp:Label ID="HindamataVastused" runat="server" CssClass="peenemtekst"></asp:Label>
…
</ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
HindamataVastused.Text = Functions.TäidaHindamata();
}

5.5.2. ASP.NET seisund
HTTP protokoll on seisundita (stateless), see tähendab URL nõuded on üksteisest sõltumatud ―
andmeid sama kasutaja varasemate toimingute kohta ei hoita alles, küll aga saab kasutada küpsiseid,
varjatud välju (hidden fields) ja URL aadressile lisatavaid välju (URL query strings). ASP.NET hoiab
veebirakenduse kasutaja kohta andmeid sessioonimuutujatena serveris (Session State) küpsistena
kasutaja arvutis ning vaate seisundina (ViewState) ja ASP.NET komponendi seisundina (Control State)
veebilehe varjatud väljadel. Lisaks sellele saab, nagu teistegi veebilahenduste puhul, lisada
parameetreid URL aadressile ja varjatud välju veebilehele. ASP.NET seisundi haldamisest vaata
lähemalt MSDN dokumendist ja Gargava 2014.
Tänu seisundi hoidmisele sarnaneb veebivormide toimimine Windows rakendustele.
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ASP.NET Session on objekt, mis hoiab serveris kasutaja-spetsiifilisi andmeid võtme ja väärtuse
paaridena. Sessiooniobjekti hoidmise viisi (session-state mode) saab seadistada web.config faili
lõigus <sessionState>. Variandid on:
InProc ― sessiooni andmed hoitakse mälus;
StateServer ― sessiooni andmeid hoitakse eraldi protsessina, mis teeb need kättesaadavaks ka
teistele serverifarmi serveritele;
SQLServer ― sessiooni andmed hoitakse andmebaasis (sel juhul on vajalik määratleda
sqlConnectionString) ;
Custom ― hoitakse kasutaja seadistatud serveris. Sel juhul tuleb
stateConnectionString määratleda sessiooni andmeid hoidva serveri ühenduslause.

parameetris

Sessiooni andmete säilitamise saab ka välja lülitada.
Sessiooni teised parameetrid on:
timeout ― sessiooni andmete hoidmise aeg minutites pärast viimast serverisse saadetud nõuet;
cookieless ― kas vältida sessiooni ID ja aegumise tähtaja hoidmist küpsistes. Vaikimisi hoitakse
viimase sessiooni ID ja aegumine küpsises.
Sessiooni muutujad hoitakse objektis SessionStateItemCollection, neid saab veebilehe C#
koodis kasutada objektina Page.Session[]. Näiteks õppeaine varasema veebilahenduse veebivormide variandi lülitamisel inglisekeelseks moodustati sessiooni muutuja nimega lingua ja kirjutati
see küpsisesse aegumistähtajaga 24 tundi. Tänu sellele avanes veebileht inglisekeelsena 24 tunni
jooksul pärast viimast kasutust ka siis, kui arvuti on vahepeal välja lülitatud. Lähemalt küpsiste
kasutamisest ASP.NET lahendustes on kirjutanud MSDN, Open4Tech, Ryan 2019 jt.
protected void English(object sender, EventArgs e)
{
}

Session["lingua"] = "gb";

Õppeaine veebilehe avamisel kontrolliti kasutuskeelt määravat sessioonimuutujat.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
lingua = "ee";
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Session["lingua"].ToString()))
lingua = Session["lingua"].ToString().ToLower();
}

Kasutuskeele hoidmiseks küpsises kasutati järgmist näidet.
protected void English(object sender, EventArgs e)
{
HttpCookie cookie = new HttpCookie("Lingua")
{
Value = "gb",
Expires = DateTime.Now.AddHours(24)
};
Response.SetCookie(cookie);
// Response.Cookies.Add(cookie);// Samaväärne alternatiiv
}
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Muutuja lugemine küpsisest.
if (Request.Cookies["lang"] != null) lingua = Request.Cookies["lang"].Value;

Muutuja lugemine URL aadressist, nagu http://digiarhiiv.ut.ee/Ained/?lang=ee.
if (!Page.IsPostBack)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["lang"]))
{
lingua = Request.QueryString["lang"].ToLower();;
}
}

ASP.NET veebilahenduse veebilehtede vahel liikumisel saab andmeid hoida
sessioonimuutujana serveris.
ASP.NET vaate seisund (ViewState) hoiab veebivormi postitusel ja tagasipostitusel kõigi nende
elementide väärtusi, mida kasutaja saab muuta. Vaate seisundi muutujaid hoitakse veebilehe
varjatud väljana, C# koodis saab neid kasutada nime ja väärtuse paaridena nagu sessiooni
muutujaidki. Vaate seisund ei sobi mahukate andmete hoidmiseks, kuna suurendab veebilehe
mahtu. Vaikimisi on vaate seisund ASP.NET lehel ja kõigil selle komponentidel sisse lülitatud. Vaate
seisundist vaata ka Mitchell 2004 ja Jana 2008.
Vaate seisundi muutujaid hoitakse veebilehe varjatud väljana.
Vaate seisundi muutujale väärtuse omistamine ja selle lugemine.
ViewState["kasutaja"] = "Kalle";
string kasutaja = ViewState["kasutaja"].ToString();

Kui vaate seisund on välja lülitatud, siis üksikute komponentide seisundit (Control State) saab
talletada komponendi seisundina.

5.5.3. Sündmused veebivormidel
Oletame, et kasutaja veebilehitseja on saatnud serverisse URL kujul nõude ja veebiserver on
saatnud veebilehitsejale vastuseks HTML keeles vastuse, mille veebilehitseja kuvab veebilehena,
millel on muuhulgas nime sisestamise lahter ja nupp tekstiga Saada. Kui kursoriga vajutatakse
nupule Windows rakenduses, siis käivitub sündmus, näiteks protsess kasutaja arvutis, mis loeb
lahtrist nime ja salvestab selle faili. Veebilahendustes ei ole sündmusi, sest server ei tea, mida on
kasutaja veebilehe lahtritesse sisestanud, milliseid valikunuppe märkinud või muid muudatusi
teinud. Et server saaks kasutaja sisestusega toimetada, tuleb kõik veebilehel olevad muudatused
serverisse tagasi postitada.
ASP.NET veebivormide taustakoodis käideldakse muudatusi tagasi postitatud veebilehel näilike
sündmustena. Näiteks nupule vajutus võib käivitada sündmuse käitluse Save_name, mis omakord
käivitab nime salvestamise meetodi SaveName(), mida näites ei esitata. Sündmuse käitlus on näilik,
sest see ei käitle sündmust otseselt kasutaja arvutis, vaid muudatusi tagasi postitatud veebilehel siis,
kui tagasipostitus on serverisse saabunud.
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protected void Save_name(object sender, EventArgs e)
{
SaveName();
}

5.5.4. Veebivormi loomine ja kujundamine
Veebivormi tüüpi projekti loomiseks sea tooriku piiranguteks C#, Windows ja Web. Kuvatavate
toorikute hulgast vali ASP.NET Web Application (.NET Framework). Anna projektile nimi, vaikimisi on
see WebApplication1. Vajuta Create ja vali Web Forms. Vajuta uuesti Create.
VS moodustas projekti tooriku. Ava fail Default.aspx. Koodiaknas kuvatakse C# kood. Pane
tähele, et akna all on valikud: Design, Split ja Source. Kujundusvaade näitab veebilehe elemente
graafiliselt, teine nii graafiliselt kui ka koodina, kolmas vaid koodina. Pane tähele, et kursori liikumine
Split vaate koodiosas ja sama vaate kujundusosas on sünkroonis. See aitab mõista, milline koodiosa
millise elemendi loob.
Pane tähele, et projektis on eraldi juhtleht mobiilseadmes kuvatava versiooni jaoks
(Site.Mobile.Master). Veebilehitsejas saad projekti toorikut vaadata vajutades rohelist kolmnurkset
nuppu menüüribal. Selle allosades saab kasutatavat brauserit valida.
Lihtne kalkulaator veebivormis
Lisa veebivormi projektile uus vorm peatüki algul esitatud juhendi järgi (Add New Item → Web
→ Web Form). Anna sellele nimi (näiteks Calculator) ja vajuta Add. Ava loodud aspx fail.
Ava töövahendite kast (View → Toolbox) ja lohista sellest üks nupp (Button) toorikul olevate
<div></div> märgiste vahele. Muuda nupu atribuut Text="0" ja lisa atribuut ID="button0".
Kopeeri nupu koodi loomaks nupud tekstiga 1…9 ja nupud tehtemärkidele, nagu Windows vormide
näidises. Muuda kopeeritud nuppude ID tekstile vastavaks (button0 … button9).
Tekstilahtriteks võta töövahendite kastist TextBox. Rea vahetuseks saab kasutada märgist

<div></div>.

Järgmisena võiks tegeleda kalkulaatori kujundamisega. Kujundust saab määrata kas HTML
elemendi stiilina, css klasside abil kui ka veebivormi iga elemendi omadustest (kursoriga elemendi
koodile ja omadused aknas Properties). Järgnevas koodis on kasutatud kõiki kolme võimalust ja saadi
joonisel 5-3 olev kalkulaator.
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Calculator.aspx.cs"
Inherits="WebApplication1.WebForm1" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Kalkulaator veebivormina</title>
<style>
form {
background-color: black;
padding: 12px;
width: 150px;
}
input[type=submit] {
border-radius: 4px;
width: 34px;
height: 34px;
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}
div {
padding-bottom: 4px;
}
.yButton {
background-color: #fff4b3;
}
</style>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>
<div>
<asp:Button runat="server" Text="Kustuta" ID="bDel" Width="100%"
CssClass="yButton" />
</div>
<div>
<asp:Button runat="server" Text="7" ID="button7"/>
<asp:Button runat="server" Text="8" ID="button8"/>
<asp:Button runat="server" Text="9" ID="button9"/>
<asp:Button runat="server" Text="+" ID="bPlus" CssClass="yButton"/>
</div>
<div>
<asp:Button runat="server" Text="4" ID="button4"/>
<asp:Button runat="server" Text="5" ID="button5"/>
<asp:Button runat="server" Text="6" ID="button6"/>
<asp:Button runat="server" Text="-" ID="bMin" CssClass="yButton"/>
</div>
<div>
<asp:Button runat="server" Text="1" ID="button1"/>
<asp:Button runat="server" Text="2" ID="button2"/>
<asp:Button runat="server" Text="3" ID="button3"/>
<asp:Button runat="server" Text="*" ID="bMult" CssClass="yButton"/>
</div>
<div style="padding-left:38px">
<asp:Button runat="server" Text="0" ID="button0"/>
<asp:Button runat="server" Text="," ID="buttonComma"/>
<asp:Button runat="server" Text="/" ID="bDiv" CssClass="yButton"/>
</div>
<div>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
</div>
<div style="text-align:center">
<asp:Button runat="server" Text="=" ID="bEqual" CssClass="yButton" />
</div>
<div>
<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
</div>
</div>
</form>

</body>
</html>
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Joonis 5-3. Veebivormina loodud lihtne kalkulaator.
Kalkulaatorile arvutusvõime andmine on analoogiline Windows vormile (ptk 4.1.3). Ava kalkulaatori aspx faili kujundusvaade (Design) ja topeltklõpsa nupul. Avaneb kalkulaatori aspx faili juurde
kuuluv cs fail ja sellesse on lisatud nupu klõpsamise sündmuse korral käivituv toiming. Näiteks
järgneval kujul.
protected void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{}

Loogeliste sulgude vahele tuleb kirjutada toimingu C# kood. See on põhimõtteliselt sama, mis
Windows vormi tüüpi kalkulaatoriski. Toimingu nähtavus peab olema vähemalt protected.
Nähtavus tasemel private ei ole vormile nähtav. Ava kalkulaatori aspx fail ja pane tähele, nupule
tekstiga 7 on lisandunud atribuut OnClick="button7_Click". Lisa klõpsamise sündmus ja sellele
vastav toiming kõigile nuppudele kas klõpsamise või koodi kopeerimise teel. Harjutuse koostaja
loodud kalkulaatori fail on õppeaine veebilahenduses saadaval.
Võrestikvaade
Võrestikvaade (GridView) on põhjalikult välja arendatud vahend mitmesuguste andmete kuvamiseks ASP.NET veebivormides. Selle analoog Windows vormides on DataGridView. Veebis on
mitmeid näiteid andmete kuvamisest võrestikvaates (Khan 2017, Meera Academy, Aher 2013, ).
Võrestikvaade oli kasutusel veebilahenduse varasemas versioonis. Selle teksti kirjutamise ajal
aktiivsetest Kalle Remmi loodud veebilahendustest kasutab klassikalist Windows vormide võrestikvaadet vaid KR kaardistuste andmestiku kasutajaliides. Järgnevalt mõned detailid selle ülesehitusest.
Võrestikvaatel peab olema andmeallikas, siin on selleks SqlDataSource, mille tunnus on
ID="SqlDataSourceTable". andmeallikas on omaette element veebivormis, millel peab olema
ühenduslause ConnectionString ja andmete lugemise päring SelectCommand. Kaardistuste
andmestiku ühenduslause tekst asub Web.config failis. Atribuut runat="server" määrab selle
elemendi serveris ette valmistatavaks elemendiks (server control).

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceTable" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ApplicationServices %>"
SelectCommand="SELECT * FROM mps.MapAttributes ORDER BY ProjectEnd DESC;">
</asp:SqlDataSource>
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Võrestikvaate enda kood aspx failis on järgmine. Esmalt on määratletud võrestikvaate
atribuudid, mis määravad järgmist:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

võrestikvaate andmeallika;
võtmevälja;
kas kasutaja saab andmeid ühe või teise veeru järgi sorteerida;
kas tabeli veerud moodustatakse andmeallika järgi (või on ükshaaval määratletud);
kas rea valiku nupp genereerida serveris;
toimingu nimi tabeli rea valimisel;
teksti värv tabelis (rohekas tumehall);
kas näidata lahtrite vahejooni;
lahtrite vahemaa pikslites;
valitud rea taustavärv (helesinine);
kas jagada pikk tabel lehekülgedeks;
maksimaalne viidatavate lehekülgede arv loetelus;
ridade kujunduse atribuudid.

Järgnevad veergude määratlused. Esimesel veerul ei ole päist HeaderText="", sellel väljal on
viitadena kuvatavad nupud, mis käivitavad rea valiku CommandName="Select". Järgnevad andmeallikaga seotud väljade veerud BoundField, millel on määratud välja nimi andmeallikas DataField,
päise tekst HeaderText, sorteerimisväli SortExpression, mille puudumisel tabelit selle veeru järgi
ümber järjestada ei saa, ja veeru laius pikslites ItemStyle-Width.
Eelviimane rida on toorikuga tüübist TemplateField, st see sisaldab toorikut välja kuvamiseks.
Enamasti kasutatakse välja toorikuid pakkumaks andmete toimetamise võimalust otse tabelis. Sel
juhul on väljal kaks malli: üks vaatamiseks ja teine toimetamislahtrina. Selles näites on vaid üks
toorik ja see aitab kaardi eelvaadet kuvada. Toorikus on viit kaardikujutise juurde, mis asub kataloogis /KR/Kaardivaated/ ja mille nimi on andmeallika väljal PreviewFile. Viidale klõpsamisel
käivitub javascript, mis suurendab kujutise täissuuruseni onclick='return hs.expand(this)'.
Viita näidatakse sama kaardikujutise kujutise pisivaatena (HTML element <img/> kõrgusega 35
pikslit. Viimane veerg sisaldab objekti ID numbrit, mida rakendus kasutab valitud rea sidumiseks
andmestikuga.
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server"
DataSourceID="SqlDataSourceTable"
DataKeyNames="ID"
AllowSorting="True"
AutoGenerateColumns="False"
AutoGenerateSelectButton="False"
OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged"
ForeColor="#330000"
GridLines="None"
CellSpacing="2"
SelectedRowStyle-BackColor="#CCFFFF"
AllowPaging="True"
PagerSettings-PageButtonCount="25">
<Columns>
<asp:ButtonField Text="Vali" HeaderText=" " CommandName="Select"/>
<asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Nimi" SortExpression="Name"
ItemStyle-Width="210" />
<asp:BoundField DataField="Region" HeaderText="Piirkond"
SortExpression="Region" ItemStyle-Width="150" />
<asp:BoundField DataField="MapScale" HeaderText="Mõõtkava"
SortExpression="MapScale" ItemStyle-Width="150" />
<asp:BoundField DataField="ProjectEnd" HeaderText="Aasta"
SortExpression="ProjectEnd" ItemStyle-Width="40" />
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<asp:BoundField DataField="MapType" HeaderText="Tüüp"
SortExpression="MapType" ItemStyle-Width="150" />
<asp:BoundField DataField="Owner" HeaderText="Tellija"
SortExpression="Owner" ItemStyle-Width="150" />
<asp:TemplateField HeaderText="Vaade" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left">
<ItemTemplate>
<a id="A1" href='<%# string.Format("/KR/Kaardivaated/{0}",
Eval("PreviewFile"))%>' onclick='return hs.expand(this)'><img "A2" src='<%#
string.Format("/KR/Kaardivaated/{0}", Eval("PreviewFile"))%>' height="35" alt=""
style="border-style: hidden" />
</a>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:BoundField DataField="ID" ReadOnly="True" SortExpression="ID"
ItemStyle-CssClass="hidden"/>
</Columns>
</asp:GridView>

Võrestikvaate rea valimisel ja valitud rea muutumisel käivitub GridView atribuutides määratud
toiming, mis avab samal veebilehel allpool olevas paneelis valitud real oleva kaardi detailsete
andmete paneeli FormView1, täpsustades eelnevalt detailvaate FormView1 andmepäringut
SqlDataSourceEdit.FilterExpression = "ID=" + selectedRecordID; ja sidudes detailvaate
andmetega FormView1.DataBind();. Toimingu lõpus uuendatakse kaardivaade.
protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
selectedRecordID = GridView1.SelectedValue.ToString();
if (selectedRecordID != "-1")
{
SqlDataSourceEdit.FilterExpression = "ID=" + selectedRecordID;
//FormView1.ChangeMode(FormViewMode.ReadOnly);
//Kui soovid, et kirje vahetamise järel oleks avades lugemisvaates
FormView1.DataBind();
FormView1.Visible = true;
string script = "SetMaps('" + SqlDataSourceEdit.FilterExpression +
"');";
ScriptManager.RegisterStartupScript(UpdatePanel_5, GetType(),
"RedrawMaps", script, true);
}
}

5.5.5. ASP.NET veebivormide projekti seadistamine
Konfiguratsioonifailid
ASP.NET rakenduse käitumise üksikasjad on seadistatud peamiselt kahes XML failis. Serveri
konfiguratsioonifailis machine.config, mis on kataloogis %runtime install path%\Config ja
veebirakenduse konfiguratsioonifailis web.config, mis asub ASP.NET projekti kataloogis. Windows
Forms tüüpi rakenduses on viimase asemel fail App.config. Peale nende võib ASP.NET projekt sisaldada teisi konfiguratsioonifaile, nagu lisapakettide XML vormingus register packages.config, CSS
failiviitade register Bundle.config ja turvaseadete konfigureerimisefail. XML vormingut on konfiguratsioonifailides eelistatud, kuna see on inimloetav, sektsioonideks ehk lõikudeks struktureeritav ja
võimaldab lõikude kopeerimist.
Konfiguratsioonifail algab faili vormingule viitava märgisega <?xml version="1.0"
millele järgneb kõiki seadistusi hõlmav jaotus <configuration>

encoding="utf-8"?>,
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</configuration>. Selle sees on sektsioonid ühenduslausetele, autentimisseadistustele jt
seadistustele. Vaata lähemalt MSDN ja Microsoft support lehelt.

Konfiguratsiooniseadetes on suur- ja väiketähtede õige kasutus vajalik.
Serveri konfiguratsioonifaili machine.config muutmisel tasub olla ettevaatlik, selle muutmine
mõjutab kõigi selles arvutis toimivate .NET rakenduste käitumist. Konfiguratsioonifailidest leotakse
esmalt machine.config, siis rakenduse konfiguratsioon ja seejärel rakenduse kataloogides olevad
konfiguratsioonifailid. Eelnevalt loetud konfiguratsioonifailides olevad seadistused ühendatakse
järgmistega, kattumise korral kirjutatakse järgmiste poolt üle juhul, kui eelnevas ei ole rida
allowOverride = "false". Kui järgneva konfiguratsioonilõigu algul on rida <clear />, siis sama
lõigu eelnevalt loetud seaded kustutatakse.
Rakenduse

seadete lugemiseks ja täiendamiseks on C# koodis nimeruumi
System.Configuration ja selles klassi ConfigurationManager objekt AppSettings. Seega on
rakenduse
seadistused
objektina
nime
järgi
leitavad
kujul
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["MySetting"], kus MySetting on
konfiguratsiooniobjekti nimi. Projekti arendaja saab kasutada konfiguratsioonifailis olevaid seadistusi
ja lisada sinna omapoolseid täiendavaid objekte.
Konfiguratsiooniseadete varjamine
Üldiselt ei tohiks tundlikku teavet, nagu salasõnad ja ühenduslaused, hoida tarkvarakoodis.
Samuti ei tohiks arendamise käigus kasutada samu paroole, mis on valmis lahenduses. Veebiserver
üldiselt ei avalda .config laiendiga faile. Kuid kindlam on konfiguratsioonifaili varjamist vajavad lõigud
krüptida. Konfiguratsioonifaili lõikude krüptimise programm aspnet_regiis.exe on samasugusena
kasutusel alates .NET raamistiku versioonist 2.
Näiteks oletame, et konfiguratsioonifaili on sisestatud järgmine ühenduslause avatud tekstina.
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="DBConn" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString=
"Data Source=DIGIARHIIV;Initial Catalog=aspnetdb;User ID=VStudeng;
Password=VStudeng" />
</connectionStrings>
</configuration>

Ühenduslause krüptimiseks ava Windows Command Prompt või Visual Studio Command Prompt
(Windows Start menu → Developer Command Prompt for VS 2017)→ Run as Administrator. Sisesta
kataloogi vahetamiseks käsk cd C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319. Kui
kataloog vahetus, siis aspnet_regiis -pe "connectionStrings" -app "/MyApplication", kus
rakenduse nime MyApplication asemel tuleb kirjutada muudetava rakenduse nimi. Kui soovid
krüptida ühenduslauseid domeeni juurel või mõnes kindlas kataloogis olevas konfiguratsioonifailis,
siis kasuta käsku aspnet_regiis -pef connectionStrings C:\inetpub\wwwroot. Kataloogi nimi
tuleb muidugi endal sättida. Krüptitud ühenduslausete dekrüptimiseks kasuta samu käske, kus –pe
asemel on -pd.
Krüptimisel ja dekrüptimisel kasutatakse RSA võtit, mis moodustatakse .NET raamistiku
installeerimisel ja on igas arvutis erinev. Peale selle peab kasutajal olema ligipääs võtmele. Seega
ühes arvutis krüptitud konfiguratsioonifaili kasutamiseks ja dekrüptimiseks teises arvutis tuleb lisaks
krüptitud failile üle kanda ka võti. Vt ka veebist Microsofti juhist, Venu 2016, Khan 2015, Yaremchuk
2012, Khakhu 2014, Nedim 2019.
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Konfiguratsioonifailis olevat nii krüptitud kui ka avatud ühenduslauset saab C# koodis lugeda
näiteks järgmiselt:
var connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConn"].ConnectionString;

Ühenduslauset ei pea igal kasutusel ja projekti igal lehel uuesti kordama. Piisab, kui see
deklareerida projektis üks kord public tüüpi objektina. Ühendust ennast ei saa ühe staatilise
objektina korduvalt kasutada, sest sulgemisel kaotab ühendus ühenduslause.
public static string strConn =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConn"].ConnectionString;
using (SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn))
{
Conn.Open();
{
}

}

ASP.NET veebilehe puhverdamine
ASP.NET veebilahendusi puhverdatakse mitmel tasemel. Esmane ja kiireim on IIS kerneli
tasemel (kernel mode output caching), kui veebilehe nõue (request) ei saa küsitavat muutujat
kernelist, siis järgmisena pöördutakse IIS rakendustekogu (application pool) tasemel puhvrisse ja
seejärel ASP.NET puhvrisse. Lisaks puhverdavad andmeid andmebaasisüsteemid, vahendus-serverid
(proxy) ja veebilehitseja kasutaja arvutis.
Sessioonimuutujate ja autentimisega ASP.NET lahenduses ei saa kasutada kerneli tasemel
puhverdamist, sest see hoiab kõigi kasutajate muutujaid ühises puhvris ja samaaegsed kasutajad
segunevad. Autentimisega veebilahenduses ei saa kasutada ka rakenduskogu tasemel puhverdamist,
mille puhul hoitakse sessioonide andmeid IIS serveri w3wp.exe tööprotsessides (worker process).
Ühel rakenduskogul võib olla mitu tööprotsessi, kuid üks rakendus elab vaid ühes protsessis.
Tööprotsessid omavahel küll ei suhtle, kuid sama rakendust (tööprotsessi) peab samaaegselt saama
kasutada mitu eraldi kasutajakontoga kasutajat.
Autentimisega ASP.NET lahenduses ei saa kasutada IIS serveri tasemel puhverdamist, sest
eri kasutajatele puhverdatud veebilehe osad segunevad.
ASP.NET veebilahenduse puhverdamist saab sättida serveris (IIS Manager), C# koodis lehe
laadimisel (Page_Load event), aspx faili päises ja web.config failis. ASP.NET pakub puhverdamiseks
mitmeid vahendeid, sellest on põhjalikult kirjutatud MSDN kogus.
Järgnevad kolm näidet veebilehe puhverduse seadistamiseks. Esiteks C# koodifailis lehe
laadimisel.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Response.CacheControl = "private";
//Veebileht puhverdatakse iga kasutaja iga brauseri jaoks eraldi.
//Proxy serverite puhvrit ei kasutata.
Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddDays(-1)); );
//Puhvrit ei kasutata, sest see on alati aegunud.
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Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
//Lülitab selle lehe puhverduse üldse välja

Veebilehe aspx faili alguses.
<%@ OutputCache NoStore="true" Duration="60" VaryByParam="*" %>

Konfiguratsioonifailis.
<system.web>
<caching>
<outputCacheSettings>
<outputCacheProfiles>
<add name="Cache30Seconds" duration="30" varyByParam="none" />
</outputCacheProfiles>
</outputCacheSettings>
</caching>
</system.web>

Veebilehe eri osade erinevaks puhverdamiseks soovitatakse paigutada osa funktsioone
haldajatesse ehk händleritesse (generic handler) ja seadistada iga haldaja puhverdamine eraldi (vt
ptk 5.5.6).
Laiendite eemaldamine viitades ASP.NET veebilehtedele
Kui VS projektile on lisatud viide NuGet paketile Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Core, ei ole URL
viitades aspx failidele tarvis faili laiendi nime mainida.
Paketi FriendlyUrls installeerimise järel tuleb projekti nimeruumile lisada järgmine klass.
Näites on kasutatud nimeruumi MinuNimeruum, selle asemel peaks olema projektis kasutatud
nimeruum.
using System.Web.Routing;
using Microsoft.AspNet.FriendlyUrls;
namespace MinuNimeruum
{
public static class RouteConfig
{
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
var settings = new FriendlyUrlSettings();
settings.AutoRedirectMode = RedirectMode.Permanent;
routes.EnableFriendlyUrls(settings);
}
}
}

Lisada faili Global.asax viide using System.Web.Routing; ja meetodisse Application_Start
rida RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);. Vaata ka õpetust veebist.
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Staatiliste failide adresseerimine
Veebilahendustes on sageli tarvis viidata serveris asuvatele staatilistele failidele. Faili
lugemiseks ja/või kirjutamiseks vajab rakendus faili füüsilist lokaalset aadressi. Lokaalne aadress
arendusserveris ja veebiserveris on paraku erinev. Projektist sõltuva suhtelise aadressi saab teisendada lokaalseks füüsiliseks aadressiks serveris ASP.NET raamistiku meetodiga Server.MapPath().
Kui meetodi parameetri koht on tühi, siis on tulemuseks veebilehe (adresseeritud aspx faili) lokaalne
aadress.
Näiteks kui veebirakendus on aadressil C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1, siis
avalehel oleva omistamistehte string s = Server.MapPath(null); tulemusel saab muutuja s
väärtuseks "C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1". Projekti kataloogis Pages olevas
failis oleva tehte tulemus on aga C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1\Pages. Sama
tulemuse annab ka Server.MapPath("").
Server.MapPath("/") väljastab domeeni kataloogi, mis ei pruugi olla sama, mis rakenduse
kataloog. Näiteks õppeainete rakenduse kataloog asub hoopis teisel serveri digiarhiiv.ut.ee kettal,
kui domeen digiarhiiv.ut.ee ise.
Server.MapPath("~") ja Server.MapPath("~/") väljastavad rakenduse kataloogi ja lisab

selle lõppu kurakaldkriipsu \.

Server.MapPath(".") väljastab veebilehe kataloogi, Server.MapPath("./") lisab selle lõppu

kurakaldkriipsu \.

Server.MapPath("../") väljastab veebilehe emakataloogi. Server.MapPath("../") lisab
selle lõppu kurakaldkriipsu \. Annavad vea, kui veebileht on rakenduse algkataloogis.

Vt ka Allen 2019 ja w3schools.

5.5.6. Haldaja
Toimingu haldaja ehk händler (handler) on vahendaja. ASP.NET raamistikus on haldaja
funktsioonide kogu ASP.NET veebiserveris, millel puudub HTML märgistusega kasutajaliides.
Kasutaja loodud händlerite jaoks on ASP.NET projektis reserveeritud faililaiend .ashx. Kuna Http
händler on klass, mis kasutab System.Web.IHttpHandler liidest, siis peab ka kasutaja loodud
händler seda kasutama. Iga klass, mis pärib System.Web.IHttpHandler liidese, muutub händleriks.
ASP.NET händlerite puhul eristatakse HTTP händlereid ja üldhändlereid (generic handler).
HTTP händler käivitub alati, kui päring on suunatud mõne selle händleriga seotud laiendiga faili
poole. Seos händleri ja temaga seotud faililaiendite vahel määratakse web.config failis. Näiteks HTTP
nõue, mis on suunatud .aspx laiendiga lehele, suunatakse esmalt aspx händlerisse, mis valmistab
ette kasutajale saadetava veebilehe. Faililaiendiga seotud händlereid kasutatakse ka failide automaatseks teisendamiseks, näiteks pildifailide automaatseks teisendamiseks kasutajale saadetavale
kujule või salvestatud dokumentide automaatseks konverteerimiseks pdf formaati.
Üldhändler on .ashx laiendiga koodifail, mis käivitub, kui tema poole pöördutakse url aadressi
kaudu. Üldhändleri tüüpilised kasutusalad on andmete teisendamine ja jooniste loomine andmete
baasil.
Lugemist: Allen 2007-2019, Cristian 2016.
Händleriteks nimetatakse ka ASP.NET Razor veebilehel olevaid meetodeid.
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5.5.7. Mobiilisõbralikud ASP.NET veebivormid
Varasemates ASP.NET versioonides (2.0 – 3.5) olid eraldi WML või C-HTML märgistusega graafilised komponendid mobiilisõbralikel veebilehtedel kasutamiseks. Neid ei soovitata enam kasutada,
kuna uuemad nutiseadmed toetavad HTML märgistust.
Mobiilisõbralik veebileht peaks olema:
1) kasutatav väiksemate ekraanidel, väiksemate piltide tabelite ja tekstilõikudega.
2) piiratud sisendmeetoditega,
3) kasutatav ilma uudseimate HTML, CSS ja JavaScript vahenditeta, sest paljudel kasutajatel on
vanemad ja või odavamad seadmed,
4) kasutama andmesidet kokkuhoidlikult, sest paljud kasutajad maksavad vastavalt kasutatud
andmemahule.
Veebilahenduse muutmisel mobiilisõbralikuks on Microsofti allika järgi kaks lähenemist:
kliendipoolne ja serveripoolne. Esimesel juhul püütakse veebilehel kasutada komponente ja CSS
stiile, mis sobituvad vastavalt kasutaja seadmele (kohanduv kujundus ― adaptive design).
Teisel juhul luuakse mobiilseadmete ja väiksema ekraaniga arvutite jaoks veebilahenduse
lihtsustatud variant. See annab enam kujundusvõimalusi, kuid nõuab mõnevõrra enam tööd
süsteemi loojalt ja nõuab osa koodi dubleerimist. Dubleerimise vähendamiseks tuleks võimalikult
palju funktsioone veebilahenduse eri versioonides ühiselt kasutatavatesse teekidesse viia. Kõik
paralleelrakenduse jaoks loodud failid võivad jääda sama nimega, kui need paigutada eraldi
kataloogi. Heades lahendustes kombineeritakse mõlemat lähenemisviisi, kujunduselementides
rohkem kliendipoolset sobitumist, andmekasutuses rohkem serveripoolset.
ASP.NET raamistikus on kasutaja veebi lehitseva seadme omaduste ja võimete kindlaks
tegemiseks klass HttpBrowserCapabilities, millel on kokku 89 omadust. Mõned näited on tabelis 16.
Paraku ei pruugi ASP.NET seadmetuvastus ära tunda uuemaid mobiilseadmeid. Tulemuste
parandamiseks saab ASP.NET projektile lisada firma 51Degrees NuGet paketi 51Degrees.mobi-data.
Tabel 16. ASP.NET klassi HttpBrowserCapabilities omadusi.
Omadus

Tulemus

IsMobileDevice

Kas veebilehte avab mobiilseade

IsColor

Kas toetab värve.

MobileDeviceManufacturer

Seadme tootja, kui õnnestub ära tunda.

Crawler

Kas on otsingumootori robot.

ScreenPixelsHeight

Ekraani kõrgus pikslites.

ScreenPixelsWidth

Ekraani laius pikslites.

SupportsBold

Kas toetab rasvast kirja.

SupportsCss

Kas toetab CSS stiile.

SupportsItalic

Kas toetab kaldkirja.

Tables

Kas toetab HTTP tabeleid.
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Veebiprojekti mobiilisõbralikuks kohandamine peaks algama juhtlehest. ASP.NET veebivormi
projekti loomisel on projekti toorikus kaks juhtfaili: Site.Master ja Site.Mobile.Master. Projekti
toorikus on ka fail ViewSwitcher.ascx, mis sisaldab veebilehele modulaarset komponenti (Active
Server Control Extension), mis lisab projektile mobiilisõbraliku juhtlehe ja veebilahenduse
automaatse ümberlülitamise mobiilisõbralikule versioonile. Mobiilisõbralikul juhtlehel on päises rida
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>, tänu millele kohandub veebilehe
laius kasutaja seadme ekraani laiusega. Mobiilisõbralikul juhtlehel on ka vaate ümberlülitamise
rida: <friendlyUrls:ViewSwitcher runat="server" />, ja päises viide komponendile
ViewSwitcher.mis asub failis ViewSwitcher.
<%@ Register Src="~/ViewSwitcher.ascx" TagPrefix="friendlyUrls"
TagName="ViewSwitcher" %>

Kui aspx fail peab mobiilseadmega sobitumiseks vahetama juhtlehte, siis tuleks selle C# koodi
lisada lehe algatamisele eelnev juhtlehte muutev toiming. Mobiilisõbraliku juhtlehe nimeks on
järgnevas näites Site.Mobile.Master.
protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
if (Request.Browser.IsMobileDevice) MasterPageFile = "~/Site.Mobile.Master";
}

Kui veebilahenduse igast lehest on mobiilisõbralik versioon eraldi failis, siis tuleks C# koodi
lisada ümbersuunamine. Näiteks järgnev ümbersuunamine suunab lehele MRASA2018.aspx, mis on
kataloogis on projekti kataloogis Mobile.
protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
if (Request.Browser.IsMobileDevice)
Response.Redirect("~/Mobile/RASA2018.aspx");
}

Ümbersuunamise saab siduda ka sessiooni algusega. Selleks peaks failis Global.asax.cs olema
näiteks järgmine lõik. Siin suunatakse mobiilseade kataloogis Mobile olevale samanimelisele lehele.
void Session_Start(object sender, EventArgs e)
{
HttpRequest httpRequest = HttpContext.Current.Request;
if (httpRequest.Browser.IsMobileDevice)
{
string path = httpRequest.Url.PathAndQuery;
bool isMob = path.StartsWith("/Mobile/", StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
if(!isMob)
{
string redirectTo = "~/Mobile/";
HttpContext.Current.Response.Redirect(redirectTo);
}
}
}
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Mobiilisõbraliku vaate testimine
Loomulikult on mõistlik mobiilisõbralikku veebilahendust testida erinevates mobiilseadmetes.
Kui mobiilseadmeid ei ole käepärast, saab kasutada veebilehitsejate lisasid, võimaldavad jätta
serverile mulje, et lehe nõue tuli mobiilseadmelt. Näiteks Google Chrome lisa Responsive Web
Design Tester emuleerib enamlevinud mobiilseadmete ja tahvelarvutite ekraani suurust nii püsti- kui
lapiti vaates.
Mobiilivaateid saab jäljendada ka VS projekti arendamise käigus VS keskkonnas, so enne
serverisse laadimist. Selleks tuleb installida vastav VS lisa. Näiteks Visual Studio Emulator for Android
jäljendab Android platvormil seadmeid, iOS seadmete emuleerimiseks on remotedebug-ios-webkitadapter.
Mobiilisõbralik veebileht ei ole mobiilirakendus, viimaste arendamiseks on VS lisa Xamarin.
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5.6. ASP.NET Core

ASP.NET Core on ASP.NET raamistiku uus põlvkond, mis on võrreldes ASP.NET 4.X raamistikuga
täielikult ümber kirjutatud ja ühendab ASP.NET MVC ja ASP.NET Web API raamistiku. ASP.NET Core
esimene versioon ilmus 27. juunil 2016. Septembris 2019 avaldati ASP.NET Core 3.0 (Addie ja
Anderson 2019, Lander 2019, Roth 2019, vt ka Jürgen Gutschi blogi).
ASP.NET Core on avatud lähtekoodiga ja selle arendamises saab igaüks osaleda. ASP.NET Core
toimib nii Windows, Mac kui ka Linux serverites. ASP.NET Core rakendus kompileeritakse alles
rakenduse käivitamisel ja vastavalt rakenduse vajadusele. Kompileeritud kood on optimeeritud
pilverakenduseks. Razor süntaksit ja ASP.NET Core raamistikku kasutavaid lahendusi nimetatakse
ASP.NET veebirakendusteks (Web Application, Razor Pages Web Application).
ASP.NET Core komponente levitatakse NuGet pakettidena. ASP.NET Core peamised osad on:
1)
2)
3)
4)

dünaamiliste vaadete süntaks Razor Core.
andmebaasiühendust haldav Entity Framework Core;
autentimist haldav Identity Core;
andmemudeleid, kontrollereid ja vaadetega suhtlust haldav MVC Core;

5.6.1. ASP.NET Core veebirakenduse projekt
ASP.NET Core veebirakenduse tüüpi projekti moodustamiseks VS keskkonnas vali lahenduse
nimel Add → New Project. Sea piiranguteks C#, All Platforms, Web ja vali ASP.NET Core Web
Application → Web Application või Web Application (Model-View-Controller). Neist esimese variandi
puhul luuakse lihtsa Razor lehtedega projekti toorik, teine variant on MVC ülesehitusega keerukama
projekti jaoks (vt ptk 5.7).
Projekti kataloogis on fail appsettings.json sisaldab projekti varjatud seadistusi, nagu näiteks
ühenduslaused ja välise autentimise võtmeid. Seadistused on ASP.NET Core projektis json, mitte
enam XML vormingus, nagu veebivormide projektis. Fail Program.cs juhib Microsoft.AspNetCore
raamistiku käivitamist. Faili Startup.cs abil seadistakse teenuseid.
Veebirakenduse projekti kataloogis wwwroot on passiivsed failid, nagu kujutised, kujundusstiilide CSS failid, JavaScript ja selle teegid jQuery ja bootstrap. Kataloogis Pages on veebilehtede
(Razor pages) failid, kataloogis Views on vaated (Razor views), Controllers sisaldab MVC
kontrollereid, Models MVC mudeleid. Kataloog Data sobib EF andmemudeli ja lokaalse andmebaasi
hoidmiseks.
Kataloogide struktuur võib ASP.NET Core projektides varieeruda. Näiteks lihtsal Razor
rakendusel ei pruugi vaateid, kontrollereid ja andmemudeleid tarvis olla. Andmemudeli lisamiseks
olemasolevale projektile lisa kataloog Models (Add → New Folder). Paremklikk kataloogil Models ja
vali Add → Class, anna andmemudeli klassile nimi. Puhtalt MVC ülesehitusega projektis reeglina ei
ole Razor lehti, nende asemel on Razor vaated, mida avavad kontrollerid, aga sama ASP.NET Core
projekt võib sisaldada ka nii vaateid kui ka Razor lehti.
Razor leht on URL kujul adresseeritav, Razor vaate avab kontroller.
Mitme Razor lehe kasutatavate failide nimi algab tavaliselt alakriipsuga. Need on
_ViewStart.cshtml, mis seob avatava Razor lehe või vaate juhtfailiga _Layout.cshtml, milles on
projekti kõigi veebilehtede ühine osa ehk juhtleht (master page). Fail _ViewImports.cshtml sisaldab
projekti kõigi lehtede jaoks ühiseid viiteid. Fail _ValidationScriptsPartial.cshtml sisaldab jQuery
skripte sisestuse kontrollimiseks.
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Sõltuvuse sisestus
Sõltuvuse sisestus (dependency injection) on lõtv side objektide vahel. Lõdva sideme puhul ei
pea ühe komponendi muutmisel või välja vahetamisel teist muutma. Lõdva sideme määramiseks
kasutatakse ASP.NET Core konteinerit IServiceProvider ja klassi Startup meetodit
ConfigureServices (vt Smith et al 2019, Temitope 2017, Karia 2018).
ASP.NET Core projekti tooriku juurel olevas failis Startup.cs, milles on klass Startup. Sellel
omakorda on meetod public void ConfigureServices(IServiceCollection services), mis
lisab veebirakenduse käivitamisel selles registreeritud teenused. Õpeaine veebilahenduses on see
meetod parajasti järgmisel kujul.
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
//Määrab EF ühenduses kasutatava ühenduse tüübi ja ühenduslause.
services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(
Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
//Lisab kasutajate ja nende rollide tuvastamise võimekuse ja määrab
//kasutajakontode andmebaasikoha.
services.AddIdentity<IdentityUser, IdentityRole>()
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();
// Võimaldab kontrollerite kaudu adresseerimist ja Razor süntaksit.
services.AddMvc();
//Seadistab kasutajakontode haldamist.
//Esimene rida võimaldab täpitähti kasutajanimedes.
services.Configure<IdentityOptions>(options =>
{
options.User.AllowedUserNameCharacters += "ÄäÜüÕõÖö";
options.Password.RequireDigit = false;
options.Password.RequiredLength = 5;
options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
options.Password.RequireUppercase = false;
options.Password.RequireLowercase = false;
options.Password.RequiredUniqueChars = 3;
options.User.RequireUniqueEmail = true;
});
//Lisab autentimise Google konto abil
services.AddAuthentication()
.AddGoogle(googleOptions =>
{
googleOptions.ClientId =
Configuration["Authentication:Google:client_id"];
googleOptions.ClientSecret =
Configuration["Authentication:Google:client_secret"];
});

}

//Loob autoriseerimistaseme nimega Admin, mis nõuab kasutaja rolli admin.
services.AddAuthorization(options =>
{
options.AddPolicy("Admin",
policy => policy.RequireClaim("roll", "admin"));
});
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Klassis Startup on ka HTTP nõuete kanali konfigureerimise meetod public static void
Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env). Selgitused on klassi koodis,

mis õppeainete veebirakenduses on parajasti järgmine.

public static void Configure(IApplicationBuilder app)
{
//Vajalik, et rakendus saaks väliseid faile lugeda.
app.UseStaticFiles();
//Vajalik, et rakendus tuvastaks kasutajaid.
app.UseAuthentication();
//Võimaldab kasutada klasside autoriseerimisatribuute,
//Näiteks kujul [Authorize(Policy = "Admin")] eksamihalduse lehe.
app.UseAuthorization();
//Vajalik, et toimiksid vaadetele suunamised.
app.UseRouting();
//URL aadress võib olla suunatud Razor lehele
//või kontrollerisse.
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapRazorPages();
endpoints.MapControllers();
});
}

5.6.2. Razor süntaks
ASP.NET Core veebilehed ehk Razor vaated (Razor view) ja Razor lehed (Razor page) kasutavad
Razor süntaksit, mis kombineerib HTML ja C# keelt. Razor süntaks avaldati jaanuaris 2011 koos Visual
Studio versiooniga 2010. C# koodi osad Razor vaates algavad @ märgiga ja enamasti ei nõua
sulgemist, kuid koodi on kergem lugeda, kui C# koodilõigud on loogelistesse sulgudesse paigutatud
(@{ … }). Kommentaarid HTML lõikudes eraldatakse @* ja *@ märgiga, C# osades algavad kahe
kaldkriipsuga (//). Razor vaate C# koodis kehtivad C# keele reeglid. HTML kood võib paikneda C#
koodi lõigus ja vastupidi ― C# kood HTML koodis. C# koodi osad täidetakse serveris enne veebilehe
kasutajale saatmist.
Razor süntaks lubab HTML koodi C# koodi sees ja C# koodi HTML koodi lõigus.

@if (hind > 30) //Siin on C#
{
<p>Liiga kallis.</p> @* HTML <p></p> märgised C# koodis. *@
}
else
{
<p>Hind @hind sobib.</p> @* C# muutuja hind HTML koodis. *@
}

Razor süntaksist ja Razor vaadetega veebirakenduse loomisest on lugeda näiteks järgmistest
allikatest: Anderson 2019, Anderson et al 2019, Learn Razor Pages (Mike Brind), Mike Brindi teised
artiklid, w3schools, Anderson ja Nowak 2019, FitzMacken 2014,
Razor failid on laiendiga .cshtml. Razor projekt võib sisaldada nii eraldi adresseeritavaid
veebilehti kataloogis /Pages kui ka kontrolleri kaudu avatavaid vaateid kataloogis /Views. Kui Razor
veebilehe cshtml fail algab reaga @page, siis on see omaette adresseeritav objekt. Kontrolleri kaudu
avatud vaate päises seda rida ei ole, on aga viide mudelile, mis sisaldab vaate kujundust määravaid
seadeid ja vaates olevate muutujate väärtusi. Rida @page võib sisalda muutujaid, mis loetakse aad148
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ressi alamosadest. Näiteks, ASP.NET Core teema ülesannete lehe aadress õppeaine veebilahenduses
on kujul: https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksTeema/VS20/17 ja ühe teema veebilehe cshtml fail algab
reaga @page "{teema}/{pid}/{lang=ee}". Neist esimene muutuja teema on teema lühinimi, mille
abil loetakse andmebaasist selle teema pikk nimi, teemat sissejuhatav tekst ja selle teema ülesanded. Muutuja pid on õppeainet ja õppeaastat määrav numbriline kood. Selle järgi kuvatakse just
sellel aastal selles teemas kasutusel olevad ülesanded. Seda koodi kasutatakse ka teema lehelt
õppeaine lehele tagasi ja ühe ülesande lehele edasi suunamisel. Muutuja lang tähistab veebilehe
keelt. Kasutajale saadetava veebilehe moodustamisel loetakse aadressist C# muutujad teema
="VS20" ja pid=17. Kui aadressi viimane liige on puudu, siis omistatakse muutujale lang väärtus
"ee": lang = "ee". Razor lehe koodis saab URL aadressis olevad muutujad lugeda klassi RouteData
väärtustena järgmiselt.
if (RouteData.Values["lang"] != null)
{
lang = RouteData.Values["lang"].ToString();
}
string teemakood = RouteData.Values["teema"].ToString();
byte PID = Convert.ToByte(RouteData.Values["pid"]);

Razor lehe URL aadressis olevate väljade (query string) lugemiseks C# muutujateks on
Request.Query[<querystring>]. Näiteks var lang = Request.Query["lang"]. Järgnevad
nõuded õppeaine veebilahendusse avavad täpselt sama veebilehe, kuid esimene url on lühem.
https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksTeema/P1/15/gb
https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksTeema/P1/15?lang=gb
Küsimärgi järel oleva välja lugemiseks URL aadressist C# koodis saab kasutada omistamist:

string lang = Request.Query["lang"];. Razor veebilehe juurde kuuluva, kuid eraldi failis oleva

C# koodi (lehe mudeli) käivitamiseks peab cshtml faili päises olema viide mudelile. Näiteks ühe
teema lehe puhul on see järgmisel kujul.
@model Ained2018.Pages.YksTeemaModel

Kokkuvõttes on õppeaine ühe teema Razor lehe algus selline. Deklareeritud muutujaid kasutatakse veebilehe kujundamisel vastavalt kasutaja õigustele ning andmetega sidumisel vastavalt
õppeainele.
@page "{teema}/{pid}/{lang=ee}"
@model YksTeemaModel
@{
ViewData["Title"] = "Üks teema";//Kuvatakse brauseri paneelil.
//Muutujad, mida Razor lehel kasutatakse.
string lang = Request.Query["lang"];
if (string.IsNullOrWhiteSpace(lang))
{
if (RouteData.Values["lang"] != null)
{
lang = RouteData.Values["lang"].ToString();
}
}
string teemakood = RouteData.Values["teema"].ToString();
byte PID = Convert.ToByte(RouteData.Values["pid"]);
string url = KRConstants.PIDtoURL(PID);
string aineTäht = KRConstants.PIDtoChar(PID);
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if (aineTäht == "G") { ViewData["FavIcon"] = "GA.ico"; }
else { ViewData["FavIcon"] = "KR.ico"; }
string teemanimi, kirjeldus, theme;
var Vastamisaeg = Model.Vastamisaeg;
bool admin = false;
if (User.HasClaim("roll", "admin")) { admin = true; }

Razor lehe mudeli laadimisel saab muutujad URL aadressist lugeda OnGet või OnGetAsync
meetodi haldaja argumentidena, nagu on järgnevalt esitatud. Pane tähele, et muutuja lang vaikimisi
väärtus on "ee". URL aadressist vaadatakse lang väärtust vaid juhul, kui see ei ole määratud URL
väljana (? järel). MVC projektis loetakse URL aadressis olevad muutujad samal viisil, aga kontrolleris.
public void OnGet(string teema, byte pid, string lang = "ee")
{
Teemakood = teema;
PID = pid;
string langFromQuery = Request.Query["lang"];
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(langFromQuery)) { lang = langFromQuery; }
//...
}

Asünkroonse laadimise puhul.
public async Task<IActionResult> OnGetAsync(string teema, byte pid, string lang
= "ee")
{
Teemakood = teema;
PID = pid;
string langFromQuery = Request.Query["lang"];
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(langFromQuery)) { lang = langFromQuery; }
//...
return Page();
}

Razor lehe mudeli .cs laiendiga fail on üldjuhul sama nimega nagu cshtml fail. Mudel käivitatakse enne cshtml faili. Razor lehe mudel sisaldab muutujaid ja meetodite haldajaid. Veebilehe
cshtml koodile on nähtavad vaid muutujad tüübist public. Atribuut [BindProperty] muutuja
deklaratsiooni ees tagab välja nähtavuse OnPost toimingute puhul. Staatiline static muutuja
hoitakse serveri mälus ühe koopiana ja seega on ühine kõigi sama rakenduse samaaegsete kasutajate jaoks.
Väldi staatilisi muutujaid, kui rakendus peaks võimaldama selle muutuja erinevaid
väärtusi erinevate samaaegsete kasutajate jaoks.

5.6.3. HTML märgiseabid
HTML märgiseabid (HTML helpers) ja ASP märgiseabid (Tag helpers) on ASP.NET Core raamistiku
funktsioonid, mis võimaldavad serveripoolsel koodil osaleda kasutajale saadetava veebilehe HTML
komponentide moodustamisel. Mõlemad on abiks andmete sidumisel HTML koodiga.
ASP HTML abid on nimeruumi System.Web.Mvc kuuluvad C# koodi osad cshtml failis, mis algavad tähekombinatsiooniga Html. Nimeruumi MVC elementide, nagu HTML märgiseabid, kasutamiseks ei pea projekt tervenisti olema MVC tüüpi ülesehitusega. Html märgiseabide kasutamise eeldus
on viide nimeruumile System.Web.Mvc. Kasutaja saab täiendavaid HTML abisid ka ise moodustada.
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Vaata näiteks S. Powels 2018. Lisaks Microsoft ASP raamistikule pakub HTML märgiseabisid ka
Episerver. Lugemist HTML märgiseabidest: Microsoft, Sharma 2016.
HTML-abid ja ASP märgiseabid võimaldavad serveris rakenduval C# koodil osaleda
veebilehe HTML komponentide moodustamisel.
HTML abid on määratletud ASP.NET nimeruumi Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures klassides
HtmlHelper ja HtmlHelper<TModel>. HTML abide aluseks olevad liidesed IHtmlHelper ja
IHtmlHelper<TModel> on nimeruumis Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering. HTML abide
kasutamiseks peab klassi Startup meetodis CofigureServices olema kas käsk
services.AddRazorPages(); või services.AddMvc();.
Soovitatakse eelistada uuemaid, tähekombinatsiooniga For lõppevaid, HtmlHelperFor<TModel>
tüüpi HTML abisid, kuna need ei lase sisestada suvalisi muutujanimesid ja kuna neid kontrollitakse
juba kompileerimisel. HtmlHelperFor<TModel> tüüpi HTML abid nõuavad esimese parameetrina
lambda väljendit, mis valib mudelis olevast muutujakogust ühe väärtuse ja seob HTML objekti selle
muutujaga. Seos on seejuures kahepoolne. Vaata näidet Html.DisplayFor() juures.
Järgnevalt on esitatud näited ASP.NET Core sisse ehitatud märgiseabidest. Näidetes on algul
HTML märgiseabi ja selle järel kompileerimisel sellest moodustatud HTML kood.
Html.ActionLink()
Html.ActionLink() moodustab viida kontrolleri toimingule. Atribuudid on: viidas kuvatav

tekst, toimingu nimi, kontrolleri nimi. Näiteks viit Mantel testi lehe eestikeelsele versioonile RASA
kalkulaatoris kujul @Html.ActionLink("Mantel test", "ee", "Mantel"), kus klassi Startup
meetod Configure sisaldab marsruudi vormindust ja kontroller on dekoreeritud marsruudi malliga:
[Route("Mantel/{lang?}")].
app.UseMvc(routes =>
{
routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}");
});

Tulemus veebilehitsejas: <a href="/Mantel/ee">Mantel test</a>.
Kui marsruudi vormistamise reegel ei ole määratud, on sama märgiseabi poolt moodustatud
toiming (action) ja kontroller url väljadena ? järel.
<a href="/?action=ee&amp;controller=Mantel">Mantel test</a>

See peaks käivitama kontrolleri Mantel toimingu ee.
Html.BeginForm()
Html.BeginForm() moodustab vaate HTML <form> tüüpi komponendi. BeginForm() märgiseabi atribuutide variante on palju. Näiteks järgnev vorm loob marsruutimise malli olemasolul HTML
koodi, kus action="Default/About" on suunamine kontroller Default toimingusse About.
@using (Html.BeginForm("About", "Default", FormMethod.Post))
{
<input type="submit" value="OK" />
}
<form action="/Default/About" method="post">
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<input type="submit" value="OK" />
</form>

Märgiseabi loogeliste sulgude sees on selle vormi osad, siin nupp <input type="submit"/>,
mis käivitab vormi tagasipostituse. BeginForm märgiseabi saab kirjutada ka ilma märgiseta using.
@{Html.BeginForm("About", "Default", FormMethod.Post);
<input type="submit" value="OK" />
Html.EndForm();}

Html.CheckBox() ja Html.CheckBoxFor()
Html.CheckBox() meetod loob HTML elemendi tüübist <input type="checkbox">
atribuutides määratud nimega, väärtusega true või false ja HTML atribuutidega.

Html.Display ja DisplayFor
Html.Display() väljastab muutuja väärtuse tekstina kasutades ette antud vormindust.

Vorminduse saab seadistada muutuja atribuudina. Kui vormindust ei ole seatud, kasutatakse selle
muutujatüübi vaikimisi vormindust.
Näiteks olgu DateTime tüüpi muutuja Vastamisaeg veebilehe mudelis järgmisel kujul.
[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:G}")]
public DateTime Vastamisaeg { get; set; }

Sel juhul võib cshtml failis olla: @Html.Display("Vastamisaeg") või @Html.DisplayFor(m =>
m.Vastamisaeg) ― tulemus on sama. Kasutaja veebilehitsejasse saadetakse vastamise aeg sõltuvalt
kasutaja opsüsteemi seadetest, näiteks järgmisel kujul: 01.08.2018 15:28:57. Andmete
veebilehel esitamise vormingutest vaata lähemalt: BoundField.DataFormatString Property, Numeric
Format Strings ja Standard Date and Time Format Strings.
Kui HTML abi lõpeb tähekombinatsiooniga For siis selle parameetriks peab olema Linq
väljend, mis valib mudelis olevast muutujakogust ühe väärtuse.
Html.DropDownList() ja Html.DropDownListFor()
Html.DropDownList() genereerib valikuelemendi, mis HTML koodis algab märgisega
<select>. Näiteks
@{ List<string> Gender = new List<string> { "Male", "Female" };}
@Html.DropDownList("StudentGender", new
SelectList(Gender),
"Select Gender", new { @class = "css-valik" })

saadab kasutaja veebilehitsejasse järgmise HTML koodi.
<select class="css-valik" id="StudentGender" name="StudentGender">
<option value="">Select Gender</option>
<option>Male</option>
<option>Female</option>
</select>
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Html.Label() ja Html.LabelFor()
Html.Label() väljastab muutuja dekoratsioonis oleva atribuudi Name väärtuse. Kui dekoratsioon puudub, kuvatakse muutuja nimi. Näiteks deklareeritud muutuja ja selle esitus ja moodustatud HTML kood.
public class Student

{

public int StudentId { get; set; }
[Display(Name="Nimi")]
public string StudentName { get; set; }

}

@Html.Label("StudentName")

<label for="StudentName">Nimi</label>.

Html.Raw()
Sisestab sulgudes oleva teksti HTML koodina. Näiteks järgmise koodi viimased kaks rida tõlgedavad muutujas txt olevaid <h3> ja </h3> märgiseid erinevalt: 1) märgistus on teksti osa, 2)
märgistus on kujundusvahend.
@{
}

var txt = "<h3>Tere!</h3>";

@txt<br />
@Html.Raw(txt)

Kasutaja veebilehitsejasse saadetakse järgmised read.
&lt;h3&gt;Tere!&lt;/h3&gt;<br />
<h3>Tere!</h3>

Need kuvatakse veebilehitsejas algse tekstina ja kujundatud tekstina (joonis 5-4). Kujundus
sõltub projektiga seotud CSS stiilidest.

Joonis 5-4. Veebilehitsejas kuvatud tekst, kus märgised on nähtavad ja tekst, milles olevaid
märgiseid kasutatakse teksti kujundamiseks.

Html.RenderPartial() ja Html.RenderPartialAsync()
Html.RenderPartial() ja Html.RenderPartialAsync() võimaldavad osalist vaadet kasutada
mitme eraldi oleva Razor lehe osana. Näiteks õppeaine veebilahenduse kokkuvõtete osa on osalise
vaatena (partial view) kõigi ainete lehtedel sama. Selle juurde suunab järgmine rida iga õppeaine
veebilehel.
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@await Html.PartialAsync("_Kokkuv6te", new Ained3.Models.Kokkuv6te(pid,
userName, Request.IsLocal(), "ee", tudeng))

Atribuut _Kokkuv6te on osalise vaate nimi, Ained3.Models.Kokkuv6te() on osalise vaate
moodustamisel kasutatava mudeli nimi. Mudeli atribuutisid on õppeainet ja aastat määrav kood
pid, sisse loginud kasutaja nimi userName, Request.IsLocal(), kasutuskeel ee ja kas kasutaja on
selle aine tudeng tudeng. Vastavalt sisse loginud kasutaja nimele kuvatakse vastatud ülesannete arv
ja saadud punktide arv, funktsioon Request.IsLocal() on abiks arendajale võimaldades
kohandada andmeühendust projekti arendamiseks kasutatavast arvutist.
Html.TextArea() ja Html.TextAreaFor()
Html.TextArea() lisab HTML elemendi <textarea>, mille atribuudid on nimi, väärtus (kuvatav

tekst), ridade arv, veergude arv, HTML atribuut. Kui nimi või väärtus ei ole jutumärkides, siis eeldatakse, et see on eelnevalt deklareeritud muutuja. Ridade ja veergude arv määravad lahtri suuruse,
kui CSS klass seda juba ei määra. HTML atribuut võimaldab lisada täiendava atribuudi, nagu CSS
klassi. Html.TextAreaFor() seob HTML elemendi Razor lehe osundatud muutujaga.
Näiteks järgmised read cshtml failis moodustavad HTML koodi, mis kuvatakse veebilehitsejas
kümnerealise teksti toimetamise lahtrina (joonis 5-5). Kujunduse üksikasju määrab CSS klass
editText.
Andmebaasis olev tekst on loetud cshtml lehel olevaks muutujaks Txt11.
@string Txt11 = "<h3>Töökorraldus</h3><p>Aine toimub veebipõhiselt. Veebipõhise aine
läbimiseks tuleb jälgida selles veebilahnduses olevaid juhiseid ja vajaduse korral
uurida viidatud allikaid, ülesandeid lahendada ja õppejõuga eelnevalt kokku lepitud
ajal ja kohas vestlemas käia. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt õppides ei
omanda niikuinii suurt midagi — pole mõtet ei enda ega teiste aega
kulutada.</p><p>Veebipõhine õpe annab võimaluse harjutada oma aja planeerimist.
Üldiselt tasub iga paratamatu töö teha võimalikult varakult, sest mida aeg edasi,
seda rohkem lisandub plaaniväliseid lisakohustusi. Kes aine varem lõpetab, saab
üldiselt parema tulemuse. Varasem kogemus näitab, et semestri viimastel päevadel on
ülekaalus hinne E.</p>";

Sama tekst @Html.Raw() ja Html.TextArea() märgiseabis.
@Html.TextArea("Txt11", Txt11, 10, 50, new { @class = "editText" })
@Html.Raw(Txt11)

Veebilehitsejasse saadetakse järgmine tekst.
<textarea class="editText" cols="50" id="Txt11" name="Txt11" rows="10">
&lt;h3&gt;T&#xF6;&#xF6;korraldus&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Aine toimub veebip&#xF5;hiselt.
Veebip&#xF5;hise aine l&#xE4;bimiseks tuleb j&#xE4;lgida selles veebilahnduses
olevaid juhiseid ja vajaduse korral uurida viidatud allikaid, &#xFC;lesandeid
lahendada ja &#xF5;ppej&#xF5;uga eelnevalt kokku lepitud ajal ja kohas vestlemas
k&#xE4;ia. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt &#xF5;ppides ei omanda niikuinii
suurt midagi &#x2014; pole m&#xF5;tet ei enda ega teiste aega
kulutada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veebip&#xF5;hine &#xF5;pe annab v&#xF5;imaluse harjutada
oma aja planeerimist. &#xDC;ldiselt tasub iga paratamatu t&#xF6;&#xF6; teha
v&#xF5;imalikult varakult, sest mida aeg edasi, seda rohkem lisandub
plaaniv&#xE4;liseid lisakohustusi. Kes aine varem l&#xF5;petab, saab &#xFC;ldiselt
parema tulemuse. Varasem kogemus n&#xE4;itab, et semestri viimastel p&#xE4;evadel on
&#xFC;lekaalus hinne E.&lt;/p&gt;</textarea>
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<h3>Töökorraldus</h3><p>Aine toimub veebipõhiselt. Veebipõhise aine läbimiseks tuleb
jälgida selles veebilahnduses olevaid juhiseid ja vajaduse korral uurida viidatud
allikaid, ülesandeid lahendada ja õppejõuga eelnevalt kokku lepitud ajal ja kohas
vestlemas käia. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt õppides ei omanda niikuinii
suurt midagi — pole mõtet ei enda ega teiste aega kulutada.</p><p>Veebipõhine õpe
annab võimaluse harjutada oma aja planeerimist. Üldiselt tasub iga paratamatu töö
teha võimalikult varakult, sest mida aeg edasi, seda rohkem lisandub plaaniväliseid
lisakohustusi. Kes aine varem lõpetab, saab üldiselt parema tulemuse. Varasem kogemus
näitab, et semestri viimastel päevadel on ülekaalus hinne E.</p>

Joonis 5-5. Veebilehitsejas kuvatud tekst toimetajalahtris ja lugemisvaates.
Html.TextBox() ja Html.TextBoxFor()
Html.TextBox() meetod loob HTML elemendi tüübist <input type="text"> atribuutides
määratud nimega, väärtusega ja HTML atribuutidega. Erinevalt HTML <textarea> tüübist, on
<input type="text"> alati üherealine.

Html.ValidationSummary()
Kuvab veateated. Vt lähemalt Anderson 2017, FitzMacken 2014, TutorialsTeacher, Paquette
2015. Analoogilisi ASP märgiseabisid vt ptk Valideerimisabid.

5.6.4. ASP märgiseabid
ASP märgiseabid (ASP Tag Helpers, Razor helpers) on HTML elementide täiendavad atribuudid
cshtml failis, mis algavad tähekombinatsiooniga asp. ASP märgiseabid osalevad veebilehe HTML
elementide toimimise kujundamisel ja teatud määral dubleerivad HTML märgiseabisid. HTML
märgiseabid on enamasti lühemad kirjutada, kuid ASP abid on nutikamad ja tõstavad programmmeerija tootlikkust (Anderson 2019).
ASP märgiseabid on määratletud nimeruumis Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers ja
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.TagHelpers.
ASP märgiseabid on C# koodi osad cshtml failis, mis algavad tähekombinatsiooniga asp.
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Täiendavalt saab märgiseabidest lugeda näiteks veebisaitidest: Tutorialspoint, Kellner 2018,
Anderson et al 2019, Esposito 2017, Edwards 2015, Bagga 2017. Märgiseabide loomisest vt
LearnRazorPages, Shahzad 2017, Eduonix 2018.
Märgiseabi atribuut asp-for
HTML elementidega seotud ASP märgiseabide ühine atribuut on asp-for, mis seob HTML
elemendi Razor lehe mudelis oleva muutujaga. Seotud muutuja tüüp sõltub HTML elemendi tüübist:
<textarea/> ja <input type="text"/> puhul loetakse muutujat tekstina, aga <input
type="checkbox"/> puhul kahendmuutujana.
Märgiseabi asp-for viitab muutujale Razor lehe mudelis.
Kui ASP märgiseabi väärtuseks on C# koodis deklareeritud muutuja, siis peab selle ees olema @
märk. Kui väärtuseks on muutuja Razor lehe mudelist, siis ka eesliide Model. Erandiks on asp-for,
mis eesliidet Model. ja @ märki ei vaja. Kui aga eesliidet Model kasutatakse, siis peab olema ka @
märk. Jutumärgid ASP märgiseabi atribuutide ümber ei ole enamasti vajalikud, kuid kindlam on need
siiski lisada, sest päris igal juhul ei suuda asp abi atribuuti õigesti lugeda.
Nagu eespool mainitud, dubleerivad HTML ja ASP märgiseabid teineteist. Näiteks annavad
järgmised ASP ja HTML märgiseabiga kirjutatud elemendid sama tulemuse.
<textarea asp-for=@Txt11 name=muudetudTekst class="editText" rows="2" cols="50">
</textarea>
@Html.TextArea("muudetudTekst", Txt11, 2, 50, new { @class = "editText" })

Märgiseabi atribuut asp-items
Märgiseabi asp-items moodustab loetelu üksikobjektid. Näiteks hinnete loetelu õppeaine
eksamihalduse lehel, kus Razor lehe mudelis on deklareeritud loetelu Hinded ja omistatud ka hinne
väärtused. Pane tähele, et <select> element nõuab List<SelectListItem> tüüpi loetelu,
List<string> sobib väärtuste määramiseks, mitte aga <select> elemendi jaoks.
public List<SelectListItem> Hinded { get; } = new List<SelectListItem>
{
new SelectListItem { Value = "", Text = "" },
new SelectListItem { Value = "A", Text = "A" },
new SelectListItem { Value = "B", Text = "B" },
new SelectListItem { Value = "C", Text = "C" },
new SelectListItem { Value = "D", Text = "D" },
new SelectListItem { Value = "E", Text = "E" },
new SelectListItem { Value = "F", Text = "F" },
new SelectListItem { Value = "M", Text = "M" },
};
[BindProperty]
public string ValitudHinne { get; set; }

Razor lehe cshtml failis on hinde valik tänu lehe mudelis moodustatud loetelule Hinded ja
muutujale ValitudHinne ning ASP abidele kirjas lühidalt. Pane tähele, et asp-for viitab alati Razor
lehe mudelis olevale muutujale ja ei vaja eesliidet Model.
<select asp-for="ValitudHinne" asp-items="Model.Hinded" size="1"></select>
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Märgiseabi atribuut asp-for viitab alati Razor lehe mudelis olevale muutujale.
Kuna ValitudHinne on dekoreeritud atribuudiga [BindProperty], siis seotakse see Razor lehe
mudeliga automaatselt ja kahesuunaliselt, st tagasipostituse haldaja atribuutide hulgas ei ole tarvis
seda muutujat mainida.
Atribuudiga [BindProperty] dekoreeritud muutuja Razor lehe mudelis seotakse Razor
lehega automaatselt.

6).

Veebilehitsejasse saadetakse HTML kood valikuelemendiga, milles on hinnete loetelu (joonis 5-

<select size="1" id="ValitudHinne" name="ValitudHinne">
<option value=""></option>
<option value="A">A</option>
<option value="B">B</option>
<option value="C">C</option>
<option value="D">D</option>
<option value="E">E</option>
<option value="F">F</option>
<option value="M">M</option>
</select>

Joonis 5-6. Tudengile hinde omistamise paneel õppeainete eksamihalduse lehel suletud ja
avatud hinde valiku lahtriga.
Marsruutija tüüpi märgiseabid
Märgiseabi asp-page moodustab URL ankru viidaga projektis oleva Razor lehe juurde, asproute-, millele järgneb muutuja nimi, määrab URL aadressi osa või aadressis edastatava muutuja
väärtuse. Märgiseabi asp-route-returnurl väärtus määrab aadressi, kuhu pöördutakse vormi
tagasipostitusel. Märgiseabid asp-controller ja asp-action ei saa olla koos asp-route või asppage märgiseabiga ning viimased kaks välistavad ka teineteist.
Samal HTML elemendil võib olla mitu asp-route- väärtust. Kas asp-route- muutuja väärtus
teisendatakse kaldkriipsu või küsimärgi järel olevaks URL aadressi osaks, sõltub adresseeritava
objekti päises olevast aadressi mallist. Õppeainete ühe teema lehel on see näiteks kujul:
@page "{teema}/{pid}/{lang=ee}". ´

Viit ühe ülesande inglisekeelselt lehelt selle ülesande teema lehele on kirjutatud ASP märgiseabidega järgmiselt.
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<a asp-page=YksTeema asp-route-teema=@Yl.Teema asp-route-pid=@PID asp-routelang=gb>To the theme</a>

Olgu ülesandeks 3931, mille teemakood on R_korr ja õppeaine PID = 15. Kasutajani jõuab see
HTML ankruna: <a href="/YksTeema/R_korr/15/gb">To the theme</a>. Märgiseabid asproute- muutuvad kaldkriipsu järel olevaks URL aadressi osaks, nende järjekord ei ole seejuures
oluline. Järgmine ankur, kus asp-route- märgiseabide järjekord on vastupidine, saadab kasutajale
täpselt sama tulemuse.
<a asp-page=YksTeema asp-route-lang=gb asp-route-pid=@PID
asp-route-teema=@Yl.Teema >To the theme</a>

Kui teema lehe päises oleks @page "{teema}/{pid}, saadetaks sama ankur kasutajale kujul,
kus muutuja lang on URL aadressis väljana küsimärgi järel. Kuna ühe teema leht on valmis URL
muutujaid ka sellisel kujul vastu võtma, siis suunab ka see viit õigesse kohta.
https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksTeema/R_korr/15?lang=gb

Veebilehe mingile osale viitamisel kasutatakse märki #, millele järgneb lõigu id. ASP märgiseabides on selleks atribuut asp-fragment-. Näiteks järgnev loob URL ankru aadressiga /VS#pageend, mis avab VS veebilehe algusest. Suletud paneelide sees olevad veebilehe osad ei ole paraku
fragmentidena adresseeritavad.
<a asp-page=VS asp-fragment="page-end" asp-route-lang="ee">VS lehele </a>

MVC tüüpi rakendusses osutavad viidad kontrolleri toimingutele. Näiteks ASP märgiseabidega
HTML ankur
<a asp-controller="Default" asp-action="About">About us</a>

annab kasutaja veebilehitsejasse HTML koodi <a href="/Default/About">About us</a>.
HTML vormidega seotud ASP märgiseabid
HTML vormid on <form> </form> märgisega piiratud veebilehe osad, mille abil saab kasutaja
sisestust ja valikuid serverisse tagasi postitada (w3org). Vormi atribuutide hulgas peab olema tagasipostituse meetod (enamasti method="post", aga vt võimalusi w3schools), aadress, kas veebilehe
URL või kontroller ja toiming (Action), ning tagasipostitust käivitav HTMLelement (lihtsamal juhul
<input type="submit">). Tagasipostituse tulemus võib olla näiteks päringutingimuste täpsustamine, faili alla või üles laadimine.
Näiteks administraatori õigustega sisse loginud isikule (õppejõule) on õppeaine veebilahenduses jooksvate tulemuste faili loomise ja alla laadimise nupp, mis paikneb HTML lehe vormis atribuutidega asp-controller="Default", mis suunab kontrollerisse Default. See kontroller sisaldab
toimingut nimega TudengiteAktiivsus, mille käivitab asp-action = "TudengiteAktiivsus".
PID on siin, nagu ka varasemates näidetes muutuja, mis määrab õppeaine ja õppeaasta kombinatsiooni. Toiming TudengiteAktiivsus loob tabeli selle aine selle aasta tudengite jooksvate
õppetulemustega ja saadab selle kasutaja veebilehitsejasse. Nupu CSS atribuut class="hyperlink"
määrab nupu veebiviida moodi kujunduse.
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<form asp-controller="Default" asp-action="TudengiteAktiivsus"
asp-route-pid=@PID method="post" style="display:inline;">
<button class="hyperlink">Õppimistulemused txt-faili</button>
</form>

Valideerimisabid
Eespool mainimata märgiseabid on asp-validation-for(), mis kuvab sulgudes oleva muutuja
valideerimistulemuse ja asp-validation-summary="ModelOnly", mis kuvab mudeli tasemel
tõrketeated, asp-validation-summary="All" kuvab nii mudeli tasemel kui ka üksikmuutuja
tasemel tõrgete teatised.

5.6.5. Razor lehe händlerid
Razor lehe händlerid on meetodid lehe mudeli klassis, nende nimi algab tähekombinatsiooniga
On, millele järgneb kas Get või Post. Nii OnGet kui ka OnPost meetodid võivad olla sünkroonsed või
asünkroonsed (vt ptk 2.7.5).
MVC lahenduses kasutatakse autonoomseid kontrollereid (Controller) ja nendes olevaid toiminguid (Actions). Kontrollereid ja toiminguid saab kasutada ka ASP.NET Razor projektis, kuid kuna Razor
süntaks on kavandatud MVC lihtsustatud variandina, siis siin eelistatakse serveris toimuvad toimingud paigutada meetodi händleritena Razor veebilehe mudelisse.
Asünkroonsete händlerite eristamiseks saab nime lõpus kasutada järelliidet Async. Liite Async
kasutamine tarkvara toimimist ei mõjuta ja ei ole kohustuslik. Kogu lehe uuendamise eel käivitub
händler OnGet või OnGetAsync. Tagasipostitusel käivitub händler, mille nimi on vormi atribuutide
hulgas. Nime puudumisel, nagu järgmises koodis määratletud nupu vajutamisel, käivitub OnPost()
või OnPostAsync().
<form method="post"><button>Saada</button></form>

Händleri nähtavus peab olema public. Händleri väljundi tüüp on enamasti sünkroonsete
meetodite puhul void, asünkroonsete puhul Task<ActionResult> või Task<IActionResult>.
Seejuures ActionResult> on liidesest IActionResult tuletatud klass. Mõlemad võivad tähistada
mistahes objekti või tulemust ― ümbersuunamist, väljundfaili, objektile lisatavaid andmeid (näiteks
HTML tekst veebilehel), JavaScript koodi, HTTP seisundi teateid ja veateateid. Liides on seejuures
üldisem ja tagab händleri parema ühilduvuse.
Harjutusülesandele vastuse saatmise händleri päis õppeaine veebilahenduses on järgmisel
kujul.
public async Task<IActionResult> OnPostVastuseSaatmineAsync(string
tudengivastus, short kood, IFormFile uploadFile)

Händleri atribuudid (tudengivastus, kood ja uploadFile) on nime järel sulgudes. Ülesande vastuse
saatmise vorm õppeaine veebilahenduse cshtml faili eestikeelses osas koos muutujate kood ja YL
deklaratsiooniga on järgmises koodipaneelis. Mudeli failis loetud muutuja YL kantakse cshtml failis
samanimelisele, kuid omaette muutujale YL, kuna ülesanne koos kõigi oma atribuutidega on vaid
osa selle Razor lehe mudelist. Samuti võimaldab muutuja YL koodi lühemalt kirjutada ― ei pea
kordama pikemat nimetust Model.YL.
Tekst faili lisamise nupu juures on keelest sõltuv muutuja @Model.FailiLisamiseTekst.
Eestikeelses versioonis on see: "Saad lisada png, jpg, bmp, tif või gif vormis kujutise või txt, pdf, doc,
docx, odt või zip vormingus faili."
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short kood = System.Convert.ToInt16(RouteData.Values["kood"]);
Ained3.Models.Ylesanne YL = Model.YL;
//Ylesanne on vaid osa selle Razor lehe mudelist.

<form asp-page-handler=VastuseSaatmine asp-route-kood=@kood method="post"
enctype="multipart/form-data" class="posRelative">
<textarea asp-for=TudengiVastus name=tudengivastus
placeholder="Siia kirjuta oma vastus." lang="ee" MaxLength="1000"
class="vastuseLahter"></textarea><br />
@Model.FailiLisamiseTekst
@if (!YL.lisadKeelatud)
{
<input type="file" asp-for=UploadFile name=uploadFile class="inlineBlock"/>
}
<input type="submit" value="Saada" class="nuppParemal" />
</form>

Ülesande kood (muutuja kood) loetakse siin URL aadressist. Sellele koodile vastav ülesanne
koos kõigi oma väljadega loetakse andmebaasist mudeli OnGetAsync händleris järgmise reaga.
YL = await _context.Küsimused.SingleOrDefaultAsync(m => m.kood == kood);

HTML elemendil form on siin järgmised atribuudid.
method="post" tähistab, et vormil olevad andmed postitatakse tagasi serverisse. See atribuut

ei ole tingimata vajalik, kuna ka vaikimisi on vormi postituse meetod "post".

asp-page-handler="VastuseSaatmine" on ASP märgiseabi, mis suunab selle vormi
tagasipostituse händlerisse OnPostVastuseSaatmineAsync.
asp-route-kood="@kood" lisab tagasipostituse URL aadressi välja kood väärtuse. Seega
näiteks ülesande nr 4043 lehelt saadetakse vorm händlerisse koos parameetriga kood=4043.
Inglisekeelses versioonis lisandub samale vormile atribuut asp-route-lang="gb".
enctype="multipart/form-data" määrab, mis kujul vormi andmed serverisse saadetakse. Kui

vorm saadetakse koos üleslaaditava failiga, siis andmeid ei teisendata ja selle atribuudi väärtus peab
olema "multipart/form-data". Selle atribuudi puudumisel asendatakse erimärgid ASCII HEX
koodidega. Väärtuse "text/plain" puhul asendatakse tühikud märgiga +.
class="posRelative" määrab, et vormi kujunduse reeglid on kirjas CSS klassis posRelative.

HTML elemendil textarea, mis märgib lahtrit, kuhu tudeng kirjutab oma vastuse, on järgmised
atribuudid.
asp-for="TudengiVastus" teisendub kasutaja veebilehitsejasse saadetud HTML koodis
atribuudi id väärtuseks ja peab vastama samanimelisele muutujale mudelis. Kui lehe laadimise ajaks

on muutujale mingi väärtus omistatud, siis HTML element kasutab seda vaikimisi väärtusena.
name="tudengivastus" vastab samanimelisele parameetrile händleris.
placeholder="Siia kirjuta oma vastus." määrab teksti, mis on tühjas lahtris.

class="vastuseLahter" määrab, et vormi kujunduse reeglid on kirjas CSS klassis

vastuseLahter.
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Mudeli C# koodiga moodustatakse ka muutuja FailiLisamiseTekst, mille sisu sõltub ülesandest ja kasutuskeelest.
<input type="file" name="uploadFile"/> on faili üles laadimise element. Selle atribuut
name="uploadFile" vastab händleri parameetrile uploadFile. Seda näidatakse vaid nende

ülesannete juures, mille puhul on lubatud vastusele faile lisada.

<input type="submit" value="Saada" class="nuppParemal"/> on nupp, millele vajutus
käivitab vormi tagasipostituse händlerisse. Selle kujunduse ja paiknemise paremal määrab CSS klass
nuppParemal.

Razor händler lõpetab toimingu enamasti suunamisega veebilehele. Näiteks ülesandele vastuse
saatmise händler lõpeb järgmise suunamisega.
if (lang == "ee") return RedirectToPage();
else return RedirectToPage(new { lang });

Muutuja lang määrab siin, kas kuvatakse eesti- või muukeelne veebileht. Esimese variandi
puhul keelt tähistavat muutujat URL aadressis ei ole, teisel juhul see lisatakse. Näiteks ülesande 4043
inglisekeelne URL oleks on seega https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksYlesanne/4043?lang=gb.
Eestikeelne URL võib olla kas keele määratlusega
https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksYlesanne/4043?lang=ee
või ilma selleta https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/YksYlesanne/4043.
Lisaks sellele näitele saab Razor händlerist väljumisel kasutada teisi nimeruumis
Mvc.RazorPages olevaid suunamise meetodeid.
Toimivad ka peatükis 5.7.1 loetletud kontrolleri toimingust väljumise meetodid. Lugemist Razor
lehtedest ja meetoditest nendel: Brind 2017, 2018, Šuta 2017, Lock 2019.

5.6.6. Staatiliste failide adresseerimine
Veebivormide tüüpi projektis saab serveris olevaid staatilisi faile adresseerida meetodiga
Server.MapPath(). ASP.NET Core seda meetodit ei sisalda ja kasutada ei võimalda. Algeline variant
ASP.NET Core projekti jaoks on kasutada koodis staatiliste failide lokaalseid aadresse. Kataloogide
struktuuri või rakenduse installeerimiskoha muutudes kaotavad absoluutsed aadressid paraku
kehtivuse. Õnneks on ka teisi võimalusi.
Õppeaine veebilahenduses üsna palju viitasid staatilistele failidele: täiendavad õppematerjalid
igas õppeaines ja igas teemas, ülesannete lahendamisjuhiste täiendused, tudengite poolt vastustele
lisatud failid, eksamipiletid. Seejuures hoitakse õppeainete rakenduses veebilehtedel kuvatavaid
tekste andmeserveris ja administraatori õigustega õppejõud neid saab neid muuta nii õppeainete
veebilehtedel kui ka eraldi andmehaldustarkvara abil.
Failidega manipuleerimiseks on põhiliste kataloogide lokaalsed aadressid, kus projektiga seotud
faile hoitakse, tehtud muutujateks, mille väärtus sõltub nõude päritolust: arenduskeskkond või avalik
veeb. Seega on füüsilise kataloogi määramiseks tarvis teada vaid, kas faili on tarvis VS arenduskeskkonnas või veebiserverisse installeeritud rakenduses. Õppeainete rakenduses toimib väljaspool
kontrollereid järgmine täiendus klassile HttpRequestExtensions.
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public static class HttpRequestExtensions
{
public static bool IsLocal(this Microsoft.AspNetCore.Http.HttpRequest req)
{
var conn = req.HttpContext.Connection;
if (conn.RemoteIpAddress == null && connection.LocalIpAddress == null)
{
return true;
}
else if (conn.RemoteIpAddress.ToString() == "::1") return true;

}

}

return false;

Kasutus.
string failidServeris = KatServeris(ainetht, Request.IsLocal());
static string KatServeris(string aineTht, bool isLocal = false)
{
if (isLocal) return @"\xxxxxx\wwwroot\Doc\" + aineTht + @"Failid\";
else return @"\xxxxxx\wwwroot\Doc\" + aineTht + @"Failid\";
}

Ruumiandmete kalkulaator on MVC ülesehitusega, st nõuded on suunatud kontrolleritesse, kus
nõude lokaalsuse tuvastamiseks toimib lihtne tingimus:
if (!Request.Host.ToString().Contains("localhost"))

Õppeainete rakenduse juurkataloogi määramiseks kasutatakse IWebHostEnvironment liidest,
millest sõltuvuse saab kontrollerile lisada ning millel on omadus WebRootPath (Microsoft, Brind 2016
ja Peipmani 2018). WebRootPath on ASP.NET Core rakenduse juurkataloog, tüüpilisel juhul serverisse
paigaldatud projekti wwwroot kataloog.
public class HomeController : Controller
{
private static IWebHostEnvironment _webHostEnvironment;
public static string WebRoot;
public HomeController(IWebHostEnvironment webHostEnvironment)
{
_webHostEnvironment = webHostEnvironment;
WebRoot = _webHostEnvironment.WebRootPath;
}

}

public static string PathToUserData(string userName)
{
string path = Path.Combine(WebRoot, "UserData", userName);
return path;
}
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5.6.7. Lihtne kalkulaator Razor lehena
Peatükis 4.1 on tööjuhend kalkulaatori loomiseks Windows vormina. Järgnevalt on juhised
samalaadse kalkulaatori loomiseks kasutades ühtlasi võimalust näidata eelmisest erinevat arvutuslikku osa.
Razor tüüpi projekti loomiseks sea tooriku piiranguteks C#, All Platforms ja Web. Kuvatavate
toorikute hulgast vali ASP.NET Core Web Application. Anna projektile nimi, vaikimisi on see
WebApplication1, sisukam on ehk CalculatorRazor. Vajuta Create ja vali Web Application. Vajuta
uuesti Create. VS moodustas projekti tooriku.
Ava juhtvaade ~/Pages/Shared/_Layout.cshtml ja leia sellest valmis tehtud menüü. Menüüs
kuvatavad üksused on koodina järgmisel kujul.
<li class="nav-item">
<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-page="/Index">Home</a>
</li>

Lisa menüüsse viit loodava kalkulaatori Razor lehele.
<li class="nav-item">
<a class="nav-link text-dark" asp-page="/Calculator">Calculator</a>
</li>

Lisa projektile uus Razor leht. Selleks vali kataloogil Pages parema hiireklahvi alt Add New Item
→ Razor Page → Razor Page. Anna sellele sama nimi, mis sai kirja menüüsse, jäta linnuke lahtrisse
Generate Page model class ja Use layout page. Vali juhtvaateks (Layout page) vaade nimega
~/Pages/Shared/_Layout.cshtml. Vajuta Add. Ava loodud cshtml leht. Selles on järgmine päis ja selle
all lehe pealkiri <h1></h1> märgiste vahel. @page eristab Razor lehte MVC vaatest, tiitel määrab lehe
nime brauseri paneelis, Layout seob juhtlehega.
@page
@model CalculatorRazor.Pages.CalculatorModel
@{
ViewData["Title"] = "Calculator";
Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}

Kujundame nüüd lehe päise alla lihtsa kalkulaatori, mis kasutab Razor lehe mudeli. Siinkirjutaja
tegi seekord järgmise Razor lehe.
Pane tähele, et märgiste <form asp-page-handler="Calculate"></form> vahel on vaid
need elemendid, mis suhtlevad lehe mudeliga. Lahtrite puhastamine ning arvude ja tehtemärkide
valimine on väljaspool vormi ja need toimingud toimivad jQuery abil brauseris. Valemi lahtri atribuut
asp-for näitab muutujat, millest väärtus loetakse, atribuut name on muutuja, mis on händleri
atribuutide hulgas.
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<style>
article {
background-color: black;
padding: 10px;
width: 170px;
}
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font-size: larger;
color: white;

input[type=button], input[type=submit] {
border-radius: 4px;
width: 34px;
height: 34px;
}
div {
padding-bottom: 4px;
}
#ButtonComma {
margin-left: 38px;
background-color: white;
}
#Message {
width: 150px;
font-size: small;
}
input[type=text], label {
background-color: #fff4b3;
width: 150px;
}
.nButton {
background-color: lightgrey;
}
</style>
<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script>
//Numbrite ja tehtemärkide lisamine sisestusse.
function Append(txt) {
$('#FText').val($('#FText').val() + txt);
}
function Reset() { //Sisestuse puhastamine.
$('#FText').val("");
$('#RText').val("");
$('#Message').val("");
}
</script>
</head>
<article>
<h1>Kalkulaator Razor</h1>
<div>
<input type="reset" value="Puhasta" onclick="Reset()" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="7" onclick="Append('7');" />
<input type="button" class="nButton" value="8" onclick="Append('8');" />
<input type="button" class="nButton" value="9" onclick="Append('9');" />
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<input type="button" value="+" onclick="Append('+');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="4" onclick="Append('4');" />
<input type="button" class="nButton" value="5" onclick="Append('5');" />
<input type="button" class="nButton" value="6" onclick="Append('6');" />
<input type="button" value="-" onclick="Append('-');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="1" onclick="Append('1');" />
<input type="button" class="nButton" value="2" onclick="Append('2');" />
<input type="button" class="nButton" value="3" onclick="Append('3');" />
<input type="button" value="*" onclick="Append('*');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="0" onclick="Append('0');" />
<input id="ButtonComma" type="button" value="," onclick="Append('.');"/>
<input type="button" value="/" onclick="Append('/');" />
</div>
<form asp-page-handler="Calculate">
<div>
<input type="text" asp-for="Formula" name="formula" id="FText" />
</div>
<div style="text-align:center">
<input type="submit" value="=" />
</div>
<div>
<input type="text" id="RText" asp-for="Result" />
</div>
@if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Model.Message))
{
<p id="Message">
<textarea asp-for="Message"></textarea>
</p>
}
</form>
</article>

Razor lehe juurde kuulub cshtml fail, milles on Razor lehe mudeli muutujad, händlerid OnGet ja

OnPostCalculate.
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace CalculatorRazor.Pages
{
public class CalculatorModel : PageModel
{
public string Formula { get; set; }
public string Result { get; set; }
public string Message { get; set; }
public void OnGet()
{
Message = "Sisesta arvutustehe ja vajuta siis = ";
Result = "";
}
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public PageResult OnPostCalculate(string formula)
{
Formula = formula.Replace(",", ".");
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Formula))
{
Result = string.Empty;
List<string> operators = new List<string> { "+", "-", "*", "/" };
List<string> numbers = new List<string> { "1", "2", "3", "4",
"5", "6", "7", "8", "9", "0", " ", ",", "." };
List<string> permittedChars = operators.Concat(numbers).ToList();
bool valid = Formula.All(c =>
permittedChars.Contains(c.ToString()));
if (valid)
{
List<string> operatorsInFormula = new List<string>();
foreach (var character in Formula)
{
if (operators.Contains(character.ToString()))
operatorsInFormula.Add(character.ToString());
}
string[] operands = Formula.Split(operators.ToArray(),
StringSplitOptions.None);
double numResult = 0;
bool startFound = false;
for (int i = 0; i < operands.Count(); i++)
{
if (!startFound)
{
double.TryParse(operands[i], out numResult);
startFound = true;
}
else
{
if (double.TryParse(operands[i], out double op2))
{
switch (operatorsInFormula[i - 1])
{
case "+":
numResult += op2;
break;
case "-":
numResult -= op2;
break;
case "*":
numResult *= op2;
break;
case "/":
numResult /= op2;
break;
}
}
}
Result = numResult.ToString();
}

}
else
{

Message = "Avaldis sisaldab lubamatuid märke.";

166

Kalle Remm

}

}

}

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

}
}
return Page();

Razor lehega seotud C# kood ei pruugi olla lehe mudelis vaid võib ka olla tervenisti cshtml failis.
Sel juhul ei ole cshtml faili päises viidet lehe mudelile ja lisandub funktsioonide plokk, milles on
eelmises variandis händleris olnud toiming.
@page
@{
ViewData["Title"] = "Calculator";
Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}
@functions{
string Message = "Sisesta arvutustehe ja vajuta siis = ";
[BindProperty]
public string Formula { get; set; }
string CalculateResult()
{
string result = string.Empty;
if (Request.HasFormContentType)
{
Formula = Request.Form["formula"];
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Formula))
{
Formula = Formula.Replace(",", ".");
List<string> operators = new List<string> { "+", "-", "*", "/" };
List<string> numbers = new List<string> { "1", "2", "3", "4",
"5", "6", "7", "8", "9", "0", " ", ",", "." };
List<string> permittedChars = operators.Concat(numbers).ToList();
bool valid = Formula.All(c =>
permittedChars.Contains(c.ToString()));
if (valid)
{
List<string> operatorsInFormula = new List<string>();
foreach (var character in Formula)
{
if (operators.Contains(character.ToString()))
operatorsInFormula.Add(character.ToString());
}
string[] operands = Formula.Split(operators.ToArray(),
StringSplitOptions.None);
double numResult = 0;
bool startFound = false;
for (int i = 0; i < operands.Count(); i++)
{
if (!startFound)
{
double.TryParse(operands[i], out numResult);
startFound = true;
}
else
{
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if (double.TryParse(operands[i], out double op2))
{
switch (operatorsInFormula[i - 1])
{
case "+":
numResult += op2;
break;
case "-":
numResult -= op2;
break;
case "*":
numResult *= op2;
break;
case "/":
numResult /= op2;
break;
}
}

}
result = numResult.ToString();

}
else
{
}

}

}

}
Message = "";

Message = "Avaldis sisaldab lubamatuid märke.";

}
}
return result;

Veidi tuleb muuta ka vormi osa, selles ei ole enam ühtegi viidet mudelile ja tulemuse lahtril on
viit funktsiooni CalculateResult() juurde. Vahepealne osa, mis kujundab nuppe, võib muutmata
jääda. Need näidised on saadaval ka zip failina õppeaine kataloogis.
<form method="post">
<div>
<input type="text" asp-for="Formula" name="formula" id="FText" />
</div>
<div style="text-align:center">
<input type="submit" value="=" />
</div>
<div>
<input type="text" id="RText" value="@CalculateResult()" />
</div>
@if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Message))
{
<p id="Message"><textarea asp-for="Message"></textarea></p>
}
</form>
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5.7. ASP.NET MVC

Mudel-vaade-kontroller (Model-View-Controller, MVC) on tarkvara ülesehituse arhitektuur,
milles on eraldi osadena:
1) andmeid ja objekte kirjeldav mudel,
2) kasutajale nähtavad vaated (veebilahenduse puhul veebilehed) ja
3) toiminguid (actions) sisaldavad kontrollerid.
ASP.NET MVC tehnoloogia põhialused avaldati Scott Guthrie ettekannetes ja blogis aastal 2007
(Guthrie 2007a, b). ASP.NET 3.5 täiendusena vabalt allalaaditavaks sai ASP.NET.MVC 1.0 raamistik
septembris 2009. Kuni aastani 2015 arendas Microsoft MVC raamistikku ASP.NET raamistiku alusel.
Järgnevad versioonid toetuvad ASP.NET Core raamistikule.
ASP.NET MVC kohta on kirjutatud mitmeid raamatuid (loetelu Wikipedia artiklis). Tehnoloogia
kõige usaldusväärsem kirjeldus on ikka tootja koostatud ülevaade (Smith et al 2019). Algajale sobib
Koirala ja Sukesh 2017 ja tutorialteacher õpetus. ASP.NET MVC nõude elutsüklist on kirjutanud ka
Nayak 2018, Wolf 2017, Chetanvihite 2015, Lin 2014. Viimati mainitud allikas on kaks põhjalikku
joonist. Eestikeelse seminaritöö on koostanud Raimo Virolainen (2013). ASP.NET veebivormide ja
ASP.NET MVC võrdluse kohta on üsna põhjalik arvamuste vahetus Stack Exchange võrgustikus.
ASP.NET MVC projekt on üsna keerukas ja Microsofti esindaja Rick Anderson (2019) soovitab
lihtsama projekti puhul eelistada MVC asemel Razor Pages tüüpi veebirakendust, kuna viimast on
lihtsam arendada ja kood on ülevaatlikum. MVC projektis on rohkem faile ja katalooge kui Razor
lehtede puhul.
ASP.NET Core MVC rakenduse erinevused võrreldes ASP.NET raamistikule toetuvate
veebivormidega on järgmised.
1. Veebivormidel on mahukas pealisehitus, kus arendajal soovitatakse kasutada ASP.NET
serveri poolseid komponente (mille märgises on runat = "server"). MVC ei kasuta
ASP.NET komponente serveris, veebilehe osised on HTML elemendid.
2. MVC veebivaate moodustamine on efektiivsem, rakenduse toimimine kiirem ja vaate
maht väiksem, sest vaatele ei lisata vaate seisundit (ViewState). Veebivormide puhul
saadetakse tagasipostitusel serverisse vormi kõigi elementide viimased väärtused. See
teeb suurendab veebilehe mahtu, koormab ühenduskanaleid ja aeglustab veebilahenduse tööd.
3. MVC vaated ei ole URLidena adresseeritavad. URL aadressid vastavad kontrolleritele ja
toimingutele.
4. MVC vaateid ja andmemudeleid saab kujundada projekti teistest osadest eraldi.
5. MVC vaate mudelid aitavad andmetega sidumist korras hoida.
6. MVC projekti keerukus ei suurene projekti mahu kasvades nii jõudsalt kui veebivormide
puhul.
7. Veebivormil saab olla vaid üks vorm (<form>), samas MVC vaates võib olla mitu vormi.
8. Vaikimisi luuakse ASP.NET Core MVC vaated Razor süntaksi abil, kuid MVC võimaldab ka
teiste vaatemootorite (view engine) kasutamist (Spark, Nhaml). Pug süntaksi integreerimisest ASP.NET MVC vaadete loomisse vt Paquette (2016).
9. Lihtsa interaktiivse veebirakenduse loomine MVC projektina on reeglina aeganõudvam
ja keerukam kui veebivormide abil. Mahuka ja kiirelt laieneva projekti puhul on
suuremal määral osadeks jagatud seesmine ülesehitus MVC lahenduse eeliseks.
10. Lehe osaliseks laadimiseks ja kasutaja arvutis toimivate protsesside juhtimiseks kasutab
veebivorm JavaScript koodi sisaldavat paketti AJAX. Veebivormile lisatud JavaScript või
jQuery võib minna konflikti AJAX komponentidega. MVC puhul kasutatakse vaid
JavaScript või jQuery skripte, AJAX komponente ei kasutata.
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11. Veebivormide tehnoloogia ei suuda kaasas käia veebitehnoloogia uusimate arengutega,
areng on liikunud veebilehitsejate võimekuse tõusu suunas.
12. MVC eeldab MVC loogika ja kliendipoolsete vahendite (JavaScript, CSS) toimimise
mõistmist.
13. ASP.NET Core jaoks on vähem NuGet lisamooduleid kui ASP.NET raamistikule.
14. ASP.NET Core ei toeta paljusid .NET raamistiku vahendeid (veebivormid, WCF, VB ja F#
keel Razor lehtedel) ja Microsoft ei kavatse neid raamistikke ühendada (Wenzel et al
2018).

5.7.1. Kontrollerid, toimingud ja mudelid
Kontroller on klass, mis sisaldab toimingumeetodeid (action method) ehk toiminguid (action).
MVC rakenduses on URL aadressidele saabuvad nõuded suunatud mitte serveris olevatele failidele,
vaid kontrolleri toimingule ehk toimingumeetodile. Toiming leiab andmed, teeb vajalikud arvutused
ja teisendused ja väljastab HTML kujul vaate. Vaate kujundamisel vajalikud seadistused ja
funktsioonid saab lisada vaatemudelina.
MVC rakenduse URL aadressidele saabuv nõue suunatakse kontrolleri toimingule.
Toimingute, andemudelite ja vaadete eraldamine võimaldab arendustööd tõhusalt korraldada.
Kuna andmemudel ei sõltu ei vaatest ega kontrollerist, siis seda ja selle vastavust andmetele arendada eraldi. Vaade on MVC projektis eelkõige kasutajaga suhtlemiseks ja peaks võimalikult vähe
seadistustest sõltuma. Vaate juurde kuuluv vaatemudel sisaldab vaid selle vaate moodustamiseks
vajalikke klasse ja muutujaid. Kontrollerid toimetavad kasutaja saadetud teabega, olemasolevate
andmetega ja valmistavad ette kasutajale saadetava vaate. Üks kontroller ei peaks tegelema paljude
erinevate ülesannetega.
ASP.NET MVC kontrollerid on toimingute kogumid, mida saab adresseerida URLidena.
Toimingud on kontrolleri meetodid. Meetodi saab siduda URL nõude parameetritena kaasa
antavate andmetega, milleks võivad olla üksikmuutujad, kompleksmuutuja või ka terve andmemudel.
Kontrolleri toiming võib väljastada järgmist.
1. Vaate, mis vaikimisi juhul vastab toimingu nimele või mille nimi on väljastatava vaate
atribuudina viidatud.
2. Kasutajale saadetava HTML koodi.
3. Kas olemasoleva või toimingu käigus moodustatud faili.
4. Muutuja väärtuse.
5. Kompleksobjekti või andmestiku.
6. Suunata teise toimingusse.
7. Suunata välisele veebilehele.
Erinevate väljunditega kontrolleri MyController näide. Täielik ülevaade on nimeruumi Mvc
spetsifikatsioonis.
public class MyController : Controller
{
public ViewResult Index()
{
return View(); // Väljastatakse vaikimisi vaade nimega Index.
}

170

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

public ViewResult OpenIndex()
{
return View("Index1"); // Väljastatakse vaade nimega Index1.
}
public FileResult ViewFile()
{
return File(Url.Content("~/Files/test.txt"), "text/plain");
// Väljastatakse tekst projekti kataloogis olevast failist /Files/test.txt.
}
public FileResult DownloadFile()
{
return File(Url.Content("~/Files/test.txt"), "text/plain", "tFile1.txt");
// Osutatud fail test.txt laadidakse alla andes failile nime tFile1.txt.
}
public string Content()
{
return "<h3>Kontrolleris kujundatud pealkiri</h3>";
// Väljastatakse tekstimuutuja.
}
public ContentResult LoadScript()
{
return Content("<script language='javascript' type='text/javascript'>
alert('Kontroller suudab väljastada ka JavaScripti.');</script>");
// Väljastatakse JavaScript.
}
public JsonResult Json()
{
return Json(new { Nimi= "Kalle Remm", ID=4, Synd = new DateTime(1954,4,9) });
// Väljastab JSON struktuuri.
}
public RedirectResult Redirect_ToOtherSite()
{
return Redirect("https://exceptionnotfound.net");
// Suunab välisele saidile, millelt on kohandatud osa nendest näidetest.
}

public RedirectToPageResult Redirect_ToPage()

{

}

var Message = "You are not authorized to manage exam settings.";
return RedirectToPage("/Index", Message);

// Võimaldab lisada URL aadressi osi, händlerit ja marsruuti.
// See näide suunab händlerisse Upload.

public RedirectToActionResult Redirect_ToAction()
{
return RedirectToAction("Action");
// Suunab sama kontrolleri toimingule Action.
}

}

public RedirectToRouteResult Redirect_ToRoute()
{
return RedirectToRoute(new { controller = "Home", action = "Route" });
// Suunab kontrolleri Home toimingusse Route
}

Mudel MVC projektis on klass, mis määratleb andmestruktuuri. Kui andmemudel on seatud
vastavusse andmebaasis oleva üksusega (tabeliga või andmebaasivaatega), siis andmevahetuse eest
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samanimeliste väljadega hoolitseb .NET raamistik. Andmebaasiobjekti nimi ja mudeli klassi nimi võib
seejuures erineda ― need seatakse vastavusse (kaardistatakse) DbContext tüüpi klassis. Näiteks
andmestiku nimi on järgnevas näites Ylesanne, aga loetakse need andmetabelist Küsimused.
public partial class ApplicationDbContext : IdentityDbContext
{
}

public DbSet<Ylesanne> Küsimused { get; set; }

Mudel võib sisaldada ka välju, mis loetakse eraldi päringuga või eraldi andmeühendusega või
mida andmebaasis ei hoita. Need dekoreeritakse atribuudiga [NotMapped]. Näiteks parajasti sisse
loginud kasutajaga seotud atribuudid ei ole andmebaasis ülesannete tabelis. Andmebaasi ülesannete
tabelis on igal ülesandel teemakood, kuid teemakoodile vastavat teema täisnime eesti ja inglise
keeles hoitakse eraldi tabelis ja loetakse mudelisse eraldi päringuga.
Küsimärgiga lõppevad väljad võivad olla tühjad, kuid tekstivälja puhul ei ole küsimärgi kasutus
vajalik, sest tühja string tüüpi muutuja väärtus on nii või teisiti String.Empty.
Erinevalt dekoratsioonist
kasutajapoolseid hoiatusi.

[MaxLength()],

toetab

dekoratsioon

[StringLength()]

Järgnevas koodiplokis on väljavõte õppeaine veebilahenduses kasutatavast ülesande klassist.
public class Ylesanne // Klassile vastab andmebaasis üks tabel või
andmebaasivaade, mille nimi määratakse DbContext tüüpi klassis.
{

[Key] // Võtmeväli
[Display(Name = "Kood")] // Vaates kuvatakse välja nimi suure tähega.
public short kood { get; set; } // Andmebaasis on koodi väli väikese tähega.
[StringLength(50, ErrorMessage = "File name cannot be > 50 characters.")]
public string Andmefail { get; set; } // Ülesandele lisatud andmefaili nimi.
[Column("vastus")] // Andmebaasis algab selle välja nimi väikese tähega
public string Vastus { get; set; }

[MaxLength(50)]
public string Jooniseviit { get; set; } // Ülesandele lisatud selgitava
joonisefaili nimi.
[NotMapped] // See väli on andmebaasis teises tabelis ja täidetakse sõltuvalt
sisse loginud kasutajast.
public float? Saadudpunkte { get; set; } // Kui ühtegi vastust pole saadetud on

väli tühi.

[MaxLength(50)]
public string Teema { get; set; }// Teemakood ei ole pikem kui 50 tähemärki.

}

[NotMapped] // Loetakse eraldi päringuga teisest tabelist.
public string Teemanimi { get; set; } // Teema nime pikkus ei ole piiratud.
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5.7.2. Alad ja filtrid
MVC projekti saab jagada autonoomselt toimivateks osadeks, mida nimetatakse aladeks (area).
Igal alal on oma kontrollerid, vaated ja mudelid.

MVC projekt võib sisaldada samanimelisi kontrollereid, vaateid ja mudeleid,
kui need asuvad eraldi alades.

MVC kontrolleritele saab lisada eel- ja järeltöötluse filtreid (vt Larkin et al 2019, Spasojevic
2018, Yogi Hosting 2019). Filtrite tüübid on autoriseerimise filter, mis kontrollib toimingu eel
kasutaja õigusi ja tõkestab autoriseerimata kasutajate ligipääsu toimingule; ressursifilter korraldab
andmete puhverdamist; toimingufilter käivitub nii enne kui pärast toimingut ja võimaldab
manipuleerida sisendparameetritega ja väljastatavate tulemustega; vaidefilter (exception filter)
võimaldab seada tõrketeateid; tulemusfilter käivitub enne ja pärast edukate tulemuste saamist.
Õppeaine veebilahendus ja RASA kalkulaator senini filtreid ja alasid ei kasuta.

5.7.3. Marsruutimine
Kui ASP.NET veebivomide puhul peab igale URL aadressile vastama fail serveris, siis MVC ja
Razor tüüpi rakenduses ei ole see vajalik. Marsruutimine (routing) suunab veebiserverisse tuleva
nõude marsruudile vastavasse händlerisse. Marsruutimine võib ka toimida ka teistpidi: genereerida
händleri järgi URL aadressi.
Marsruutimine on tüüpiline MVC rakendusele, kuid seda saab kasutada ka Razor veebilehtedega ja veebivormidega. ASP.NET veebivormide puhul peavad marsruutimise reeglid olema
failis Global.asax meetodis Application_Start(), et need käivituksid enne rakendust (vt MSDN,
Kayal 2014, Khan 2014).
Tüüpiline

ASP.NET Core baasil loodud MVC
Startup.Configure ühel või teisel järgmisel kujul.

marsruudi

määratlus

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

}

services.AddMvc(options =>
{
options.EnableEndpointRouting = false;
})

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
app.UseMvc(routes =>

{

});

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
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public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

services.AddMvc()

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapRazorPages();//Marsruudid Razor lehtede päistest.
endpoints.MapControllers();//Marsruudid kontrollerite dekoratsioonidest.
});
}

Vastavalt marsruudile tõlgendatakse URL aadressi /Products/Details/17 tagumisi osi
/Products/Details/17 marsruudi väärtustena { controller=Home, action=Index, id=0 },
kusjuures atribuut id võib olla ka määratlemata, kuna sellele järgneb küsimärk. Sissetulevat URL
nõuet sobitatakse marsruutidega ning kasutatakse esimest marsruuti, mille struktuur sobib sissetuleva URLiga. Kui kontroller on määratlemata, siis on selleks Home, kui toiming on määratlemata, siis
on selleks Index.
Marsruudi valikulised ja vaikimisi parameetrid võivad URL aadressist puududa.
Marsruutimise reegli saab lisada ka kontrolleri või toimingu dekoratsioonina. Kui kõik toimingud on marsruudiga dekoreeritud, siis ei ole marsruutimise reegel klassis Startup.Configure
vajalik. Enamasti on lihtsam lisada marsruutimise mall klassi Startup.Configure, ja vajadusel
täpsustada seda üksikute kontrollerite ja toimingute juures.
Õppeaine veebilahenduse Razor lehtede adresseerimisel kontrollereid ei kasutata, seal on vaid
kaks kontrollerit, üks sisse ja välja logimiseks, teine nimega DefaultController mõnede õppejõule
vajalike toimingute jaoks. Mõlemad kontrollerid on dekoreeritud marsruutimise atribuudiga.
[Route("[controller]/[action]")]
public class DefaultController : Controller

Ruumiandmete veebikalkulaatoris on marsruudid põhiliselt toimingute juures. Näiteks kontrolleris Home olev kalkulaatori inglisekeelset avalehte Index avaval toimingul on kaks marsruuti. Samuti
toimiks ka [Route("")] + [Route("gb")].
[Route("/")]
[Route("/gb")]
public IActionResult Index()
{
return View();
}

Sama kontrolleri ja toimingu juurde võib viia rohkem kui üks marsruut.

Sarnasuste arvutamise lehte avav kontroller on järgmises paneelis. Toiming moodustab mudeli
ja loeb andmebaasist kasutuskordade arvu ning avab vaate nimega Sim.
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[Route("Sim/{lang?}")]
public IActionResult Sim(string lang = "")
{
SimModel model = new SimModel
{
Usage = HomeController.FunctionUsage("Sim"),
Lang = lang,
};
return View(model);
}

Dekoratsioon suunab selle kontrolleri juurde URL nõuded aadressidelt:
https://digiarhiiv.ut.ee/SDC/Sim/ee,
https://digiarhiiv.ut.ee/SDC/Sim/gb,
https://digiarhiiv.ut.ee/SDC/Sim?lang=ee,
https://digiarhiiv.ut.ee/SDC/Sim?lang=gb,
https://digiarhiiv.ut.ee/SDC/Sim.
Pane tähele, et ? järel oleva URL nõude väljana (URL query field) saab kasutada vaid neid
muutujaid, mis on toimingu atribuutide hulgas ja seejuures sama nimega, nagu on siin näites
muutuja lang.
Vaata marsruutimisest ASP.NET Core raamistikus ka veebiallikatest LearnRazorpages 2019,
Nowak ja Andersson 2019, Nowak et al 2019, neli MSDN artiklit marsruutimisest veebivormide
rakenduses (MSDN1, MSDN2, MSDN3, MSDN4) ja tutorialsteacher.

5.7.4. Lihtne kalkulaator MVC projektina
Peatükis 5.6.6 moodustati lihtne kalkulaator Razor lehena. Järgnevalt on juhised samalaadse
kalkulaatori loomiseks MVC tüüpi ASP.NET Core projektina (zip fail). MVC tüüpi projekti põhiline
eripära on kontrollerite esmasus.
1. Loo uus projekt valides Add → New Project, sea filtriks C#, All platforms ja Web. Vali ASP.NET
Core Web Application ja anna projektile nimi, näiteks CalculatorMVC. Vali Web Application (ModelView-Controller).
2. Kui lahenduses on mitu projekti, siis sea vastloodud projekt lahenduse vaikimisi projektiks
Selleks vali parema hiireklahviga projekti nimel klõpsates Set as Startup Project.
3. Lisa projektile andmemudel, milles on väli vahendamaks kalkulaatori sisestuslahtris olevat
valemit ja teine väli vahendamaks tulemust. Selleks vali projekti lehitsejas parema hiireklahviga
jaotusel Models: Add → New Item → Class. Anna mudelile nimi, CalculatorViewModel.
namespace CalculatorMVC.Models
{
public class CalculatorViewModel
{
public string Formula { get; set; }
public string Result { get; set; }
public string Message { get; set; }
}
}
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4. Lisa projektile kontroller Controllers → Add Controller. Anna kontrollerile nimi, näiteks
CalculatorController. Pane tähele, et kontrolleri nimi peab lõppema sõnaga Controller.
5. Lisa kontrollerisse toiming, mis avab kalkulaatori vaate. Näiteks järgmisel kujul.
public class CalculatorController : Controller
{
public IActionResult Kalkulaator()
{
CalculatorViewModel model = new CalculatorViewModel();

}

}

return View(model);

Selline lihtne toiming eeldab, et projekti kataloogis /Views/Calculator või /Views/Shared/ või
/Pages/Shared/ on vaade nimega Kalkulaator. Kui toimingu nimi erineb avatava vaate nimest, siis
tuleb avatava vaate nimi määratleda. Näiteks kujul return View("Kalkulaator", model);.
Kui toimingu nimi erineb avatava vaate nimest, siis tuleb avatava vaate nimi määratleda.
6. Lisa projekti kataloogi Views alamkataloog Calculator ja sellesse vaade Kalkulaator. Vaate
cshtml faili lisa järgnev kood, mis kujundab kalkulaatori tausta ja nupud ning kasutajapoolsed
toimingud nuppudele vajutamisel.
Järgneva kalkulaatori kujundus on üsna sama, mis eelmises kalkulaatori loomise harjutuses,
oluline erinevus on, et seal kasutati juhtlehte. Proovime seekord ilma juhtleheta. Erinevate võimaluste näitamiseks kasutab järgnev näidis ASP märgiseabide asemel HTML abisid.
@{
}

Layout = null; @*Juhtvaadet ei ole.*@
@model CalculatorMVC.Models.CalculatorViewModel;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<style>
form {
background-color: black;
padding: 12px;
width: 150px;
}
input[type=button], input[type=submit] {
border-radius: 4px;
width: 34px;
height: 34px;
}
div {
padding-bottom: 4px;
}
#ButtonComma {
margin-left: 38px;
background-color: white;
}
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input[type=submit], #RText, #Message {
background-color: #fff4b3;
}
.nButton {
background-color: lightgrey;
}
</style>
<title>Kalkulator</title>
<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script>
function Append(txt) {
$('#FText').val($('#FText').val() + txt);
}
function Reset() {
$('#FText').attr("value", "");
$('#RText').attr("value", "");
$('#Message').hide();
}
</script>
</head>
<body>
@*Moodustab elemendi <form> mis postitatakse kontrolleri Calculator toimingusse
Kalkulaator.*@
@using (Html.BeginForm("Kalkulaator", "Calculator"))
{
<div>
<input id="Reset1" type="reset" value="Clear" onclick="Reset()" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="7" onclick="Append('7');" />
<input type="button" class="nButton" value="8" onclick="Append('8');" />
<input type="button" class="nButton" value="9" onclick="Append('9');" />
<input type="button" value="+" onclick="Append('+');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="4" onclick="Append('4');" />
<input type="button" class="nButton" value="5" onclick="Append('5');" />
<input type="button" class="nButton" value="6" onclick="Append('6');" />
<input type="button" value="-" onclick="Append('-');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="1" onclick="Append('1');" />
<input type="button" class="nButton" value="2" onclick="Append('2');" />
<input type="button" class="nButton" value="3" onclick="Append('3');" />
<input type="button" value="*" onclick="Append('*');" />
</div>
<div>
<input type="button" class="nButton" value="0" onclick="Append('0');" />
<input id="ButtonComma" type="button" value="," onclick="Append('.');" />
<input type="button" value="/" onclick="Append('/');" />
</div>
<div>
@Html.TextBoxFor(m => m.Formula, new { id = "FText" })
@*Formula on muutuja vaate päises viidatud mudelis. Atribuuti id kasutab jQuery*@
</div>
<div style="text-align:center">
<input type="submit" value="=" />
</div>
<div>
<input type="text" id="RText" value="@Model.Result" name="Result"
readonly />
</div>
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@if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Model.Message))
{
<p id="Message">
@Html.Raw(Model.Message)
</p>
}

7. Viiendas punktis lisasid kontrollerisse toimingu, mis avab kalkulaatori algseisus, kui arvutust
käivitavat võrdusmärki pole veel vajutatud. Nüüd lisame toimingu, mis käivitub võrdusmärgi vajutamisel. Erinevalt vaadet algseisus avavast toimingust, on sellel toimingut valiv atribuut [HttpPost],
tänu millele käivitub see toiming vaid vormi tagasipostitusel.
Atribuut [HttpPost] valib väldib toimingu juhuslikku või pahatahtlikku käivitamist, mis
võib serveris olevat andmestikku kahjustada.

[HttpPost]
public IActionResult Kalkulaator(CalculatorViewModel model)
{
string formula = model.Formula.Replace(",", ".");
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(formula))
{
model.Result = null;
List<string> operators = new List<string> { "+", "-", "*", "/" };
List<string> numbers = new List<string> { "1", "2", "3", "4", "5", "6",
"7", "8", "9", "0", " ", ",", "." };
List<string> permittedChars = operators.Concat(numbers).ToList<string>();
bool valid = formula.All(c => permittedChars.Contains(c.ToString()));
if (valid)
{
List<string> operatorsInFormula = new List<string>();
foreach (var character in formula)
{
if (operators.Contains(character.ToString()))
operatorsInFormula.Add(character.ToString());
}
string[] operands = formula.Split(operators.ToArray(),
StringSplitOptions.None);
double numResult = 0;
bool startFound = false;
for (int i = 0; i < operands.Count(); i++)
{
if (!startFound)
{
double.TryParse(operands[i], out numResult);
startFound = true;
}
else
{
if (double.TryParse(operands[i], out double op2))
{
switch (operatorsInFormula[i - 1])
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{

}

}

}
}

}
else
{
}

}

case "+":
numResult
break;
case "-":
numResult
break;
case "*":
numResult
break;
case "/":
numResult
break;

Versioon 10.12.2019

+= op2;
-= op2;
*= op2;
/= op2;

}
model.Result = numResult.ToString();

model.Message = "Avaldis sisaldab lubamatuid märke.";

return View(model);

8. Kui projektis on mitu kontrollerit, siis siinkirjeldatud kalkulaatori käivitamiseks vaikimisi
rakendusena (ilma URL aadressi täpsustamata) määra marsruutimine selle kontrolleri juurde failis
Startup.cs näiteks järgneval kujul.
app.UseMvc(routes =>
{
routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Calculator}/{action=Kalkulaator}");
});

Teine võimalus on lisada marsruut kontrolleri dekoratsioonina. Vaikimisi adresseeritava kontrolleri ees peaks siis olema [Route("")].
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5.8. ASP.NET Core veebirakenduse kasutajate autentimine ja õiguste määramine

VS keskkonnas arendatava veebirakenduse kasutajate tuvastamiseks ehk autentimiseks on
mitmeid tehnoloogiaid. Kasutajat saab tuvastada opsüsteemi kasutajana, Windows vormide
kasutajana (Forms Authentication), asutuse autentimisserveri ja omaloodud autentimisrakenduse
ning välise autentimisteenuse pakkuja (Facebook, Google, Microsoft, Twitter jt) kaudu.

5.8.1. Kasutajate tuvastamine ASP.NET Core Identity vahenditega
ASP.NET Core raamistikku kuuluvat kasutajate tuvastamise tehnoloogiat nimetatakse ASP.NET
Core Identity; nimeruumina Microsoft.AspNetCore.Identity. Ülevaated: Anderson 2019, Rastogi
ja Anderson 2016, Vogel 2019, Sakellarios 2018a, b. ASP.NET Core sisseehitatud vahendite
kasutamise teevad lihtsaks projekti osade toorikud, mis genereeritakse, kui projekti loomisel on
valitud Authentication → Change → Individual User Accounts, Work or School Accounts või Windows
Authentication.
Sisenemine individuaalsete kasutajakontodega
Loo uus ASP.NET Core projekt (Add → New Project → ASP.NET Core Web Application) ja anna
sellele nimi. Järgnevalt avanevas aknas vali Authentication → Change → Individual User Accounts. VS
moodustab projekti, milles jaotus Dependencies → Packages → on Microsoft.AspNetCore.Identity ja
seda toetavad vahendid individuaalsete kasutajakontode loomiseks ja nende abil sisse logimiseks.
Osaline vaade Pages → Shared → _LoginPartial.cshtml sisaldab minimaalseid vahendeid
kasutaja registreerimiseks ja sisse logimiseks. Kui soovid rohkem vahendeid kasutajakontodega
manipuleerimiseks, siis vali Add New Scaffolded Item → Identity → Add. Avaneb dialoogiaken, kus
saab valida, millised vaated ja klassid projektile lisada. Võimalik on valida paarkümmend Razor lehte
kasutajakontodega toimetamiseks. Kõik need ei pruugi vajalikud olla ― mida keerukam on projekt,
seda raskem on selles korda hoida.
Kasutajakontosid hoitakse andmebaasis, mille ühenduslause on failis appsettings.json. Failis
Startup.cs on seadistuslause IdentityUser tuvastamisviisi kasutamiseks. VS projektitoorikus loodud
andmebaasi ühenduslause ei pruugi kasutaja arvutis toimida. Andmebaasi loomiseks vali menüüst
View → Server Object Explorer, avanenud paneelis vali SQL Server ja parema klahvi alt Add SQL
Server. Andmebaasi ühendamiseks vali Add Connection.
Lokaalse andmebaasi loomise õpetust loe lähemalt Anderson 2019, Anderson ja Audette 2019,
YogiHosting 2018.
services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>(options =>
options.SignIn.RequireConfirmedAccount = true)
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();

Sisenemine Tartu Ülikooli kasutajakontodega
Loo uus ASP.NET Core projekt (ASP.NET Core Web Application) ja anna sellele nimi. Järgnevalt
avanevas aknas vali Authentication → Change → Work or School Accounts. VS moodustab projekti,
milles jaotus Dependencies → Packages → Microsoft.AspNetCore.Authentication.AzureAD.UI ja selles
paketid Microsoft Azure pilveteenuse kaudu sisse logimiseks. Projektis pole eraldi veebilehti
kasutajakonto muutmiseks, on vaid osaline vaade Pages → Shared →_LoginPartial.cshtml. Vaadata
tasub konfiguratsiooniseadistusi failis Startup.cs. Vaikimisi on seal viide Azure autentimisteenusele ja
rida .RequireAuthenticatedUser().
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public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddAuthentication(AzureADDefaults.AuthenticationScheme)
.AddAzureAD(options => Configuration.Bind("AzureAd", options));

}

services.AddRazorPages().AddMvcOptions(options =>
{
var policy = new AuthorizationPolicyBuilder()
.RequireAuthenticatedUser()
.Build();
options.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy));
});

Rakenduse avamisel küsitakse Tartu Ülikooli kasutajakontot, siis suunatakse asutuse sisselogimislehele, kus tuleb sisestada kasutajanimi ja parool. End tuvastamata rakenduse teisi osi avada
ei saa, sest seadistustes on rida .RequireAuthenticatedUser(). Kui see eemaldada, saab rakenduse avada ja sisse logimiseks kasutada juhtvaates olevat sisselogimisnuppu, mille moodustab
osaline vaade _LoginPartial.
Asutuse konto abil Azure pilveteenuse kaudu sisenemine eeldab asutuse lepingut Microsofti
pilveteenuste kasutamiseks.
Sisenenud kasutaja rolli ja õiguste määramiseks tuleb ta tuvastada. Näiteks tartu Ülikooli
kasutajakonto kasutajanime (kujul kasutaja@ut.ee) saab rakenduse avalehe avamise toimingus
järgmiselt. Muid isikuandmeid ülikooli infosüsteemidest loodavasse rakendusse ei jõua.
public void OnGet()
{
string userName = User.Identity.Name;
}

Sisenemine Windows kasutajakontodega
Loo uus ASP.NET Core projekt (ASP.NET Core Web Application) ja anna sellele nimi. Järgnevalt
avanevas aknas vali Authentication → Change → Windows Accounts. VS moodustab projekti tooriku,
mida tuleb paraku ise edasi konfigureerida. Vt õpetust Addie ja Latham 2019, Trivedi 2018, Strahl
2019.

5.8.2. Autentimine välise konto abil
ASP.NET Core rakenduse suhtlus välise autentijaga toimub OAuth 2.0 standardi alusel, mille
puhul paroole ei edastata. Väline teenus tuvastab kasutaja, aga mitte kasutaja õigusi ega isikuandmeid. Varem sai Facebook konto kaudu teada ka kasutaja soo ja vanuse, 2019 on see võimalus
kinni pandud.
Välise konto kaudu autentimiseks tuleb projektile lisada NuGet lisapakett, mis sobitab autentimisteenuse pakkuja kasutajate tuvastamise ASP.NET Core raamistikuga. Paketihaldurist otsides
tasu tähele panna, et ühendus suuremate sotsiaalvõrgustikega (MicrosoftAccount, Google,
Facebook, Twitter) toimub ASP.NET Core nimeruumi Microsoft.AspNetCore.Authentication
vahendite abil ja ühendust võimaldavate pakettide nimede alguses on samuti
Microsoft.AspNetCore.Authentication. Suurem hulk väiksemaid kasutaja tuvastamisteenuse
pakkujaid saab ühendada nimeruumi Microsoft.AspNetCore.Owin vahenditega (vt
AspNet.Security.OAuth.Providers).
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Juhiseid välise autentija lisamiseks ASP.NET Core projektile vt Microsofti dokumendist
Novytskyy ja Anderson 2019 ja selle alajaotustest. Ülevaate välise autentimise tehnoloogiatest
ASP.NET Core raamistikus on kirjutanud ka Sakellarios (2019a, 2019b) ja Dykstra et al 2018.
OAuth protokolli kasutamisel peab tagasipostituse aadress (OAuth redirect URI) olema teenuse
pakkuja juures täpselt ja täielikult registreeritud. Seejuures sõltub tagasipostituse aadress seda
rakenduses
vastu
võtvast
liidesest.
Näiteks
Microsofti
konto
kasutamisel
Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount
paketi
abil
on
muutuja
Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount.MicrosoftOptions.CallbackPath.Value
vaikimisi väärtus "/signin-microsoft" ja seega peab tagasipostituse aadress õppeainete
rakenduse juurde olema Azure portaalis registreeritud kujul "https://digiarhiiv.ut.ee/Ained/signinmicrosoft". Sama malli ("/signin-facebook" ja "/signin-google") kasutavad ka Facebook ja
Google Microsoft.AspNetCore.Authentication tüüpi vahendajad. Teiste teenusepakkujate ja teiste
ühendusprotokollide puhul on kasutusel teised tagasipostituse aadressi lõpud (Anderson, Rastogi ja
Novytskyy 2018). Seega iga autentimisteenuse pakkuja sidumiseks tuleb uurida selle pakkuja
nõudeid rakenduse registreerimisele ja seadistusele.

5.8.3. Kasutajate õiguste määramine
Peamised vahendid kasutajaõiguste määramiseks ehk autoriseerimiseks (authorization) on
ja
ASP.NET
Core
3
raamistiku
nimeruumis
Microsoft.AspNetCore.Authorization
System.Security.Claims. Vt lähemalt dokumendist Addie et al (2016) ja selle alajaotustest ning
Watmore (2019) õpetust.
Õigusi saab seada vastavalt kasutaja nimele. Näiteks järgmine kood kehtestab muutujale

isAdmin = true, kui kasutaja nimi on "kalleremm". User on Razor lehe loomisel kasutatava klassi
PageModel üks omadustest, seega kasutaja tehakse kindlaks Razor lehe laadimisel. Esmalt kont-

rollitakse, kas kasutaja on kindlaks tehtud.

if (User.Identity.IsAuthenticated)
if (User.Identity.Name == "kalleremm") isAdmin = true;

Kasutaja nõudeõigus (claim) on kasutajale omistatavad omadused, mis võimaldavad kasutajate
õigusi seadistada ja kasutajaid grupeerida. Alates ASP.NET Core versioonist 2 on kasutaja rollid
nõudeõiguse üks omadus RoleClaimType. Nõudeõigus on paindlikum kui varem kasutusel olnud roll,
kuna on kahemõõtmeline ― igal nõudeõigusel on tüübinimi ja väärtused. Rollid olid vaid loetelu
rollinimedest, millega kasutajaid siduda. Järgmises näites kontrollitakse esmalt, kas kasutaja nõudeõigus tüübinimega roll = "admin", seejärel, kas sama nõudeõigus on võrdne muutujaga
tudengiroll (mille väärtus on seotud õppeaine ja aastaga).
if (!User.HasClaim("roll", "admin"))
{}

if (User.HasClaim("roll", tudengiRoll))

{}

Rakenduse konfigureerimisel saab määrata õiguste poliisid (Policy). Näiteks järgmine kood
loob autoriseerimistaseme nimega Admin, mis nõuab kasutaja rolli admin. Poliisid võivad kombineerida kasutajate rolle ja muid omadusi, näiteks minimaalset vanust. Vt üksikasju teiste kirjutistest
Esposito (2017), Rousos 2019, Kanjilal 2019, Militia 2019.
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public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddAuthorization(options =>
{
options.AddPolicy("Admin", policy =>
policy.RequireClaim("roll", "admin"));
});
}

Ühe või teise objekti (klassi, meetodi) kasutamise õigust saab seada filtreeriva dekoratsiooniga
klassi või meetod päises. Näiteks [Authorize] määrab, et seda objekti saavad kasutada vaid sisse
loginud kasutajad. [Authorize(Roles = "Administrator, PowerUser")] määrab ligipääsuõigust
omavate kasutajate rollid, [Authorize(Policy = "Friends")].
Razor lehtede ligipääsuõigust saab seada ka rakenduse teenuste konfiguratsioonis. Näiteks
järgmine kood laseb vaid tuvastatud kasutajatel Razor lahte Private avada.
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

);

services.AddRazorPages(options =>
{
options.Conventions.AuthorizePage("/Private");
}

Razor vaadet saab vastavalt kasutajale seadistada omistades kontrolleris või Razor lehe OnGet
händleris väärtusi lehe kujundust määravatele muutujatele vaate mudelis. Näiteks õppeainete
rakenduse ühe ülesande lehe avamise meetod sisaldab omistamisi lehe mudeli parameetritele, mida
kasutatakse Razor lehe moodustamisel.
if (User.HasClaim("roll", "admin"))
{
SaadetudVastustePaneelVisible = true; //Tudengite saadetud vastused.
ABVastusepaneelVisible = true; //Andmebaasis olev vastus.
VastamispaneelVisible = false; //Juhendaja vastuseid ei saada
}

Andmebaasis oleva vastuse kuvamise paneel on cshtml failis ligikaudu järgmiselt.
@if (Model.ABVastusepaneelVisible)
{
<div class="vastusepaneel">
<span class="commentHead">Andmebaasis on vastus:</span> @Html.Raw(vastus)
</div>
}

Autoriseeristeenust saab kasutada ka otse cshtml koodis.
@if ((await AuthorizationService.AuthorizeAsync(User, "Policy1")).Succeeded)
{
<p>This paragraph is displayed because you fulfilled Policy1.</p>
}
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5.9. Veebi- ja pilveteenused

Veebiteenused (web services) on veebisaidid, mida ei loe inimesed, vaid kasutavad
tarkvararakendused. Veebiteenused võivad töötada erinevatel platvormidel. Veebiteenused on üks
osa hajusarvutusest (distributed computing). Interneti kaudu saadavad hajusarvutusteenused
liigituvad pilveteenusteks (cloud services). Pilveteenused kasutavad pilvarvutust (cloud computing)
pilvarvutuse teenuse pakkujalt (cloud service provider). Järgnevalt vaid hajusarvutuse Visual Studioga
lähemalt seotud osadest.

5.9.1. WCF
Windows rakenduste suhtlusalus ehk WCF (Windows Communication Foundation) on tarkvaraliste lahenduste raamistik, mis võimaldab rakenduste omavahelist suhtlust ja andmete automatiseeritud edastust ühest rakendusest teise. WCF kuulub kaugtoimingute kasutuse (remote
procedure call ― RPC) valdkonda. WCF rakenduse tunnused on järgmised.
1. Orienteeritus veebiteenustele.
2. Erinevad võimalikud teabevahetuse viisid (päring-vastus, ühesuunaline edastus, kahesuunaline andmevahetuskanal).
3. Teenus võib avaldada andmeid enda ja edastatavate andmete kohta, et kasutajad saaksid
teenusega sobituda.
4. Teenus võib olla krüptitud ja võib nõuda autentimist.
5. Teenus võib kasutada erinevaid edastusprotokolle (HTTP, TCP, UD, MSMQ, named pipe),
binaarselt või mõnes teksti kasutavas vormingus (XML, SOAP, JSON).
6. Edastatavat teavet saab hoida andmebaasis, mis tagab teabevahetuse jätkumise ühenduse
ajutise katkemise järel.
7. WCF rakendused võivad kasutada transaktsioone (edastatav teave jõuab kohale paketina).
WCF rakenduse loomine
VS sisaldab WCF projekti toorikut alates versioonist 2012, kuid alates VS versioonist 2019 ei ole
see enam vaikimisi installitavate vahendite hulgas. WCF lisamiseks leia oma arvutist Visual Studio
Installer, vajuta Yes ja Modify, vali paneel Individual components, leia nimestikust selle alajaotus
Development activities, märgi linnuke reale Windows Communication Foundation, vajuta Modify.
WCF näidisrakenduse loomiseks ava oma õppeprojektide lahendus. Lisa sellesse WCF teenuse
projekt (piirangud C#, Windows, Service; vali WCF → WCF Service Application. Anna projektile nimi ja
vajuta OK.
Lisa samasse lahendusse ka lihtsa WCF teenust kasutava rakenduse projekt (kasutaja rakendus).
Esialgu piisab konsoolirakendusest (Console App .NET Core). Anna sellele nimi, näiteks WCF_klient.
kompileeri lahendus (Build Solution).
Vali kasutaja projekti nimel parema klahvi alt Add → Service Reference. Vali avanenud dialoogiaknas Discover. Eeldatavasti näitab all olev paneel teenust Service1.svc ja viide teenusele saab
nimeks ServiceReference1. Vajuta Go ja OK.
Ava kasutaja rakenduse programmi fail (Program.cs) ja lisa selle päisesse viit teenuse nimeruumile using WCF_klient.ServiceReference1;.
Seejärel kopeeri klassi Program järgmine kood.
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static void Main(string[] args)
{
Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
//Tagab täpitähtede kuvamise konsoolil
Console.WriteLine("Vali teenus: 1 -- numbri sisestamine; 2 -- elatud päevi;
3 -- kalkulaator.");
char nr = Console.ReadKey().KeyChar;
Console.WriteLine();
switch (nr)
{
case '1':
LihtneWCF();
break;
case '2':
ElatudPäevi();
break;
case '3':
Kalkulaator();
break;
default:
Console.WriteLine("Sellist varianti ei ole.");
break;
}

}

Console.WriteLine("Lõpetamiseks vajuta mõnd klahvi.");
Console.ReadKey();

Käivata projekt. Proovi sisestada nii tähti kui numbreid. Siin esitatud rakendus edastab konsoolile sisestatud märgirea vaid juhul, kui see moodustab numbri. Äsja loodud teenuse poole
pöördub lausung client.GetData(intParam). Teenusest vastuseks saadud tekst kirjutatakse
konsoolile.
Ava WCF teenuse projektist fail nimega Service1.svc ja leia sealt meetod GetData(int value).
Kui soovid, et teenus vastaks eesti keeles, siis muuda teenuse saadetavat teksti. Näiteks järgmiseks.
public string GetData(int value)
{
return string.Format("Sisestasid: {0}", value);
}

Kui teenuse pakutavad klassid ja meetodid on muutunud, siis nendele viitamiseks vali lahenduse lehitsejas teenuse kasutaja projekti jaotusest Connected Services ühendatud teenused ja värskenda need valides parema hiireklahvi alt Update Service Reference.
Kui avad teenuse projektis faili IService1.cs, siis seal on teenuse määratlus atribuudiga

[ServiceContract], mis määrab WCF teenuse. Teenuses on meetodid, mis on tähistatud
atribuudiga [OperationContract]. Lisaks teenuse määratlusele sisaldab WCF teenus enamasti
andmetüüpe atribuudiga [DataContract] ja andmetüüpide meetodeid atribuudiga [DataMember].

Peale selle võivad olla teenuse saadetavate teadete detailsemad määratlused atribuudiga
[MessageContract] (võimaldab eraldi määrata SOAP teate päist [MessageHeader] ja teate keha
komponente [MessageBodyMember]) ja veateadete määratlus atribuudiga [FaultContract].
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WCF teenus kompleksmuutujaga ja kahe liidesega
Järgnevatelt on esitatud WCF teenus, milles on kaks teenust, kumbki oma liidesega. Üks liides
sisaldab, lisaks eelmises peatükis kirjeldatud lihtsale teenusele ka toimetamist kompleksmuutujaga,
teine liides sooritab aritmeetilisi tehteid. Teenuse cs fail on alljärgnev. Selles on teenuste, operatsioonide ja komplekse andmetüübi määratlused.
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
namespace WCF_Service
{
[ServiceContract]
public interface ICalculator1
{
[OperationContract]
double Add(double n1, double n2);
[OperationContract]
double Subtract(double n1, double n2);
[OperationContract]
double Multiply(double n1, double n2);
[OperationContract]
double Divide(double n1, double n2);
}
[ServiceContract]
public interface IService1
{
[OperationContract]
string GetData(int value);

}

[OperationContract]
CompositeType GetDataUsingDataContract(CompositeType composite);

[DataContract]
public class CompositeType
{

[DataMember]
public string Nimi { get; set; }
[DataMember]
public string Synnikuup { get; set; }
[DataMember]
public int Elatudpäevi { get; set; }
[DataMember]
public string Teade { get; set; }

public override bool Equals(object obj)
{
return base.Equals(obj);
}
public override int GetHashCode()
{
return base.GetHashCode();
}
public override string ToString()
{
return base.ToString();
}
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}

Fail laiendiga svc sisaldab tehteid, mida teenus muutujatega teeb. Pane tähele, et ka tulemuse
sõnastus on kompleksmuutuja üks osa ning, et teenus Service1 pärib mõlemad liidesed IService1
ja ICalculator1. Nii saab üks teenusepakkuja osutada erinevaid teenuseid erinevate andmetüüpidega.
using System;

using System.Globalization;
namespace WCF_Service
{
public class Service1 : IService1, ICalculator1
{
public string GetData(int value)
{
return string.Format("Sisestasid: {0}", value);
}
public CompositeType GetDataUsingDataContract(CompositeType composite)
{
if (composite == null)
{
throw new ArgumentNullException("composite");
}
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(composite.Synnikuup))
{
try
{
CultureInfo provider = CultureInfo.InvariantCulture;
composite.Elatudpäevi = (DateTime.Now DateTime.ParseExact(composite.Synnikuup, "dd.MM.yyyy", provider)).Days;
}
catch
{
throw new ArgumentException("Ei suuda kuupäeva lugeda.");
}
}
else throw new ArgumentNullException("Synnikuup");
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(composite.Nimi))
{

composite.Teade = "Tere, " + composite.Nimi + "!" +
Environment.NewLine + "Su sünnist on möödunud " +
composite.Elatudpäevi + " päeva.";

}

}
return composite;

public double Add(double n1, double n2)
{
double result = n1 + n2;
return result;
}
public double Subtract(double n1, double n2)
{
double result = n1 - n2;
return result;
}
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public double Multiply(double n1, double n2)
{
double result = n1 * n2;
return result;
}

}

}

public double Divide(double n1, double n2)
{
double result = n1 / n2;
return result;
}

Teenust kasutab järgmine lihtne konsoolirakendus, mis võimaldab kasutada ka WCF teenuse
kalkulaatori osa. Siin kirjeldatud projektid on zip failina saadaval ka õppeaine veebilahenduses.
using System;
using System.Text;
using WCF_klient.ServiceReference1;
namespace WCF_klient
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
//Tagab täpitähtede kuvamise konsoolil
Console.WriteLine("Vali teenus: 1 -- numbri sisestamine; 2 -- elatud
päevi; 3 -- kalkulaator.");
char nr = Console.ReadKey().KeyChar;
Console.WriteLine();
switch (nr)
{
case '1':
LihtneWCF();
break;
case '2':
ElatudPäevi();
break;
case '3':
Kalkulaator();
break;
default:
Console.WriteLine("Sellist varianti ei ole.");
break;
}
}

Console.WriteLine("Lõpetamiseks vajuta mõnd klahvi.");

static void LihtneWCF()
{
Console.Title = "WCF klient";
string numericInput = null;
int intParam;
do
{
Console.WriteLine("WCF teenuse kutsumiseks sisesta mõni number ja
vajuta Enter.");
numericInput = Console.ReadLine();
}
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while (!int.TryParse(numericInput, out intParam));

}

}

}

Service1Client client = new Service1Client();
Console.WriteLine(client.GetData(intParam));
client.Close();

static void ElatudPäevi()
{
CompositeType liitmuutuja = new CompositeType();
Console.WriteLine("Sisesta oma nimi.");
liitmuutuja.Nimi = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Sisesta sünnikuupäev kujul: DD.MM.YYYY");
liitmuutuja.Synnikuup = Console.ReadLine();
Service1Client client = new Service1Client();
liitmuutuja = client.GetDataUsingDataContract(liitmuutuja);
Console.WriteLine(liitmuutuja.Teade);
}
static void Kalkulaator()
{
Calculator1Client client = new Calculator1Client();
Console.WriteLine("Sisesta kaks arvu.");
double n1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double n2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double n3 = client.Add(n1, n2);
Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", n1, n2, n3);
n3 = client.Subtract(n1, n2);
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", n1, n2, n3);
n3 = client.Multiply(n1, n2);
Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", n1, n2, n3);
n3 = client.Divide(n1, n2);
Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", n1, n2, n3);
}

WCF teenuse paigaldamine
WCF teenuse saab VS abil paigaldada (deploy) kas MS Azure rakenduseks või Azure
virtuaalmasinasse, veebiteenuseks (IIS, FTP jt) või lokaalselt ligipääsetavasse kataloogi. Paigaldatud
rakendus koosneb konfiguratsioonifailist (Web.config), teenuse nimeruumi failist laiendiga .svc
(näiteks Service1.svc) ja kataloogist bin, kus on teenuse dll fail. IIS teenusena installeeritud WCF
teenuse kasutamiseks tuleks teenust kasutavasse projekti lisada URL aadressiga viide teenusele.
Paigaldatud
teenuse
kasutamisel
on
tarvis
teenuse
aadressi
muuta.
Näiteks
http://localhost:51127/Service1.svc
asemel
https://digiarhiiv.ut.ee/WCFteenus/Service1.svc.
Aadressi muutmiseks vali teenuse viitel parema klahvi alt Configure Service Reference… (joonis 5-7).

189

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

Joonis 5-7. WCF teenuse seadistamise valikud.
Näites toodud teenus toimib eelmainitud digiarhiiv.ut.ee aadressil ja seda võib olla täiendatakse. Milliseid meetodeid teenus parajasti sisaldab saab vaadata, kui teenus projektiga ühendada.
Selleks vali kasutaja WCF projekti nimel parema klahvi alt Add Service Reference, ühenda WCF teenus
serverist digiarhiiv.ut.ee ja klõpsa ühendatud WCF teenusel. Avaneb VS Object Browser. Leia
objektide hulgast äsja ühendatud WCF teenus, ava selle alajaotused ja kõpsa neid.
Kataloogi salvestatud WCF teenuse dll fail toimib nagu projektiväline klasside teek. Selle kasutamiseks tuleb lisada projekti viide (References → Add → Browse). Kuna ühendus ei ole enam teenuse vahendaja (ServiceReference) kaudu, siis tuleb teenust kasutavas koodis muuta viidet teenuse nimeruumile ja klassidele.
Eeltoodud näites tuleb seega viite using WCF_klient.ServiceReference1; asemele viide
using WCF_Service; ning klasside Service1Client ja Calculator1Client asemele Service1.

5.9.2. ASP.NET rakendusliides
ASP.NET rakendusliides (ASP.NET Web API) on veebiteenuste kogu, mida saavad kasutada
erinevat tüüpi rakendused, nii Windows vormid, veebirakendused kui ka mobiiliäpid. Piir dünaamilise veebirakenduse, nagu on ASP.NET rakendused ja rakendusliidese vahel on hägune. ASP.NET
rakenduse veebileht on üldiselt passiivne. Veebilehelt sisestatud andmed ja parameetrid saadetakse
töötlemiseks serverisse ja server saadab tagasi veebilehe muudetud seisundi, alla laaditava faili vms.
Tänapäevane veebileht sisaldab enamasti ka kasutaja arvutis oma seisundit või elemente muutvaid
HTML5 või JavaScript komponente. Ühel veebilehel toimivateks rakendusliidesteks klassifitseerivad
ka brauseri pluginad (näiteks ID kaardi kasutuse tarkvara).
ASP.NET rakendusliides on tarkvara, mis toimib brauseris ja ei ole vaid staatiline veebileht.
Veebiteenuseid pakub ka WCF, mille põhiline eelis on erinevate andmeedastuse protokollide
kasutus, ASP.NET Web API toetub HTTP protokollile. Teine suurem erinevus on ASP.NET API MVC
tüüpi ülesehitus. See tähendab, et kasutatakse kontrollereid ja marsruutimist ning seadistamine käib
klassi HttpConfiguration, mitte faili web.config kaudu.
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ASP.NET rakendusliidese loomine
ASP.NET tuumiku vahendeid kasutava rakendusliidese loomiseks vali Add → New project, sea
filtriteks C#, All platforms, Web. Vali ASP.NET Core Web Application. Vajuta Next, anna projektile
nimi ja vajuta Create. Järgmises aknas vali API. Las autentimine ja valik Enable Docker Support jäävad
sisse lülitamata, nendega me selles näites ei tegele. Vajuta Create.
Pane tähele, et loodud projektis on kontroller WeatherForecastController, kuid ei ole ühtegi
.html, .xhtml, .cshtml ega .razor laiendiga faili. Nõude saabumisel väljastab kontroller ilmaprognoosi
C# klassist WeatherForecast. Prognoos koosneb kuupäevadest, temperatuuridest ja teksti kujul
kokkuvõtetest.
[HttpGet]
public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
{
var rng = new Random();
return Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
{
Date = DateTime.Now.AddDays(index),
TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]
})
.ToArray();
}

Seega on ASP.NET rakendusliides kontroller väljaspool MVC rakendust, millega saab suhelda
HTTP protokolli abil. Selliste rakendusliideste kasutamine aitab vältida samalaadseid kontrollereid
mitmetes eraldi rakendustes. See lisab võrguliiklust kuid säästab programmeerija vaeva, koodi
mahtu ja serverite koormust.
ASP.NET Web API on http protokolli kaudu ühenduv eraldiseisev kontroller.

5.9.3. Azure
Microsoft Azure on veebiteenuste ja pilvarvutuste portaal, mis kasutab üle maailma paiknevaid
Microsofti arvutuskeskusi (Wikipedia). Azure pakub infosüsteemide arendamiseks virtuaalarvutit, eri
tüüpi andmeservereid, andmete analüüsi, intellektitehnika, meediaedastuse ja asjade interneti
vahendeid. Muuhulgas ka koolitusmoodulid. ASP.NET Core veebirakenduse loomisest Azur keskkonnas vt. Lin et al 2019.
Analoogilisi veebiteenuseid ja rakenduste majutust pakuvad paljud suured tarkvarafirmad,
näiteks Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, Oracle, DigitalOcean. Kõik nad pakuvad mingit osa
ressurssidest mingiks ajaks tasuta, kuid edasine kasutus käiks pensionärist eraisikule käiks üle jõu.
Eestis on lisaks riigi e-Estonia pilveteenustele ja Jõhvis asuvale Pilw.IO andmekeskusele, mitmed
põhiliselt veebimajutust pakkuvaid ettevõtted (paremad Eestis).
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5.10. Blazor

Blazor on C# ja HTML keelele ning Razor süntaksile toetuv raamistik, mis kasutab Mono
kompilaatorit ja mis töötab veebilehitsejas, binaarset koodi kasutavas virtuaalmasinas (Glick 2018).
Blazor esialgne eksperimentaalne eelversioon 0.1.0 avaldati märtsis 2018. Järgnesid mitmed vahepealsed eksperimentaalversioonid. Aprillis 2019 omistati Blazor raamistikule ametliku eelvaate
staatus. ASP.NET Core 3 raamistiku osaks sai serveripoolne Blazor oktoobris 2019. Kasutajapoolse
Blazor projekti toorik (Blazor WebAssembly App) oli novembris 2019 ASP.NET Core 3.1 koosseisus
eelvaate kategoorias (Roth 2019a, b), kuid koos ASP.NET Core 3.1 versiooniga see siiski ei toimi.
Blazor toetub C# keelele, mida veebilehitsejad otseselt ei toeta, kuid enamikus moodsates
brauserites on sisse ehitatud WebAssembly (WASM) standardile vastav virtuaalmasin, mis sarnaneb
.NET ühiskäitusele. WASM jaoks kompileeritud kood on samade võimaluste ja õigustega kui
JavaScript, kuid on märksa kiirem ja väiksema mahuga, kuna on kompileeritud kujul.
Serveripoolne Blazor valmistab veebilehe ette serveris ja edasi kasutab JavaScriptile tuginevat
SignalR ühendust kasutaja veebilehitseja ja serveris oleva C# koodi vahel. Kasutajapoolse lahenduse
kompileeritud kood veebilehitseja WASM virtuaalmasinas. See nõuab kogu Blazor rakenduse kasutaja veebilehitsejasse laadimist, mis seab piirangud rakenduse mahule. Mahuka rakenduse esmane
avamine on aeglane. Blazor ja WASM on veel arendamisel olevad tehnoloogiad, suuremaid projekte
ei tasu veel nende abil ette võtta.
Blazor tehnoloogiat on tutvustatud artiklites (Roth 2018, Esposito 2018, Anderson 2018,
Sharma 2018, Strahl 2018, Roth ja Latham 2019. Senistest veebiallikatest on täielikumad blazor-net
ja learn-blazor. Neist esimese menüü alajaotuses Community on hulka Blazor rakenduste näiteid.
Õpetust ja kasutamise näiteid pakub ka M. Washington (2019) C. Weathers (2019).
Blazor võimaldab kirjutada kasutaja arvutis toimivaid veebirakendusi C# keeles.

5.10.1 Serveripoolse Blazor kalkulaatori loomine
Blazor serveripoolse projekti loomiseks VS 2019 keskkonnas tuli novembris 2019 toimida
järgmiselt.
1. Installi vähemalt ASP.NET Core 3.1 SDK.
2. Vali VS menüüst: Add → New project. Sisesta otsingu lahtrisse Blazor ja vali Blazor Server
App (kasutajapoolne rakendus) ja siis Next.
3. Vali ASP.NET Core 3.1.
4. Anna projektile nimi, näiteks BlazorApp. Vali projekti salvestamise kohaks uus samanimeline
kataloog, kus ei ole teisi projekte. Vajuta Create.
5. Lisa projekti kataloogi Pages uus Razor leht ja anna sellele nimi, näiteks Kalkulaator. Pane
tähele, et faili laiend on siin .razor, mitte .cshtml. Lehe mudel (Generate PageModel class)
võib olla, aga lihtsa lehe puhul saab ka ilma. Vajuta Add. Teine võimalus on muuta mõnda
toorikus olevat lehte või selle koopiat.
6. Lisa faili /Pages/Shared/NavMenu.cshtml täiendav alajaotus, mis viitab kalkulaatori lehele.
<li class="nav-item px-3">
<NavLink class="nav-link" href="kalkulaator">
<span class="oi oi-list-rich" aria-hidden="true"></span> Kalkulaator
</NavLink>
</li>

192

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

Projektist võib eemaldada SQL serveri ja olemiraamistiku toe ja (NuGet paketid
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer ja Microsoft.EntityFrameworkCore), need ei ole lihtsa
kalkulaatori loomisel vajalikud.
Kopeeri Razor faili järgmine kood.
@page "/kalkulaator"
<style>
.form {
margin: 4px;
background-color: black;
padding: 6px;
width: 164px;
}
div {
padding-bottom: 4px;
}
button {
border-radius: 4px;
width: 34px;
height: 34px;
background-color: lightgrey;
}
button[type=reset] {
width: 76px;
}
.opButton {
background-color: white;
}
#ButtonComma {
margin-left: 38px;
}
input[type=text] {
width: 98%;
background-color: #fff4b3;
}
</style>
<h2>Kalkulaator</h2>
<div class="form">
<div>
<button
</div>
<div>
<button
<button
<button
<button
</div>
<div>
<button
<button
<button

type="reset" @onclick="Reset">Clear</button>
@onclick='e => Append("7")'>7</button>
@onclick='e => Append("8")'>8</button>
@onclick='e => Append("9")'>9</button>
class="opButton" @onclick='e => Append(" + ")'>+</button>
@onclick='e => Append("4")'>4</button>
@onclick='e => Append("5")'>5</button>
@onclick='e => Append("6")'>6</button>
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<button class="opButton" @onclick='e => Append(" - ")'>-</button>
</div>
<div>
<button @onclick='e => Append("1")'>1</button>
<button @onclick='e => Append("2")'>2</button>
<button @onclick='e => Append("3")'>3</button>
<button class="opButton" @onclick='e => Append(" * ")'>*</button>
</div>
<div>
<button @onclick='e => Append("0")'>0</button>
<button id="ButtonComma" @onclick='e => Append(".")'>,</button>
<button class="opButton" @onclick='e => Append(" / ")'>/</button>
</div>
<div>
<input type="text" placeholder="formula" @bind="formula" />
</div>
<div style="text-align:center">
<button class="opButton" @onclick='Equal'> = </button>
</div>
<div>
<input type="text" readonly value ="@result" />
</div>
</div>
@code {
string formula { get; set; } = "";
string result { get; set; } = "";
private void Append(string s)
{
formula += s;
}
private void Reset()
{
formula = "";
result = "";
}
private void Equal()
{
formula = formula.Replace(",", ".");
result = "";
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(formula))
{
List<string>
operators = new List<string>
{ "+", "-", "*", "/" };
List<string>
numbers = new List<string>
{ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", " ", "." };
List<string>
permittedChars = operators.Concat(numbers).ToList<string>
();
bool valid = formula.All(c=> permittedChars.Contains(c.ToString()));
if (valid)
{
List<string>
operatorsInFormula = new List<string>();
foreach (var character in formula)
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if (operators.Contains(character.ToString()))
operatorsInFormula.Add(character.ToString());

string[] operands = formula.Split(operators.ToArray(),
StringSplitOptions.None);

}
else
{

}

}

}

}

double numResult = 0;
bool startFound = false;
for (int i = 0; i < operands.Count(); i++)
{
if (!startFound)
{
double.TryParse(operands[i], out numResult);
startFound = true;
}
else
{
if (double.TryParse(operands[i], out double op2))
{
switch (operatorsInFormula[i - 1])
{
case "+":
numResult += op2;
break;
case "-":
numResult -= op2;
break;
case "*":
numResult *= op2;
break;
case "/":
numResult /= op2;
break;
}
}
}
result = numResult.ToString();
}

result = "Viga avaldises.";

Pane tähele, et selle näite fail koosneb päisest ja kolmest osast: CSS stiilid, Blazor-HTML
objektid ja C# keeles kirjutatud funktsioonid. Stiilid võivad samahästi olla kogu projekti jaoks ühises
CSS failis. Kui C# kood on eraldi failis (lehe mudelis), siis peab faili päises olema viit C# koodifaili
juurde. C# koodi osa päises on märgis @functions {, aga toimib ka @code {.
Kui funktsioonil ei ole parameetrit ja väljundit, siis saab seda käivitada lühidalt

@onclick='Equal'. Atribuut @bind="formula" tagab muutuja kahepoolse sidumise, tänu sellele

loetakse valem nii nuppudest kui ka klaviatuurilt sisestatult. Kui viidatava funktsiooni parameeter on
string tüüpi, siis tuleb funktsioon piirata ülakomadega ja edastatav parameetri väärtus jutumärkidega @onclick='e => Append(".")'.
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C# kood on nagu C# ikka. See kompileeritakse brauserile sobivaks teegiks ja saadetakse kasutaja
arvutisse. Blazor kood saab toimida vaid kasutaja arvuti piiratud osas, millel ei ole ligipääsu süsteemi
failidele ega teiste tarkvarade ressurssidele.
Blazor tehnoloogia ja selle dokumendid on alles arendamisel. Ka eeltoodud näide ei pruugi
paari kuu pärast enam toimida.
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5.11. Angular

Angular on JavaScript keelele ja selle edasiarendusele TypeScript tuginev veebirakenduse
arendamise platvorm. Angular platvormi töötasid välja Google töötajad Misko Hevery ja Adam
Abrons (Quora). Algselt kandis see nime all AngularJS. Septembris 2016 avaldati AngularJS versioon
2, mis oli põhjalikult muudetud ja TypeScript keelde täielikult ümber kirjutatud. Segaduste
vähendamiseks sai platvorm edasiseks nimeks Angular.
Angular projekti komponendid kasutavad teenuseid ja määravad vaate (kasutajale kuvatavate
elementide kogu). Nii teenused kui komponendid on projekti koodis klassid, millele saab lisada
metaandmeid ja dekoratsioone. Vaadete moodustamisel kasutatakse toorikuid ehk templiite.
Angular toetab marsruutimist ja projekti saab korraldada moodulitena. Alates versioonist 5 toetab
Angular PWA (Progressive Web Apps) rakenduste loomist, mis võivad toimida veebilehitsejas ka ilma
internetiühenduseta.
Angular platvorm kasutab Karma testprogrammi. Testi tulemused on .spec.ts laiendiga failides.
Vaata lähemalt Angular testing.
PWA rakendustest on Ilmar Lõhmuse bakalaureusetöö (Lõhmus 2017), milles on Angular platvormile tugineva PWA rakenduse näide. Teised allikad Angular tehnoloogia õppimiseks: VS ASP.NET
Core Angular projekti loomise Addie et al 2019, Wikipedia artikkel, Angular õpetus, Angular
kursused, Adach 2019, Tutorialspoint, Wahlin 2017, Lishman, Angular-University, Perez 2018.

5.11.1. VS Angular projekti loomine
Hoiatuseks: VS Angular projekti toorik nõuab >300 MB salvestusruumi, sest sisaldab Angular
platvormi faile, mis laaditakse alla Google serverist. Seetõttu kulub projekti esmasele käivitamisele
mõni minut. Angular projekti käivitamiseks tuleb oma arvutis uuendada nodejs vähemalt versioonile
10. Selle installiga kaasneb veel mitmete lisade automaatne install või uuendus.
Angular projekti lisapakette saab uuendada muuhulgas Visual Studio Code (VSC) abil järgmiselt.
1.
2.
3.
4.

Installi Visual Studio Code (VSC).
Ava VSC aknas olemasoleva Angular rakenduse kataloog ClientApp.
Ava VSC menüüst terminaal ja veendu, et selle kursor on rakenduse kataloogis.
Vali üks järgmistest käskudest.

npm install -g @angular/cli
npm install @angular/cli
ng update @angular/cli

Lühend npm (Node Package Manager) on JavasScript keeles kirjutatud lisapakettide haldur.
Atribuut –g tähistab globaalset installi järgmised read uuendavad projekti Angular liidest.
Angular projekti loomiseks vali kas VS menüüst või lahenduse sirvijas lahenduse nimel: Add →
New Project, sisesta otsingulahtrisse Angular ja vali C# keelt toetav ASP.NET Core Web Application.
Vajuta Next ja anna projektile nimi, näiteks ASP.NET_Core_Angular. Vajuta OK. Järgnevalt avanenud
aknas vali projekti tüübiks Angular ja vajuta Create.
Kui lahenduses on mitu projekti, muuda Angular projekt vaikimisi käivitatavaks (Solution
Properties → Startup project). Käivita projekt (Ctrl + F5). Mõne aja pärast peaks Angular rakendus
veebilehitsejas avanema.
Angular projektile ainuomased failid on projekti kataloogis ClientApp. Kui projekt peaks kasutama URL kaudu adresseeritavaid veebilehti, siis nende koht on projekti kataloogis Pages. Kuna see
projekt kasutab ka .NET Core vahendeid, siis on soovitav kasutada Razor süntaksit. Projekti kata197
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loogis wwwroot on failid, mis on publitseeritud rakenduses avalikud. Kõige mahukam on kataloog
node_modules, kus on Angular platvormi enda failid ja globaalsed ressursid. See moodustatakse
Angular projekti käivitamisel. Seetõttu on Angular projekti esmakäivitamine aeglane. VS lahenduse
sirvija seda kataloogi projekti osana ei näita.
Projekti kataloogi ClientApp allkataloogis e2e on rakenduse testimise vahendid (end-to-end test
ehk täielik katsetus) ja kataloogis src on rakenduse failid. Selle juurel on fail index.html, mille sisu
kuvatakse rakenduse laadimisel, faili styles.css saab lisada kogu rakenduse ulatuses kasutatavaid
kujundusstiile.
Kataloogil src on allkataloogid app, assets ja environments. Mainitutest kataloog assets sisaldab
staatilisi faile, mis kopeeritakse rakenduse kompileerimisel väljundkataloogi. Kataloogis
environments on kompileerimisrežiimi seadistused. Kataloogis app on rakenduse komponendid, iga
komponent oma allkataloogis ja kataloogi juurel seadistuse failid. Näidisrakenduses on neli
komponenti: kolm paneeli (home, counter, fetch-data) ja menüü. Esimesel paneelil olev tekst tuleb
failist ../home/home.component.html, teise paneeli HTML fail on ../counter/counter.component.html
ja kolmas ― ../fetch-data/ fetch-data.component.html. Menüü komponent on kataloogis nav-menu:
menüü sisu failis nav-menu.component.html ja menüü kujundus failis nav-menu.component.css.
Angular projekti iga HTML faili juurde kuulub TypeScript fail laiendiga ts. Ava fail
../home/home.component.ts ja tutvu selle sisuga. Selles failis moodustatakse klass HomeComponent
ning määratakse selle CSS selektor ja HTML fail. Laiendiga .spec.ts failides on koodi automaatse
kontrollimise tulemused.
Failis ../counter/counter.component.ts moodustatud klassis CounterComponent on muutuja
currentCount algväärtus (public currentCount = 0;) ja selle muutuja väärtust ühe võrra
suurendav funktsioon.
public incrementCounter() {
this.currentCount++;
}

Loendaja HTML failis on ts failis moodustatud muutuja currentCount ja viit nupu klõpsamisel
käivituva funktsiooni incrementCounter() juurde.
<h1>Counter</h1>
<p>This is a simple example of an Angular component.</p>

<p aria-live="polite">Current count: <strong>{{ currentCount }}</strong></p>
<button class="btn btn-primary" (click)="incrementCounter()">Increment</button>

Näidisprojekti kolmas osa kuvab tabelit, milles olevad andmed valmistab ette kontroller
WeatherForecastController failis Controllers/WeatherForecastController.cs. Selles kontrolleris on
tabeli viimases veerus kuvatav sõnalistest väljenditest koosnev kompleksmuutuja Summaries ja
toiming public IEnumerable<WeatherForecast> Get(), mis moodustab tabelis kuvatavad ilmateated (klass WeatherForecast). Pane tähele, et kontroller omistab TemperatureC väärtuseks
juhusliku arvu vahemikus -20 … 55 ja Summary on juhuslik väljend massiivist Summaries. Seega ei
maksa loota vastavust näidises kuvatava temperatuuri ja seda iseloomustava sõna vahel.
Klass WeatherForecast on projekti juurel olevas samanimelises failis. Selles klassis omadused:
Date, TemperatureC, TemperatureF ja Summary.
Näidisprojekti menüü asub kataloogis ../nav-menu/. Menüü sisu määrab selles olev fail navmenu.component.html, kujundust .css laiendiga fail ja .ts laiendiga failis on TypeScript süntaksiga
kood, mis määrab menüü käitumise. Kujundus sõltub ka Bootstrap paketi versioonist, mis laaditakse
koos teiste Angular platvormi failidega varjatud kataloogi node_modules.
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5.11.2. Kalkulaatori loomine ASP.NET Core ja Angular vahenditega
1. Loo uus Angular projekt (vt juhised peatükis 5.11.1) või täienda juba loodud projekti
järgmiselt.
2. Installi Visual Studio Code (VSC).
3. Ava VSC keskkonnas olemasoleva Angular rakenduse kataloog ClientApp.
4. Ava VSC menüüst terminaal ja veendu, et selle kursor on rakenduse kataloogis.
5. Sisesta VSC terminaalist käsk ng g component Calculator. See lisab uue Angular
komponendi nimega Calculator. Kontrolli, kas Angular komponentide hulka ilmus calculator.
6. Sisesta komponendi calculator HTML faili järgmine kood. Pane tähele Angular platvormi
süntaksi elemente (click)="funktsiooni_nimi()" ja value="{{muutuja_nimi}}". Neist
esimene käivitab funktsiooni ja teine loeb Typescript klassi muutuja väärtuse. Lausung
(input)="formula=$event.target.value" omistab kasutaja sisestuse muutujale
formula. Seega on tagatud muutuja väärtuse ja kuvatava valemi kahepoolne sünkroonsus.
Arvutusvalemit saab sisestada nii nuppudest kui ka klaviatuurilt. Kui sümbol sisestatakse
nupust, käivituvad (click)="append()" ja value="{{formula}}", kui valemit muudetakse
klaviatuurilt, käivitub (input)="formula=$event.target.value".
<form>
<div>
<input id="Reset1" type="reset" value="Clear" (click)="reset()" />
</div>
<div>
<button (click)="append('7')">7</button>
<button (click)="append('8')">8</button>
<button (click)="append('9')">9</button>
<button class="opButton" (click)="append('+')">+</button>
</div>
<div>
<button (click)="append('4')">4</button>
<button (click)="append('5')">5</button>
<button (click)="append('6')">6</button>
<button class="opButton" (click)="append('-')">-</button>
</div>
<div>
<button (click)="append('1')">1</button>
<button (click)="append('2')">2</button>
<button (click)="append('3')">3</button>
<button class="opButton" (click)="append('*')">*</button>
</div>
<div>
<button (click)="append('0')">0</button>
<button id="ButtonComma" (click)="append('.')">,</button>
<button class="opButton" (click)="append('/')">/</button>
</div>
<div>
<input type="text" value="{{formula}}" (input)="formula=$event.target.value">
</div>
<div style="text-align:center">
<button class="opButton" (click)="equal()">=</button>
</div>
<div>
<input type="text" readonly value="{{result}}" />
</div>
<textarea [hidden]="messageHidden">{{message}}</textarea>
</form>

Kujundust määravasse CSS faili läheb järgnev.
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form {
margin:12px;
background-color: black;
padding: 12px;
width: 172px;
}
button {
border-radius: 4px;
width: 34px;
height: 34px;
background-color: lightgrey;
margin-right: 4px;
}
div {
padding-bottom: 4px;
}
.opButton {
background-color: white;
margin-right: 0;
}
#ButtonComma {
margin-left: 38px;
}
input[type=text], textarea {
width: 98%;
background-color: #fff4b3;
}

TypsScript faili järgnev kood.
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-calculator',
templateUrl: './calculator.component.html',
styleUrls: ['./calculator.component.css']
})
export class CalculatorComponent implements OnInit {
formula: string;
result: string;
message: string;
messageHidden: boolean;
ngOnInit() {
this.messageHidden = true;
}
reset() {
this.formula = '';
this.result = '';
this.message = '';
this.messageHidden = true;
}
append(s: string) {
this.formula += s;
}
arrayContainsOnlyElementsFromArray(superset, subset) {
if (superset.length < 1 || subset.length < 1) {
return false;
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}
for (let i = 0; i < superset.length; i++) {
if (subset.indexOf(superset[i]) === -1) {
return false;
}
}
return true;

equal() {
if (this.formula.length > 0) {
this.formula = this.formula.replace(',', '.');
this.formula = this.formula.replace(' ', '');
const formulaArr: string[] = this.formula.split('');
const operators = ['+', '-', '*', '/'];
const numerals = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '.'];
const permittedChars: string[] = operators.concat(numerals);
const valid: boolean = this.arrayContainsOnlyElementsFromArray(formulaArr,
permittedChars);
if (valid) {
const operatorsInFormula: string[] = [];
formulaArr.forEach(function (c) {
if (operators.includes(c)) {
operatorsInFormula.push(c);
}
});
const separators = ['\\\+', '-', '\\*', '/'];
const operands: string[] = this.formula.split(new
RegExp(separators.join('|'), 'g'));
let numResult = 0;
let startFound = false;
for (let i = 0; i < operands.length; i++) {
if (!startFound) {
this.result = startFound.toString();
numResult = Number(operands[i]);
startFound = !isNaN(numResult);
} else {
const op2 = Number(operands[i]);
this.result = op2.toString();
if (!isNaN(op2)) {
switch (operatorsInFormula[i - 1]) {
case '+':
numResult += op2;
break;
case '-':
numResult -= op2;
break;
case '*':
numResult *= op2;
break;
case '/':
numResult /= op2;
break;
}
}
}
this.result = numResult.toString();
}
} else {
this.message = 'Avaldis sisaldab lubamatuid märke.';
this.messageHidden = false;
}
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}

Meetod ngOnInit() käivitub ühekordselt vaate moodustamisel, see on sobiv koht muutujatele
algväärtuste omistamiseks. Kuna string tüüpi muutujate algväärtus on niikuinii tühi lausung, siis ei
ole vajadust seda omistada. Määratlus this on vajalik eristamaks selle klassi omadusi mõne funktsiooni parameetrina saadetud samanimelisest muutujast.
Meetod reset() taastab klassi omaduste algväärtused, append() lisab võrrandisse klahvile
vastava numbri või märgi, arrayContainsOnlyElementsFromArray(superset, subset) kontrollib, kas võrrandis on vaid numbrid ja tehtemärgid (klaviatuurilt saab ju sisestada igasugu märke).
Meetod equal() käivitub võrdusmärgiga nupule vajutades ja arvutab võrrandi väärtuse rakendades
tehteid vasakult paremale. Seega see lihtne kalkulaator lahendab küll mitmetehtelisi võrrandeid,
kuid ei arvesta tehete järjekorra reegleid ja ei luba sulge.
Lisa faili nav-menu.component.html kalkulaatori juurde suunav viit.
<li class="nav-item" [routerLinkActive]="['link-active']">
<a class="nav-link text-dark" [routerLink]="['/calculator']">Calculator</a>
</li>

Lisa faili app.module.ts kalkulaatori impordi ja marsruutimise read.
import
import
import
import
import

{
{
{
{
{

BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
NgModule } from '@angular/core';
FormsModule } from '@angular/forms';
HttpClientModule, HTTP_INTERCEPTORS } from '@angular/common/http';
RouterModule } from '@angular/router';

import
import
import
import
import
import

{
{
{
{
{
{

AppComponent } from './app.component';
NavMenuComponent } from './nav-menu/nav-menu.component';
HomeComponent } from './home/home.component';
CounterComponent } from './counter/counter.component';
FetchDataComponent } from './fetch-data/fetch-data.component';
CalculatorComponent } from './calculator/calculator.component';

@NgModule({
declarations: [
AppComponent,
NavMenuComponent,
HomeComponent,
CounterComponent,
FetchDataComponent,
CalculatorComponent
],
imports: [
BrowserModule.withServerTransition({ appId: 'ng-cli-universal' }),
HttpClientModule,
FormsModule,
RouterModule.forRoot([
{ path: '', component: HomeComponent, pathMatch: 'full' },
{ path: 'counter', component: CounterComponent },
{ path: 'fetch-data', component: FetchDataComponent },
{ path: 'calculator', component: CalculatorComponent },
])
],
providers: [],
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bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Käivita rakendus silumisrežiimis ja kontrolli selle toimimist. Kuna seda juhendit järgides loodi
rakendus VS pakutud malli täiendava komponendina, siis on kalkulaator rakenduse menüü neljandas
alajaotustes.
Mallist pärit komponendid (HomeComponent, CounterComponent, FetchDataComponent) ei ole
kalkulaatori toimimiseks vajalikud. Need võib projektist eemaldada kustutades nende kataloogid,
viited nende juurde menüüs ja failis app.module.ts.
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6. Windows universaaläpid.

Äpp (App) on nutiseadmes toimiv rakendus, mille ligipääs kasutaja seadme opsüsteemile ja
salvestusruumile on piiratud nagu veebirakendustelgi. Tänu sellele on äpid tunduvalt turvalisemad
kui kasutaja arvutisse installeeritav tarkvara. Äpid on üldiselt ka lihtsamad ja tänu sellele kiiremad kui
analoogiline installeeritud tarkvara. Äpp on sageli ka kiirem kui dünaamiline veebilahendus, sest
veebilehelt sisestatud andmeid ja parameetreid ei ole tarvis serverisse saata ja oodata, kuni server
vastuse saadab. Mõnikord kasutatakse terminit äpp ka muude tarkvararakenduse kohta (lühendina
inglisekeelsest terminist application).
Äppe saab luua erinevates programmeerimiskeeles, nagu JavaScript, HTML5, Python, C++, C#,
VB, XAML. VS võimaldab luua mitut tüüpi äppe, nagu: Windows 10 universaaläpp (UWP App),
veebilehitsejas toimiv veebiäpp ja Xamarin universaaläpp, mis toimib nii Android, iOS kui ka
Windows 10 platformil.
Äpid peavad seadmele kohanduma, suurim väljakutse on seejuures kohandumine seadmete
erinevate kuvamisvõimetega. Ka kasutaja ja seadme omavahelise suhtluse vahendid on seadmetel
erinevad. Kolmas äppide loomise eripära on nende avaldamine avalikus hoidlas, millele eelneb
avaldajapoolne kontroll. VS abil loodud äpi avaldamiseks firma Microsoft äppide hoidlas on tarvis
oma Microsofti konto registreerida arendaja kontona. See maksab üksikisikule 19$ ja firmale 99$.
Äppide loomise üldised nõuded.
1. Äpi ekraanikuva peab kiiresti ja sujuvalt muutuma vastavalt seadme muutumisele ja seadme
asendi muutumisele.
2. Äpid peavad ekraanipinda säästlikult kasutama. Menüüsid välditakse ja valikunuppe kuvatakse vaid vajaduse korral. Pakutakse vaid kasutajale olulisi valikuid.
3. Äpp peaks kasutama muutuvat klotsi (live tile) seadme avalehel kuvamiseks ja märgistust
(badge) või lühiteadet, mida kuvatakse lukustatud seadme ekraanil. Näiteks märk, et äratuskell on
aktiveeritud, kuupäev ja kellaaeg või saabunud sõnumite arv.
4. Enamik äppe peab lõpetama protsessori koormamise niipea, kui seda enam ei kasutata. Kui
äppi töö jätkumine on vajalik ka seadme lukustatud seisus, peaks äpp seda lukustatud ekraanil
näitama.
5. Äpi lehekülgede vahel navigeerimine on analoogiline liikumisega veebilehtede vahel.
6. Kuna äpp peaks peatuma alati, kui kasutaja aktiveerib mõne teise äppi, ning olema seejuures
määrama ajaperioodi jooksul valmis iga hetk töö jätkamiseks, peaks äpp kõik töö jätkamiseks
vajalikud andmed töö peatumisel salvestama.
7. Kõik klotsid, märgistused ja ikoonid tuleb ette valmistada eraldi mitmes (ligi kümnes) mõõdus
rasterpiltidena.
8. Avaldamiseks tuleb äpile lisada manifest, milles on kirjas äpi nimi, klotside ja märgistuste
visuaalsed näited, äpi nõuded kasutaja seadmele, pakutavad teenused, veebiaadressid, mis vajavad
ühendust kasutaja seadmega ja andmed äpi arendaja kohta.

204

Kalle Remm

Visual Studio ja programmeerimiskeel C#

Versioon 10.12.2019

6.1. UWP äpi loomine

Windows 10 on loodud universaalseks tarkvaraplatvormiks (UWP ― Universal Windows
Platform) nii lauarvutitele, tahvelarvutitele kui ka mobiilseadmetele. UWP äpid on samal ajal nii
Windows rakendused kui ka mobiiliäpid.
UWP äpi projekti loomiseks peab olema installitud VS Universal Windows Platform
development Workload (UWPW). Kui see ei ole installitud, siis ava VS menüüst Tools → Get Tools
and Features. Avaneb VS Installer, milles saad valida installitavad komponendid. Kui UWPW ei ole
valitud, siis vali see. Pane tähele, et ka juba olemas olevad komponendid tuleb uuesti märkida,
muidu need eemaldatakse. Kui muutsid installeeritud VS komponentide valikut, siis vajuta nuppu
Modify.
Kui UWP äpi loomise tugi on installitud, siis vali lahenduse nimel parema hiireklahvi alt Add →
New project, sisesta otsinguribale UWP ja vali C# keeles toorikute hulgast Blank App (Universal
Windows). Anna projektile nimi, näiteks UWPApp. Vajuta Create. Järgnevalt küsitakse millist
Windows 10 versiooni soovite kasutada ja millist peaks äpp eeldama. Microsoft soovitab alati valida
uusim versioon, kuid ära vali kõrgemat versiooni, kui su arvutis on. Vajuta OK.
VS poolt loodud projektis on XAML ja cs failid nagu ka WPF rakenduses. Algselt peaksid olema
need nimega App ja MainPage.
App.xaml failis deklareeritakse ressursid.
App.xaml.cs failis on komponentide algatamise kood.
MainPage.xaml failis kirjeldatakse äpi kasutajaliides.
MainPage.xaml.cs failis on toimingute C# kood.
Package.appxmanifest sisaldab äpi nime, kirjeldust, koostisesse kuuluvate failide loetelu ja
määrab avalehe.
Kataloogis Assets on eri mõõdus logode ja käivituslehe rasterkujul toorikud. Nende kujundamiseks klõpsa failil ja see avaneb VS kujutise toimetamise vaates. Vaate servas on töövahendid kujutise
täiendamiseks ja muutmiseks.
Nupu lisamiseks äpile ava MainPage.xaml disainvaates. Ava töövahendite kast (Toolbox) ja leia
sealt komponent Button. Lohista see äpi disainvaatesse. Pane tähele, et komponenti moodustav
kood lisandus alumises paneelis kuvatavasse XAML vaatesse. Muuda nupu teksti, näiteks võiks luua
kenasti eesti keeles tervitavat äppi. Nupu teksti saab muuta nii disainvaates (Edit Text) kui ka XAML
koodis. Koodis muuda parameetri Content väärtust. Teiste võimalike parameetrite leidmiseks
sisesta elemendi XAML koodi tühik ― selle peale ilmub hüpikmenüü, milles on võimalikud valikud,
nagu FontSize, Forground, Bacground jne.
Disainvaate suurendust saab muuta samuti, nagi koodi suurendust ― Ctrl + kerimisnupp.
Lisa äpile ka üks tekstiväli, kuhu peaks nupu vajutamisel ilmuma tervitus. Kustuta tekstiväljal
vaikimisi olev tekst ja lisa tekstiväljale nimi. XML koodis peaks olema midagi sellist.
<TextBlock x:Name="TextBox0" HorizontalAlignment="Left" Margin="200,500,0,0"
VerticalAlignment="Top" Height="200" Width="800"/>

Topeltklõps disainvaates olevas nupus genereerib nupul klõpsamise (mitte topeltklõpsu)
sündmuse haldaja cs failis Button_Click() ja selle viite XAML failis Click="Button_Click".
Sündmuse haldajasse tuleks lisada lausung, mis määrab teksti, mida nupuvajutuse peale näidatakse.
Näiteks nii.
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private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
TextBox1.Text = "Tere, hea inimene!";
}

Kui soovid sündmuse haldajat ise lisada, siis ava menüüst View → Properties Window, vii kursor
nupule ja leia omaduste paneeli päisest välgunoole ikoon. See avab tabeli, kus saab seadistada valitud objekti sündmuste haldajaid (joonis 6-1).

Joonis 6-1. Sündmuste haldajate paneeli valiku nupp (punane ruut) objekti omaduste vaates.
Salvesta fail, kompileeri (Build) ja paigalda see (menüüst Build → Debug → Deploy). Minimaalne
UWP äpp on nüüd tehtud. Seda saab kuvada kohaliku arvuti eelvaates, Windows 10 emulaatoris,
täiendavalt alla laaditavas emulaatoris, IP aadressi kaudu ühenduvas seadmes, USB juhtme kaudu
ühenduvas Windows Phone 8.1 (vt seadistamise juhend) või Windows 10 seadmes (juhend) (joonis
6-2). Kui kasutad Windows 10 arvutit, siis pane tähele, et loodud äpp ilmus ka arvuti stardimenüüsse
hiljuti lisatud äppide loetellu. Äppi saab käivitada ka sealt.

Joonis 6-2. Windows 10 universaaläpi käivitamise variandid.

6.1.1. Kõnesüntesaator UWP äpis
Oleks kena, kui Windows 10 seade kõneks meiega. Selleks lisame vastloodud äpile uue nupu või
siis asendame nupule vajutuse toimingu haldaja järgmise C# koodiga. Tervituse teksti võid muidugi
ise kirjutada. Tervituse kuulmiseks peab kasutaja arvutil olema audioseade ja helitugevus ei tohi olla
nullis; kaugühenduse kasutamisel peab see võimaldama heli ülekannet üle kaugühenduse (remote
audio).
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Paigalda rakendus (Deploy). Käivita see kas VS kolmnurgaga nupust või oma arvuti äppide
hulgast. Nupule vajutamise järel peaks kostma eestikeelne, kuid veidra hääldusega tervitus. VS
kõnesüntesaator kasutab vaid keeli, mis on opsüsteemi tasemel installeeritud. Windows 10
kõnekeelt saab sättida valides Settings →Time & Language → Speech. Kahjuks pole eestikeelse kõne
süntesaator selle teksti kirjutamise ajaks Windows 10 platvormile kohandatud.
private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MediaElement mediaElement = new MediaElement();
using var synth = new Windows.Media.SpeechSynthesis.SpeechSynthesizer();
using Windows.Media.SpeechSynthesis.SpeechSynthesisStream stream =
await synth.SynthesizeTextToStreamAsync("Tere, tarkvara looja!");
mediaElement.SetSource(stream, stream.ContentType);
mediaElement.Play();
}

6.1.2. Välise teegi kasutus UWP äpis
Järgnevas näites moodustatakse UWP äpp, mis kasutab peatükis 2.14.1 loodud välist teeki.
Eeldatakse, et see teek on salvestatud failiks ClassLibrary1 ja selles on peatükis 2.14.1 esitatud C#
kood nimeruumiga Regression. Kuna nimeruum Regression kasutab muuhulgas välises teegis
Meta.Numerics olevaid nimeruumi Meta.Numerics.Statistics vahendeid, siis tuleb UWP
projektile lisada viide mõlemale teegile.
Välise teegi pesastatud kasutamisel peab VS projektis olema viide mõlemale teegile.
Lisaks peavad mõlema taseme teegid sobima projektis kasutatava .NET raamistiku variandiga
või muu platvormiga. Siin näites on kasutatud teeki Portable.Meta.Numerics (joonis 6-3), mis on
kompaktsem kui Meta.Numerics täisversioon.
Paketi Portable.Meta.Numerics saab saab projektile lisada NuGet hoidlast. Omaloodud
ClassLibrary1 tuleb leida oma arvutist. Selleks vali hiire parema klahviga projekti jaotuse References
peal Add Reference → Browse, leia kompileeritud dll fail, mis peaks olema selle loomiseks kasutatud
projekti allakataloogis \bin\Release, vajuta Add → OK.

Joonis 6-3. Viited välistele teekidele UWP rakenduse projektis.
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Esmalt tuleks kas luua uus UWP projekt või muuta eelnevalt loodud projekti faile. XAML faili
märgiste <Grid> </Grid> vahele tuleks lisada järgmised üksused. Lisatavate üksuste suurust ja
paiknemist tuleb sobitada.
<TextBox x:Name="TextBox1" HorizontalAlignment="Left" TextWrapping="Wrap"
Text="https://Digiarhiiv.ut.ee/SDC/Doc/Regr_data.txt" VerticalAlignment="Top"
Margin="14,84,0,0" Width="424"/>
<Button Content="Vali fail" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="443,84,0,0" Width="74" Click="LeiaFailAsync"/>
<Button Content="Koosta võrrand" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="185,121,0,0" Width="160" Click="Arvuta"/>
<WebView x:Name="FormulaView" HorizontalAlignment="Left" Margin="14,158,0,0"
VerticalAlignment="Top" Width="503" Height="49"/>

Neist esimene on tekstilahter andmefaili veebiaadressi sisestamiseks või kohalikus arvutis oleva
faili aadressi vaatamiseks. Teine on nupp faili valimiseks kasutaja arvutist. Kolmas on nupp regresssioonimudeli koostamise käivitamiseks, neljas on veebivaade mudeli kuvamiseks. Siin on eelistatud
veebivaadet, sest see oskab lugeda html märgiseid ja nendega määratud kujundust kasutada.
Andmed, millele lineaarne regressioonimudel sobitatakse, peaksid selle näite jaoks olema
tekstifailis samal kujul, nagu seda kasutab RASA kalkulaatori mitteruumiline regressioon. Seega iga
vaatlus omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioon või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.
Vaikimisi on tekstilahtris sama faili aadress, millest loeb näidisandmeid ka veebikalkulaator.
Regressioonivõrrandi arvutamiseks peaks cs failis olema järgmine C# kood.
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
Windows.UI.Xaml;
Windows.UI.Xaml.Controls;
Windows.Storage;
Windows.Storage.Pickers;
Windows.Web.Http;

namespace App_UWP
{
public sealed partial class MainPage : Page
{
static string data, result;
static StorageFile file;
public MainPage()
{
this.InitializeComponent();
}
private async void LeiaFailAsync(object sender, RoutedEventArgs e)
{
FileOpenPicker openPicker = new FileOpenPicker
{
ViewMode = PickerViewMode.List,
SuggestedStartLocation = PickerLocationId.Desktop
};
openPicker.FileTypeFilter.Add(".txt");
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file = await openPicker.PickSingleFileAsync();
if (file != null)
TextBox1.Text = file.Path;
else
TextBox1.Text = "Katkestatud";

private async void Arvuta(object sender, RoutedEventArgs e)
{
result = string.Empty;
if (TextBox1.Text.ToLower().StartsWith("https"))
{
Uri uri = new Uri(TextBox1.Text);
HttpClient httpClient = new HttpClient();
try
{
data = await httpClient.GetStringAsync(uri);
}
catch (Exception ex)
{ result = ex.Message; }
}
else
{// Kasutatakse faili, mis valiti FileOpenPicker abil.
if (file != null) data = await FileIO.ReadTextAsync(file);
else result = "File does not exist.";
}

}

if (result == string.Empty)
{
result = "<font face = 'Arial' color = 'blue'>" +
KoostaValem(data) + "</font>";
//Võrrandile lisati kirjastiili ja -värvi märgised.
}
FormulaView.NavigateToString(result);

private string KoostaValem(string data)
{
string s = data.Replace(',', '.');
s = s.TrimEnd('\r', '\n', '\t', ' ');
//Eemalda lõpust reavahetused, tühikud ja tabulatsioonid.
string[] slines1 = s.Split(new string[] { "\r\n", "\n", "\r" },
StringSplitOptions.None);
//Lõikab ridade kaupa juppideks.
slines1 = RemoveChrLines(slines1);
//Eemalda tähega algavad read (veergude päised).
if (slines1.Length < 4) return "Liiga vähe andmeid.";
List<Regression.Case> Cases = new List<Regression.Case>();
//Nimeruum Regression on teegis ClassLibrary1.dll.
foreach (string sline in slines1)
{//Tekstina loetud arvud teisendatakse loetelusse Cases.
string[] items = sline.Split(new string[] { ";", " ", "\t" },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
List<double> ExlanatoryV = new List<double>();
for (int k = 1; k < items.Length; k++)
{
ExlanatoryV.Add(Convert.ToDouble(items[k]));
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}
Regression.Case vaatlus = new
Regression.Case(Convert.ToDouble(items[0]), ExlanatoryV);
Cases.Add(vaatlus);
}

}

result = Regression.Linear.RegressionFormula(Cases);
return result;

public static string[] RemoveChrLines(string[] slines)
{//Eemaldab tähega algavad read (veergude nimed).
List<string> tmp = new List<string>(slines);
for (int i = slines.Length - 1; i > -1; i--)
if (char.IsLetter(slines[i].Substring(0, 1), 0))
tmp.RemoveAt(i);

}

}

}

string[] slines1 = tmp.ToArray();
return slines1;

Selleks, et äpp saaks lugeda serveris olevat faili, tuleb sisse lülitada valik Private Networks
(Client ja Server). Selleks leia projekti kataloogist fail Package.appxmanifest. Ava see ning mine äpi
võimete seadistamise paneeli Capabilities. Tutvu ka teiste seal olevate UWP seadistustega.
Pane tähele, et eeltoodud koodis loetakse tee serveris oleva faili juurde vaid https aadressi
puhul. Lokaalsest arvutist peab kasutaja faili ise valima FileOpenPicker tüüpi vahendi abil. Äpid ei
võimalda igasuguseid kasutaja arvutis olevaid faile avada, ligipääs on vaid teatud kataloogides
olevatele failidel. Need on kataloog, kuhu äpp installiti (Windows.Storage.StorageFolder), selle
kasutaja poolt alla laaditud failide, selle kasutaja dokumentide, muusika, piltide ja videote kataloog
ning väliste seadmete teatud kataloogid ja failitüübid, mis tuleb täpsustada äpi manifesti
Package.appxmanifest rubriigis Capabilities.
Kompileeri äpp ja paigalda (Deploy) see. Katseta regressioonivõrrandi koostamist.
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Lisa 1
Selles õppevahendis käsitletud tehnoloogiate kronoloogia. Ristkriips joonel tähistab arendamise
ja toetamise lõpetamist, punktiirjoon ― tehnoloogia teada olevat arendamist enne selle avalikku
saadavust või enne esimest standardiseerimist.
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