
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 üldkulu. 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. Näieteks 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. Arvutiprog‐
rammi  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  tähis‐
tamiseks. 

 Väldi sageli valesti kirjutatavaid sõnu. 



2.3.2. Lihtsad muutujad 

Muutujatüüpide  jagamine  lihtsateks  ja  keerukamateks  on  tinglik.  Lihtsad  muutujad  (tabel  1) 
koosnevad ühest muutujast, mitmeosalised 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 

Täisarvud       

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 

Murdarvud       

float  Single   4  −3.402823E38 … 3.402823E38 

double  Double   8  −1.79769313486232E308 … 1.79769313486232E308 

decimal  Decimal  16  −79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 …  

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

Tekst       

char   Char   2  Unicode tähemärk. 

string   String     Tähemärkide jada UTF‐16 kodeeringus. 

Aeg       

  DateTime  8  Hetk ajateljel, mille nullpunkt on 1. jaanuari kesköö aastal 0001 
Gregoriuse kalendri järgi ja ühikuks on hetk = 100 nanosekundit.

  TimeSpan  8  Ajavahemik samades ühikutes, mis DateTime. 

Üldised       

object  Object    Üldine klass, mida kompilaator ei täpsusta. 

var      Klass, mille tüübi määrab kompilaator. 

void  Void     

 

 



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. 



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 = new string[3]; 
names[0] = "Artur"; 
names[1] = "Marta"; 
names[2] = "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. 

 

   



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, 
Int32,  Array,  Int32,  Int32) 

Kopeerib elemente ühest massiivist teise. 

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  töödel‐
dakse 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  vastu‐
pidiseks. 

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. 



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  Kirjeldus 

Complex  Kahest topelttäpsusega murdarvust (tüüp Double) koosnev kompleksarv. 

Matrix3x2  3 korda 2 ühekordse täpsusega murdarvust (tüüp Single) koosnev maatriks.

Matrix4x4  4 korda 4 ühekordse täpsusega murdarvust koosnev maatriks. 

Vector2  Kahe mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single. 

Vector3  Kolme mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single. 

Vector4  Nelja mõõtmega vektor. Mõõtmed peavad olema tüübist Single. 

Plane  Tasapind kolmemõõtmelises ruumis. 

Quaternion  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"); 



Kuna  loetelu  elemendid  on  indekseeritud,  siis  saab  loetelu  liikmetega  manipuleerimiseks 
kasutada nii for kui ka foreach tüüpi korduseid (vt ptk 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. 
 



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  allmainitud  seitsmele  meetodile  veel  49  meetodit, 
seega kokku 56 meedodit. 

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 deklareeri‐
tud.  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  vaikimisei  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 muutjate 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); 



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  tisendamiseks. Näiteks märgijada  teisendamisel  täisarvuks on 
meetod Convert.ToInt32(), kuupäevaks ja kellaajaks teisendamiseks on Convert.ToDateTime().  



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. 



Meetodi TryParse  väljund on kas  true  või  false.  See meetod ei anna  tõrget, kui  konverteeri‐
mine 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); 



 


