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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; 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/index
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/index
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/index
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/addition-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/subtraction-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/multiplication-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/division-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/modulus-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/increment-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/decrement-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/assignment-operator
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/logical-negation-operator
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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 

Teksti tüüpi muutujaga ehk märgijadaga (string) manipuleerimise meetodeid on 143 (.NET 
versioonis 4.8). 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]); 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.gettype
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char.islower
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char.isletter
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char.isnumber
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char.tolower
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.char.toupper
http://www.unicode.org/charts/
http://www.unicode.org/charts/
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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 järjekorra-
numbrina). 

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); 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string.format
https://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_character
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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 

https://https/docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string.-ctor
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ToLower(), ToUpper() 

Meetod To Lower() teisendab suurtähed väiketähtedeks ja ToUpper() väiketähed suur-
tähtedeks 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 kasutaja-
liidese 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); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_character
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime
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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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