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3.1 Valikulause. Sõnede ja arvude
võrdlemine
SISSEJUHATUS
Elus tuleb teha mitmeid valikuid.

Allikas: https://unsplash.com/photos/y4bE8ST_CTg
Näiteks tuleb abielutseremoonial valida kahe valiku vahel - kas “jah” või “ei”.
Selles osas vaatame, kuidas valikulausete (ehk tingimuslausete ehk if-lausete) abil valikuid Pythonis
realiseeritakse.
SÕNEDE VÕRDLEMINE VALIKULAUSES
Tahame näiteks teha programmi, mis küsib kasutajalt sisenemiseks PIN-koodi ja kontrollib selle
õigsust. Programm võiks



õige parooli sisestamisel öelda: “Sisenesid pangaautomaati!”
vale parooli sisestamisel aga hoopis: “Vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: 3 ... 2 ... 1
....”.

Programmi alguses tuleb kasutajalt PIN-kood küsida, seda saab teha järgmise lausega:
print("Sisesta PIN-kood:")
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Nüüd on aga vaja kasutaja sisestus kätte saada ja seejärel seda kasutada. Kättesaamiseks on sobiv
funktsioon input() . Selleks, et koodiga saaks hiljem midagi peale hakata, asetame selle
muutujasse sisestatud_pin . Kui kasutada programmeerimiskeskkonda Thonny, siis
ootab input kasutaja sisestust alumises aknas (Shell).
sisestatud_pin = input()

Tegelikult saaks nende kahe rea asemel ka ühte kasutada, sest funktsioonile input võib väljastatava
teksti argumendina ette anda.
sisestatud_pin = input("Sisesta PIN-kood:")
Nüüd jääb üle vaid kontrollida, kas parool on õige või ei ole. Selleks saab kasutada valikulauset:
if sisestatud_pin == "1234":
print("Sisenesid pangaautomaati!")
Mis see valikulause (ka tingimuslause või if-lause) siis on? Valikulauses on kesksel kohal tingimus,
mille alusel otsustatakse, kuidas programm edasi töötab. Tingimus on esitatud tõeväärtuse tüüpi
avaldisena, mille väärtus on tõene ( True ) või väär ( False ) - tingimus on täidetud või ei ole täidetud.
Kõige sagedamini on tingimus esitatud teatud võrdlemisena. Võrrelda võib näiteks muutuja väärtust
ja sõne nagu eelnevas näites. Oluline on tähele panna, et muutuja väärtus on samuti sõnetüüpi.
Topeltvõrdusmärgiga ( == ) avaldis on väärtusega True , kui mõlemad pooled on võrdsed ja
väärtusega False , kui ei ole võrdsed.
Võrrelda saab ka näiteks muutuja väärtust ja arvu. Näiteks avaldis a >= 1 on tõene, kui a on
suurem kui üks või ühega võrdne. Samuti võib võrrelda omavahel kahe muutuja väärtust. Tegelikult
võib tingimusena olla kirjas ka lihtsalt True (või False ), aga siis ei toimu tegelikult mingit valikut.
Avaldis 5 == 4 on ka näiteks alati väär. Valikulausel on sisuline mõte siis, kui tingimusavaldis võib
omandada erinevaid tõeväärtusi.
Kindlasti ei tohi unustada koolonit ( : ) if -rea lõpust. Paneme tähele, et print on taandatud
võrreldes eelmise reaga paremale. Seda saab teha kas vajutades TAB-klahvi või 4 korda tühikut.
Selliselt tuleb käituda, et print käsk käiks ikkagi if -osa juurde. Sellist tegevust nimetatakse
treppimiseks. Head programmeerimiskeskkonnad (näiteks Thonny) toetavad treppimist sellega, et
pärast eelmise rea koolonit viivad kursori juba sobivalt taandesse.
Ülaltoodud programm juba kuidagi töötab, aga mitte siis, kui parool on vale. Valikulausel võib
olla else -osa, millega määratakse, mis juhtub siis, kui tingimus ei ole täidetud (vastava avaldise
väärtus on False ).
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Hetkel lisame järgmise lõigu:
else:
print("Vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: 3 ... 2 ...
1 ....")
Kokku sai siis selline kood:
print("Sisesta PIN-kood:")
sisestatud_pin = input()
if sisestatud_pin == "1234":
print("Sisenesid pangaautomaati!")
else:
print("Vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: 3 ... 2 ...
1 ....")
Palun katsetage seda programmi Pythoniga. Kui eelnevas näites midagi segaseks jäi, siis vaadake
kokkuvõtvat videot programmi koostamise kohta:
https://www.youtube.com/watch?v=VHsGkNtEGxk
Antud programmi plokkskeem näeb välja selline:

Sellist ühes või teises suunas otsuste tegemist ja liikumist vastavalt tingimuse kontrollile nimetatakse
programmeerimises ka hargnemiseks. Programm otsustab, millist haru pidi edasi minna. Kui
tingimus on täidetud, siis minnakse edasi ühte haru pidi, kui ei ole, siis teist haru pidi. Rõhutada
tuleb, et tingimuslauses on harusid alati kaks, isegi kui else -osa "näha" pole. Kui else puudub, siis
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ei tehta väära tingimusavaldise korral mitte midagi, sama hästi võiks else -osa kirjutada, kuid tühjaks
jätta.
Kui eelnevas programmis else -osa poleks, siis plokkskeem oleks selline:
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Ülesanne
Meenutame, et materjalides on enesekontrolliülesanded, mille lahendamise tulemusi ei salvestata.
Võite julgesti ka valesti vastata, aga püüdke ikka õigesti.

NB! Sõnede võrdlemisel loetakse suurtähed ja väiketähed erinevateks. Näiteks "A" ja "a" ei ole
võrdsed. Mõnede ülesannete puhul me tahame nad siiski võrdseks lugeda. Näiteks saab sisendi
puhul kõik tähed väikeseks teisendada nii:
sisestatud_väike = input().lower()
Analoogiliselt saab kõik tähed suureks teisendada:
sisestatud_suur = input().upper()

ARVUDE VÕRDLEMINE
Eelmises näites kontrollisime koodi võrdsust sõnega "1234" . Oluline on siinkohal just see, et
jutumärgid teevad sellest muidu arvuna näivast asjast sõne. Loomulik on aga paljusid asju käsitledagi
ikka arvuna.
Tingimusi saab (muuhulgas) moodustada järgmiste märkidega:


< , > , <= , >= võrratuste kehtivuse kontrollimiseks;



== võrdsuse kontrollimiseks;



!= mittevõrdsuse kontrollimiseks.
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Kasutame nüüd arvude võrdlemisel võrratust. Teeme programmi, mis küsib kasutajalt vanust ja kui
ta on noorem kui 14, siis öeldakse, et ta on selle mängu mängimiseks liiga noor. Täisarvu
sisestamiseks peame sisendiks saadud sõne täisarvuks teisendama. Seda saab teha
funktsiooniga int . Näiteks: arv = int(input()) .
print("Kui vana oled?")
vanus = int(input())
if vanus < 14:
print("Oled natukene noor edasipääsuks.")
else:
print("Sisenesid võlumaailma.")
Ülesanne

Ülesandeid huvilisematele
Siin on nüüd mõned ülesanded, mille võivad need, kes end ebakindlamalt tunnevad, vahele jätta.
Kuid soovitame soojalt siiski proovida!




Kirjutada PIN-koodi küsimise programm nii ümber, et sisestatud koodi võrreldakse
arvuga 1234 (just arvuga, mitte sõnega). Programm võiks ka öelda, kas sisestatud vale kood oli
"liiga suur" või "liiga väike".
Katsetada, kas ka sõnesid saab võrrelda märkide < , <= , >= ja > abil. Kuidas tulemust
kommenteerida?
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3.2 Veel valikulauseid
VALIKULAUSE VALIKULAUSE SEES
Valikulausete puhul on kesksel kohal tingimus, mille kehtimisest sõltub, millise haruga edasi
minnakse. Tingimus esitatakse tõeväärtustüüpi avaldisena, näiteks sisestatud_pin == "1234" .
Avaldis võib olla ka märksa keerulisem. Mõningaid selliseid vaatame käesoleva osa teises pooles.
Praegu aga jätkame varasemat programmi, kus küsitakse PIN-koodi ja õige koodi korral "sisenetakse"
pangaautomaati. Mis aga saab edasi? Tundub, et programm peab edasigi valikutega minema. Teeme
nüüd nii, et pangaautomaati sisenedes näidatakse, mitu eurot pangakontol on, ning küsitakse, mitu
eurot soovitakse välja võtta. Kui kasutaja soovib välja võtta rohkem raha, kui on pangakontol, siis
teavitatakse kasutajat, et see pole võimalik.
Eelnevalt oli meil olemas pangaautomaati sisenemise programm:
print("Sisesta PIN-kood:")
sisestatud_pin = input()
if sisestatud_pin == "1234":
print("Sisenesid pangaautomaati!")
else:
print("Vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: 3 ... 2 ...
1 ....")
Esiteks võiks programmi alguses kasutusele võtta muutuja, mille väärtus näitab, kui palju
pangakontol raha on. Näiteks teeme nii, et algselt on kasutaja pangakontol 100 eurot:
kontoseis = 100
Nüüd teeme programmiosa, mis töötab siis, kui kasutaja on automaati sisse saanud. Selles osas
väljastatakse ekraanile pangakontol olev summa ning küsitakse, mitu eurot soovitakse välja võtta.
Küsitud väljavõetava raha teisendame seekord koheselt täisarvutüüpi ( int ) väärtuseks:
print("Sisenesid pangaautomaati! Pangakontol on " + str(kontoseis) +
" eurot.")
print("Sisesta, mitu eurot soovid välja võtta:")
soovitud_raha = int(input())
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Seejärel oleks vaja kontrollida, et väljavõetav rahasumma oleks väiksem või võrdne kontol olevast.
Kui nii on, siis võetakse vastav summa kontolt maha. Kui ei ole, siis väljastatakse vastav veateade:
if soovitud_raha <= kontoseis:
kontoseis = kontoseis - soovitud_raha
print("Välja võetud: " + str(soovitud_raha) + " eurot. Ärge
unustage raha masinast ära võtta!")
else:
print("Kontol ei ole nii palju raha!")
Võib tunduda kummaline, et kuidas me saame muutujale väärtuse anda tehtega, milles kasutame
sedasama muutujat ennast (nt kontoseis = kontoseis - soovitud_raha ). Tegelikult on see aga täiesti
lubatud ja sageli kasutatav!
Uurige järgmist koodijuppi ning käivitage see:
komme_kausis = 11
print(komme_kausis)
komme_kausis = komme_kausis - 1
print(komme_kausis)
Muutuja uue väärtuse arvutamine vana põhjal on isegi nii levinud, et kasutusel on tehtemärgid
(nt += , -= , *= ), mis võimaldavad seda lühemalt kirja panna.
Nii saaks vastavad read asendada eeltoodud programmides järgmistega.
kontoseis -= soovitud_raha
komme_kausis -= 1
Lähme nüüd tagasi pangaautomaadi programmi juurde. Kõige lõpuks võime veel ekraanile
väljastada, kui palju raha pangakontole jäi.
print("Pangakontol on nüüd: " + str(kontoseis) + " eurot.")
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Kui nüüd lisada need read algse programmi if -osa sisse, siis saame kokkuvõttes järgneva
programmi. Märgiga # tähistatakse programmis kommentaare, mis on inimeste jaoks ja mida
Python ei arvesta. Kõik, mis # märgile samal real järgneb, on kommentaar.
kontoseis = 100
print("Sisesta PIN-kood:")
sisestatud_pin = input()
if sisestatud_pin == "1234":
print("Sisenesid pangaautomaati! Pangakontol on " +
str(kontoseis) + " eurot.")
print("Sisesta, mitu eurot soovid välja võtta:")
soovitud_raha = int(input())
if soovitud_raha <= kontoseis:
kontoseis = kontoseis - soovitud_raha # kontoseisu väärtus
väheneb
print("Raha välja võetud: " + str(soovitud_raha) + "
eurot.")
else:
print("Kontol ei ole nii palju raha!")
print("Pangakontol on järgi: " + str(kontoseis) + " eurot.")
else:
print("Vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: 3 ... 2 ...
1 ....")
Palun mõelge selle programmi loogika rahulikult läbi ning seejärel katsetage selle tööd.
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Ülesanne

JUHUSLIKU ARVU GENEREERIMINE
Vahest läheb programmeerimises vaja, et arvuti oskaks genereerida juhuslikku arvu. Näiteks
proovime teha programmi, mis simuleeriks mündiviskamist ja saaks tulemuseks kulli või kirja.
Kuidas panna arvuti juhuslikult valima kahe valiku vahel?
Selles tulebki meile appi juhusliku arvu genereerimine. Funktsiooniga randint(1,2) saame võrdse
tõenäosusega ühe arvu vahemikust 1-st 2-ni (mõlemad kaasaarvatud). Kuna sinna vahemikku
jäävadki vaid kaks arvu: 1 ja 2, siis valitakse nende vahel. Kumb igal konkreetsel juhul tuleb, ei ole
ette teada. Näiteks funktsiooniga randint(1,3) saaksime kas arvu 1, 2 või 3.

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm

Funktsiooni randint() saab aga kasutada ainult siis, kui esimesele reale kirjutada, et seda funktsiooni
programmis kasutatakse: from random import randint . See tähendab, et me impordime
moodulist random funktsiooni randint . (Seal moodulis on veel teisi huvitavaid funktsioone ka.)
Failide nimetamisega peab olema ettevaatlik! Programmi nimi ei tohi ühtida moodulite nimedega praegusel juhul annaks "random.py" faili kasutamine veateate. Samuti ei tohi samas kataloogis olla
moodulite nimedega teisi faile.
Proovige aga nüüd järgmist programmi:
from random import randint
suvaline_arv = randint(1, 2)
if suvaline_arv == 1:
arvuti_valik = "kull"
else:
arvuti_valik = "kiri"
print("Mündiviskes võitis: " + arvuti_valik)
Kui küsida kasutajalt, kas ta valib kulli või kirja, siis saamegi kulli ja kirja viskamise mängu:
from random import randint
print("Kas kull (1) või kiri (2)?")
kasutaja_valik = int(input())
suvaline_arv = randint(1, 2)
if kasutaja_valik == suvaline_arv:
print("Arvasid õigesti.")
else:
print("Arvasid valesti.")

MITME TINGIMUSEGA VALIKULAUSE
Vahel on vaja kontrollida mitut tingimust korraga. Olgu näiteks selline seif, mis avaneb ainult siis, kui
kaks erinevat koodi õigesti sisestatakse. See võimaldaks näiteks kindlalt teada, et seifi avamisel
peavad mõlemad partnerid korraga kohal olema.
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Tingimusi saab kombineerida loogiliste tehete abil. Üks nendest on näiteks and , mis ongi "ja"
tähenduses. Tehtega and seotud avaldis on tõene siis ja ainult siis, kui mõlemad avaldised, millega
tehe tehakse, on tõesed. Järgnevas programmis ongi seda ära kasutatud.
kood1 = "1234"
kood2 = "0000"
print("Sisesta 1. salakood:")
pakutud_kood1 = input()
print("Sisesta 2. salakood:")
pakutud_kood2 = input()
if pakutud_kood1 == kood1 and pakutud_kood2 == kood2:
print("Seif avaneb!")
else:
print("Salakoodidega on kehvasti. Tõstke käed üles!")
Katsetage seda programmi erinevate sisenditega. Näiteks, kui





mõlemad koodid on õiged;
1. kood on õige, 2. kood vale;
1. kood on vale, 2. kood õige;
mõlemad on valed.

Kas tulemus vastas teie ootustele?
Loogilisi tehteid on veel, näiteks or ja not . Sõna or tähendab tõlkes "või". Asendage valikulauses
tehe and tehtega or :
if pakutud_kood1 == kood1 or pakutud_kood2 == kood2:
Katsetage nüüd programmi tööd erinevate sisenditega. Jälle, kui





mõlemad koodid on õiged;
1. kood on õige, 2. kood vale;
1. kood on vale, 2. kood õige;
mõlemad on valed.

Püüdke or -tehte olemust nüüd selgitada. Kuidas on seos tavakeele sõnaga "või"?
Eelmise näite puhul olid välja pakutud mõned variandid, mida katsetamisel kasutada. Need polnud
valitud suvaliselt, vaid püüdsid hõlmata kõiki põhimõtteliselt erinevaid variante. Testimine on
programmeerimises väga oluline. Vähegi suurema programmi puhul on mõistlike testide koostamine
omaette suur töö. IT-firmades on lausa testija ametikohad ja vastavad osakonnad.
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Tehete and ja or puhul on meil vaja kahte operandi, millega tehe toimub. Selliseid tehteid
nimetatakse kahekohalisteks ehk binaarseteks. Tehe not töötab ühe operandiga (on ühekohaline
ehk unaarne). Tehe not "pöörab" tõeväärtuse vastupidiseks. Näiteks avaldise
not 1 == 1

väärtus on False , sest 1 == 1 on True .
Ülesanne

Kokkuvõtvalt võib öelda, et and , or ja not tehete kasutamisel on tulemused järgnevad:


väide1 and väide2 - tõene ainult siis, kui mõlemad väited on tõesed



väide1 or väide2 - tõene siis, kui vähemalt üks väidetest on tõene



not väide1 - tõene ainult siis, kui väide1 on väär.

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm

MITMEHARULINE VALIKULAUSE
Vaatame sellist näidet, kus programmile öeldakse punktisumma ja programm teatab, mis hinde see
summa annab.
Ülikoolis pannakse sageli hindeid järgmise skeemi järgi:
Tulemus (%) Hinne
>90 .. 100

A

>80 .. 90

B

>70 .. 80

C

>60 .. 70

D

>50 .. 60

E

<=50

F

Programm, mis võtab sisendiks punktid ja kontrollib, kas selle eest saab hinde "A", oleks järgnev:
print("Sisesta punktide arv")
punktid = int(input())
if punktid > 90:
print("Hinne A")
else:
print("Ei ole hinne A")
Lisame nüüd kontrolli ka hindele "B":
print("Sisesta punktide arv")
punktid = int(input())
if punktid > 90:
print("Hinne A")
else:
if punktid > 80:
print("Hinne B")
else:
print("Hinne ei ole A ega B")
Kuna hinnete vahemikke on palju, siis kipub programm jooksma treppides liiga paremale.
Mugavamaks programmeerimiseks võib kasutada ka elif -osa, mis on nii kirjapildi kui ka tähenduse
poolest kombinatsioon else -ist ja talle järgnevast if -ist.
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Näiteks eelnev programmilõik oleks siis selline:
print("Sisesta punktide arv")
punktid = int(input())
if punktid > 90:
print("Hinne A")
elif punktid > 80:
print("Hinne B")
else:
print("Hinne ei ole A ega B")
Proovige lõpetada programm iseseisvalt.
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3.3 Silmaring. Isejuhtiv auto
Tehnoloogia arengus on ikka olulisel kohal olnud idee, et masinad võiksid midagi inimese eest ära
teha. Lisaks sellele, kuidas on masin tehniliselt ülesehitatud, on väga tähtis ka masina juhtimine.
Viimastel aegadel on mitmetes valdkondades seadmete juhtimist püütud arvutile üle anda. Selles
materjalis püüame saada ülevaate isejuhtivatest autodest.
(Kui teid ei häiri Tujurikkuja stiil, siis võiks alustuseks vaadata seda videot.)
TERMINOLOOGIAST JA KLASSIFIKATSIOONIST
Kasutame siin terminit "isejuhtiv auto". Levinud on ka termin "isesõitev auto". Tegelikult juba
tähendabki "auto" eesliitena "ise". Sõna "auto" on siin lühendunud sõnast "automobiil", mis
tähendab "iseliikuv". Kui 125 aastat tagasi oli väljakutseks sõiduk mootori abil mööda teid liikuma
panna, siis nüüd on tahtmine juhtimine ka masinale endale usaldada.
Tegemist on väga aktuaalse teemaga. Näiteks teati ka uudistes, et Eestis lubatakse teatud tüüpi
isejuhtivad autod testimiseks teedele. 2017. aasta suvel sõitsidki Tallinnas isejuhtivad bussid. Ju
paljud inimesed kaugemaltki käisid neid uudistamas nagu kümneid aastaid tagasi esimesi
automobiile, tramme või auruvedureid. Käis ERR Ringvaadegi. Kuigi märgati mõningaid ohtlikke
olukordi laabus kõik siiski sujuvalt. Isesõitvatest autodest on Tallinna Ülikooli professor Tõnu Laasi
ühe minuti loeng. Eelmisel aastal sai valmis Eesti esimene isejuhtiv auto - isejuhtiv väikebuss nimega
Iseauto.
Isejuhtivaid sõidukeid saab juhtimise autonoomsuse järgi liigitada erinevalt. Meie toome siin
Rahvusvahelise Autoinseneride Ühingu (SAE, Society of Automotive Engineers International)
klassifikatsiooni, milles on eristatud kuus taset.










Tase 0 - Automaatne süsteem sõidukit ei juhi, aga võib juhti hoiatada.
Tase 1 - Automaatne süsteem aitab juhti erinevate abivahenditega, näiteks kiiruse hoidmisel,
raja hoidmisel või parkimisel.
Tase 2 - Automaatne süsteem kiirendab, pidurdab, keerab rooli. Juht peab jälgima objekte ja
sündmusi ning sekkuma, kui automaatne süsteem ei reageeri adekvaatselt. Kui juht võtab
juhtimise üle, siis automaatne süsteem deaktiveerub.
Tase 3 - Automaatne süsteem suudab sõidukit juhtida teatud kindlates oludes (näiteks
kiirteedel). Juht võib tegeleda muude asjadega, aga ta peab olema valmis juhtimise vajadusel üle
võtma.
Tase 4 - Automaatne süsteem suudab sõidukit juhtida enamikes oludes. Erandiks võivad olla
näiteks eriti keerulised ilmaolud. Inimene peab otsustama, kas on turvaline automaatsele
süsteemile juhtimine üle anda. Kui ta otsustab seda teha, siis automaatne süsteem ise juhib ja
inimese tähelepanu pole enam vaja.
Tase 5 - Inimene peab vaid sihtkoha määrama ja süsteemi käivitama. Kui sihtkohta on
liikluseeskirjade järgi lubatud sõita, siis automaatne süsteem teeb ise otsused sinna jõudmiseks.

Inglise keeles saab sellest klassifikatsioonist ja üldse isejuhtivatest autodest lugeda
näiteks vikipeediast.
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Tasemetega 0 ja 1 sõidukid on juba küllaltki tavalised. Väga paljudel uutel sõidukitel on vastavad
omadused juba standardvarustuses või lisana paigaldatud. Tasemetel 2 ja 3 on küll päris palju
juhtimist juba inimeselt masinale läinud, aga siiski on juht endiselt oluline ja peab olema valmis
vajadusel juhtimise üle võtma. Just sellise taseme sõidukite testimine on Eesti teedel lubatud. Tähele
tuleb aga panna, et juht ei pea tingimata ise sõidukis viibima. Kõrgemate tasemete isejuhtivate
sõidukite kasutamine (ka testimine) Eesti teedel praegu lubatud pole. Nendel tasemetel on inimese
roll juhtimisel praktiliselt puudub. Sellest võib natuke pikemalt lugeda siit.
ERINEVATE TOOTJATE AUTOD
Nagu sageli tehnika arengus, püüavad erinevad tootjad paralleelselt oma tooteid arendada. Nii on ka
isejuhtivaid või sellele püüdlevaid autosid katsetatud erinevad tootjad. Vast kõige tuntumad on Tesla
Autopilot ja Waymo (varasemalt Google'i auto). Samas on ka Nissan lubanud aastaks 2020, kui
Tokios toimuvad olümpiamängud, isejuhtivate autode tootmises läbimurret.
Olenemata tootjast on isejuhtival sõidukil vaja saada ümbritseva kohta infot, mida muidu saab
inimjuht põhiliselt nägemise abil. Tehnilised seadmed (nt kaamerad, radar, LIDAR (laserskaneerimise
seade)) võimaldavad tegelikult veel paremat ülevaadet, kui inimene silmaga näeks. Peale selle
saavad sõidukid GPS-seadme abil täpse info oma paiknemisest. Erinevatest seadmetest saadud
andmete abil on automaatsel juhtimissüsteemil väga hea ülevaade lähemast ja ka veidi kaugemast
ümbrusest.
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Järgmine joonis annab ülevaate sellest, kuidas Google'i auto (nüüd Waymo) käitub, kui teele satuvad
erinevad takistused, näiteks sõidukid, jalakäijad ja jalgratturid.

Allikas: http://www.latimes.com/la-sci-g-google-self-driving-car-20140528-htmlstory.html
Selleks, et saada veel paremini aru, kuidas seesugune auto töötab, vaadake järgmist videot:
https://youtu.be/bDOnn0-4Nq8
Auto on kujundatud just selliseks munajaks, et maksimeerida laser- ning radarsensorite vaadet.
Autod on ka 100% elektrilised, mis teeb nad tavapäraste autodega võrreldes
keskkonnasõbralikumaks. Täislaetuna suudab auto sõita 160 km ja suurimaks kiiruseks on 40 km/h.
Õnnetuse korral aitavad kahjusid minimeerida vahuga täidetud kaitseraud (foam bumper) ja painduv
esiklaas (flexible windscreen).Sõiduvahendil puuduvad pedaalid ja rool. Selle asemel on autos START
ja STOP nupp, kaks turvavöödega istet, ruum sõitjate asjade jaoks ning ekraan, millel kuvatakse
sõidumarsruut. Kui sõit on läbi, tuletab auto meelde, et juht midagi autosse ei unustaks.
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Google'i auto kasutab asukoha tuvastamiseks GPSi ja lähiümbruse uurimiseks radareid, lasereid ja
kaameraid. Nii saab vältida inimestele otsasõitmist ja tagada reisijate turvaline väljumine
autost. Google'i autol on erinevat tüüpi sensoreid:









Katusel pöörleb LIDAR-kaamera, mis kasutab 64st laserist koosnevat komplekti, et mõõta
kauguseid erinevatest objektidest. Andmete põhjal koostatakse 200 meetri ulatuses 3D-kaart,
võimaldades autol näha ohte. Kaamera pöörleb 360-kraadi ulatuses ning suudab lugeda kuni 1,3
miljonit näitu sekundis.
Tavaline kaamera on suunatud läbi esiklaasi ning otsib samuti läheduses olevaid riske (jalakäijad,
jalgratturid, mootorsõidukid) ning loeb liiklusmärke ja tuvastab valgusfooride värve. Kaameral
on 50-kraadine nähtavusala ning see on täpne kuni 30 meetri kaugusel olevate objektide
leidmisel.
Kaitseraudadele on paigaldatud radarid, mis jälgivad teisi sõidukeid auto ees ja taga.
Auto tagaosas paikneb antenn, mis võimaldab kasutada GPSi.
Ühele tagarattale on kinnitatud ultrahelisensor, mis jälgib auto liikumist.
Autos on veel altimeeter (kõrgusmõõdik), tahhomeeter (pöördeloendur) ja güroskoop (suuna
määramiseks), et anda veelgi täpsemad andmeid auto kohta.

Google'i tarkvara töötleb sensoritest saadud infot (kuni 1 GB sekundis), et koostada auto asukoha
kaart.
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Allikas :http://www.latimes.com/la-sci-g-google-self-driving-car-20140528-htmlstory.html
Auto meenutab välimuselt koaalat.
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PLUSSID JA MIINUSED
Toome välja isejuhtivate autode levikuga seotud võimalikud positiivsed ja negatiivsed muutused.
Positiivsena võib märkida järgmist.








Liiklusseisakute vähenemine - automaatse süsteemi reaktsioon on võrreldes inimestega kiirem.
Reisijad on vabastatud sõiduki juhtimiskohustustest, võimaldades neil kaasreisjatega segamatult
suhelda või hoopis muud vajalikku toimetada.
Sujuvam sõit - isejuhtiv auto ei tee järske manöövreid.
Kuna autol pole liikumiseks tarvis juhti, saab seda kutsuda ükskõik, kuhu vaja (nt saaks kasutada
taksona või rendiautona).
Väheneb vajadus liikluspolitsei ja liikluskindlustuse järele.
Reisijad võivad olla alaealised, pimedad, hajevil, joobes jne.
Autovarguste vähenemine, kuna autodel on juhi tuvastamise võimalus.

Isesõitvate autode kasutuselevõtuga kaasnevad ka võimalikud negatiivsed aspektid:





Tarkvaras võib esineda vigu.
Kasvab küberrünnakute oht.
Auto asukohta on võimalik alati tuvastada, millega võib kaasneda privaatsuse vähenemine.
Eetilised väärtushinnangute küsimused: kui sõiduki tarkvara peab vältimatu kokkupõrke korral
valima kahe halva valiku vahel, siis kuidas valida? Näiteks on olukord, kus satutakse suure
kiirusega liiklema rahvarohkel alal ning auto peab otsustama, kas sõita otsa mitmele inimesele
või vastu kiviseina. Esimesel juhul vigastataks rohkem inimesi, teisel juhul saaksid viga autos
olevad reisijad. Kuidas peaks auto käituma?

Vaadake videot ning saage teada, mida arvavad inimesed Google'i autost peale esimest sõitu:
https://youtu.be/CqSDWoAhvLU
Paljudel kaasaegsetel autodel on olemas mõned isejuhtiva auto omadused:





Adaptiivne püsikiirusehoidja - hoiab eelmääratud sõidukiirust ja tänu radarile suudab tuvastada
ees sõitvat sõidukit. Süsteem valib sobiva sõidukiiruse, arvestades ees sõitva sõiduki kiirust ja
pikivahet.
Sõidurea hoidja - süsteemi eesmärk on jälgida teekatte märgistust ning hoiatada juhti
märguandega, kui sõiduk ületab oma sõiduraja piire.
Parkimisabi süsteem - abistab juhti parkimisel või pargib täiesti iseseivalt.

UUDISEID ISESÕITVATE AUTODE MAAILMAST
Viimasel viiel aastal on mitmed suured autotootjad püüdnud arendada uusi isesõitvaid sõidukeid.
Autode ehitamisel pööratakse tähelepanu tehnoloogiatele, mis muudaksid autonoomsed sõidukid
liiklejatele väga turvaliseks. Samuti peetakse oluliseks masinate disaini ja kasutamise mugavust.
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Esimene liiklusõnnetus Google’i isesõitva autoga
Esimene liiklusõnnetus, mille põhjustas Google’i isesõitev auto, toimus 14. veebruaril 2016,
valentinipäeval, Silicon ValleysCalifornia osariigis, kus toimus kokkupõrge isesõitva auto ja bussi
vahel. Lexus SUV, millele oli paigaldatud vajalikud andurid ja kaamerad iseseisvaks sõitmiseks,
tuvastas teel takistuse ja sõiduk eeldas, et aeglustuv linnaliinibuss laseb auto kõrvalolevasse
sõidurajale. Sama arvas ka Google’i autos kaasasõitev testsõitja. Paraku arvas bussijuht, et Google’i
sõiduk jääb oma sõidurajale. Selle arusaamatuse tagajärel pööras Google’i masin bussi teele ette
kiirusega 24 km/h. Õnnetuse videot saab vaadata siit:
https://www.youtube.com/watch?v=neFqatFxwnw

Tesla sammud isesõitvate autode arengus
Maailma üks suuremaid elektriautode tootjaid Tesla on viimastel aastatel panustanud ka iseseisvate
autode tehnoloogia arendusse. Selle aasta jaanuaris tutvustas Tesla nutitelefoni rakendust Summon,
mille abil on võimalik pelgalt nupule vajutades auto iseseisvalt ära parkida, kusjuures juht ise ei pea
autos olema. Antud rakendus on lisatud Tesla mudelitele X SUV ja S. Tesla autod on
poolautonoomsed, mis tähendab seda, et juhil on kontroll masina üle, kuid teatud tegevusi suudab
sõiduk ka iseseisvalt sooritada. Näiteks suudab auto iseseisvalt sõidurida vahetada. Selleks on
sõidukile paigaldatud erinevad andurid, radar, GPS ja kaamerad. Lisaks rakendatakse Tesla sõidukites
masinõppe algoritme, mille tulemusena autod “õpivad”, kasutades sensoritelt saadud informatsiooni
ja kaardistamisel analüüsitud andmeid. Autod suhtlevad omavahel juhtmevaba võrgu abil, saates
üksteisele uusi “õpitud” teadmisi.

Uudse välimusega Chevrolet FNR isesõitva elektriauto kontsept
Isesõitev auto ei pea alati igava, n-ö tavalise välimusega olema. Seda tõestab Chevrolet oma uue
autonoomse elektriauto kontseptiga. Selle välimust on raske kirjeldada, vaadake pilti siit. Öeldakse
ka, et tegemist on ulmeteadusega, mis ühtäkki reaalsuseks pööratakse. Masin on mõeldud tuleviku
tehnika ja teaduse proovilepanekuks, kuid peamiselt rabab see inimesi enda välimusega. Auto näol
on sisuliselt tegemist klaasist kapsliga, mille tuuleklaas on peaaegu horisontaalne ja armatuurlaud
virtuaalne. Sõiduki käivitamiseks peab auto esmalt skaneerima juhi silmaiirise. Masin, nagu teisedki
isesõitvad autod, oskab arvutada parimad sõiduteekonnad ning abiks on ka tehisintellektiga
assistent. Auto istmed on 180 kraadi pööratavad, mis võimaldavad eesistujatel mugavalt suhelda ka
tagaistmel olijatega, samal ajal kui auto ise sõidab. Kuigi masin on tootmisesse minekust veel väga
kaugel, siis on huvilistel, mida oodata.

Volvo visioon üliturvalisest isesõitvast autost
1950ndatest kuni 1990ndateni peeti Volvot üheks enim turvalisusesse panustavaks autode
valmistajaks, kuid paarikümne aasta vältel kaotas firma oma positsiooni hilinenud tehnoloogia ja
vananenud mudelite tõttu. 2010. aastast alates on aga Volvo taas esiplaanile tõusnud uute sõidukite
ja turvalisuse meetmetega, mille hulgas on ka uuendused isesõitvate autode tehnoloogias. Üheks
näiteks on automaatne pidurdussüsteem, mida rakendatakse, kui teine auto teeb vasakpöörde
masina ees. Sarnased süsteemid on Volvol ka jalakäijate ja jalgratturite turvalisuse tagamiseks. Lisaks
tegeleb Volvo küberturvalisuse kindlustamiseks aktiivselt tarkvara loomisega, mis nurjaks autodesse
häkkimisi. Volvo on autode valmistamisel teinud eesmärgiks 2020. aastaks kujundada selline masin,
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milles ei ole võimalik rasket vigastust või surma saada. Paljud eksperdid arvavad, et autojuhti
sõitmisel abistav tehnika, kaasa arvatud autonoomne sõitmine, vähendab tulevikus liiklusõnnetuste
ohvrite arvu märkimisväärselt. Volvo on üks esimesi autofirmasid, mis on teatanud, et võtab täieliku
vastutuse õnnetuste eest, mille põhjustavad nende isesõitvad masinad. Firma loodab, et võetud
vastutusekoorem kannustab avalikkust rohkem omaks võtma isesõitvaid autosid, kuid eks see jääb
igaühe otsustada, mil määral otsustab ta liikluses enda ohutuse anda masina hoolde.
ALLIKAD














http://www.extremetech.com/extreme/215832-volvo-well-take-the-blame-if-our-self-drivingcars-crash
http://www.extremetech.com/extreme/203862-this-chevrolet-fnr-concept-car-is-sciencefiction-made-real
http://fortune.com/2016/02/09/tesla-self-parking/
http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/09/google-self-driving-car-crash-videoaccident-bus
http://www.popularmechanics.com/cars/news/auto-blog/ces-2014-the-navia-driverlesselectric-shuttle-could-be-the-first-autonomous-vehicle-you-meet-16367628
http://www.theverge.com/2014/10/9/6955357/this-is-tesla-s-d-an-all-wheel-drive-car-witheyes-on-the-road
http://en.wikipedia.org/wiki/Driverless_tractor
http://majandus24.postimees.ee/1218216/inimjuhita-autod-trugivad-muugisalongi
http://www.investopedia.com/articles/investing/052014/how-googles-selfdriving-car-willchange-everything.asp
http://mashable.com/category/google-self-driving-car/
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_driverless_car
http://kiip.ee/tag/isesoitev-auto/
http://www.citylab.com/tech/2014/04/first-look-how-googles-self-driving-car-handles-citystreets/8977/

Materjali esialgse variandi koostasid Ingrid Patte ja Merlin Saulep. Täiendatud ja kohendatud kursuse
korraldajate poolt.
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3.4 Kontrollülesanne III
HE JA SHE
Soolise võrdõiguslikkusega seonduvad mitmed probleemid nii Eestis kui mujal. Siiski vähemalt on
eesti keel selles mõttes võrdõiguslik, et sõna “tema” kasutamine on sooneutraalne. Näiteks inglise
keeles on sõna "tema" erinevate sugude puhul erinev. Mehe puhul sõnaks he ja naise puhul she.
Eesti isikukoodis näitab sugu esimene number. Kui see on 1, 3 või 5, siis on tegemist mehega. Kui aga
2, 4 või 6, siis on tegemist naisega.
Koostage programm, mis küsib kasutajalt isikukoodi ja väljastab ekraanile selle alusel vastavalt "He"
või "She".
Mõned vihjed, mis võivad olla abiks


Pythonis saab sõnest konkreetseid sümboleid kätte, kui nurksulgudes sümboli järjekorranumber
anda. Pythonis algab aga loendamine nullist. Näiteks muutuja isikukood , mille väärtuseks
sõne "48007140350" , saame tavamõttes esimese sümboli nii: isikukood[0] , mis annab
sümboli "4" .



Ülesannet saab lahendada mitmel erineval moel. Abiks võib olla teadmine, et tingimus võib
koosneda mitmest erinevast osast. Näiteks if täht == "a" or täht == "b" or täht == "c": Paneme
tähele, et tingimus if täht == "a" or "b" or "c": ei ole sama, mis eelmine. Selles tingimuses ei



vaadata kas täht on "b" või "c", sest "b" ja "c" on selles tingimuses täiesti eraldi. Pythoni eripära
on see, et sõne on tõeväärtuse mõttes alati tõene ja seepärast on selline tingimus alati täidetud.
Kasutaja sisestust saab küsida käsuga input() .

Näited programmi tööst:

Kontrollülesannete lahendused esitatakse Moodle'is.
Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt . Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda
vihjeid.
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Omaette probleemiks on, kuidas üldse inglise keeles ja mitmetes teistes keeltes selline eraldamine
lubatud on. Kas on siin tegevust Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku
kolleegidele erinevates maades?
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3.5 Maalähedane lugu III
Taevas oli natuke pilvi ja päike ei paistnud kogu aeg. Liisu oleks ehk päikest rohkemgi tahtnud, kuigi
oli juba üsna päevitunud. Rasmusele sobis just selline natuke sombusem ilm väga hästi. Täna siis olid
nad Ada tõhusa veenmise peale kartuleid kõplama tulnud. See oli pigem nagu rituaalne ettevõtmine,
milles Ada kuidagi järgi ei andnud. Oli ju vaja midagi süüa!? Oli ju vaja selleks kevadel kartulid maha
panna!? Oli ju vaja neid suvel kõblata!?

Õnneks ei olnud umbrohtu kuigi palju ja töö edenes kiiresti. Ühtäkki köitis noorte tähelepanu teed
mööda lähenev jalgratas. Liisu viskas päevitusriietele pikemad riided peale - ilm oli veel vilumaks
läinud. Kuna tee viis ainult selle taluni, oli siin liiklust väga vähe. Jalgrattaga lähenes 40-50 aastane
mees - kes seda vanust ikka nii täpselt oskab öelda ja mis tähtsust sel olekski.
Noortega kohakuti jõudnud tuli ta ratta seljast maha, tervitas ja küsis: “Kas teate, kus on Voorvaili
mägi?” Rasmus sai muidugi aru, et võõras tahab teada, kuidas sinna mäe juurde pääseb. Natuke
tähenärijalikult otsustas ta siiski vastata täpselt küsimusele. Kas ta teab, kus see mägi on? Rasmus
vastas: “Jah!”.
Rasmuse üllatuseks puhkes võõras naerma.
VAHELEPÕIGE Rasmus ja Liisu muidugi ei teadnud, et võõras mees oli elu jooksul palju
programmeerimisega tegelenud ja seal oli kas-küsimuste küsimine valikute
programmeerimisel äärmiselt oluline. Muidugi on kas-küsimusel ainult kaks
võimalikku vastust - “jah” ja “ei”. Samuti on mõtete täpne väljendamine äärmiselt
oluline. Kui midagi programmi kirjutada, siis masin saab sellest üheselt aru. Oma viga,
kui ise teistmoodi mõelda.
Kuna vastus oli jah, siis järgmise küsimuse peale, sai võõras siiski teada, kuidas Voorvaili mäele
saab. Selleks tuli poolteist kilomeetrit tagasi sõita ja siis piimapuki juurest paremale pöörata. Konks
oli siin muidugi selles, et piimapukki ei olnud seal enam üle kümne aasta olnud. Jäljedki rohtunud.
Rasmus isegi mäletas piimapukki ähmaselt - kunagi väga väiksena oli ta seal ukerdanud. Aga nii
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seda risti ikka kutsuti - kes oli oma, sai aru. Rasmus püüdis siiski selgitada ka allesolevate märkide
abil - kaks suurt kaske, pihlakas. Rästik, keda ta seal viis aastat tagasi oli näinud, vist selliseks
märgiks ei liigitunud, aga mainitud sai ikka.
Võõras tänas ja sõitis mäge otsima. Miks see mägi küll teda huvitas, jäi küsimata. Liisu ja Rasmus
jätkasid kõplamist, aga nüüd vaatas neiu kuidagi kartlikumalt jalgade ette. Rasmus sai aru, et see
rästiku jutt oli muljet avaldanud. Julgustuseks rääkis ta, et vaarisa Karl (Ada mees siis) oli kohe
pärast sõda talu lähedale metsatukkadesse sipelgapesi “istutanud”, olles ise kindlalt veendunud, et
sipelgad hoiavad rästikuid eemal. Kas siis sipelgate pärast või mingil muul põhjusel, aga tõesti ei
olnud õues, ega talu lähistel üldse, juba aastakümneid rästikuid nähtud.

