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Aga Teie?

Kust tuled?

Mis siia tõi?

Oled varem midagi programmeerinud?

Mida meilt ootad?



Programmeerimine

Programm on käskude rida.

Arvuti ei saa aru, kui käskida tal 
teha midagi, mida ta ei oska.

Aga ta oskab väga hästi 
arvutada!

Mis on programmeerimine?

“Kirjuta mulle essee!”

“Palju on 3.14162 - 8?”

Inimesele ja arvutile mõlemale loetav keel!



Erinevad rakendused, erinevad keeled

Veebilehed

Veebiserverid

Rakendustarkvara
(s.h. mängud)

Teadusarvutused

Fortran

Assembler

Operatsioonisüsteemid

Robotid

Windows, Linux, Mac OS X

Facebook, YouTube, ...

Facebook, YouTube, ...
Ilmaennustused

Microsoft Word, Skype, GTA V, ...



Erinevad rakendused, erinevad keeled

Rakendustarkvara
(s.h. mängud)

Teadusarvutused

Robotid

Ilmaennustused

Microsoft Word, Skype, GTA V, ...



Programmeerime koos ühe mängu… 

… tänase päeva lõpuks.

Aga millise? Vaatame enne mõningaid mänge.



Divinity: Original Sin (2014, C++)



The Witcher (2007)



The Withcer III (2015)



Programmeerime koos ühe mängu… 

Mängude juures on kõige olulisem mängu loogika.

Loogika peab töötama ja mäng peab olema 
mängitav.

Graafika on selle kõrval teisejärguline.



Programmeerime koos mängu 

● Mängus on kaks mängijat (näiteks sina ja 

arvuti).

● Mänguväljakul on mingi kogus komme.

● Käiakse kordamööda.

● Käik koosneb 1-3 kommi ära võtmisest.

● Võidab see, kes võtab viimase kommi!

Proovime koos läbi. Kes on julge? :)



Vaheaeg 10 minutit (kuni 11:00)

Mängime kommide mängu.

 
Mis võiks olla võitev strateegia?

Võitja äkki jagab auhinda teistega ka. :)

Ärge liiga palju sööge, sest kell 12:30 on lõuna.



Pythoni programmeerimine:

Esimene programm

Muutujad

Sisend-väljund

Aritmeetika



Pythoni programmeerimine

Lihtne õppida – piisab öelda ainult õige käsk, 
mida teha. Paljudes teistes keeltes on vaja veel 
muud öelda.

Võimaldab teha paljut – kuigi mõnikord mitte 
kõige kiiremini / säästlikumalt.

Interpreteeritav keel – koodi loeb ja jooksutab 
teine kood, mis ütleb protsessorile käske edasi.



Esimene programm

“Tere, maailm!” – tavaliselt on esimene samm 
uue keele õppimisel panna arvuti väljastama 
teksti. Selleks tekstiks on tihti ing. k. Hello, 
world!.

1. Ava IDLE redaktor

2. Kirjuta:    print("Tere, maailm!")

3. Salvesta fail laiendiga .py 

4. Vajuta F5
Miks osa koodi ära värviti?



Tere, maailm!

public class TereMaailm {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Tere, maailm!");

    }

}

print("Tere, maailm!")

Python:

Java:



Muutujad

Kuidas arvuti töötab? 

Mis komponendid arvuti sees on?



Muutujad

Protsessor, mälu, graafikakaart, kõvaketas, ...

Protsessor 
täidab käske

Mälu hoiab 
andmeid

Kuidas me võiksime andmeid hoida?



Muutujad

Nime ja väärtuse paar. Näiteks:

vanus = 18

eesnimi = "Jaak"

Aga ka:

pikkus = 1.65

kas_käib_koolis = True

Mida see võiks tähendada?
Mis võiks siin veel olla?



Muutujad

Proovime järgi. Kirjutame näiteks:

vanus = 18

Või:

eesnimi = "Jaak"

Kuidas me teada saame, mis muutujate vanus 
ja eesnimi väärtused on?



Muutujad

Väljastame muutujate väärtusi sarnaselt nagu 
me enne väljastasime “Tere, maailm!”

vanus = 18

eesnimi = "Jaak"

print(vanus)

print(eesnimi)

Pane tähele jutumärke!

Jutumärgid määravad arvuti jaoks teksti!

Mida teevad:

print("print(vanus)")

print("vanus")



Sisend

Siiamaani kirjutasime väärtusi otse koodi ning 
väljastasime neid.

Pythonis on ka väga lihtne küsida sisendit 
kasutajalt .

Proovime:

print("Kirjuta vanus:")

vanus = input()

print(vanus) Väljundi käsk print()

Sisendi käsk input()

Mis nende kolme käsu jooksul toimub?



Sisend

Väljastame ekraanile teksti “Kirjuta vanus:”

print("Kirjuta vanus:")

Küsime sisendi ja määrame selle muutujasse 
vanus

vanus = input()

Väljastame muutuja vanus väärtuse

print(vanus)



Muutujate tüübid

Tegelikult on igal muutujal oma väärtuse tüüp.

vanus = 18

eesnimi = "Jaak"

pikkus = 1.65

käib_koolis = True

Mis tüüpi need võiksid olla?



Muutujate tüübid

Tegelikult on igal muutujal oma väärtuse tüüp.

vanus = 18

eesnimi = "Jaak"

pikkus = 1.65

käib_koolis = True

Täisarv (integer)

Tekst (sõne, string)

Ujukomaarv (float, double)

Tõeväärtus (boolean)



Aritmeetika

Arvutid oskavad ju arvutada?

Proovime teha tehteid täisarvudega: 

vanus = 18 + 1

print(vanus)

vanus = vanus - 5

print(vanus)

vanus = 18 * 0

print(vanus)

vanus = (vanus + 1) / 5

print(vanus)

Mida need tehted teevad? Proovime järgi, et teada saada.



Aritmeetika

Osasid “tehteid” saab teha ka mitte-arvuliste 
tüüpidega. Näiteks tekstiga.

eesnimi = "Jaak"

perenimi = "Vilo"

nimi = eesnimi + perenimi

print(nimi)

Mida see võiks teha? Proovime järgi.



Väljund

Väljastamise käsk väljastab eraldi ridadele.

Kui me tahame väljastada ühele reale, siis tuleb 
tekst kokku liita.

vanus = 18

eesnimi = "Jaak"

print(eesnimi + vanus)

Mis juhtub?



Väljund

Programmeerimises on veateated tavalised 
asjad. Ei maksa ehmuda, vaid tuleb aru saada, 
mis arvutile ei meeldinud.

Me ei saa arvu ja teksti kokku liita. Õnneks saab 
arvu teisendada tekstiks.

Erinevad asjad:

vanus = 18
vanus = "18"



Väljund

Arvu võib teisendada tekstiks käsuga str().

vanus = str(18)

Sama, kui kirjutada:

vanus = "18"

Proovi:

print(eesnimi + str(vanus))

Inglise keelsest sõnast 
string (rida, tähemärkide 
rida).

Analoogselt võib teksti 
teisendada täisarvuks 
käsuga int(), inglise 
keelsest sõnast integer 
(täisarv).



Kommimäng

Määra kommide arv

Kuva kommide arv ekraanile

Teeme esimesed sammud oma mängu suunas:



Täiendame mängu

Täiendame eelmist ülesannet:

1. Küsi kasutajalt mitu kommi ta soovib 

eemaldada (salvesta teave muutujasse)

2. Eemalda soovitud arv komme

3. Kuva allesjäänud kommide arv ekraanile



Probleemid? 

Vaheaeg 10 minutit 
(kuni 12:00)



Tingimuslaused

Nii nagu elus tuleb ka programmeerimises tihti 

teha valikuid. Selleks, et ka arvuti neist aru 

saaks, tuleb kasutada tingimus- ehk if-laused.





Tingimuslause koostamine

1. Paneme kirja tingmuse päise
2. kirjutame plokk koodi, mis täidetakse juhul 

kui tingimus on tõene 
3. vajadusel lisame tingimusi võtmesõnade 

elif ja else abil
4. kordame punkti 2

a = 2
b = 3
if a > b:
    print("a > b")
elif a < b:
    print("a < b")
else:
    print("a = b")



Tingimuslause

Võrdluseks kasutatakse tüüpiliselt järgnevaid 
operaatoreid:

● == on võrdne
● < on väiksem
● <= on väiksem või võrdne
● > on suurem
● >= on suurem või võrdne
● != on mittevõrdne

NB! Üks võrdusmärk 
tähendab omistamist



Tingimuslause

Aga mis saab siis kui meil on tarvis et kaks 
tingimust kehtiksid samaaegselt? Või meile on 
oluline, et vähemalt üks kahest tingimusest 
kehtiks?

Siis tulevad meile appi:

● and
● or



Tingimuslause

a = 0
if a < 1 and a > -1:
    print("a on 0")
else:
    print("a ei ole 0")

a = 2
b = 3
if a == 0 or b == 0:
    print("a * b = 0")
else:
    print("a * b != 0")



Tingimuslause

Leiame if-lause abil arvu absoluutväärtuse:

print("Palun sisesta mingi arv: ")

arv_tekstina = input()

arv = float(arv_tekstina)

if arv < 0:

    vastus = -arv

else:

    vastus = arv

print("Selle arvu absoluutväärtus on " + str(vastus))

päis

päise plokk

võtmesõna

võtmesõna plokk



Täiendame mängu

1. Kui kasutaja soovib eemaldada vähem või 
rohkem komme kui lubatud (lubatud 1-3), 
kuvatakse ekraanile sellekohane teade



Täiendame mängu

2. Kui kasutaja soovib eemaldada lubatud arvu 
komme(ehk tingimuslause päis ei ole 
täidetud), aga soovib eemaldada rohkem 
komme, kui on laual, kuvatakse ekraanile 
vastav teade.



Täiendame mängu

3. Vastasel juhul kommide võtmine toimub ning 
ekraanile kuvatakse lauale jäänud kommide 
arv



Lõuna 1. korrusel 30 minutit
(12:30 – 13:00)



Tsükkel

Mis siis kui me tahame väljastada arve 1–100?

Kas peame kirjutama 100 korda:

print(1)

print(2)

print(3)

...

print(99)

print(100)



Tsükkel

Saame kasutada tsüklit ehk kordame mingit 
tegevust nii kaua kui teatud tingimus on 
täidetud, näiteks

kuni laual on veel komme:

söö üks komm ära

while mingi tingimus kehtib:

tee mingi tegevus



Tsükkel

arv = 1

while arv <= 100:

print(arv)

arv = arv + 1

VS

print(1)

print(2)

print(3)

...

print(99)

print(100)



Tsükkel: proovime veel

Küsime kasutajalt sisendit seni kuni see on 
võrdne 2ga.

print("Sisesta arv 1-3:")

arv = int(input())

while arv != 2:

print("Proovi uuesti! Sisesta arv 1-3:")

arv = int(input())

print("Arvasid õigesti! Arv oli 2.")



Tsükkel: if-lause tsükli sees

Küsime kasutajalt sisendit seni kuni see on 
võrdne 5ga. Anname ka vihjeid!

print("Sisesta arv 1-10:")

arv = int(input())

while arv != 5:

if arv < 5:

print("Liiga väike arv! Sisesta arv 1-10:")

arv = int(input())

else:

print("Liiga suur arv! Sisesta arv 1-10:")

arv = int(input())

print("Arvasid õigesti! Arv oli 5.")



Täiendame mängu

Täiendame kommimängu koodi: küsime kasutajalt 
sisendit kuni ta annab sobiva sisendi.

1. Leia see osa koodist, mille abil kasutaja sisendit 
kontrollitakse ja tõsta see tsükli sisse.

2. Tsükli tingimuseks pane tõeväärtuse tüüpi 
muutuja, näiteks nimega vale_sisend. Alguses 
on see tüüpi True, aga kui saadakse sobiv 
sisend, muudetakse see False’iks.



Täiendame mängu

Täiendame kommimängu koodi: laseme kasutajal 
arvata seni kuni kommid on otsas.

1. Tõsta kommide arvu sisestamise ning kommide 
äravõtmise osa tsükli sisse.

2. Tsükli tingimus peab kontrollima seda, et kas 
laual on rohkem kui 0 kommi. Seni kuni on, 
lastakse kasutajal komme ära võtta.



Täiendame mängu

Täiendame kommimängu koodi: lisame arvuti käigu 
nii et kasutaja ja arvuti käivad kordamööda. Alustab 
kasutaja.

1. Tee tõeväärtuse tüüpi muutuja (nt kasutaja_käik).

2. Tsükli sees, kui kasutaja_käik on True, siis 
eemaldab komme kasutaja (nii nagu praegu).

3. Kui kasutaja_käik on False, siis peab käima 
arvuti.

4. Hetkel teha nii, et arvuti võtab alati ühe kommi.
5. Kui kommid on otsas (tsükkel läbi), siis väljastada 

võitja.



Vaheaeg 10 minutit
(kuni 14:00)



Funktsioonid

Aga enne veel...



Kuidas mänguga läheb?





Äkki oleks nii lihtsam?



Funktsioonid
ehk alamprogrammid, protseduurid, rutiinid...



Funktsioonid

Järjestikune kood läheb segaseks ja pikaks.

Raske näha mängu algoritmi, kui see on 
segamini näiteks sisendi küsimisega.

Funktsioon on nimega koodiosa, mida võib 
käivitada mujalt.

Näiteks  küsi_sisend()



Funktsioonid

Aga sisendi kontroll peab teadma, kui palju 
komme praegu on?

kommide_arv - mitu_kommi_võtad < 0

Funktsioonidele saab saata sisse väärtusi.
Funktsiooni argumendid, parameetrid…

Funktsiooni sees on lokaalne skoop. See on 
nagu väike iseseisev programm.



Funktsioonid

Funktsiooni saab defineerida nii:

def küsi_sisend():

käsud

Funktsiooni saab välja kutsuda:

küsi_sisend()



Funktsioonid

Oletame, et meil on funktsioon, mis väljastab 
mingi väärtuse:

def kirjuta():

  print(väärtus)

a = 10

kirjuta()

Funktsioon ei tea siin 

muutujat väärtus



Funktsioonid

Aga nii?

def kirjuta():

  print(a)

a = 10

kirjuta()

Mõned probleemid:

● Kas me väljastame ainult 

muutuja a väärtust?

● Funktsioon ei tea tegelikult 

ikka, mis see a on...



Funktsioonid

Peame andma funktsioonile väärtuse sisendiks.

def väljasta(väärtus):

  print(väärtus)

a = 10

väljasta(a)

b = 11

väljasta(b)

See muutuja eksisteerib 

ainult funktsiooni sees!

Erinev väärtus erineval 

väljakutsel...



Funktsioonid

Funktsioonid võivad ka väärtusi tagastada. 
Seda saab teha käsuga return.

def liida(a, b):

  return a - b

a = 10

b = 11

print(liida(b, a))

Mis väljastatakse?



Täiendame mängu

Tõstame sisendi lugemise eraldi funktsiooni. 

1. Defineeri mingi nimega funktsioon. Näiteks: 

küsi_sisend(), loe_sisend(), sisend().

2. See funktsioon saab argumendiks hetke kommide arvu.

3. Funktsiooni sisu on sisendi küsimine ja kontroll.

4. Funktsioon tagastab, mitu kommi mängija võtab.



Funktsioonid

On palju funktsioone, mida on juba teised 

Pythonisse teinud. 

Erinevaid kogumikke funktsioonidest 

nimetatakse mooduliteks.

Üks selline on random moodul. 

Mida see võiks endas sisaldada?



Funktsioonid

Erinevate moodulite ja nendes olevate 
funktsioonide kohta saab uurida Pythoni 
dokumentatsioonist: 
https://docs.python.org/3.4/library/index.html 

Moodulit saab kasutada, kui kirjutada 
programmi algusesse näiteks:

import random

https://docs.python.org/3.4/library/index.html
https://docs.python.org/3.4/library/index.html


Funktsioonid

Random moodulis on funktsioon nimega 
randint().

Mida see võiks teha?

Kui ei tea, siis uurime Pythoni lehelt:

https://docs.python.org/3.4/library/random.
html 

https://docs.python.org/3.4/library/random.html
https://docs.python.org/3.4/library/random.html
https://docs.python.org/3.4/library/random.html


Täiendame mängu

Muudame koodi nii, et arvuti ei võtaks alati 
ainult 1 kommi. Ta võib ju võtta 1, 2 või 3 kommi.

Proovime!

Mis võib minna valesti?



Täiendame mängu

Arvuti ei tohiks võtta rohkem komme, kui laual 
parasjagu on.

mitu_kommi_arvuti_võtab = random.randint(1, min(3, kommide_arv))

Nagu näha, siis osa funktsioone nagu min() või 

print() on kohe olemas.

Osasid tuleb aga kutsuda moodulitest, nagu 

random.randint().



Mängu lõpetamine

Kas kellelgi on mänguga probleeme?

Nüüd võib teha arvutile ka mingi strateegia, 

kuidas komme võtta. 

Kui laual on 2 kommi, siis arvuti võib praegu 

juhuslikult võtta ainult 1 ja kaotada.



Graafiline mäng

Kui mängu loogika on paigas, siis on võimalik 
teha ka graafiline pool.

Graafika eeldab natuke rohkem teadmisi kui 
me siin praegu käsitleda oleme jõudnud.

Näitame graafilist mängu...



Vaheaeg 10 minutit (kuni 15:00)



Mis on programmeerimine?



Programmeerimine

1. Lahenduskäigu/algoritmi väljamõtlemine.



Programmeerimine

2. Algoritmi kirjapanek arvutile arusaadaval 
viisil - programmeerimiskeeles.

print("Tere, maailm!")



Kus on vaja programmeerijaid?



Iseseisvalt edasi
Python (eestikeelne materjal): http://www.progetiiger.ee/pythoni-
materjalid

Teised Progetiigri materjalid: http://www.progetiiger.ee/%C3%
B5ppematerjalid

Codeacademy:

http://www.codecademy.com/

http://www.codecademy.com/tracks/web-et (eesti keeles)

http://www.codecademy.com/tracks/javascript-et (eesti keeles)

Udacity kursused: www.udacity.com

Coursera kursused: www.coursera.org

Khanacademy materjalid: www.khanacademy.org

. . .

http://www.progetiiger.ee/pythoni-materjalid
http://www.progetiiger.ee/pythoni-materjalid
http://www.progetiiger.ee/pythoni-materjalid
http://www.progetiiger.ee/%C3%B5ppematerjalid
http://www.progetiiger.ee/%C3%B5ppematerjalid
http://www.progetiiger.ee/%C3%B5ppematerjalid
http://www.codecademy.com/
http://www.codecademy.com/
http://www.codecademy.com/tracks/web-et
http://www.codecademy.com/tracks/web-et
http://www.codecademy.com/tracks/javascript-et
http://www.codecademy.com/tracks/javascript-et
http://www.udacity.com
https://www.coursera.org/
http://www.khanacademy.org


Huviringid/kursused gümnasistidele

Kursus Teeme ise arvutimänge

Arvutiteaduse instituudi IT huvilaagrid

● Pythoni mänguprogrammeerimine algajatele
● Praktiline küberturvalisus kooliõpilase seisukohast
● Ubuntu töötuba
● Raspberry Pi töötuba

MOOC Programmeerimisest maalähedaselt: https:
//courses.cs.ut.
ee/2015/programmeerimine/Main/HomePage

Huviringid/õppeained koolides?

https://courses.cs.ut.ee/2015/programmeerimine/Main/HomePage
https://courses.cs.ut.ee/2015/programmeerimine/Main/HomePage
https://courses.cs.ut.ee/2015/programmeerimine/Main/HomePage
https://courses.cs.ut.ee/2015/programmeerimine/Main/HomePage


Tartu ülikool

Informaatika eriala:

http://www.cs.ut.ee/et/bakalaureus

Informaatika näidisõppekava: http://www.cs.ut.
ee/sites/default/files/2014/bak.
naidisoppeplaanid/InfBak2014_15_naidis.pdf

Arvutitehnika eriala (LOTE):

http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/arvutitehnika

http://www.cs.ut.ee/et/bakalaureus
http://www.cs.ut.ee/et/bakalaureus
http://www.cs.ut.ee/sites/default/files/2014/bak.naidisoppeplaanid/InfBak2014_15_naidis.pdf
http://www.cs.ut.ee/sites/default/files/2014/bak.naidisoppeplaanid/InfBak2014_15_naidis.pdf
http://www.cs.ut.ee/sites/default/files/2014/bak.naidisoppeplaanid/InfBak2014_15_naidis.pdf
http://www.cs.ut.ee/sites/default/files/2014/bak.naidisoppeplaanid/InfBak2014_15_naidis.pdf
http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/arvutitehnika
http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/arvutitehnika


Teadus TÜ arvutiteaduse instituudis



Bioinformaatika

VS



Arvutuslik neuroteadus

Emotiv EPOC – EEG seade, 16 elektroodi

MindFlex – 2 elektroodi, mõtlemise aktiivsus liigutab palli

OculusRift – virtuaalreaalsus

http://emotiv.com/
http://emotiv.com/
http://mindflexgames.com/
http://mindflexgames.com/
https://www.oculus.com/
https://www.oculus.com/


Keeletehnoloogia



Hajussüsteemid



Krüptoloogia



Tarkvaratehnika



Programmeerimiskeeled



Õpitarkvara



Tehisnägemine



Arvutigraafika
https://cglearn.codelight.eu/pub 

http://cgdemos.tume-maailm.pri.ee  

https://cglearn.codelight.eu/pub
https://cglearn.codelight.eu/pub
http://cgdemos.tume-maailm.pri.ee
http://cgdemos.tume-maailm.pri.ee


Tagasiside

Mis meeldis?

Mis ei meeldinud?

Kui raske oli? (Ja mis oli raske?)

Kui hästi said aru?

Kas tahaks edasi tegeleda (ja kuidas)?

Muud küsimused/ettepanekud/kommentaarid.


