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6.loeng
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T�ana loengus

Algoritmidest

Plokkskeemidest
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Algoritm I

9. sajandi araabia matemaatiku Muhammad ibn Mûsâ
al-Khwârizm�̂ h�u�udnimi tema s�unnilinna tolleaegse nime
j�argi Wikipedia

Eeskiri, mis m�a�arab teatavat kindlat t�u�upi �ulesannete
lahendamiseks vajalikud operatsioonid ning nende
sooritamise j�arjekorra ehk nn. arvutusprotsessi. �U. Kaasik,
Matemaatika leksikon, 2003

Korrastatud reeglikogum �ulesande lahendamiseks l~opliku
arvu sammudega. V.Hanson, A. Tavast, Arvutikasutaja
s~onastik http://www.keeleveeb.ee/
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Algoritm II

T�apne formaliseeritud eeskirjade kogum kindlat t�u�upi

�ulesannete lahendamiseks, lahenduseeskiri. Eesti keele
seletav s~onaraamat, 2006 http://www.keeleveeb.ee/

Lahenduseeskiri. Eesti ~oigekeelsuss~onaraamat, 2006

http://www.keeleveeb.ee/

Eeskiri, mille j�argi saab l~opliku arvu sammudega lahendada
iga �ulesande mingist kindlast �ulesannete klassist.
Lahendusalgoritmide leidmine �ulesannete klasside jaoks on
p~ohiprobleem klassikalises algebras, arvutusmatemaatikas
jm. Arvutisse sisestatakse algoritm programmina. ENE
1985
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Jaota

Jaota ideed ja instruktsioonid v�aiksemateks selliselt, et see
oleks arusaadav ka sellele, kellele probleem on uus.

Ole selges~onaline ja �uhem~otteline.

�Ara mine liiga detailseks.

�Ara kirjuta koodi.

5 / 60



�Ulesanne - t�aita kliendi soov

Vaja jalan~ousid
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�Ulesanne - t�aita kliendi soov

Vaja jalan~ousid

Pole varem kunagi
jalan~ousid ostnud
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�Ulesanne - t�aita kliendi soov

Vaja jalan~ousid

Pole varem kunagi
jalan~ousid ostnud

Vaja erinevaid
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�Ulesanne - t�aita kliendi soov

Vaja jalan~ousid

Pole varem kunagi
jalan~ousid ostnud

Vaja erinevaid
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Osta kolm paari jalan~ousid
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Millised on �ulesande tingimused, kontekst

Kas ta teab midagi jalan~oude stiilidest?

Kas ta teab midagi jalan~oude suurusest?

Kas osta veebist v~oi poest?

Kas ta teab, kus on jalan~oude pood?

Kas oskab arvutada?

...
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Mine poodi

Osta �uks paar jalan~ousid

Osta �uks paar jalan~ousid

Osta �uks paar jalan~ousid

Mine koju
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Tegevuste j�arjekord
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Tegevuste j�arjekord

27 / 60



Algus, l~opp
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Algus, l~opp
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Protsess

30 / 60



Otsustus
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Sisend, v�aljund
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�Ulesanne - leida arvude summa
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�Ulesanne - leida n arvu summa
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

35 / 60



�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist ..

38 / 60



�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist ..

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist ..

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend

6. sum = sum + x /protsess
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist ..

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend

6. sum = sum + x /protsess

7. loend = loend + 1 /protsess
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist ..

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend

6. sum = sum + x /protsess

7. loend = loend + 1 /protsess

8. J�atka punktist 4
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist 9

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend

6. sum = sum + x /protsess

7. loend = loend + 1 /protsess

8. J�atka punktist 4

9. V�aljasta sum /v�aljund
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�Ulesanne - leida n arvu summa

1. sum = 0 /protsess

2. loend = 0 /protsess

3. K�usi kasutajalt n /sisend

4. Kas k~oik liidetud? /otsustus
kui JAH, siis j�atka punktist 9

5. K�usi kasutajalt arv x /sisend

6. sum = sum + x /protsess

7. loend = loend + 1 /protsess

8. J�atka punktist 4

9. V�aljasta sum /v�aljund
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�Ulesanne - leida n arvu summa

sum = 0
loend = 0
n = int(input("Sisesta n: "))
while loend < n:
x = oat(input("Sisesta arv: "))
sum += x
loend += 1

print("Arvude summa: ", sum)
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�Ulesannete lahendamine (G. P �olya)

�Ulesandest arusaamine.

Lahendamise idee ja sellele
vastava plaani koostamine.

Lahendusplaani t�aitmine.

Tagasivaade.
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�Ulesande lahendamine arvutil

Anal�u�us ja spetsi�kat-
sioon

Algoritmi koostamine

Implementeerimine

Kasutusfaas
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�Ulesande lahendamine arvutil

Anal�u�us ja spetsi�kat-
sioon

Algoritmi koostamine

Implementeerimine

Kasutusfaas
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Algoritmi koostamine

Sisendid

Protsessid

V�aljundid

Protsesside hierarhia

Moodulid
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K�usimused algoritmi kohta

Kas algoritm lahendab p�ustitatud probleemi?

Kas algoritm on korrektne?

Kas algoritm annab soovitud v�aljundi?

Kas algoritm l~opetab m~oistliku ajaga?
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Kolmest arvust suurim - I
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Kolmest arvust suurim - II
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Kolmest arvust suurim - III
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Programmeerimise kursuse l�abimine
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Programmeerimise kursuse l�abimine

Kontrollt�o�o

Praktikumid

1. vaheeksam

2. vaheeksam

L~oputest

Hinne
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Programmeerimise kursuse l�abimine
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Suur t�anu osalemast

ja

kohtumiseni!
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Lisa. Programmeerimise kursuse l�abimine. �Uks
v~oimalik lahendus

Kontrollt�o�o

Praktikumid

1. vaheeksam

2. vaheeksam

L~oputest

Hinne
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Hinde kujunemine
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Praktikumid
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