Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
(lühiülevaade õppekomplektist)
Üldised põhimõtted
Õppekomplekti loomisel arvestati ainekavas pakutud kolme osaga: rakenduste loomise meetodid ja
vahendid, modelleerimise ja algoritmimise põhimõtted, programmeerimise alused.
Rakenduste loomise meetodeid, vahendeid ja põhifaase (ülesande püstitus, analüüs, disain ja
programmeerimine) käsitletakse läbi terve kursuse ülesannete lahendamisel (vt link). Läbivalt käsitletakse
ka modelleerimist ja algoritmimist. Modelleerimises tutvustatakse objektorienteeritud lähenemisviisi ja
unifitseeritud modelleerimiskeelt UML (vt ka modelleerimine). Objekte ja klasse ning vastavaid diagramme
käsitletakse lühidalt ja lihtsustatult: nö kasutaja vaates analüüsi ja disaini faasis. Põhjalikumalt vaadeldakse
protsesside ja algoritmide esitamist tegevusdiagrammide ja algoritmikeele (pseudokoodi) abil.
Programmeerimise osa sisu jaguneb põhi- ja lisamooduliks.
Põhimoodulis on programmeerimiskeeleks uue
põlvkonna graafiline keel – Scratch (vabavara). Selle
kodusaidil http://scratch.mit.edu/ on suurel hulgal
näiteid ja õppematerjale. Keel on loodud
Massachusettsi Tehnoloogia Institudis (MIT)
spetsiaalsed
programmeerimise
õpetamiseks
algajatele ning leiab laialdast kasutamist koolides
(eriti USAs) ja ka mitmes ülikoolis (Harward,
Berkeley, TTÜ jt). Scratchi saab kasutada paljudes
keeltes, sh ka eesti ja vene keeles, milles on ka mitmeid juhendeid ja õppematerjale (vt kasutamisjuhendid
eesti ja vene). Tegemist on lihtsa ja atraktiivse, multimeedia kasutamisele orienteeritud, keele ja
keskkonnaga, mis toetavad olulisemaid programmeerimise ja algoritmimise kontseptsioone.
Lisamoodulites käsitletakse rakenduste loomist erinevate programmeerimiskeelte abil. Esialgu on
materjalid kahe lisamooduli kohta: Python ja VBA. Tulevikus võiks lisamooduleid olla 4–5. Valikus võiksid
olla mõned sellised keeled nagu JavaScript, PHP, Visual Basic jm.
Python on vabavaraline üldotstarbeline objektorienteeritud, lihtne ja võimas programmeerimiskeel. Keel on
loodud 1991. aastal, selle populaarsus ja kasutamise ulatus on järsult kasvanud just viimastel aastatel.
Pythonit kasutatakse paljudes koolides ja ülikoolides esimese või teise programmeerimiskeelena. Üheks
oluliseks Pythoni omaduseks on lihtsus. Lausete struktuur on selge ja kompaktne, puuduvad igasugused
spetsiifilised eraldajad lausete struktuuri määramiseks. Ei ole väärtuste ja muutujate deklareerimist ning
struktuurandmete jäiga ja fikseeritud struktuuri kirjeldamist, mis on iseloomulik enamikele
programmeerimiskeeltele; andmetüüpide ja andmestruktuuride käsitlemine on lihtne ja dünaamiline.
VBA (Visual Basic for Application) kuulub paljudes koolides kasutatava kontoripaketi MS Office juurde,
pakkudes lihtsaid vahendeid rakenduste loomise, programmeerimise ja modelleerimise õppimiseks
objektorienteeritud keskkonnas. VBA põhineb üldotstarbelisel programmeerimissüsteemil Visual Basic (VB),
mis on kasutusulatuselt enam-vähem samal tasemel nagu PHP ja Python. VBA on üks enim kasutatav
vahend dokumendipõhiste rakenduste loomisel ja arendamisel Microsofti toodetes: Excel, Word,
PowerPoint, Access, Visio jt. See on kasutusel ka mitmetes teiste firmade toodetes: Corel Office, Corel
Draw, AutoCAD, Imagineer jm. VBAga lähedased arendusvahendid on ka süsteemides OpenOffice ja IBM
SmartSuite ja paljudes teistes.
Moodulite orienteeruvad mahud: põhimoodul: 15–35 t, lisamoodul: 20–0 t. Lisamooduli keele ja moodulite
mahud (kokku 35 t) valib kool sõltuvalt õppesuunast: reaal, majandus, humanitaar jm. Lisamoodul võib ka
puududa. Spetsaliseerumist saab suurel määral määrata ülesannete valikuga.
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2. Õppekomplekti osade kirjeldus
2.1 Kursuse üldosa
Üldosas antakse ülevaade järgmistest küsimustest: kursuse olulisus ühiskonnas, kursuse maht ja õppe
eesmärgid, kursusel omandatavad pädevused, praktiliste tegevuste osakaal kursusel, kursuse ainekava,
vajalikud eelteadmised, seos teiste ainetega, õppe- ja kasvatuseesmärgid, kursuse lühikirjeldus,
õpitulemused, kursuse õppesisu, seos teiste ainetega.
2.2 Õpik
Arvestades aine olemust ja tänapäeva suunitlust koolides e-õpikute kasutamisele on kokkuleppel tellijaga
loobutud õpikust paberkandjal. Elektroonsel kujul on õpik palju dünaamilisem ja paindlikum võimaldades
kasutada linke mitmetele täiendavatele materjalidele, näidetele, ülesannetele ja demodele. Võiks isegi
öelda, et tegemist on 3D materjaliga.
Õpiku üldosas käsitletakse rakenduste loomise ning modelleerimise, algoritmimise ja programmeerimise
põhimõtteid ning teoreetilisi aluseid. Näited ja ülesanded on toodud peamiselt algoritmide tasemel, mille
esitamiseks kasutatakse UML tegevusskeeme ja algoritmikeelt.
Rakenduste loomise ning programmeerimise ja algoritmimise üldiseid põhimõtteid vaadeldakse
programmeerimissüsteemi Scratch abil. Materjal on esitatud kahel tasemel. Võimaldamaks õppijal saada
kiiresti ülevaade põhitõdedest, on esimesel tasemel toodud lühiülevaade Scratchi kasutamisest rakenduste
loomiseks. Sellega on soovitav tutvuda kohe alguses, paralleelselt esimeste harjutustega. Antud osaga on
linkidega seotud lisamaterjalid (teine tase), kust saab täiendavat informatsiooni vastava teema kohta.
Lisamaterjalidele on viited ka praktikumide töölehtedel.
Pythoni ja VBA kasutamine rakenduste loomiseks on toodud õpiku vastavates osades.
2.3 Materjalid õpetajale õpikeskkonnas Moodle
a) Üldinfo
Ainekava, lühiülevaade materjalidest jm
b) Õpik
Õpiku kõik osad ühe komplektina. Koosneb osadest


Modelleerimine



Rakenduste loomine



Algoritmimine



Rakenduste loomine Scratchiga



Sissejuhatus VBAsse



Tutvus Pythoniga

c) Rakenduste loomise üldpõhimõtted
Materjalid rakenduste loomise, modelleerimise ja algoritmimise kohta, eraldi PDF failidena
d) Scratch. Rakenduste loomine
Sisaldab Scratchi põhimõistete ja kontseptsioonide kirjeldusi ning nende kasutamist rakenduste
loomisel. Koosneb mitmest dokumendist.
e) Scratch. Praktikumid
Tunnikavad, töölehed, testid. On aluseks praktikumide läbiviimiseks ja iseseisva töö toeks,
tüüpiliselt ühendab töölehtede ja esitluste funktsioone. Ühikuks teema või probleem (projekt).
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Tüüpilised komponendid: ülesande püstitus, analüüs, selgitused, mudelid ja algoritmid, prototüübid
ja näited, lingid õpikule ja muudele materjalidele.
f)

Arendussüsteemi VBA kasutamine
VBA kirjeldus, slaidid, tunnikavad, töölehed, testid

g) Programmeerimiskeele Python kasutamine
Pythoni kirjeldus, slaidid, tunnikavad, töölehed, testid
h) Õpetajaraamat
Esitatud eraldi dokumendis. Sisaldab: valikkursuse kirjeldus, seotus LTT valdkonnaga ja õpetamise
eesmärgid, teema olulisus ühiskonnas, kursuse seos karjäärivalikutega, kursuse maht ja õppeeesmärgid, õppe alustamise tingimused ning kursuse läbimise tingimused, valikuvõimalused
kursuse läbimiseks, omandatavad pädevused/õpitulemused, õppeprotsesside kirjeldused
õppeteemade kaupa (tunnikavad).
i)

Õpetaja slaidiesitlused
Slaidide komplektid on esitatud kursuse vastavate osade juures

2.4 E-kursus õpilastele õpikeskkonnas Moodle
Moodle kursuses „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“ (Scratch1) on tüüpkursus
õpilaste jaoks. Selle alusel on läbi viidud mitu TTÜ tehnoloogiakooli kursust.
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