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Õpiprogrammid

Õpiprogrammide all vaatleme siin programme, mis on loodud 
mingi aine (näiteks matemaatika) õpetamiseks/õppimiseks.

Õpiprogrammid on muidugi ka õppetöö keskkonnad (Moodle
jne), testide tegemise keskkonnad (HotPotatoes jne).

Õppetöös kasutatakse ka vastava valdkonna programme, mis 
pole otseselt õppetöö jaoks loodud: tabelarvutus, statistika 
programmid, arvutialgebra süsteemid, automaattõestajad, 
programmeerimiskeskkonnad.

Vahepealsed: Wiris, Thonny

Lähiajal peaks õpiprogrammide kasutamine kasvama seoses 
MOOC-ide loomise ja arendamisega 



Kasutamine

• loengudemonstratsioonid,

• iseseisev uue materjali õppimine,

• harjutused arvutil,

• testid ja kontrolltööd

• kordamine



Millistel juhtudel saame võita?

• Antud materjali on raske traditsiooniliste meetoditega 
käsitleda (graafikud, joonised, protsessid, esituse suur 
dünaamika)

• Suur individuaalne harjutusmaht, kus pidevalt on 
vajalik kohene tagasiside

• Väga palju kättesaadavat informatsiooni

• Tulemuse näitlikustamise võimalus (modelleerimine)

• Õpilase aeg 

• Õpetaja aeg

• Arvepidamine edasijõudmise üle, uus järjekindluse tase

• Õpilased hakkavad tööle, sest on huvitavam



Matemaatilise loogika õpiprogrammid Tartus
Tartus alustasime õpiprogrammide programmeerimist ja kasutamist üsna vara. 

IBM PC kasutamise võimaluse saime aastal 1987. Programme 1-4 on kasutatud 
praktikumide põhivahendina alates 1991, kui teaduskond sai esimese 16 arvutiga 
arvutiklassi. 

1. Tõeväärtustabeli ülesannete keskkond (tabeli täitmine, samaselt tõesus jt 
omadused, samaväärsus ja järeldumine, valemi leidmine veeru jaoks).

2. Valemite teisendamise keskkond: lausearvutus ja predikaatarvutus  
(avaldamine antud tehete kaudu, normaalkujule teisendamine, vaba 
teisendus)

3. Tõestamiskeskkond (aksiomaatiline lausearvutus, predikaatarvutus ja 
võrdusega predikaatarvutus).

4. Turingi masinate interpretaator.

5. Predikaatloogika lõplikel mudelitel.

6. Bethi tabelite keskkond.

7. Tõestamine esimest järku teooriates (Peano aritmeetika jm).



Põhikooli algebra ülesannete lahendamise 
keskkond T-algebra

M.Lepp, D.Lepp, V.Vaiksaar, R.Prank 2004-2008



Selles loengus vaatame: 

1. Tekstülesannete keskkond TEKSTER

2. Algebralise teisendamise programmid

Mida nendega teha saab ja milline matemaatika nende sees on



Tekstülesannete lahendamise keskkond TEKSTER

TEKSTER on keskkond algklasside tekstülesannete lahendamiseks, kus 
igal sammul arvutatakse mingi „mõtestatud“ suurus. (Vanemates 
klassides on ka tekstülesandeid, kus kasutatakse võrrandeid ja 
võrrandisüsteeme)
Teises klassis õpib 8 poissi ja 9 tüdrukut. Kolmandas klassis õpib 7 poissi 
ja 10 tüdrukut. Iga poiss sõi 3 pirukat ja iga tüdruk 2 pirukat. Mitu 
pirukat sõid kahe klassi õpilased kokku?

Leidub palju mõistlikke lahenduse variante, erineva sammude arvuga. 
Keskkond peaks võimaldama neid kasutada, mitte nõudma ühte 
„õiget“ lahendust.
Lahendussamm:
1) Küsimuse koostamine,
2) Arvulise avaldise (tehte) koostamine,
3) Arvutustehe.
Kõike seda peaks tegema õpilane. 
Demo



Kuidas programm seejuures töötab?



Küsimuse koostamine ja kontroll

Mitu poissi oli teises klassis?

tüdrukut kolmandas klassis?

õpilast kahes klassis kokku?

Mitu pirukat sõid teise klassi poisid?

kolmanda klassi tüdrukud?

kahe klassi õpilased? 

Igale küsimusele on ülesande koostaja andnud hinnangu: tekstis juba 
vastatud, OK, pole vajalik. 
Lahendamise ajal on võimalik, et küsimuse vastust saab/ei saa antud 
momendil arvutada ühe sammuga.



Avaldise kontroll

Koostatud küsimusele vastamiseks õpilane valib mingi tehte, 
kasutades ülesande algtekstis olevaid suurusi ja juba leitud 
küsimuste vastuseid.

Ülesande koostaja on igale OK-küsimusele seadnud vastavusse 
avaldise ülesande tekstis olevate suuruste kaudu.

Programm peab kontrollima, kas õpilase valitud tehte 
tulemusena saadakse see avaldis, st 

programm peab oskama kontrollida avaldiste võrdust.

Kui keeruline see on, sõltub lubatud avaldistest. 

TEKSTER kasutab arvutialgebra süsteemi Maxima.



Arvutustehte (küsimuse vastuse) kontroll

• Täisarvude korral triviaalne. 

• Kui mängus on mingi täpsusega esitatud kümnendmurrud, siis 
võivad erinevate lahendusteedega saadud avaldised anda 
ümardamisel erineva tulemuse, st ei saa eelnevalt ühte õiget 
vastust välja arvutada.

• Sama skeemi rakendamine näiteks keemia ja füüsika 
ülesannetele võib olla keeruline. Näiteks pole väga selge, 
millise täpsusega peab arvutama.



Lahenduvuse kontroll ülesande koostamisel

Õige vastuse avaldise esitamisest ei piisa. Peab leiduma 
lahendustee mööda OK-küsimusi.

Hea oleks omada automaatlahendajat. 

Kas saab ka ilma?



Nõuannete andmine

Programm peaks oskama õpilasele sammu tegemiseks nõu anda. 

Sisse kirjutatud 1-2 staatilisest lahendusest ei piisa. Nõu tuleks 
anda dünaamiliselt, st pakkuda optimaalne jätk vastavalt õpilase 
poolt juba leitud suurustele. 

Selleks on ikka vaja automaatlahendajat.



Avaldiste teisendamise harjutusprogrammid

• Teisendus.jar (TÜ): lausearvutuse ja predikaatarvutuse 
valemid (sisestuspõhine+reeglipõhine - 40 reeglit)

• MathXpert (M.Beeson): koolialgebra, precalculus, calculus
(~700 teisendusreeglit)

• Aplusix (J.-F. Nicaud jt): koolialgebra (sisestuspõhine)

• T-algebra (TÜ): täisarvulised avaldised, murrud, lin. 
võrrandid/võrratused/süsteemid, hulkliikmed (60+ 
teisendusreeglit)
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Mida peab programm oskama?

Meil tuleb anda programmile need oskused, mis on vajalikud õpilase töö 
kontrollimiseks, vigade diagnoosimiseks, nõuanneteks.

Millised teaduslikud probleemid on algebraliste teisenduste programmi taga?
• Matemaatiliselt ja didaktiliselt adekvaatne kasutajaliides
• Märgitud/sisestatud avaldise süntaksi kontroll
• Võrduse/samaväärsuse kontroll
• Reeglite komplekti valik (täielikkus, vastavus õpitule)
• Automaatlahendamine (sealjuures - õpilase käsutuses olevate reeglite 

abil)
• Vigade diagnoos
• Otstarbekuse hindamine, tehtud teisenduse vastavus valitud reeglile, …

Lihtne? 
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Samaväärsuse kontrolli probleem

Õpilane kirjutab teisendades: 

<avaldis 1> = <avaldis 2> = <avaldis 3> = ...

ja programm peab kontrollima, 

kas need võrdused kehtivad 
muutujate suvaliste väärtuste x∈R (mõnikord x∈N) korral
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Kuidas kontrollida?

• Hulkliikmete võrdust saab kontrollida nii, et kumbki avaldis 
viiakse kanoonilisele kujule (korrutiste summaks) ja 
võrreldakse tulemusi. 

• Aga juba keskkoolis on ka astendamine, juured, logaritm, 
trigonomeetrilised funktsioonid, ... ,mille jaoks sellist kuju ei 
ole teada

• Osutub, et üldjuhul ei saagi kontrollida
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Avaldiste võrdus pole algoritmiliselt lahenduv

• D.Richardson (1968):

Olgu E selliste avaldiste klass, mis on moodustatud 
ühest muutujast x,
ratsionaalarvudest, 
konstantidest log 2, π, e
liitmise, lahutamise, korrutamise, astendamise, funktsioonide 
sin ja abs abil.

Siis avaldiste võrdus klassis E on algoritmiliselt mittelahenduv.

• J.Matijasevitš (1970, järeldus Hilberti 10. probleemi 
lahendusest):

Võrdus on mittelahenduv kitsamas klassis F
(ilma konstantideta log 2 ja e ning ilma astendamiseta).
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Mis sellest tuleneb?

Järeldus. Kogu keskkooli matemaatika jaoks pole sisestuspõhine 
teisendamise harjutusprogramm võimalik.

Absoluutväärtuseta avaldiste vaatlemine ei aita, sest 
absoluutväärtus avaldub kui ruutjuur ruudust. 

Analoogiline on olukord matemaatilises loogikas:

Lausearvutuses on valemite samaväärsus lahenduv, aga 
predikaatarvutuses ei ole. Samuti näiteks naturaalarvude 
aritmeetikas.
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Mis võiks aidata? (1)

1. Mõistlikud piiratud avaldiste klassid.

Näiteks:

Ülaltoodud klass F lubab muuhulgas siinuse korduvat 
rakendamist: sin(…sin (…)…). Selliseid avaldisi on üsna harva 
vaja.

Kas F alamhulgas, kus funktsiooni sin argument ei sisalda sin, on 
võrduse probleem lahenduv?

See probleem on seni lahendamata
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Mis võiks aidata? (2)

Reeglite täitmine mitte õpilase, vaid programmi poolt:

Õpilane 

valib teisendusreegli ja märgib operandid,

programm 

rakendab reeglit (võrdus on garanteeritud).

Nii töötab MathXpert (M.Beeson, 1998)

• Õppetöös sellise dialoogiga programm kõiki didaktilisi 
ülesandeid ei täida. 

Aga kas sellist programmi saab kogu vajaliku matemaatika jaoks 
kirjutada? Seda ka ei saa!
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Mis võiks aidata (2-1)
Keskkooli põhisamaväärsused (positiivsete) naturaalarvude jaoks

(1) x+y = y+x 

(2) x+(y+z) = (x+y)+z 

(3) x⋅1 = x 

(4) x⋅y = y⋅x 

(5) x⋅(y⋅z) = (x⋅y)⋅z 

(6) x⋅(y+z) = x⋅y + x⋅z 

(7) 1
x
=1 

(8) x
1
 = x 

(9) x
y+z
 = x

y
⋅x
z
 

(10) (x⋅y)
z
 = x

z
⋅y
z
 

(11) (x
y
)
z 
= x

y⋅z
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Mis võiks aidata (2-2):
Teisendamine põhisamaväärsuste abil

Oleks loomulik võtta programmis teisendusreegliteks needsamad 
põhisamaväärsused. 

• Kui avaldised ei sisalda astendamist, siis saame avaldised viia 
kuue esimese samaväärsuse abil kanoonilisele kujule

• Aga koos astendamisega:

- Wilkie (1980):

Leidub samaväärsus (naturaalarvude hulgal), mida ei saa 
tuletada ainult keskkooli põhisamaväärsuste abil.

- Gurevitš (1990):

Naturaalarvudel kehtivate samaväärsuste hulk ei ole lõplikult 
aksiomatiseeritav.
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Mis võiks aidata? (3)

• Reaalarvudel võiks avaldiste erinevust tuvastada ka 
muutujatele juhuslike väärtuste andmise ja seejärel avaldise 
väljaarvutamise teel

• Seda on proovitud. Raskused tekivad sellest, et arvutamine on 
ligikaudne ja erinevus võib olla sama suurusjärku 
arvutusveaga. Oleks vaja avaldise kuju/pikkuse järgi hinnata, 
kui täpselt tuleb arvutusi teha.

• Seni head hinnangut ei ole leitud. Otsingute käigus (Van der
Hoeven, Richardson jt, 2000, 2004) on leitud, kuidas 
konstrueerida lihtsaid avaldisi, millel on väga väike nullist 
erinev väärtus (funktsiooni ja teda lähendava rea vahe). 

• Arvutamine ei leia erinevusi hulkadel mõõduga null



Näide

• Lihtne avaldis
3*ln(640320)/sqrt(163)

erineb arvust π vähem kui 10-15.



Järeldus

Õpiprogrammide loomise taga on huvitav ja 
keeruline matemaatika



Koolimatemaatika õpiprogramme

• Enimkasutatav koolimatemaatika programm: 
Geogebra (dünaamiline geomeetria + algebra)

• Huvitavaid õpiprogramme: Geolog
(elementaargeomeetria tõestused), 
Epsilonwriter (dünaamiline algebra)



Ülikooli matemaatika jaoks

• MathXpert

• STACK (C.Sangwin) – vastuste kontrollimine arvutialgebra 
süsteemi kasutades (Moodle+Maxima)

• Tarski’s World, Turing World (Stanford: Suppes, Barwise, 
Etchemendy)

Õpiprogrammid meie serveril:

• M:\Loogika, M:\Opiprogrammid


