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Kun on tehnyt IT-hommia monta vuotta, unohtuu helposti, ettei koko maailma välttämät-
tä puhu samoilla termeillä. Joistain asioista tulee puhuttua niin usein, että niiden pidemmät
ilmaukset olisivat hankalia. Niinpä käytämme puhekielessä asioille lempinimiä eli slangia eli
“jargonia”. Tässä selitän ensimmäiset slangisanat, joita saattaa lipsahdella heti alkuun. Näillä
(koodi, koodata, softa, sovellus) pääsee alkuun, erityisesti niillä selvinnee ensimmäisen luen-
non, vaikka luennoitsijalta lipsahtaisi slangia puheeseen tai esityskalvoon. Myöhemmin tulee
opittavaksi paljon lisää sekä slangia että virallista terminologiaa.

koodata == Kirjoittaa jotakin ohjelmointikieltä.

“Koodaaminen” on lyhyt ja näppärä sana sille, että “tuotetaan ohjelmointikielinen
toteutus tietokoneohjelmalle tai edes pikkuosalle sellaista”. Käyttöesimerkkejä:

• Koodasin eilen yömyöhiin.
• Tarviiko koodata paljon uutta?
• Haluaisin oppia koodaamaan Javalla.
• Koodaa nyt edes pari riviä eteenpäin, niin katotaan sitten, mikä siinä

on vaikeata.
• Ootko koodannu paljon Fortran-kielellä?

Koodaamisella on informaatioteknologiassa myös toinen, virallisempi ja varsin tär-
keä merkitys: Se on tapa, jolla joku asia tai ilmiö tallennetaan esim. tietokonelait-
teistoon. Esimerkiksi kirjain “A” voidaan koodata eli esittää kokonaislukuna 65.
Luku 65 puolestaan voidaan koodata bittisarjana 01000001, joka vasta varsinai-
sesti on tietokoneen käsiteltävissä, koska nollat ja ykköset on mahdollista koodata
sähköjännitteillä (1=päällä, 0=pois) tai valona (1=valoa, 0=pimeyttä) tai reikinä
reikäkorteilla (1=reikä, 0=reiätön pahvi) tai magneettisten kiteiden suuntautumi-
sena... Edellisessä bittisarjassa 01000001 on kahdeksan bittiä (eli ykköstä tai nol-
laa); yhtä hyvin luku 65 voitaisiin esittää vaikkapa 16 bitillä: 0000000001000001
tai vain seitsemällä: 1000001. Tällaisesta koodaamisesta (engl. encoding) ja tieto-
koneen ymmärtämistä esitysmuodoista tullaan puhumaan kurssilla enemmänkin.
Silloin tarkoitetaan siis vähän eri asiaa kuin ohjelmointikielen kirjoittamisen lempi-
nimi “koodata”. Vaikka toisaaltahan ohjelmointikieli on juuri tietokoneen ymmär-
tämä esitysmuoto ohjelmalle. Eli “softan koodaaminen” on nimenomaan ohjelman
toiminnallisuuden koodaamista, jotta se siirtyy ohjelmoijan aivoista tietokoneen
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ymmärtämään esitysmuotoon. Ohjelmahan on pötkö kirjaimia ja muita merkke-
jä, joilla kaikilla on esityksensä esim. 16-bittisinä bittirykelminä. Harvoinpa asiaa
kuitenkaan kovin syvällisesti ajatellaan... Me vaan koodataan, ja softa toimii, jos
me ollaan hyviä koodaamaan... En kyllä pitäisi pahana, vaikka yliopistokurssilla
miettisimme välillä myös syvällisesti.

koodi == Tietokoneohjelman ohjelmointikielinen esitysmuoto.

On näppärää puhua “koodista”, kun puhutaan tietokoneohjelman ohjelmointikieli-
sestä esitysmuodosta. (Vaikka koodi voi virallisesti olla muutakin, kuten salauskoo-
di, viivakoodi, tuotekoodi, kurssin koodi kuten “ITKP102”, kirjaimelle “Ö” sovittu
koodi jossain merkistöjärjestelmässä, ...)

(Lähdekoodi on jopa ihan virallinen termi ohjelmointikielellä kirjoitetulle tekstille.
Tämä tulee tutuksi myöhemmin.

Konekielikoodi tai Java-maailmassa tavukoodi on myös virallinen termi, joka
tulee tutuksi myöhemmin.)

softa == Tietokoneohjelma tai ohjelmisto.

Sana tulee englanninkielen sanasta “software” (kai ohjelmisto sitten on pehmeäm-
pää kuin laitteisto eli “hardware”, joka lienee vanha brittiläinen sana metallisille
käyttötavaroille ja sittemmin tietokonelaitteistolle...). Softa (kuten varsinainen sa-
na, ohjelmisto) on yleisnimi, joka voi tarkoittaa ohjelmointikielellä kirjoitettua teks-
tiä (eli lähdekoodia) tai sitten käytössä olevaa, tietokoneessa toimivaa ja kaupasta
paketissa ostettavaa tuotetta. Esimerkkejä käytöstä:

• Mikä softa sulla on käytössä siinä?
• Joo mä duunaan tietoliikennesoftaa siellä firmassa.
• Softaprojektin läpiviennissä on useita vaiheita.
• Tämän softan tarkoitus on helpottaa nettipokerin pelaamista.
• Mitä softaa me tarvitaan? Paljonko se maksaa?
• Musiikkisoftat alkavat olla aika kehittyneitä.

sovellus == Loppukäyttäjälle suunnattu ohjelma eli “sovellusohjelma”.

Kun puhun “sovelluksesta”, puhun usein ihan vaan jostain tietokoneohjelmasta.
Alunperin lienee käännös englannin sanasta “application program”, joka taas ehkä
viittaa eroon käyttäjälle näkyvän lopputuoteohjelman ja sen alla olevan “perusoh-
jelmiston” tai “sovelluksen rakennuspalikoiden” välillä. (Hienompi termi rakennus-
palikoille on “virtuaalikonehierarkia”)
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