
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 5: Ohjelma on suoritettava tiedosto



Ohjelma eli sovellus

• Sovellus on tiedosto, joka voidaan suorittaa 
tietokoneella.

• Sovellus on ohjelma, joka on suunniteltu jonkin 
tehtävän suorittamiseen tai ongelman 
ratkaisemiseen, esimerkiksi tekstin 
kirjoittaminen, kuvan piirtäminen.

• Sovelluksen tiedostopääte on exe
• Myös virukset ovat sovelluksia, jotka tekevät ei 

toivottuja asioita.
• Tietokoneelle asennetut sovellukset löytyvät 

Aloitus kuvakkeen alta löytyvästä valikosta.
• Uusia sovelluksia voi löytää sovelluskaupasta 

(Esimerkiksi: Microsoft Store).



Ohjelma eli sovellus
• Sovelluksen on kehittänyt ohjelmoija koodaamalla.

• Sovellus koostuu konekielisistä komennoista, joita tietokoneen 
prosessori osaa käsitellä eli suorittaa nopeasti.

• Sovellukset tehdään aluksi jollain ohjelmointikielellä, jotka sitten 
käännetään konekieliseen muotoon. 

• Konekieli koostuu biteistä (0 tai 1). 

PROSESSORISYÖTE TULOSTE

00101110100
10010010010
01110010100
10011000111

paint.exe



Mitä ovat ohjelmointikielet?

• Ohjelmointi on ongelman ratkaisua.

• Ongelman ratkaisemiseksi laadittua ohjetta nimitetään algoritmitksi.

• Koodaaminen on ongelman ratkaisua, jollain ohjelmointikielellä.

• Koska tietokone ymmärtää vain binaarisia ohjeita, niin 
ohjelmointikielellä kirjoitettu ohjelma on ensin käännettävä 
binaariseen muotoon.

• Ohjelmointikielet ovat syntyneet laitekehittäjien tarpeesta. Laitetta 
ohjataan ohjelmilla, jotka tehdään ohjelmointikielen avulla.

• Suosittuja ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi: Python, Java, JavaScript, 
C, C++, C#, R, Go, Processing,  Ruby, Basic, Pascal, Delphi, Racket jne…



Algoritmi ellipsin piirtämiseksi.

Haluamme tehdä ohjelman, joka piirtää 
sinisen ellipsin keltaiseen ikkunaan. Mitä 
tietoa tarvitaan, jotta oheinen kuva 
saadaan piirrettyä?

• Ikkunan koko on 400 x 400.

• Ikkunan (taustan) väri on keltainen. Mikä 
on keltaisen värin RGB -väriarvo?
→ se on R = 255, G = 255, B = 0

• Ellipsin täyttöväri on sininen.
Mikä on sinisen värin RGB -väriarvo?
→ se on R = 0, G = 0, B = 255

• Ellipsin keskipiste on x = 200, y = 200.

• Ellipsin leveys on 200 ja korkeus on 100.



P5 JavaScript ohjelmointia https://editor.p5js.org/

1. Mene osoitteeseen: editor.p5js.org
2. Täydennä ja kirjoita kuvan mukainen 

koodi.
3. Paina suorita-painiketta
4. Näet lopputuloksen ikkunan oikealla 

puolen.
5. Voit antaa tiedostolle nimen.
6. Jos haluat tallentaa kirjoittamasi 

koodin, niin sinun pitää luoda 
itsellesi tunnus kohdassa: Sign up.
Vastaavasti kohdassa: Log in, voit 
kirjautua luomillasi tunnuksilla 
ohjelmointiympäristöön.

1.

2.

3.

4.

5. 6.



P5 JavaScript ohjelmointia https://editor.p5js.org/

Mitä ohjelma tekee?
→ Piirtää sinisen ellipsin, jonka leveys 
on 200 px ja korkeus 100 px, ikkunaan, 
joka on väritetty keltaiseksi.

Mitä komento createCanvas(400, 400);
tekee?
→ Luo ikkunan, jonka leveys on 400 px
ja korkeus 400 px.

Entä jos haluan suuremman ikkunan?
→ Muuta esimerkiksi komento 
muotoon: createCanvas(800,600);Aina kun teet muutoksia koodiin, niin paina 

suorita painiketta uudestaan.



P5 JavaScript ohjelmointia https://editor.p5js.org/

Mitä komento background(255,225,0);
tekee?
→ Tyhjentää ja värittää ikkunan 
keltaiseksi.

Entä jos haluan jonkin muun värisen 
taustavärin?
→ Kokeile muuttaa lukuarvoja 
seuraavasti

Aina kun teet muutoksia koodiin, niin paina 
suorita painiketta uudestaan.

255,0,0 0,255,0 0,0,255

255,255,0 0,255,255 255,0,255

0,0,0 128,128,128 255,255,255



P5 JavaScript ohjelmointia https://editor.p5js.org/

Mitä komento fill(0,0,255);
tekee?
→ Värittää ellipsin siniseksi

Entä jos haluan jonkin muun värisen 
ellipsin?
→ Kokeile muuttaa lukuarvoja 
seuraavasti

Aina kun teet muutoksia koodiin, niin paina 
suorita painiketta uudestaan.

255,0,0 0,255,0 0,0,255

255,255,0 0,255,255 255,0,255

0,0,0 128,128,128 255,255,255



P5 JavaScript ohjelmointia https://editor.p5js.org/

Mitä komento
ellipse(200, 200, 200, 100);
tekee?

→ 200 = ellipsin keskipiste 
vaakasuunnassa
→ 200 = ellipsin keskipiste 
pystysuunnassa
→ 200 = ellipsin leveys
→ 100 = ellipsin korkeus

Kokeile muuttaa arvoja mitä havaitset?
Aina kun teet muutoksia koodiin, niin paina 
suorita painiketta uudestaan.



ellipse(100, 100, 200, 100); ellipse(200, 100, 200, 100); ellipse(300, 100, 200, 100);

ellipse(100, 200, 200, 100); ellipse(200, 200, 200, 100); ellipse(300, 200, 200, 100);

ellipse(100, 300, 200, 100); ellipse(200, 300, 200, 100); ellipse(300, 300, 200, 100);

Ensimmäisellä 
lukuarvolla muutetaan 
ellipsin keskipisteen 
vaakasuuntainen 
paikka.

Toisella lukuarvolla 
muutetaan ellipsin 
keskipisteen 
pystysuuntainen paikka.

Jos arvot on yli 400 tai 
alle 0, niin on 
mahdollista, että ellipsi 
menee ulos ikkunasta 
kokonaan. 



ellipse(200, 200, 200, 50);

ellipse(200, 200, 50, 200); ellipse(200, 200, 200, 200); ellipse(200, 200, 400, 200);

ellipse(200, 200, 200, 400);

Kolmannella lukuarvolla 
muutetaan ellipsin 
leveyttä

Neljännellä lukuarvolla 
muutetaan ellipsin 
korkeutta

ellipse(200, 200, 400, 50);ellipse(200, 200, 50, 50);

ellipse(200, 200, 400, 400);ellipse(200, 200, 50, 400);



Yhteenvetoa

function setup()  {  
createCanvas(400, 400);

}

function draw() {  
background(255,255,0);  
fill(0,0,255);  
ellipse(200,200,50,50);

}

• Ohjelma koostuu kahdesta lohkosta eli setup ja 
draw lohkosta.

• Setup lohko suoritetaan vain kerran
• Draw lohko on ikuisessa silmukassa
• { tarkoittaa, että lohko alkaa ja } tarkoittaa, että 

lohko loppuu.
• Komennot laitetaan merkkien { ja } sisälle.
• Laitetaan yksi komento yhdelle riville.
• Komennot suoritetaan järjestyksessä.
• Kirjoitusasun on oltava täysin oikein komennossa 

eli esimerkiksi pienet ja isot kirjaimet pitää 
kirjoittaa oikein.

• Lukuarvoja eli parametrejä voi muuttaa vapaasti.
Kokeile ikuista silmukkaa kirjoittamalla:

ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);



Suorakulmio

function setup()  {  
createCanvas(400, 400);

}

function draw() {  
background(255,255,0);  
fill(0,0,255);  
rect(100,200,250,150);

} 250
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Tekstiä

function setup()  {  
createCanvas(400, 400);

}

function draw() {  
background(200,200,255);
fill(255,0,0);   
textSize(100);   
text("Moi", 50, 150);

}
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rect("Tekstiä", x, y);textSize(koko);
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Lisätietoja:

• https://maol.fi/materiaalit/taidetta-ohjelmoimalla/

R = red
G = Green
B = Blue

Kukin väri voi saada arvoja väliltä
0…255 eli yhteensä 256 erilaista 
sävyä (= 1 tavu = 8 bittiä).

28 = 256


