
Mõisted ja lühendid 
.NET  raamistik  (.NET  Framework)  ―  Mitmetes  programmeerimiskeeltes  rakendusi  toetav 

keskkond, mis koosneb kolmest osast:  

1) ühiskäitus (Common Language Runtime, CLR),  

2) ühtsed tarkvara komponendid  (klassid),  

3) veebirakenduste loomise vahendite raamistik ASP.NET. 

.NET  tuum  (.NET  Core) ―.NET  raamistiku  analoog, mis  on  kohandatud  nii Windows, MacOS, 
Linux kui ka Docker platvormile ning toetab pilvarvutust. Erinevalt .NET raamistikust ei sisalda .NET 
Core .NET osiseid, mis on seotud vaid Windows platvormiga, nagu Windows Forms, WPF ja Windows 
Update. 

ADO.NET ―  Andmebaasiühenduse  tehnoloogia Microsoftilt, mis  võimaldab  suhelda  nii  relat‐
siooniliste kui ka objektorienteeritud andmebaasidega ning võimaldab suhtlust objektorienteeritud 
relatsiooniliste andmebaaside vahel. 

AJAX  (Asynchronous  JavaScript  and  XML)  ―  Tehnoloogiate  kogum  kasutaja  arvutis  oleva 
veebilehe asünkroonseks suhtluseks serveriga, samuti veebilehe osaliseks uuendamiseks. Veebilehe 
osalist  uuendamist  iFrame  märgise  abil  võimaldas  esimesena  Internet  Explorer  aastal  1996. 
Veebilehe  asünkroonse  osalise  uuendamise  tehnoloogia  jõudis  laia  kasutusse  alates  aastast  2000. 
Termini Ajax võttis kasutusele  J.J. Garrett aastal 2005 kirjeldades Google veebirakendusi. 

API  (Application  Programming  Interface)  ―  Rakendusliides  ehk  programmiliides,  komplekt 
töövahendid  ja  reegleid  abistamaks  tarkvara  loomist  ja  tarkvarasüsteemide  ja  ‐rakenduste  oma‐
vahelist  suhtlust. Veebirakenduste  arendamisel  tähistab  lühend Web API  serveri  ja  kasutaja  arvuti 
vahelise suhtluse malli, mis pakub valmis komponente. 

ASP.NET  ―  Tehnoloogia,  mis  võimaldab  kliendi  HTML‐liidese  suhtlemist  serveris  jooksva 
programmiga,  tänu  millele  saab  luua  programmeeritavaid  veebilehti.  Selle  tehnoloogia  rakendus‐
programme  nimetatakse  ASP  Web  applications.  Klassikalised  ASP.NET  rakendused  on  täiuslik 
lahendus platvormile Windows Server. ASP.NET Core rakendused toimivad Windows, MacOS ja Linux 
platvormil, on kiiremad, kuid vähemate võimalustega. 

ASP.NET  Razor  ―  dünaamiliste  veebilehtede  loomise  süntaks,  mis  kombineerib  HTML  ja  C# 
keelt. Avaldatud jaanuaris 2011. Razor võimaldab C# koodi blokke HTML koodi paigutada. C# koodi 
osad  algavad @ märgiga  ja  ei  nõua  sulgemist.  C#  koodi  osad  täidetakse  serveris  enne  veebilehe 
kasutajale saatmist. 

ASP.NET  Web  API  ―  ASP.NET  raamis kule  tuginev  veebilahenduste  programmeerimise  abi‐
vahendite  ja veebiteenuste kogum, mida saavad kasutada erinevat tüüpi  rakendused, nii Windows 
vormid, veebirakendused kui ka mobiiliäpid. 

C# (C sharp) ― Üldine objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida on Microsoft arendanud 
koos arenduskeskkonnaga VS. C# sarnaneb keeltele Java ja C++. 

C‐HTML  (Compact HyperText Markup  Language)  ―  HTML  keele  lihtsustatud  variant  mobiil‐
seadmetele. Tähtsuse kaotanud, kuna uuemad seadmed toetavad HTML märgistust. 

CDN (Content Delivery Network)  ― üle maailma laiali paiknev andmekeskuste ja veebiserverite 
võrgustik,  mis  vahendab  Interneti  sisu:  veebilehtede  osi,  alla  laaditavaid  faile,  voog‐edastavat 
meediat ja sotsiaalvõrgustikke.  

CLI (Command‐line Interface) ― Käskjuhitav kasutajaliides. 



CLR  (Common Language Runtime) ―  .NET  raamistiku  rakenduste ühiskäitus ― virtuaalmasin, 
mis kompileerib .NET‐rakenduse MSIL‐vahekeelest masinkeelde.  

COM (Component Object Model) ― Binaarsele koodile tuginev Windows arenduskeskkond. 

COM  fail  ―  koodifail.  Algselt  (1970ndatel)  olid  com  failid  käsuridasid  sisaldavad  tekstifailid. 
CP/M  ja  MS‐DOS  op‐süsteemides  binaarsed  käivitussuutlikud  metaandmete  päiseta  failid.  COM 
vorming  on  primitiivsem  kui  exe.  Samas  kataloogis  olevatest  sama  nimega  failidest  käivitatakse 
esimesena com fail. See ahvatleb pahavara levitajaid kasutama com laiendit. 

CRUD (create, read, update, delete) ― Andmebaasiga suhtleva rakenduse tüüp, mis võimaldab 
andmekirjet luua, lugeda, muuta ja kustutada. 

DataSet ―  .NET  raamistikus andmebaasist  loetud andmestik arvuti mälus, mis  koosneb põhi‐
liselt  andmetabelitest  (DataTable  objects),  tabelite  vahelistest  seostest  (DataRelation  objects)  ja 
meta‐andmetest.  

DOM (Document Object Model) ― Programmeerimisviis,  kus koodi kõik osad on hierarhiliselt 
üksteise sisse kuuluva objektid. Kasutatakse näiteks HTML, XHTML ja XML dokumentides. 

EXE fail (executable file) ― Tarkvara käivitav fail. Lisaks kompileeritud tarkvarakoodile võib see 
sisaldada ka andmeid ja kujutisi. 

GridView ― ASP.NET element, mis kuvab kasutajaliideses andmeid või muid objekte sisaldava 
lahtristiku. Analoogilise varasema ASP.NET klassi nimi oli DataGrid. 

GUI (Graphical User Interface) ― Graafiline kasutajaliides. 

Händler (Handler, handler method) ― Toimingu haldaja veebiserveris, mis käivitub URL aadressi 
kaudu,  kuid  millel  puudub  kasutajaliides  HTML  märgistusena,  on  vaid  koodifail.  Händlereid  kasu‐
tatakse näiteks jooniste ja pdf failide genereerimiseks ja kujutiste teisendamiseks. 

HTML (HyperText Markup Language) ― Veebilehtede koostamise keel. 

HTML‐abid  (HTML  helpers)  ―  ASP.NET  Core  raamistiku  funktsioonid,  mis  võimaldavad 
serveripoolsel koodil osaleda veebilehe HTML elementide moodustamisel. 

IDE (Integrated Development Environment) ― Tarkvara loomise keskkond. 

Ikoon ― Väike läbipaistva taustaga rasterkujutis, mille vajaliku suuruse määrab opsüsteem. 

JavaScript  (JS) ― programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt veebilehitsejas  toimivate 
funktsioonide lisamiseks veebilehtede. 

JIT ―  Just‐In‐Time  kompilaator muudab  vahekoodi masinakoodiks.  VS  abil  loodud  dll  ja  exe‐
failid  toimivad  CLR  koodina, MS Office  rakendustes  kasutatavad  VBA  programmid mitte,  need  on 
mitteohjatud (unmanaged code), st CLR ei optimeeri nende toimimist ja mälu kasutust. 

JSON (JavaScript Object Notation) ― Andmevahetusformaat, mis kasutab C programmeerimis‐
keelte perekonna andmestruktuure (objekt, massiiv, loetelu jt).  

Konsool ― Arvuti kasutajaliides käsureal töötamiseks. 

Lambda  funktsioonid  ehk  anonüümsed  funktsioonid  ―  Funktsioonid  mitmetes  programm‐
meerimiskeeltes, mis reeglina esinevad argumentidena kõrgema järgu funktsioonides.  Anonüümne 
funktsioon toimib vaid kõrgema järgu funktsiooni osana. Anonüümse funktsiooni võib alati asendada 
nimelise funktsiooniga, mida saab käivitada eraldi. 

LINQ  (Language  Integrated  Query)  ―  .NET  raamistiku  osa,  mis  tagab  andmepäringute 
integreerimise programmeerimiskeelde.  

Metamärgid  (Wildcard  characters)  ―  Tähemärgid,  mis  tähistavad  suvalist  üksikut  sümbolit. 
Näiteks * tähistab suvalist arvu sümboleid. 



Microsoft  Azure  ―  Pilvarvutuse  teenus  rakenduste  ja  teenuste  loomiseks,  katsetamiseks  ja 
hoidmiseks.  Toetub  üle  maailma  paiknevatele  Microsofti  andmekeskustele.  Pakub  tarkvara,  plat‐
vormi ja infrastruktuuri teenusena. Kokku üle 600 teenuse. Toetab Windows ja Linux platvormi. 

MFC  (Microsoft  Foundation  Class)  ―  Windows  lahenduste  loomise  objektorienteeritud 
vahendite kogum. 

Mono  ―  .NET  raamistikus  loodud  koodi  katseline  interpretaator  WebAssembly  jaoks,  mida 
arendatakse kompilaatoriks. 

MSDN  (Microsoft  Developer  Network)  ―  Microsofti  tark‐  ja  riistvaraga  seotud  arendajate 
võrgustik  ja nendele suunatud tehnilised vahendid, nagu veebilehed, uudised, konverentsid, blogid 
ja teabekandjate levitamine. 

MVC (Model‐View‐Controller) — Tarkvara ülesehituse loogika, mille puhul on rakenduse loogika 
ja esitusviis üksteisest eraldatud. 

ODBC  (Microsoft  Open  Database  Connectivity) —  Relatsiooniliste  andmebaasidega  ühenduse 
loomise liides. 

OLE  DB  (Object  Linking  and  Embedding,  Database)  —  ODBC  tehnoloogia  edasiarendus. 
Võimaldab ühendust erinevat tüüpi andmeallikatega, ka sellistega, mis ei kasuta SQL keelt.  

Olemi  andmemudel  (Entity  Data  Model,  EDM) ―  Andmestruktuuri  kirjeldamine  olemi  tüübi 
(entity type), seose tüübi (association type) ja omaduste (properties) abil. 

Olemiraamistik (Entity Framework) —Tehnoloogia, mis kasutab olem‐suhe (entity‐relationship) 
mudelit  loomaks  vastavuse  andmebaasis  ja  VS  projektis  olevate  objektide  vahel.  Olemiraamistik 
tugineb ADO.NET andmeühenduse loomise tehnoloogiale, mis on osa .NET raamistikust. 

Parsimine  ―  Teadaolevas  vormingus  sõnumi  arusaadavateks  osadeks  lugemine,  andmete 
lugemine ja seejärel loetud teabe kasutamine mingis toimingus. 

Progressiivsed  veebirakendused  (Progressive  Web  Apps,  PWA)  ―  veebitehnoloogiatel  põhi‐
nevad  kuid  ühendusest  sõltumatult  toimivad  seadmega  kohanduvad  mobiilirakendused.  PWA 
rakendust saab kasutada suvalise veebilehitsejaga. 

Pärimine (inheritance) ― Objektorienteeritud programmeerimise printsiip, mis võimaldab dek‐
lareerida  olemasolevast  baasklassist  (base  class)  tuletatud  klasse  (derived  class).  Tuletatud  klassid 
pärivad baasklassi omadused. 

RASA  (ruumiliste  andmete  statistiline  analüüs)  ―  õppeaine  LOOM.02.035.  Sama  lühendit 
kasutatakse  ka  selles  ja  veel  mõnes  teises  õppeaines  soovitatud  õpik‐käsiraamatu  ja 
veebikalkulaatori puhul. 

Representational state transfer (REST) ehk RESTful web services ― Arvutisüsteemide ja Interneti 
infovahetuse ja ühilduvuse printsiibid, mille esitas Roy Fielding oma doktoritöös aastal 2000. Teenus 
on RESTful, kui see vastab järgmistele tingimustele: 1) serveri ja kasutaja osa on eraldatud; 2) kliendi 
ja serveri ühendus on seisundivaba (sessiooni andmeid hoitakse kasutaja seadmes, mitte serveris); 3) 
kasutaja  ja  vahendajad  saavad  serveri  saadetud  vastuseid  puhverdada;  4)  süsteem  on  kihiline 
(teenuse  teatud  osi  saavad  pakkuda  vaheserverid);  5)  serverid  saavad  kasutaja  arvutisse  saata 
rakenduskoodi  (nagu  JavaScript)  ja  rakendusi  (Java  applets);  6)  kasutajaliidesele  saadetavate 
andmete  vorming  on  lahutatud  andmete  vormingust  serveris.  Kasutajale  saadetud  andmetele 
lisatakse  nende  andmetega  manipuleerimiseks  piisavalt  meta‐andmeid.  Koos  iga  teatega  saab 
kasutaja  juhiseid,  kuidas  selle  teate  puhul  toimida.  Kasutaja  saab  viidad  parajasti  saada  olevate 
teenuste juurde, kuid ei pruugi saada teavet teenuse ülesehitusest. 



RSA  (Rivest–Shamir–Adleman) ― Sulgudes mainitud autorite  loodud krüptimisalgoritm, milles 
krüptimisvõti  on  avalik,  aga  dekrüptimisvõtit  hoitakse  kättesaadavana  vaid  šifreeritud  sõnumi 
saajale. 

Scaffolding ― Tarkvarakoodi automaatne genereerimine ASP.NET rakenduste loomisel. 

SDK (Software Development Kit) ― Tarkvara arendamise vahendite komplekt. 

SEO (Search Engine Optimization) ― Veebilehe optimeerimine otsingumootorite jaoks. 

SignalR ―  Tarkvaraliste  vahendite  kogum  suhtluseks  ASP.NET  serveri  ja  veebilehe  vahel, mis 
kasutab serveripoolset ja kasutajapoolset JS keelt. 

Silumine (debugging) ― Vigade otsimine ja eemaldamine tarkvara koodist. 

SMIL  (Synchronized  Multimedia  Integration  Language)  ―  W3C  poolt  soovitatav  XML  keeles 
veebianimatsioonide loomise formaat.  

SOAP  (Simple  Object  Access  Protocol) ―  XML  keelt  kasutav  andmevahetuse  standard.  SOAP 
sõnum koosneb päisest (Header) ka kehast (Body), mis on ühises ümbrises (Envelope). SOAP sõnumi 
parsimine on üldiselt aeglasem kui sama teabe edastamine JSON sõnumina. 

Sõltuvuse sisestus (Dependency injection) ― Objektide vahelise seose sisestamise võimalus ilma 
seost objektiklasside omadusteks kirjutamata.  

SVG  (Scalable  Vector  Graphics)  ―  W3C  poolt  soovitatav  XML  keeles  veebigraafika  loomise 
formaat. 

Tagasipostitus (postback) ― HTTP POST toiming samale veebilehele, mida kasutatakse   veebi‐
lehe uuendamiseks  vastavalt  kasutaja  sisestusele  või  valikutele.  Tagasipostitused on  iseloomulikud 
ASP.NET veebilahendustele. 

Teek (library) ― Alamprogrammide (klasside, struktuuride, meetodite  ja  funktsioonide) hoidla 
korduvaks kasutamiseks erinevates tarkvaraprojektideks. Teek ei ole iseseisvalt käivitatav. Teegifaili 
laiend on dll. 

Transact‐SQL  (T‐SQL)  ―  SQL  keele  laiendus,  mille  omanikud  on  Microsoft  ja  Sybase.  Kasu‐
tatakse  põhiliselt  rakenduste  ja  SQL  Server  andmebaasihalduri  vahelises  suhtluses.  Võimaldab 
kasutada lokaalseid muutujaid ja protseduure. 

Täppisajastusega  kompileerimine  (Just‐In‐Time  compilation,  JIT  )  ―  Koodi  dünaamiline 
teisendamine  programmi  töö  ajal  vahetult  enne  koodiosa  käivitamist.  Kombineerib  eelkompi‐
leerimise  ja  interpreteerimise  tehnoloogiaid.  Võimaldab  dünaamilist  ümberkompileerimist  prog‐
rammi töö käigus. .NET raamistik sisaldab nii JIT kompileerimise kui ka eelkompileerimise vahendeid 
(Native Image Generator, NGEN).  

UWP (Universal Windows Platform) ― Ühtne Windows platvorm erinevatele seadmetele.  

VB ― Programmeerimiskeel Visual Basic. Loodud  firmas Microsoft aastatel 1990‐1991 kombi‐
neerides  programmeerimiskeelt  Basic  ja  Alan  Cooperi  loodud  objektide  graafilise  lohistamise 
kasutajaliidest. Alates aastast 2002 toetab VB .NET raamistiku ja seetõttu kasutatakse ka nime Visual 
Basic .NET (VB.NET). 

VBA  (Visual  Basic  for  Applications)  ―  Tarkvaraskriptide  loomise  vahend,  mida  kasutatakse 
põhiliselt  MS  Office  rakendustes.  Viimati  uuendati  aastal  2010,  edasi  ei  arendata  ja  uuemates 
rakendustes enam ei kasutata. VBA programmid reeglina omaette ei toimi, kuid võimaldavad ühest 
Office programmist adresseerida ja kasutada teise Office programmi vahendeid ja faile. 

Veebiäpp  ―  Veebirakenduste  tüüp,  mis  suures  osas  toimib  kasutajapoolses  keskkonnas 
(veebilehitsejas). 



VS ― Tarkvara arendamise keskkond Visual Studio.  

W3C  (World  Wide  Web  Consortium)  ―  Rahvusvaheline  liikmesorganisatsioonide,  palgalise 
personali ja vabatahtlike huviliste ühendus veebistandardite loomiseks. 

WCF  (Windows  Communication  Foundation)  ―  Tehnilised  vahendid  Microsofti,  mis  võimal‐
davad  rakenduste  omavahelist  suhtlust  ja  andmete  automatiseeritud  edastust  ühest  rakendusest 
teise. Edastatavad andmed võivad olla binaarse voona või näiteks SOAP, XML, JSON vormingus.  

WebAssembly (Wasm) ― Binaarsed juhised virtuaalmasina juhtimiseks. 

Windows vorm (Windows Form) ― Vorm ehk dialoogiaken. Programmi kasutajaliidese osis. 

WML  (Wireless  Markup  Language)  ―  Mobiil‐märgistuskeel  XML  ja  HTML  keelele  tuginev 
lihtsustatud märgistuskeel mobiiltelefonidele. 

WPF  (Windows  Presentation  Foundation)  ―  Kasutajaliidese  objektide  kogum,  mida  saab 
kasutada nii Windows  rakendustes  kui  ka veebilahendustes. WPF objekte  saab  siduda andmetega, 
WPF sisaldab vektorgraafika, audio ja video edastamise elemente ning dokumentide lehekülgedena 
esitamist. 

Ühisklassid (Unified Programming Classes) ― Kõigis VS keeltes ühised objektiklassid. 

Ühiskäitus  (Common  Language  Runtime,  CLR)  ―  Ühtlustatud  tarkvara  toimimise  keskkond 
operatsioonisüsteemis  Windows,  mis  ohjab  mälu  kasutust,  ligipääsuõigusi,  protsesside  algust  ja 
nende peatamist.  CLR objektid  ja meetodid  kompileerivad  ise  oma    lähtekoodi  standardseks MSIL 
(Microsoft  Intermediate  Language,  lühidalt  IL)  teise  nimega  CIL  (Common  Intermediate  Language) 
keeleks.  

Xamarin ― Microsoft tarkvara kompilaator iOS Android platvormile jaoks, mis on loodud firmas 
Xamarin. 

XAML  (Extensible  Application  Markup  Language)  ―  XML  keele  arendus  spetsiaalselt  .NET 
rakenduste jaoks. Hääldatakse nagu "zammel". 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) ― HTML keele arendus, mis ühendab endasse 
ka XML süntaksi. XHTML nõuab märgiste rangemat vormistust, et tagada loetavus XML lehitsejates. 

XML  (Extensible Markup  Language) ―  Interneti  jaoks  optimeeritud  rakendustarkvarast  sõltu‐
matu  andmestruktuuri  kirjeldamise  keel  ja  universaalne  andmevorming  .NET  rakendustes.  On 
vormistuse osas rangem kui HTML olles tõstetundlik, nõudes kõigi märgiste sulgemist  ja  jutumärke 
kõigi atribuutide väärtuste ümber. 

XML veebiteenused (XML Web services) ― Tehnoloogia andmete ja päringute  interneti kaudu 
edastamiseks. 

 


