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Termit on kerätty eri lähteistä!

Luokitus 

(R=rauta, 

S=softa, 

Y=yleinen

, K=kiva 

tietää)

' apostrophe heittomerkki tai yläpilkku Y

- hyphen, minus, minus sign yhdysmerkki, vähennysmerkki Y

! exclamation mark, exclamation point huutomerkki Y

" quotation mark, quote lainausmerkki Y

#
crosshatches, hash mark, hash sign, 

number sign
ristikkomerkki Y

$ dollar sign dollari merkki Y

% percent sign prosenttimerkki Y

& ambersand, short and et-merkki Y

( )
opening parenthesis and closing 

parenthesis, round bracket
kaarisulut Y

(kirjan) nide book report tomus GEN

(lakimääräiset) varsinaiset käräjät district meeting by law lagtima ting GEN

(luku)kinkerit devotional event husförhör GEN

(oikeuden) muistikirja court notes tänkebok GEN

(paikannusta varten : tarkistettava 

paikannuksen asiantuntijalta) 
ddmmss.xxx - aammss.xxx GEN

(pois)pyyhitty, yliviivattu wipe out, strikethrough utsryket GEN

(pronomini) Te you (pronominet) Ni I/J GEN

(syli)kummi susceptrix fadder susc. GEN

(säätyläinen) talonvuokraaja arrendator arrendator arr GEN

(vihitty) kotona ilman juhla-asua vigd hemma utan skrud/hemma utan skrud hus GEN

(vihitty) kotona juhla-asussa vigd hemma med skrud/hemma med skrud hms GEN

* asterisk, multiplication sign tähtimerkki, kertomerkki Y

, comma pilkku Y

. full stop, period piste Y

.$$$ .$$$

Sovellusten tilapäisiä aputiedostoja ja tällaiset voi 

yleensä tarpeettomina poistaa. Varmistaudu, ettet ole 

minkäänlaisen moniajon alaisuudessa ja tiedoston 

päivämäärästä näet tarpeellisuutta. 

Y

.Z .Z

Yleinen FTP-palvelimissa käytetty tiedostojen 

tiivistystapa. Tiivistys on purettava GZIP-apuohjelmalla 

ennen kuin tiedostoja voidaan käyttää. 

Y

/ forward slash, right slash, slant, slash etukenoviiva, vinoviiva, kenoviiva Y

: colon semicolon = puolipiste (;) Y

; semicolon puolipiste ja colon = kaksoispiste (:) Y
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? question mark kysymysmerkki Y

@ at sign, at-sign, commercial at taksamerkki, miumau merkki Y

[ ] angle brackets, brackets, square brackets hakasulut Y

[EtunimiHän] [FirstHeShe] GEN

[Hän] [HeShe]/[SheHe] GEN

[Hänen] [HisHer] GEN

[HänEtunimi] [HeSheFirst] GEN

[Kuvaus] [Desc] GEN

[Kuvaus] [fromDesc] GEN

[Paikka] [Place] GEN

[Paikka] [inPlace] GEN

\ backslash, left slash takakenoviiva Y

^ caret, circumflex, exponent CTRL -merkki, diakriittinen merkki, korotusmerkki Y

_ underline character, underscore alaviiva Y

_DEFAULT.PIF _DEFAULT.PIF

Windows-käyttöjärjestelmän (3.0 tai uudempi) mukana 

tuleva PIF-tiedosto, joka sisältää asetukset DOS-

sovellusten ajamiseen, mikäli DOS- sovellukselle ei löydy 

omaa PIF-tiedostoa. 

S

{ } brace(s), curly brackets aaltosulku Y

~ tilde, tilde accent aaltoviiva, tilde merkki Y

¨ diaeresis, dieresis treema on diakriittinen merkki Y

´ single quote, acute accent heittomerkki Y

¿ invertede question mark Y

‘ inverted quotation mark käännetty lainausmerkki Y

¢ cent sign sentin valuuttamerkki Y

£ pound sign punnan merkki Y

¤ currency sign valuuttamerkki Y

¥ yen sign Japanin rahayksikön, jenin merkki Y

+ plus, plus sign plusmerkki Y

< less than pienempi kuin Y

= equal sign yhtäläisyysmerkki Y

> greater than suurempi kuin Y

± plus-or-minus sign plus-miinus merkki Y

« angle quotation mark, left Y

» angle quotation mark, right Y

÷ division sign jakomerkki Y

§ section mark, section sign pykälämerkki Y

© copyright sign kansainvälinen kopiointioikeusmerkki Y

® registered sign rekisteröity tavaramerkki Y

° degree sign asteen merkki Y

µ micro sign mikron merkki Y

¶ paragraph sign kappalemerkki joka syntyy kappaleenvaihdolla (Enter) Y
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‰ permile, pro mille sign promille, promillemerkki Y

0x 0x

Etuliite, joka ilmaisee luvun olevan heksadesimaalisessa 

muodossa, eli käyttää siis kantalukua 16. Alkunperin 

tätä merkintämuotoa käytettiin C-ohjelmointikielessä, 

mutta siitä se sitten vakiintui yleiseen käyttöön. 

K

¼ fraction 1/4 Yksi neljännes Y

½ fraction 1/2 Puolet Y

¾ fraction 3/4 Kolme neljäsosaa Y

10BaseT 10BaseT

Ethernet-lähiverkon kaapelointi, jossa käytetään 

kierrettyä parikaapelia. Neljällä johtimella saavutetaan 

parhaimmillaan noin kymmenen megabitin 

sekuntinopeus. Tämä tekniikka mahdollistaa ainoastaan 

rakenteen, joka on tähtimäinen ja työaseman etäisyys 

tähden keskipisteestä voi olla enitään sata metriä. 

R

2000-valmis tai -yhteensopiva 2000 compliant K

24-bittinen väri 24-bit colour
mahdollistaa 16,7 miljoonan värin esittämisen 

(täysvärikuva)
K

286-TILA, VAKIOTILA, STANDARD MODE 286-state

Windows-käyttöjärjestelmän käyttämä nimitys 286-

tilassa toimivasta Windowsista, joka ei osaa hyödyntää 

386-prosessorin ominaisuuksia. 

K

3,5" levyke microfloppy disk kutsutaan myös nimellä korppu Y

386MAX 386max

UMB/XMS/EMS-muistinhallintaan tarkoitettu erillinen 

ohjelma, joka oli erittäin suosittu silloin kun MS-DOS ei 

vielä sisältänyt kunnollista muistinhallintaa. 

K

386-TILA, ENHANCED MODE 386-state

Windows-käyttöjärjestelmän (3.0 tai uudempi) 

käyttämä nimitys tilasta, jossa Windows käyttää 386-

prosessorin ominaisuuksia normaalia tehokkaammin. 

Esimerkiksi virtuaalimuisti, tehokkaampi moniajo ja 

virtuaaliset laite- ajurit. 

K

3D-mallinnus 3D modeling

Kolmiulotteisten kappaleiden tai tilojen tekemistä 

tietokoneella. Tällaisia ohjelmia ovat vaikkapa AutoCad, 

3D StudioMax. 

K

3D-äänimaailma 3D voice

Kolmiulotteinen tilavaikutelman sisältävä 

moniäänikanava. Tilavaikutelma tai efekti saadaan 

aikaan esimerkiksi lisäkaiutinpareilla ainostaan 

takakaiuttimilla

K

3M Minnesota Mining and Manufacturing

Amerikkalainen yritys, joka valmistaa paljon erilaisia 

paperi- ja muovituotteita. Esimerkiksi levykkeitä, nauha-

asemien nauhoja ja post-it tarroja. 

Y

4GL Fourth Generation Language Neljännen sukupolven ohjelmointikieli. Y
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5,25" levyke minifloppy disk kutsutaan myös nimellä lerppu Y

aakkoset, aakkosmerkki alphabet, alphabetic character
Luonnollisen kielen esittämiseen käytettävä kirjain. 

Suomessa A-Ö kirjaimet, amerikassa kirjaimet A-Z. 
Y

aakkosmosaiikkinäyttö alphamosaic display Y

aakkosnumeerinen alphameric, alphanumeric

Aakkosmerkein ja numeroin esitetty tieto. Ei sisällä 

muita merkkejä tai mitään ohjauskoodeja, esimerkiksi 

lihavointia tai sivunvaihtoja. 

Y

aakkosnumeerinen kenttä alphanumeric field Y

Aakkosnumeerinen merkistö alfanumeric

Alfanumeerinen merkistö. Sisältää sekä kirjaimia että 

numeroita. Yleensä vain A-Z, a-z ja 0-9 käsitetään 

alfanumeerisina merkkeinä, mutta joissakin yhteyksissä 

myös kontrollimerkit tai erikoismerkit käyvät.

Y

aakkostaa collate Y

aakkostieto alphabetic data Y

aaltoputki waveguide Y

aaltovastus characteristic impedance sähköoppi Y

aamusaarna morning sermon ottesång GEN

-aan, johonkin somewhere till GEN

aatelinen, aatelista sukua oleva nobilis adlig, av adlig stånd nbl GEN

aatelinen, aatelista sukua oleva nobilis adlig, av adligt stånd nob GEN

aatelis-, vaakunakirja vapenbrev GEN

aateliskartano, säteri sätesgård GEN

aateliskirja sköldebref GEN

aatelis-suku the noble family ätt GEN

aateliton commoner ofrälse ofr. GEN

aavistamaton unexpected Y

abios advanced bios

IBM:n valmistamissa PC-yhteensopivissa tietokoneissa 

oleva BIOS, jossa on 64 kilotavun ylimääräisen laajennus 

osoitteessa $E000- $EFFF. Kehitetty OS/2-

käyttöjärjestelmää varten ja mahdollistaa prosessorin 

toiminnan suojatussa tilassa (protected mode). 

Y

abortoi, keskeytä, kumoa abort, undo

Useista ohjelmista, varsinkin Windows-ohjelmista, 

löytyy kumoa- toiminto. Tällä toiminnolla käyttäjä voi 

perua edellisen toiminnon, esimerkiksi tekstin poiston. 

Jossain ohjelmissa (esimerkiksi WordPerfect) on 

monitasoinen kumoa-toiminto, jolla voi perua 

enemmän kuin yhden viimeisistä toiminnoista. 

Y

Absoluuttinen osoite, absoluuttinen URL, 

absoluuttinen viittaus
URL

Internet-resurssin viittaussijainnista riippumaton osoite, 

joka alkaa aina protokollalla. Esim. 

http://www.opasmedia.com/ tai 

http://www.internetopas.com/sanasto/.

Y
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absoluuttinen, ehdoton, ohittamaton absolut, absolute

Tietokoneet käyttävät usein numeroita erilaisten 

asioiden määrittelyyn, esimerkiksi väreissä. Silloin 

skaalan molemmista päistä löytyy ohittamaton raja, 

jota ei siis voi mitenkään ohittaa. Hyvin monessa 

tapauksessa rajat ovat 0 ja 255. 

Y

abstrakti luokka abstract class Olio-ohjelmointi, luokka josta ei voi luoda omia olioita Y

abstrakti metodi abstract method
Olio-ohjelmointi, määriteltyjä, mutta toteutumattomia 

metofeja
Y

abstrakti operaatio abstract operation
Olio-ohjelmointi, operaatio, jolle on määritelty liittymä, 

mutta ei toteutusta
Y

abstrakti tietotyyppi abstract data type
Olio-ohjelmointi, operaatioidensa kautta määritelty 

tietotyyppi
Y

Access Access
Liityntä, verkkoon pääsy. Esimerkiksi access-verkko on 

liityntä verkkopalveluihin tai rnuihin verkkoihin
Y

ACIA
Asynchronus Communication Interface 

Adapter

tahdistamaton yhteyden liitäntäpiiri, joka sisältää mm. 

UART-piirin ja kellogeneraattorin. Käytännössä liitetty 

jonkin toisen laitteen osaksi. 

Y

Active X Active X

Microsoftin vastaus Sunin Java -appletille. Active X-

ohjelmia voidaan tehdä esimerkiksi Visual Basicilla, 

C++:lla. Active X-komponentit voivat sisältää kuvaa, 

ääntä, pelejä yms. Komponentit määritellään HTML:ssä 

samaan tapaan kuin Java -appletit.

Y

A-D Analog-digital

Tarkoittaa analogisen signaalin muuttamista 

digitaaliseen muotoon, esimerkiksi waveform-

äänitiedostojen nauhoittamista kovalevylle. 

Y

ADA Ada

Yhdysvaltain puolustusministeriön toimeksiannosta 

1970-luvun lopulla kehitetty alun perin 

systeemiohjelmointiin tarkoitettu yleinen lausekieli. 

Nimi on annettu Charles Babbagen 1800-luvulla 

rakentaman ensimmäisen tietokoneen ensimmäisen 

ohjelmoijan, lordi Byronin tyttären Adan mukaan. 

Y

ADAPSO
Association of Data Processing Service 

Organizations
Amerikkalainen ATK-alan palveluyritysten järjestö. Y

ADC analog to digital chip
Mikropiiri, joka muuntaa analogisen signaalin 

digitaaliseen muotoon. Käytetään yleensä äänikorteissa. 
Y

adjutantti adjutant adjutant adjut GEN
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ADOBE Adobe

Suuri amerikkalainen tietokonealan yritys, joka on 

keskittynyt lähinnä graafisten sovellusohjelmien 

tekemiseen PC- ja Macintosh- tietokoneille. Kuuluisin 

sovellusohjelma on ehkä Adobe Photoshop, joka 

tunnetaan ympäri maailmaa kuvien käsittelyn 

monitaiturina. Tunnetaan myös laserkirjoittimien 

sivunkuvauskielen, PostScript:in, tekijänä. Samalla alalla 

työskentelevät Aldus ja Adobe yhdistyivät vuonna 1994. 

Y

Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat GEN

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

Laajakaistaliittymän tyyppi, joka mahdollistaa nopean 

tiedonsiirron palveluntarjoajalta kuluttajalle. 

Vastaanottonopeus tämän tyyppisellä liittymällä on 4 

kertaa nopeampi kuin lähetysnopeus, mikä tekee 

ADSL:stä hyvän vaihtoehdon kotitalouksille ja pienille 

yrityksille. Tällä hetkellä vastaanottonopeus voi olla 

jopa 15Mb/s.

Y

ADSL, epäsymmetrinen digitaalisen 

aineiston tilaajapalvelu
Asymmetric Digital Subscriber Line

Tiedonsiirtotekniikka, joka parantaa perinteisen 

puhelinkaapelin tiedonsiirtonopeutta. Suuri osa 

kapasiteetista käytetään yleensä käyttäjälle päin tulevan 

tiedon siirtoon. Palveluntarjoaja määrittelee 

tiedonsiirtonopeuden palvelukohtaisesti. ADSL-

yhteyden tiedonsiirtonopeus voi olla yhteen suuntaan 1-

10 megabittiä sekunnissa. Asymmetrinen digitaalinen 

tilaajaliittymä mahdollistaa nopeat datayhteydet 

tavallista puhelinjohtoa pitkin tilaajalta operaattorille. 

Interaktiivinen digitaalisen aineiston tilaajapalvelu, jolla 

asiakas voi linjan kapeampaa kaistaa hyväksi käyttäen 

tilata aineistoa, joka välittyy nopeasti leveämpää kaistaa 

pitkin.

Y

ADSL2+ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL+)

Uudempi kehitelty versio ADSL:stä. Sisäänpäin pystyy 

25Mb/s nopeuteen ja mahdollistaa myös useamman 

linjan yhdistämisen, näin aina lisäten kapasiteettia.

Y

aerografi airbrush värityökalu Y

AFIPS
American Federation of Information 

Processing Societies
Amerikkalaisten ATK-käyttäjäyhdistyksien kattojärjestö. Y

AFP Appletalk Filling Protocol
Apple Macintosh -tietokoneiden lähiverkkojen käyttämä 

tiedonsiirtomenetelmä. 
Y

agentti agent

Tietokoneohjelma, joka toimii ihmiskäyttäjän puolesta 

tietyn profiilin perusteella. Agentti hoitaa Internetissä 

mm. sähköpostin reititystä ja valvoo verkkoliikennettä. 

agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma

Y
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aidonnus authentication

Esimerkiksi ohjelmiston aitouden tunnistaminen. 

Aidonnus viittaa menetelmiin, joita käytetään käyttäjän 

identiteetin todentamiseen. Aidontaminen tyypillisesti 

vaatii, että käyttäjä ilmoittaa nimen ja sanasanan 

todisteena identiteetistään. 

Y

aielukitus intend locking
Tietokannan taulun lukitus mahdollista 

päivitysoperaatiota varten
Y

aiemmin ollut pre-existent Y

aihe
context, design, topic, text, occasion, 

subject
Y

aihe motivation Olio-ohjelmointi Y

aihepiiri topic Y

aihetietokanta subject database Tietyn aihepiirin tiedot kokoava tietokanta Y

aiheuttaa create, involve Y

aiheuttaa throw Olio-ohjelmointi Y

aiheuttaminen generation Y

aika date, quite, rather, term, time Y

aika-annos, aika-annostus, aikaviipale time slice, time slicing

Osituskäytössä (esim. moniajossa) se aika, tavallisesti 

muutamia millisekunteja, joksi kukin käytettävä ohjelma 

saa kerrallaan suoritusvuoron keskusyksikössä. 

Y

aikaansaada establish Y

aikainen lintu early bird madon nappaaja Y

aikainen sidonta early binding Y

aikaisemmin, ennen
previously, earlier, in the past, sooner, 

heretofore, before
tillförne GEN

aikaisempi pre-existent, previous Y

aikaisempi avioliitto earlier marrigae förra giftet GEN

aikajana timeline GEN

aikakatkaisu timeout, time-out

Erityistoimen käynnistäminen automaattisesti, jos 

odotettua toimintaa ei määräajassa esiinny. Esimerkiksi 

siirtoyhteyden purkaminen tietyn ajan kuluttua 

viimeisen jakson lähettämisestä. 

Y

aikakirjat, historia chronicles, history books häfder GEN

aikakirjat, messukirja breviary tidebok GEN

aikakompressio time compression
äänenkäsittely, efekti, jossa äänen pituutta muutetaan 

äänen korkeutta muuttamatta
Y

aikaleima timestamp, time stamp

Tapahtuman tapahtumisajan aikatiedon ilmaisemiseen. 

Tapahtumatietoon tai esimerkiksi tiedostoon liitetty 

tieto käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti myös 

käyttäjästä. 

Y

aikana during Y
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aikapommi time bomb ohjelmaan lisätty vahinkotoiminto Y

aikasarja time series
Tilastomatematiikka, sarja muuttujan arvoja, jotka on 

mitattu säännöllisin väliajoin
Y

aikataulu, aikataulukaavio schedule, schedule chart usein PERT kaavio Y

aikataulutus scheduling projektinhallinta Y

aikatieto datatime Aikatietoa esittävä SQL-tietotyyppi Y

aikavyöhyke time zone Y

aikaväli interval SQL-tietotyyppi ajanlaskentaa varten Y

aikojen (map eli latter day saints) day GEN

aikomus purpose Y

aina always GEN

aina päällimmäisenä always on top Y

ainaiselle muistolle ad perpetuam till ständig åminnelse A.PM. GEN

aine material Y

aineettoman omaisuuden omistusoikeus IPR, intellectual property right yleisesti sopimuksissa Y

aineisto material Y

aineosa element Y

ainoa singular Y

ainoa only, sole, one and only, exclusive enda. Unicus GEN

ainutlaatuinen unique Y

aitaus, palsta gärde GEN

aito genuine, TRUE Y

aitta fence, pen, corral, box, bar, in-/exclosure visthus GEN

aivan quite Y

aivoriihi brainstorm, brainstorming Y

ajaa execute, submit ohjelma Y

ajaa kirjoitinta drive a printer, run kirjoitinta ym. Y

ajaa kyselyn run query Y

ajaa näyttökorttia drive a video board Y

ajaa ohjelma uudelleen, uusinta re-execute, re-execute a program Y

ajaksi for Y

ajallaan just in time
JIT, Laatujohtaminen, JOT on juuri oikeaan tarpeeseen -

toimintatapa
Y

ajallinen ristiriitaisuus temporal inconsistency
Tietokanna tapahtumakäsittelyssä tietojen muuttumista 

jatkuvasti
Y

ajaminen execution makron, ohjelman ym Y

ajan loppuminen timeout Y

ajan tasalla oleva updated Y

ajanhaaskausohjelma fritterware Y

ajanjakso term Y

ajankohta date Y

ajankohtainen actual, current Y
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ajankäytön johtaminen time based management, time TBM systeemityö, Systeemityö Y

ajantasainen real time Y

ajanviete entertainment Y

ajanvieteohjelma
entertainment software, recreational 

software
Y

ajanvietettä entertainment Y

ajastin clock, timer Y

ajastuksen ylläpito timing recovery Y

ajastus scheduling, timing projektinhallinta, ajoittaa esim. esitys Y

ajatellaan ääneen thinking-aloud kommentoidaan ajatukset ääneen Y

ajatusviiva dash Y

ajatusviiva em dash pitkä ajatusviiva Y

ajatusviiva en dash em-viivasta puolta lyhyempi ajatusviiva Y

ajettava, ajettava tiedosto executable, executable file .EXE päätteinen tiedosto on ajettavissa Y

ajo job, run Y

ajoaika, ajohetki run time, runnig time Y

ajoittaa date, schedule, time asettaa ja näyttää kellonajan, päivämäärän ajoittaminen Y

ajoittainen periodical Y

ajoitus timing Y

ajoituskaavio timing chart Y

ajokappale instance ohjelman osa Y

ajoluettelo active task list Y

ajomoduli absolute program module, load module
Konekielinen ohjelma tai ohjelmajoukko, joka voidaan 

ladata muistiin ja suorittaa sellaisenaan.
Y

ajonaikainen muistinvaraus dynamic storage allocation
Muistin varaaminen ohjelman käyttöön tarpeen 

mukaan ohjelman suorituksen aikana. 
Y

ajonaikainen versio run-time version
ohjelmasta tehty pienempi versio, jolla ei voi kehittää 

sovellusta, mutta suorittaa voi
Y

ajonaikainen virhe runtime error Y

ajosarja run sequence
Usean koneajon muodostama kokonaisuus, jonka ajojen 

järjestys ja keskenäiset riippuvuudet on määritetty. 
Y

ajoympäristö execution environment Y

ajuri driver, handler

Tietokoneen ohjelma, joka tulkkaa tietokoneen ja sen 

oheislaitteiden (cd-soitin, scanneri, tulostin) keskinäistä 

keskustelua.  Käyttöjärjestelmään tai käyttöliittymään 

kuuluva siirräntälaitetta ohjaava ohjelma. Tukiohjelma, 

joka tarvitaan esim. PCI- ja USB-liittännäisten laitteiden 

asennuksessa.

Y

ajuri, kuski driver körsven (forman) GEN

ajuriohjain driver manager tietokannat Y
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akku accumulator, battery AC. Kannettavien laitteiden sähkönsyöttö Y

akkukäyttöinen
battery-powered, battery-operated, 

battery-operation
tietokoneen virranlähde Y

akkupakkaus battery pack Y

akseli axis, axes Y

aktiivikaiutin active loudspeaker Y

aktiivikohta hot spot Y

aktiivimatriisinäyttö active matrix display Y

aktiivinen active, current tiedosto, ikkuna, solu ym Y

aktiivinen ikkuna active window Y

aktiivinen kehys active border Y

aktiivinen käynnistyspartitio active partition Y

aktiivinen osio active partition käynnistyspartitio Y

aktiivinen otsikkorivi active title bar Y

aktiivinen otsikkoteksti active title text Y

aktiivisen tietueen osoitin current record marker Y

aktiivisena kytkettävä hot pluggable
verkkotermi, laitteen kytkentämahdollisuus ilman 

jännitteen katkaisemista
Y

aktivoida activate, select ohjelma, toiminto, valikko Y

akustinen kytkentä accosting coupling, acoustic coupling
Tietokoneen kytkentä puhelinverkkoon puhelimen 

luurin välityksellä. 
Y

akustinen modeemi acoustic coupler Y

akuuttiaksentti acute accent diakriittinen merkki ´, esimerkiksi é kirjaimessa Y

ala area alue Y

ala branch haara Y

ala department osasto Y

ala distance etäisyys Y

ala domain alaverkko Y

ala field kenttä Y

ala line viiva Y

ala range väliltä Y

ala region tienoo, ympäristö, alue Y

ala- lower, bottom, lour neder GEN

alabitti low-bit Y

alaikäinen underage minderårig, omyndig md GEN

alaindeksi subscript Y

alamainen subject Y

alamainen subject undersåte GEN

alamainen, nöyrä subject, humble underdånig GEN

alamuisti low memory
PC:n perusmuistista käytetty nimitys eli 640 kt alittava 

RAM-muisti
Y

alanuoli down-arrow Y
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alaosa bottom Y

alaosa, alaosassa bottom GEN

alaotsikko subtitle, sub-title Y

alas down Y

alasajo shutdown tietokannan ym Y

alaslaskettu katto false ceiling kaapeleita varten, rakentaminen Y

alaspudotus, alaspudotusvalikko dropdown, drop down menu Y

alaspäin down Y

alaspäinyhteensopiva downward compatible Y

alaspäinyhteensopivuus
backward compatibility, downward 

compatibility
Y

alasveto dropdown Y

alasvetolista drop-down list box Y

alasvetovalikko
drop-down menu, pop up menu, pull-down 

menu
Y

alatason alustus low level formatting Y

alateksti, alatunniste footer

Jokaisen sivun alareunaan tulostuva samanlainen teksti, 

johon voivat sisältyä sivunumero ja aineiston 

yksilöintitunnus.

Y

alatunniste  report credits GEN

alatunnistetiedot credit information GEN

alavalikko cascading menu Y

alavasen/-oikea botton left/right GEN

alaviite footnote

Tekstin osa, joka sivutuksessa tai tulostuksessa siirtyy 

erilleen tiettyyn kohtaan sivua, tavallisesti alareunaan, 

ja johon normaalisti on viittaus tekstissä. 

Y

alaviitta footnote reference Y

alaviivamerkki underbar Y

aldus Aldus

Amerikkalainen tietokonealan yritys, joka on keskittynyt 

graafisten sovellusohjelmien tekemiseen PC- ja 

Macintosh- tietokoneille. Tunnetaan Aldus Pagemaker 

julkaisuohjelmasta. Aldus ja Adobe yhdistyivät vuonna 

1994.

Y

alempana lower, lour infra GEN

alempana, jäljempänä lower, thereinafter nedan GEN

alempi low, lower nedre GEN

aleneminen descent Y

alentaa demote Am sotilastermi, arvossa Y

alentaa suoritustehoa degrade performance suoritustehoa Y

alfanumeerinen alphanumeric Y
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ALGOL Algorithmic Language

Kansainvälisen yhteistyön tuloksena 1960 julkaistu 

algoritmien esittämiseen ja erityisesti teknistieteelliseen 

laskentaan tarkoitettu lausekieli, jonka periaatteet, 

kuten lohkorakenne, ovat useimpien nykyisten 

lausekielien pohjana. Tästä kielestä kehitetty mutta siitä 

huomattavasti eroava Algol 68 on IFIP:in suunnittelema, 

1969 julkaistu lausekieli, joka tunnetaan erityisesti 

systemaattisesta määrittelystään. 

S

algoritmi algorithm

Joukko toimintaohjeita, jotka esittävät äärellisen sarjan 

toimia tehtävän suorittamiseksi tai ratkaisemiseksi.  

Yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma 

ratkaistaan

Y

algoritminen monimutkaisuus algorithmic complexity Y

algoritminen tavutus algorithmic hyphenation Y

algoritmit algorithms kasvatustiede Y

alhaalta ylös bottom-up Y

alhainen, vähäinen low, minor, little, mild nedrig GEN

alias alias
lyhenne, joka viittaa toiseen nimeen esim. Lempinimi tai 

lyhenne
Y

alias, aliasnimi  (tunnettu myös nimellä, 

toiselta nimeltä) 
aka, alias GEN

aliasnimi alternate name GEN

alihakemisto sobfolder, subdirectory Toisen hakemiston sisällä oleva hakemisto. Y

alijärjestelmä subsystem Y

alikaavio subschema, subscheme
Näkemys tietokannan rakenteesta. Yhden ohjelman 

käytettäväksi tarkoitetun tietokannan osan kuvaus. 
Y

alikysely subselect, subquery
Tietokannassa kyselylause joka on kirjoitettu toisen 

lauseen sisään
Y

alilomake
multiple-file screen, multiple-record 

section, sub form, subform
Y

aliluokka subclass, descendant class, child class
Olio-ohjelmointi, periytymishierarkiassa jonkin muun 

luokan alapuolella oleva luokka, perii yliluokan
Y

aliohjelma function
Olio-ohjelmointi, hoitaa tietyn sille annetun tehtävän 

ohjelmassa
Y

aliohjelma subprogram, subroutine
Osatehtävän suorittava ohjelmamoduuli, jota toinen 

ohjelmamoduuli kutsuu. 
Y

aliohjelmakirjasto subroutine library Y

aliohjelmakutsu subroutine call Y

aliohjelman näkymä procedure view Ohjelmointi Y

alipuu subtree Y

alipäästö low-pass Tietoliikenne Y
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alipäästösuodatin low pass filter, bandpass filter

äänitermi, tietoliikennetermi=päästää rajataajuuden 

alapuoliset äänitaajuudet lävitse ja vaimentaa 

rajataajuutta korkeampia ääniä

Y

alirutiini subroutine Y

alitapahtumakoodi minor code Y

alitoiminto sub procedure Y

alituinen continuous Y

alivalikko submenu Y

aliverkko subnet verkkotermi Y

Aliverkko Subnetwork

Aliverkon muodostavat yleensä fyysisesti lähekkäin 

olevat tietokoneet, joilla on IP-osoitteissa samat kaksi 

tai kolme ensimmäistä numeroa.

Y

aliverkkojen tietoliikennekäytäntö IP, internet protocol
tietoliikennekäytäntö, osi-mallissa verkkokerroksen 

reitittävä käytäntö
Y

aliverkon maski, aliverkon peite netmask, subnet mask
verkkotermi, määrittää verkon jakoa pienempiin 

aliverkkoihin
Y

alivuoto loss of significance, underflow Y

alkaa start Y

alkaa aikaisintaan start no earlier than projektinhallinta, SNET Y

alkaa näkyä fade in elokuvat & radio Y

alkaa viimeistään start no later than projektinhallinta, SNLT Y

alkeis- primary Y

alkeismuuttuja primitive variable Olio-ohjelmointi Y

alkeisoperaatio atomic operation Osiin jakautumaton operaatio Y

alkeistietotyyppi primitive data type Olio-ohjelmointi Y

alkeistyyppi primitive types Olio-ohjelmointi Y

alkio element, item matematiikka, Tietueen kenttä tai monikon sarake Y

alkiografiikka vector graphic vektorigrafiikka koostuu useista olioista Y

alkiotyyppi element type Olio-ohjelmointi Y

alku intro, start Y

alku- initial hakemisto ym Y

alku top GEN

alkuaan originally alunperin Y

alkuarvo initial value relaatiotietokannan kentän alkuarvo Y

alkuasetus setup esim. Parametroida Y

alkuasetusmuisti setup memory Y

alkuhakemisto initial directory Y

alkuilmiö header ylätunniste Y

alkukieli source language
Kieli, jolla ohjelma kirjoitetaan eli ohjelman 

alkuperäinen kieli esim. Cobol
Y

alkukielinen ohjelma source program Y

alkukoodi source code Y
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alkukulma home corner ruudun vasen yläkulma Y

alkukääntäjä precompiler Y

alkulataus boot, booting, initial program load (IPL)
tietokoneen käynnistys eli boottaus, tietokoneen 

käynnistyessä tapahtuvat toiminnat, IPL
Y

alkulatausohjelma initial load program Y

alkumerkki load point Y

alkumoduli source module Y

alkunimiö header label Pääotsikko Y

alkunimiön aloitusmerkki start of header SOH Y

alkuperäinen genuine Esim. Ohjelmiston aitous Y

alkuperäinen native, original, primary tiedostomuoto ym Y

alkuperäinen begin original GEN

alkuperäinen original originalis GEN

alkuperäinen laitteen valmistaja original equipment manufacturer OEM Y

alkuperäinen tiedosto original file Y

alkuperäinen tiedostomuoto native file format Y

alkuperäinen toimintatapa native mode prosessorin ei-emuloitu toimintatapa Y

alkuperäis- master, original Y

alkuperäislevyke master diskette, original diskette kopioinnin lähtökohtana käytetty levyke Y

alkuperän katoaminen loss of identity Tilanne jossa ei tunnisteta mistä tieto on peräisin Y

alkusyy principle Y

alkutahdistus preamble verkkotermi, Ethernet-kehyksen Y

alkutavut header bytes tietueen Y

alkutiedosto header file Y

alkutieto primary data, source data Y

alkutietue header record Y

alkutila initial state Olio-ohjelmointi Y

alkutosite source document Y

alkutuotanto primary production Y

alkuunpano initiation Y

alla below under GEN

alla, alle, alta below, under, over the sub GEN

allekirjoitettu omakätisesti manu propria (underskriven) med egen hand
m.p./mpri

a/mria
GEN

allekirjoittaa, allekirjoitus sign, subscribe, signature Y

allekirjoittanut signed undertecknad GEN

alleviivata, alleviivattu underline(d) Y

alleviivausmerkki underscore _ Y

allokoidun muistin vapauttaminen deallocation of memory Y

allokointi allocation
levytilan tai muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta 

varten
Y

almanakka calendar Y
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almu charity, alms, dole nådepenning GEN

aloita etsiminen start navigation Y

aloite initiative Y

aloitejärjestelmä suggestion scheme Y

aloitekyky, aloiteoikeus initiative Y

aloittaa start, to begin Y

aloittaa uudelleen restart Y

aloittelija, aloitteleva tietokoneen käyttäjä
computer novice, computer tyro, newbie, 

novice
Y

aloittelijan taso entry level Y

aloitus inauguration, opening, start Y

aloitus tiettynä päivänä must start on projektinhallinta, MSO Y

aloitus tiettynä päivänä tai aiemmin start no later than projektinhallinta, SNLT Y

aloitus tiettynä päivänä tai myöhemmin start no earlier than projektinhallinta, SNET Y

aloituskoko initial size Y

aloituspäivä start date projektinhallinta Y

aloitussivu start page
WWW-sivu, joka on määritetty latautumaan esiin, kun 

selain käynnistetään
Y

Aloitussivu Home

Aloitussivu on sivu, joka avautuu ensimmäisenä näkyviin 

kun selain käynnistetään. Aloitussivun asetuksia voi 

vaihtaa selaimen valikosta Työkalut / Internet-

asetukset.

Y

alt (näppäin) alt GEN

altistus exposure
Uhkaavan vahingon suuruuden ja sen sattumisen 

todennäköisyyden tulo. 
Y

alt-näppäin alt key vaihtoehtoinen valinta = alternative Y

ALU arithmetic / logical unit

Mikroprosessorin laskentaosa, aritmeettis-looginen 

yksikkö. Ei tarkoita erillisista matematiikkaprosessoria, 

vaan normaaleissa prosessoreissa sijaitseva 

numerotietoa käsittelevä osa. 

Y

alue area kts. Ala Y

alue circuit piiri Y

alue domain
toimiala, kenttä, alue, luokka, vaikutuspiiri, 

verkkotunnus
Y

alue range arvoalue väliltä Y

alue realm ala, alue, piiri, valtakunta Y

alue region kts. Ala Y

alue scope näkyvyysalue, ulottuvuus, ala Y

alue space väli, tila, paikka, välilyönti Y

alue zone vyöhyke, alue, rajattu, kaavoitettu Y

alue region GEN
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alueellinen regional paikallinen, alueellinen Y

alueellinen teleyritys Regional Bell Operating Company RBOC Y

aluenimijärjestelmä domain name system verkkotermi, DNS Y

aluevalinta marquee Y

alueverkko metropolitan area network MAN Y

alueverkko wide area network WAN Y

alunperin originally Y

alusta chassis runko jolle tietokoneen keskusyksikkö rakennetaan Y

alusta platform, reset laite tai käyttöjärjestelmä, jossa ohjelmisto toimii Y

alustaa format

Levyke pitää alustaa, ennen kuin sille voidaan tallentaa 

tietoa. Alustamisen yhteydessä levylle luodaan 

tiedostokirjanpito, magneettiset urat ja sektorit. 

Y

alustaa initialize, initialise kovalevy Y

alusta-alkuun start-to-start
projektinhallinta, SS, tehtävät voidaan aloittaa 

samanaikaisesti
Y

alustaja constructor
Olio-ohjelmointi, operaatio, jonka avulla alustetaan 

luokan ilmentymät
Y

alusta-loppuun start-to-finish
projektinhallinta, SF, tehtävä on oltava voimassa kunnes 

uusi tehtävä on valmis
Y

alustettu formatted, initialized levy Y

alustuksen määritys default definition Relaatiotietokannan sarakkeelle annetaan oletusarvo Y

alustus initialization, initialisation Olio-ohjelmointi, alkuarvojen asettaminen Y

alustuslohko initialization block Olio-ohjelmointi Y

alustusmerkit init string Y

alustusoperaatio constructor
Olio-ohjelmointi, operaatio, jonka avulla alustetaan 

luokan ilmentymät
Y

alustustiedosto
configuration file, initialization file, setup 

file
ohjelman Y

amerikkalainen merkkikoodi standardi
American standard code for information 

interchange

ASCII, Standardoitu bittiesitys merkeille tietokoneessa. 

ASCII-tekstitiedosto ei sisällä ohjausmerkkejä 

(lihavointia yms)

Y

ammatti profession, occupation, career, craft professio GEN

ammattikuntalaitos skåväden GEN

ammattivero näringsöre GEN

ampeerimittari ammeter Y

analogiakone analog computer

Tietojenkäsittelylaite, jossa luvut ja muuttujien arvot 

esitetään analogisten fysikaalisten suureiden avulla. 

Esimerkiksi sähkön jännitteen avulla. 

Y

analogi-digitaalimuunnin analogue-digital converter Y
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analoginen analog (am), analogue (br)

Analoqinen teknologia esittää tietoa eritaajuisina tai 

amplitudisina (jännitearvoiltaan eri korkuisina) 

signaaleina. Luonnollinen, käsittelemätön informaation 

olomuoto, digitaalisen vastakohta. Perinteinen 

kirjoituskone on analoginen. Myös ääniaallot ovat 

puhtaita luonnollisia aaltoja, mutta digitaaliseen 

muotoon muutettaessa ne pilkotaan näytteiksi. 

Y

Analoginen Analogical

Äänitaajuuteen perustuva lähetystapa. Sähköinen 

tiedonsiirto, jossa tietyn taajuiseen kantoaaltoon 

lisätään signaaleja muuttamalla aallon taajuutta tai 

amplitudia. Radiolähetykset sekä puhelin- ja 

modeemiyhteydet käyttävät analogista tiedonsiirtoa.

Y

analoginen monitori analog monitor Y

analogisesta numeeriseen analog-digital A/D Y

analysaattori analyzer Y

analysoida analyse (br), analyze (am) Y

analysoija analyst Y

analysointilaite analyser, analyzer Y

analyysi analysis systeemityö Y

Ancestral file (ei käännetä suomeksi) ancestral file GEN

Ancestral file -numero ancestral file number GEN

Ancestral File ancestral File GEN

Ancestral Quest (ei käännetä suomeksi) ancestral Quest GEN

Ancestry (silloin kun viittaa Ancestry Family 

Treehin) 

ancestry (silloin kun viittaa ancestry Family 

treehin) 
GEN

Ancestry Online Family Tree ancestry Online Family tree GEN

anfangi anfang
kappaleen iso alkukirjain (korkeus usein kaksi, kolme 

riviä)
Y

animaatio animation, animate Havainnollistaminen liikkuvan kuvan avulla Y

ankara strict Y

ankara very hard Y

ankka duck Hymiö:    {:V Y

Ankkuri Anchor
Alue hypertekstissä, joka on HTML-koodissa merkitty 

linkin lähteeksi tai kohteeksi.
Y

anneliike data communication Y

annesiirto
data exchange, data transfer, data 

transmission
Y

annesiirtokeskus data switching exchange Y

annettu paikka datus locus given plats d.l GEN

anneverkko data transmission network Y

anneyhteys data link tiedonsiirtoyhteys Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 18 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

anoa apply Y

anodi anode fysiikka, dioidin positiivinen elektrodi, kts. cathode Y

anomus application Y

anomus application petition GEN

anomus supplik GEN

anomusdiaari supplikdiarium SD GEN

Anonyymi FTP Anonymous File Transfer Protocol

Tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa käyttäjän 

kirjautumisen FTP-palvelimelle. Yleensä 

käyttäjätunnukseksi annetaan sana "anonymous" ja 

salasanaksi käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjä voi 

hakea tiedostoja palvelimelta ilman käyttäjätunnusta. 

Tiedonsiirto ei tapahdu kuitenkaan nimettömänä, koska 

palvelimen ylläpitäjä voi seurata palvelimen käyttäjiä 

osoitteen avulla.

Y

anonyymi tiedon/tiedostonsiirto anonymous FTP

Internet FTP-tiedonsiirron muoto, jossa 

käyttäjätunnukseksi annetaan sana ANONYMOUS ja 

salasanksi oma sähköpostiosoite. Osoitteesta FTP-

palvelimen ylläpitäjä voi seurata palvelimella käyneitä 

vieraita, joten tiedostojen siirtäminen ei nimestään 

huolimatta tapahdu nimettömänä. 

Y

anonyymikäyttö Anonymous and Guest Log In 

Palveluja voidaan tarjota käyttöön ilman minkäänlaista 

aidonnusta. Näin tehdään yleisesti esimerkiksi FTP-

yhteyskäytännön yhteydessä anonyymikäytön 

sallimiseksi. Jotkin muut järjestelmät tarjoavat erityisen 

käyttäjätunnuksen nimeltään "guest", tavallisesti siten, 

että tämän tunnuksen käyttöoikeudet ovat rajoitetut. 

Y

anonyyminimi anonymous user identity Y

anonyymipalvelin anonymity server

Sähköpostin käsittelyohjelma, joka poistaa alkuperäisen 

lähettäjän nimitiedot ja korvaa ne numerokoodilla. 

Koska nimitiedot on postettu, lähettäjän todellinen 

henkilöllisyys ei näy viestin vastaanottajalle. Tämä on 

herättänyt myös kritiikkiä, koska anonymiteetin suojissa 

voidaan välittää moraalisesti tai lainsäädännöllisesti 

arveluttavaa tietoa. Eräs tunnetuimmista tälläisistä 

palvelimista sijaitsee suomessa (anon@penet.fi) 

Palvelin, jonka kautta verkon käyttäjä voi liikkua 

verkossa tuntemattomana

Y
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Anonyymipalvelin Anonymous Server

Internetin palvelinkone, joka korvaa mm. 

sähköpostiviestin lähettäjän nimitiedot numerokoodilla. 

Mahdollistaa viestien lähettämisen nimettömänä.

Y

anoppi mother in law svärmor

sm, smod, 

smor, 

svm, sv:m, 

svmor, 

svmr, 

svärm

GEN

ansa, jalkapuu stock GEN

ansaita, ansaittu deserve, deserved Y

ANSI, ANSI-MERKISTÖ American National Standard Institute

ANSI on amerikkalainen standardointijärjestö. Se on 

laatinut mm. ANSI-merkistön, joka on kansainvälisesti 

hyväksytti merkkijärjestelmä ja joka otettiin käyttöön 

Windows-käyttöjärjestelmässä. 

Y

ansoittaa entrap
Sijoittaa tietosysteemiin valvottuja salaovia 

tunkeutujien ilmisaamiseksi. 
Y

antaa allocate, allow to, assign, issue, let, return Y

antaa deliver tehoa Y

antaa alkuasetukset kirjoittimelle initialize a printer Y

antaa etusija jllk favor, favour Y

antaa jatkua continue Y

antaa merkki motion, signal Y

antaa sysäys trigger Y

antaa uusi tunnus levyasemalle reassing a drive Y

antaa vuokralle utlega GEN

antaminen assignment levyaseman tunnuksen Y

antenni antenna Y

antennikäämi antenna coil digitointikynän Y

antenniristikko antenna grid digitointilaudan Y

anturi sensor
Laite joka antaa kohteen tilaa tai tapahtumia kuvaavaa 

dataa tietokoneelle
Y

API Application Program Interface

Joukko käyttöjärjestelmän tarjoamia palveluita. Yhdessä 

ne muodostavat systeemifunktioiden kirjaston, jota 

kutsutaan API- rajapinnaksi. 

Mikrotietokoneympäristössä API-palveluita ovat 

esimerkiksi lähiverkkojen käyttämiseen tarvittavat 

funktiot. 

Y

apina monkey Hymiö:    :- | Y
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APL A Programming Language

Klassisen matemaattisen merkintäjärjestelmän 

laajennukseen ja systematisointiin perustuva 

ohjelmointikieli, jonka on kehittänyt K.E.Iverson ensin 

kuvauskieleksi 1961 ja sittemmin yhteistyössä muiden 

kanssa tietokoneen osituskäyttökieleksi. 

Y

APM Advanced Power Management

Virransäästöjärjestelmä, joka sulkee akuilla toimivan 

tietokoneen osia silloin kun niitä ei tarvita sekä laskee 

kellotaajuutta virrankulutuksen vähentämiseksi. Myös 

Windows tukee tätä järjestelmää ja silloin 

Ohjauspaneeliin ilmestyy akun varaustilasta kertova 

kuvake, jonka avulla asetuksia voi muuttaa. 

Y

apostolinen uskontunnustus symbolum apostolicum den apostoliska trosbekännelse Symb. Ap. GEN

appi svärfar

svf, sv:f, 

svfad, 

svfr, swfd

GEN

applen sarjaväylä apple desktop bus port
Applen hidas sarjaväylä, johon kytketään hiiri, 

näppäimistö tms.
Y

Appletti Applet

Pienimuotoinen tietokonesovellus, joka on tehty esim. 

Java-ohjelmointikielellä. App on lyhenne sanasta 

application eli sovellus. Sovellus voidaan upottaa HTML-

koodiin.

Y

apu aid, help, service Y

apu- associate asso. prof. = apulaisprofessori tai dosentti Y

apu- auxiliary lisävaruste esim. Vahvistin Y

apukeino aid Y

apulaispappi adjunctus pastorsadjunkt
adj./adjun

ct.
GEN

apulaispappi adjunctus ministerii pastorsadjunkt

adj.m./adj

.min./adj.

minist.

GEN

apumies, kätyri hantlangare hantlangare hant GEN

apumuisti auxiliary memory, auxiliary storage Y

apuneuvo facility Y

apuohjelma service routine, utility program, utility Y

apuohjelma((t) utility, utilities, accessories

Ohjelma, joka suorittaa jonkun aputoimenpiteen. 

Apuohjelmat on tehty helpottamaan tietokoneen 

käyttöä sekä täydentämään tai korvaamaan 

käyttöjärjestelmän käskyjä. Käyttöjärjestelmän mukana 

tulee apuohjelmia ja niitä on saatavana valtava joukko 

eri ohjelmistomyyjiltä. Lisävarusteita...

Y

apuohjelmat ryhmä accessories group Y

apuprosessori, apusuoritin co-processor Y
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apupöytä clipboard Y

apuraportit, lisäraportit ??? auxiliary reports GEN

apuri personal digital assistant PDA on pieni tietokone jokapäiväisten asioiden hoitoon Y

apuri wizard Y

aputaulukko detail table Y

aputiedosto work file Y

aputoimet housekeeping Y

aputoiminnot utility function Y

apuvero gärd GEN

apuviivat grid, guides Y

apuväline tool systeemityö Y

apuvälineet utilities ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide Y

ARCHIE Archie database

Internet-verkossa toimiva tietokanta, joka sisältää 

tiedot eri FTP- palvelimissa olevista ohjelmista. 

Käyttäjät voivat kysyä Archielta, mistä FTP-palvelimesta 

etsitty tiedosto löytyy. 

Y

Archie Internet Archive Listing Service (Archie)

Internet-verkossa toimiva tietokanta, josta 

hakupalvelun (Archie) avulla voidaan hakea tiedostoja 

eri FTP-palvelimilta.

Y

argumentti argument
matematiikka, ohjelmointi, ohjelmalle annettu 

parametri
Y

aristella favor, favour Y

aritmeettinen keskiarvo arithmetic mean
Tilastomatematiikka, arithmetic mean ~ aritmeettinen 

keskiarvo
Y

aritmeettinen laskutoimitus arithmetic operation Y

aritmeettinen operaattori arithmetic operator Y

aritmeettinen siirto arithmetical shift Y

aritmetiikka arithmetic matematiikka Y

arka tieto sensitive data Y

arkinsyöttö form feed, sheet feed FF Y

arkinsyöttölaite
ADP, automatic document feeder, cut-

sheet feeder, sheet feeder
Y

arkipäivä weekday sarjanumero viikonpäiväksi Y

arkisto archival, archive, valet, file Y

arkisto arkiv GEN

arkisto häftebur GEN

arkisto  (tietojen säilytyspaikka) repository GEN

arkistobitti archive flag Y

arkistoida archive, file Y

arkistointi archiving Y

arkistointibitti archive bit Y
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arkistointijärjestelmä archiving system, filing system Y

arkistointikelpoinen archival quality Y

arkistointilevy archival disk Y

arkistointinauha archival tape Y

arkistoitu archived Y

arkistoitu perustieto true archival data
Arkistoinnin pohjamateriaali, toimii jalostuksen 

perustana
Y

arkistokelpoinen archival quality, archive quality Y

arkistokoodi  file id GEN

arkistolohko archive block Y

arkistolokitiedosto archive log file Y

arkistopalvelin archiving server Y

arkistotietokanta archival database Eri ajoilta olevien tietojen kokoelma Y

arkistotunnus, paikkamerkintä signum GEN

arkki(paperi) paper, sheet, cut-sheet paper Y

arkkidiakoni archidiaconus ärkedjäkne a. diac. GEN

arkkidiakoni archidiaconus ärkedjäkne archidiac. GEN

arkkitehtuuri architecture Rakentaminen, Systeemityö, Olio-ohjelmointi Y

arkun paikka kistrum GEN

arkunpaikka kistrum GEN

arkuus sensitivity Y

armollisella käskyllä på nådigaste befallning p.n.b GEN

ARPA Advanced Researh Projects Agency

Amerikkalainen tutkimuksien rahoitusorganisaation, 

joka perusti ARPANET-verkon, joka tunnetaan nykyisin 

INTERNET-verkkona. 

Y

ARPAnet ARPAnet

Internetin edeltäjä. Yhdysvaltain puolustusministeriön 

käyttöönottama verkko, jossa oli mukana lähinnä 

korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Toimi vuosina 1969-

90.

Y

artefakti artefact tuote, ihmisen tekemä teos Y

artelogia arteology
taito-oppi, tuotteiden suunnittelua ja valmistusta 

palveleva tutkimus
Y

artikkeli article, item, posting Y

arvioida evaluate, evaluation, measure, value laite, ohjelma ym Y

arvioida ilmaus evaluate an expression Y

arviointi evaluation Olio-ohjelmointi ja kasvatustiede Y

arviointi värdering GEN

arviointilaite evaluation unit Y

arviointiraportti evaluation report Olio-ohjelmointi Y

arvioitu värderats GEN

arvo value GEN
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arvo, arvoaste value, quantity, rank, state
Alkio, joka on esitettävissä tietokannassa, taloustiede: 

ulkomaankaupan asiakirjat
Y

arvo, hinta värde GEN

arvoalue domain

relaatiotietokannat, tarkoittaa relaation jonkin 

sarakkeen kaikkien mahdollisten ja sallittujen, 

tietyntyyppisten arvojen joukkoa

Y

arvojoukko domain

relaatiotietokannat, tarkoittaa relaation jonkin 

sarakkeen kaikkien mahdollisten ja sallittujen, 

tietyntyyppisten arvojen joukkoa

Y

arvojoukkoeheys domain integrity
Tietokannoissa vaatimus, että sarakearvot kuuluvat 

samaan arvojoukkoon
Y

arvojoukkorajoite domain constraint relaatiotietokannat Y

arvojärjestys hierarchy Y

arvoluettelo value constructor
Tietokannoissa lauseke, joka esittää rivin tai taulun 

sisällön
Y

arvoluokka class Y

arvon kasvattaminen sen antamisen 

yhteydessä
augmented assignment Y

arvonimeä mainitsematta salvo honoris titulo med utelämnade av titeln S.H.T GEN

arvonimeä mainitsematta salvo honoris titulo GEN

arvonimi title Y

arvoparametri value parameter Y

arvosana, todistus, valta vitsord GEN

arvoväli range Tietokannoissa arvoalue Y

ASCII
American Standard Code for Information 

Interchange

Koodijärjestelmä, joka määrittelee kirjaimet, numerot ja 

erikoismerkit tiedostonsiirtoa varten DOS-

käyttöjärjestelmässä. ASCII-koodeja on 7- ja 8- bittisiä. 

Koska 7-bitillä voidaan esittää vain 127 erilaista 

merkkiä, jouduttiin eri maissa poikkeamaan 

standardista kansallisten merkkien vuoksi (esimerkiksi 

ÖÄÅ). 8- bittiset ASCII-merkit välillä 128-255 

muodostavat nk. laajennetun ASCII-koodimerkistön. 

Niitä ei ole standardisoitu, mutta useimmat tietokoneet 

noudattavat koodisivun "American 437" mukaisia 

merkkejä. 

Y

ASCII
ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) 

Merkkistandardi sähköiselle tekstille. Suuri osa tekstistä 

Internetissä on ASCII-muodossa.
Y

asehuone, -varikko tyghus GEN

asekuntoinen vapenför GEN

asekuntoinen värbar GEN

asema condition Y

asema drive, station, unit esim. levyasema Y
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asema position, status Y

asema drive GEN

aseman tunnus drive specifier levy-aseman Y

aseman valitseva hyppylanka drive select jumper Y

aseman valitseva jumpperi drive select jumper Y

asemapaikka station Y

asemien määritys drive assignment Y

asemiesten luokka svenneklass GEN

asemoida lay out sivu Y

asemointi alignment tasaus Y

asemointi layout sivun Y

asemointi positioning Y

asenne attitude Y

asennettava tiedostojärjestelmä installable file system Y

asennettavissa oleva installable Y

asennettavissa oleva laiteajuri installable device driver Y

asennettu installed Y

asennettu kuvio installed pattern Y

asennus installation, install, setup laitteen, ohjelman ym Y

asennusajuri installation driver Y

asennuskisko mounting rail Y

asennuslevyke installation disk, setup diskette Y

asennusohjeet installation instructions, technical advice Y

asennusohjelma installation program, installer Y

asennuspalvelut installation services Y

asennuspohja chassis
auton,  runko jolle tietokoneen keskusyksikkö 

rakennetaan
Y

asennussarja kit Y

asennustuki installation aid Y

asennusvaihtoehdot installation options Y

asentaa install, mount, set up laite, ohjelma ym Y

asentaa osa mount a part osa ym Y

asentaa uudelleen reinstall Y

asentaja installer

Pieni ohjelmanpätkä, jolla vaikkapa rompulla olevia 

tiedostoja asennetaan tietokoneen kovalevylle. Tai 

tietokoneohjelman mukana tuleva asentajaohjelma, 

joka osaa sijoittaa ohjelman tarvitsemat palikat oikeisiin 

paikkoihinsa tietokoneen muistissa. 

Y

asentaminen install, installation laitteen, ohjelman ym Y

asepalvelija vapensven s:tien GEN

aseta set, setup Y

aseta set GEN
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asete setting Y

asetelma layout Y

asettaa apply, assign, set Y

asettaa compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

asettaa dimension taulukon koko Y

asettaa mount, put tietoväline laitteeseen Y

asettaa bitti set a bit ykköseksi Y

asettaa etukäteen preset Y

asettaa keskipisteeseen centre Y

asettaa oletukseksi set as default Y

asettaa sisäkkäin nest makro, rutiini ym Y

asettaa suoraan riviin align Y

asettaa uudelleen reset
ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin 

resetointia
Y

asettaa väärin misaligned komponentti Y

asettelu layout Y

asetukset options, settings Y

asetukset settings GEN

asetukset  voi olla muualla Legacyssä options GEN

asetukset, asetus setup GEN

asetus adjustment Y

asetus option, preference, setting, setup Y

asetus tyhjäarvoksi nullify, set null Sarakearvon asetus tyhjäarvoksi Y

asetusaika setup time Y

asetuskirja kollationsbref GEN

asetusnappi check box

Valintaikkunan elementti, jota napsauttamalla käyttäjä 

voi ottaa asetuksen käyttöön tai pois käytöstä tietyssä 

ryhmässä, jonka asetuksista voi olla valittuina useita 

kerrallaan

Y

asetusparametri option Y

asetustyö setup Y

asia hallitsijan ratkaistavaksi underdånig hemställan GEN

asia loppuunkäsitelty
ärendet färdigbehandlat, resolverat 

finaliter
res. fin. GEN

asia, riitajuttu sak GEN

asia, tiedosto, rivi, elementti ....riippuu 

tilanteesta 
item GEN

asiajohtaminen management systeemityö Y

asiakas client
Tietokannoissa, asiakas on tietokone, jossa käyttäjän 

sovellusohjelmaa ajetaan
Y

asiakas customer systeemityö, varsinainen asiakas Y
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asiakas/palvelin Client/Server

Asiakas/palvelintietojärjestelmäarkkitehtuuri, jossa 

tietojenkäsittelyvastuuta jaetaan edusta- ja 

taustaohjelmien kesken. Client / serverjärjestelmillä 

lisätään oleellisesti verkon kapasiteettia ja saavutetaan 

parempi tehokkuus. Järjestelmä, jossa sovellusksen 

käyttöliittymä on selvästi erotettu omaksi 

ohjelmakseen. Client (asiakas) huolehtii käyttöliittymän 

ylläpidosta ja pyyntöjen välityksestä verkon kautta 

serverille (palvelin), joka tekee varsinaisen työn. 

Client/Server-tyyppiset ratkaisut helpottavat 

erityyppisten koneiden, käyttöjärjestelmien ja 

ohjelmistojen yhteensovitusta, koska kaikki tiedot 

siirretään valikoidun protokollan määräämällä tavalla. 

Lähes kaikki Internetin palvelut perustuvat tähän 

tekniikkaan. Tämä vähentää verkossa liikkuvan tiedon 

määrää ja varmistaa erimerkkisten koneiden 

yhteensopivuuden. 

Y

asiakashallinta customer relationship management CRM Y

Asiakaskone Client

Tietokone, työasema tai pääte, jolla hyödynnetään 

toista samassa verkossa olevaa konetta kuten 

palvelinkonetta (server). Asiakaskoneelta muodostetaan 

yhteys palvelinkoneeseen tiedonsiirron ajaksi.

Y

Asiakaskone (läppäri tai pöytäkone) Customer computer
Asiakaskone  on peruskäyttäjän tietokone 

ohjelmistoineen.
Y

asiakaskortisto customer file Y

Asiakasohjelma Client program

Asiakkaan Internet-käyttöön käyttämä ohjelma, joka 

tarvitsee tuekseen palvelinkoneen. Esim. selain tai 

sähköpostiohjelma.

Y

asiakasohjelma, asiakas customer application

Monet tietojärjestelmät on nykyään toteutettu ns. 

asiakas-palvelin-tekniikalla. Asiakas(ohjelma) tarkoittaa 

yleensä käyttäjän koneessa toimivaa ohjelmaa, joka 

pyytää ja saa palvelua palvelinkoneessa olevalta 

ohjelmalta. Esimerkiksi sähköpostiasiakas(ohjelma) 

kysyy posteja postipalvelimelta, joka lähettää halutut 

tiedot asiakkaalle. Asiakas-palvelin-liikennöintiin 

käytetään molempien päiden tuntemaa 

yhteyskäytäntöä eli protokollaa. Ks. myös POP, IMAP 

Y

asiakasolio client object
Olio-ohjelmointi, se olio joka pyytää palveluita toiselta 

oliolta
Y
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asiakas-palvelin client server
Olio-ohjelmointi, tekniikka jossa asiakas käsittelee 

palvelimelta saamansa tiedon
Y

asiakassovellus client application Y

asiakas-toimittaja-suhde customer-supplier relationship Olio-ohjelmointi Y

asiakastuki customer support Y

asiakasvaatimus customer demand Laatujohtaminen, (QFD) Y

asiakirja certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y

asiakirja document, file, script tekstinkäsittelyasiakirja Y

asiakirja handling GEN

asiakirja, lähdekirjoitus urkund GEN

asiakirja, todistuskappale diplom GEN

asiakirjahallinto document management Y

asiakirjaikkuna document window Y

asiakirjaikoni document icon Windows:n asiakirjaikoni Y

asiakirjaluettelo, viraston osasto rotel GEN

asiakirjan kuulutus banns kungörelse GEN

asiakirjanhaku document retrieval Y

asiakirjasalkku briefcase Y

asiakirjasilppuri paper shredder Y

asiakirjat archive Y

asiakirjatiivistelmä document summary Y

asiakirjatuhooja paper shredder Y

asiakirjoilla todistaminen documentation Y

asiakirjoilla varustaminen documentation Y

asiakirjojen mukaan ex actis enligt dokument e.a. GEN

asiakirjojen mukaan ex actis GEN

asiakohtainen ad hoc Y
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asiakohtainen, tilanteesta kiinni Ad Hoc

Ad hoc on latinaa ja tarkoittaa "tätä (tarkoitusta, 

tehtävää) varten". Yleensä tarkoitetaan tiettyä 

ongelmaa varten räätälöityä ratkaisua, saatetaan viitata 

myös improvisoituun ja ennalta valmistelemattomaan 

ratkaisuun vastakohtana hyvin ja perusteellisesti 

suunnitellulle ratkaisulle.

Teoriaan lisättyä osaa saatetaan paheksuvasti kutsua ad 

hoc -lisäykseksi väittäen, että se on lisätty teoriaan 

ulkopuolisena lisäyksenä sen takia, että teoria ei 

muuten sopisi yhteen tosiasioiden kanssa.

Liike-elämän slangissa termiä käytetään myös 

yksittäisen kiireellisen tapauksen synonyyminä.

Y

asiamies agent agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma Y

asianhallinta case management Y

asiankulku scenario Olio-ohjelmointi, tietyn asian käsittelytavan kuvaus Y

asiankäsittely case processing Y

asianohjaus, asiankäsittely work flow
tietokannat, asiakirjojen käsittely oikeassa 

järjestyksessä lähiverkossa
Y

asianomainen, vastaavasti respective vederbörande, motsvarande resp. GEN

asiantuntemus expertise Y

asiantunteva käyttäjä expert user, knowledgeable user Y

asiantunteva, asiantuntija expert, knowledgeable Y

asiantuntijajohtoinen expert-driven Olio-ohjelmointi Y

asiantuntijajärjestelmä
advisory system, expert system, knowledge 

based system

Tietämyskanta, johon on tallennettu jonkin erityisalan 

tietoja.
Y

asiantuntijajärjestelmän runko expert system shell Y

asiapaperi certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y

asiapaperi, dokumentti document Y

asiasanaluettelo thesaurus Y

asiatiedot data käsiteltävässä muodossa oleva tieto Y

asiayhteys association Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus Y

asiayhteys context, in-context Y

askellisäys increment Y

askellus spacing Y

askellusruutu spin box Y
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askelpalautin
back space, backspace key, character 

backspace

BS poistonäppäin, poistaa kursorista vasemmalla olevan 

tai aktiivisen objektin
Y

ASP
Active Server Pages tai Application Server 

Provider (ASP)

Web-sivujen ohjelmointikieli, jonka avulla voidaan 

käyttää palvelimella olevia sovellusohjelmia.
Y

assembler lause assembly-language statement Y

assembler-käsky assembler statement Y

assembler-ohjelma assembler program Y

assembler-ohjelman rekonstruktio disassembly Y

assembler-ohjelmointikieli assembler code

Symbolinen konekieli, jota käytetään tietokoneen 

ohjelmointiin. Kieli on prosessorityypistä riippuvainen ja 

sitä käytettäessä täytyy tuntea mikroprosessorin ja 

mikrotietokoneen rakenne ohjelmoijan kannalta. 

Y

assosiaatiomuisti
associative storage, content addressable 

memory, content addressed storage
CAM Y

assosiatiivinen kätkömuisti associative cache Y

assosiatiivinen taulu hash table
Olio-ohjelmointi, taulukko, johon voidaan tallentaa 

suuria tietomääriä
Y

aste level, rate, state Y

asteikko dial, ruler, scale mittayksiköt, muuta mittakaavassa Y

asteitus calibration
näytön, skannerin, ohjelman ja tulostimien 

yhteensovittaminen
Y

asteluku degree relaation attribuuttien määrä Y

asua åbo GEN

asua vuokralaisena bo inhyses GEN

asuinkumppani signifigant other, SO Y

asuinrakennus, säteri sätesbyggnad GEN

asuintupa sätesstuga GEN

asukas incola GEN

asymmetrinen ulkoliitos asymmetrical outer join Y

asynkroninen modeemi asynchronous modem Y

asynkroninen tietoliikennesiirtomuoto/-

tapa
ATM, asynchronous communications

kahden laitteen välinen tiedonsiirtomenetelmä, 

nopeakytkentäinen tiedonsiirtostandardi
Y

Athanasiuksen uskontunnustus athanasianum symbolicum athanasianska trosbekännelsen A. Symb. GEN

Athanasiuksen uskontunnustus athanasianum symbolicum athanasianska trosbekännelsen At GEN

Athanasiuksen uskontunnustus athanasianum symbolicum athanasianska trosbekännelsen Ath. GEN

Athanasiuksen uskontunnustus symbolum athanasium Athanasianska trosbekännelsen Symb. GEN

atk ADP
automatic data processing, automaattinen 

tietojenkäsittely
Y

atk EDP Electronic Data Processing Y

atk informatics
Automaattinen tietojen käsittely. Tarkoittaa kaikkea 

tietokoneeseen liittyvää toimintaa. 
Y

atk:n hyväksikäyttö informatization Y
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atk:n leviäminen informatization Y

atk-ala computer trade Y

atk-askartelu hobby computing Y

atk-harraste hacking hakkerina toimiminen Y

atk-harraste hobby computing Y

atk-henkilöstö DP staff Y

ATKINS ATKINS Usein käytetty lyhennys ATK-instituutista. Y

atk-järjestelmä ADP system, IT system Y

atk-kirjoittaja keyboard operator, keypunch operator Y

atk-laboratorio computer-science laboratory Y

atk-laite ADP device, data processing unit, IT device Y

atk-laitteisto computer hardware, hardware kutsutaan myös nimellä kovo tai hardis Y

AT-klooni AT clone AT yhteensopiva tietokone Y

atk-messut computer fair Y

atk-ohjelmistokustantaja software developer, software publisher Y

atk-oikeus computer law Y

AT-KOMENNOT AT-commands

Hayes-yhtiön kehittämä ja myöhemmin epästandardisti 

laajentunut modeemien komentokieli. Lähes kaikki 

nykyään käytössä olevat modeemit osaavat AT-

komentokielen. 

Y

AT-komennot AT-commans
Epästandardi modeemien komentokieli, jota lähes 

kaikki modeemit käyttävät.
Y

atk-osasto
computer department, computer section, 

data-processing department
Y

atk-osasto IT shop Y

atk-palvelutalo service bureau Y

atk-palveluyritys computer service firm Y

atk-petos computer fraud Y

atk-postilokero computer mailbox Y

atk-päällikkö
data-processing manager, IT manager, 

system manager
Y

atk-rikos computer crime Y

atk-sabotaasi computer sabotage Y

atk-slangi computerese Y

atk-spesialisti computer specialist Y

atk-suunnittelija
DP analyst, DP designer, software analyst, 

computer analyst, analyst, ADP designer
Y

atk-suunnittelu analysis, DP design Y

atk-tehtävä computer task Y

atk-tietovarasto computer databank Y

atk-tukihenkilö computer-support person, support person Y

atk-tukihenkilöstö support staff Y
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atk-tutkija computer scientist Y

atk-vakoilu computer espionage Y

atk-väärennös computer forgery Y

AT-laajennuspaikka AT expansion slot 16 bitin väylälaajennuspaikka Y

ATM Asynchronous Transfer Mode
Nopea solunvälitykseen perustuva 

tietoliikennetekniikka
Y

ATM adobe type manager
Adobe:n kehittävä skaalattavien fonttien tekniikka. 

Hyvin paljon TrueType-fonttien kaltainen. 
Y

ATM Asynchronous Transfer Mode ( ATM)

Erittäin nopea tiedonsiirtomuoto, joka on vastaus 

räjähdysmäisesti kasvaneisiin tietoliikennemääriin. 

ATM:llä voidaan esimerkiksi siirtää tv-tasoista kuvaa.

Y

atm-solmu atm switch verkon komponentti Y

ATSC Advanced Television System Committee Amerikkalainen digitaalisen television jakelustandardi Y

atto atto a = 0,000 000 000 000 000 001 Y

attribuutti attrib, attribute, data member Olio-ohjelmointi, olion tiedon määritys eli ominaisuus Y

Attribuutti Attribute

HTML- tai XML-elementtien lisämäärite, jonka tyyppi ja 

arvot on määritetty dokumenttityyppimäärityksessä eli 

DTD:ssä.

Y

attribuutti nimi attribute tag Y

AT-tyyppinen kotelo AT-style case keskusyksikön Y

AT-yhteensopiva AT compatible tietokone Y

audioliitin audio bus liitin kovaääniselle tai kuulokkeille Y

AUI Attachment Unit Interface
Ethernet-lähiverkkokortin 10BASE5- kaapeliin 

tarkoitettu liitin (ns. "paksu Ethernet"). 
Y

aukeama spread lisäsivu tai haitarisivu Y

aukeama, lehti, lehdet folium, folia blad, sida, sidor fol GEN

aukeama, lehti, lehdet folia GEN

aukeama, lehti, lehdet folium GEN

aukikoodaus decoding, reserve engineering Y

aukko hole, slot Y

aukoton solid Y

aulis ready Y

AUP, käyttösäännöt Acceptable Use Policy

Joukko sääntöjä ja ohjeita, jotka esittävät enemmän tai 

vähemmän yksityiskohtaisesti odotuksia, jotka koskevat 

järjestelmien tai verkkojen asianmukaista käyttöä. 

Y
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autentikointi, autenttinen authentical

Käyttöoikeuden tarkastus eli käyttäjätunnistus. 

Tietokonejärjestelmän osa, esim. HY-PPP-

sisäänsoittopalvelu tai WWW-sivu voi tarkastaa 

käyttäjän oikeuden käyttää ko. palvelua. Tarkastus 

tehdään kysymällä palveluun liittyvää käyttäjätunnusta 

ja salasanaa. Yliopistolla autentikointiin käytetään 

pääasiassa mikroverkon tai unix-järjestelmän 

käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ks. myös 

Sisäänkirjautuminen, Mappi-posti 

Y

autio ödhe GEN

autio, tyhjä vastus GEN

autiotila ödeshemman GEN

AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.BAT

Käynnistysaseman (A: tai C:) päähakemistossa oleva 

tekstimuotoinen tiedosto, joka sisältää PC-DOS tai MS-

DOS käyttöjärjestelmän kokoonpanoon ja toimintaan 

vaikuttavia asetuksia. 

Y

automaatio automation Y

automaatiosopiminen auto negotiation
tunnistetaan laitteen porttiin kytkettävän 

verkkolaitteen liikennöintinopeus automaattisesti
Y

automaatti automation Y

automaattikytkin coupler Y

automaattiladonta automatic typesetting Y

automaattilisenssi click wrap license, shrink wrap license Y

automaattinen automatic Y

automaattinen aloitus autostart Y

automaattinen asennus automatic installation Y

automaattinen irrottautuminen implicit disconnect
järjestelmän automaattisesti tekemä 

tietokantakytkennän purku
Y

automaattinen juoksutus autoflow Y

automaattinen konfigurointi autoconfiguration Y

automaattinen korjaus auto correct, auto correct options Y

automaattinen kuvankäsittely computer graphics, graphic data processing Y

automaattinen lukitus automatic lockup Y

automaattinen muotoilu auto format Y

automaattinen muotoilu kirjoitettaessa auto format as you type Y

automaattinen nopeudentunnistus autonegotiation, autosence verkon hubin tai päätelaitteen portin asetus Y

automaattinen numero autonumber laskuri Y

automaattinen poisto auto-removal Y

automaattinen prosessinohjaus automatic process control Y

automaattinen tallennus autosave Y

automaattinen teksti auto text Y
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automaattinen tekstinkäsittely automatic text processing ATM Y

automaattinen teoria automata theory Y

automaattinen tiedonsyöttö auto-enter Y

automaattinen tietojenkäsittely
automatic data processing, electronic data 

processing
 ADP, EDP Y

automaattinen tilaajavaihde private automatic branch exchange PABX Y

automaattinen tunnistus auto negotiation
tunnistetaan laitteen porttiin kytkettävän 

verkkolaitteen liikennöintinopeus automaattisesti
Y

automaattinen tyyppimuunnos implicit conversion Olio-ohjelmointi Y

automaattinen verestys / virkistys auto-refresh Y

automaattinen yhteys automatic link Y

automaattisen korjauksen asetukset auto correct options Y

automaattisesti automatic Y

automaattisesti mukautuva autoswitching Y

automaattisesti toimiva autoexecuting Y

automaattiteoria automata theory Y

automaattivalinta autodial Y

automatisoida automate Y

automatisointi automation, automatization Y

automatisoitu tuotanto automated production Y

automerge AutoMerge AutoMerge ei käännetä  (Legacy tm) GEN

autuas, vainaja beatus salig, avliden b GEN

autuas, vainaja beatus salig, avliden bats GEN

autuas, vainaja beatus salig, avliden bs GEN

autuas, vainaja beatus salig, avliden bt GEN

autuas, vainaja salig salig, den döde s GEN

autuas, vainaja sahlig salig, den döde sahl. GEN

autuas, vainaja salig salig, den döde sal. GEN

autuas, vainaja beata, beatus, salig GEN

avaa open Y

avaa kansio open folder Y

avaa kirjaston open library Y

avaa kysely open query Y

avaa lomake open form Y

avaa raportin open report Y

avaa scripti open script Y

avaa sovelluksessa open with Y

avaa taulukko open table Y

avaaminen decrypting 

Toiminta, joka on vastakkainen tiedoston tai viestin 

salakirjoittamiselle ja jonka tarkoitus on saada esille 

alkuperäinen data sen käyttöä tai lukemista varten. 

Y
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avaimen täydellisyys entity integrity
tietokannan tauluille asetettava vaatimus, jonka 

mukaan avain ei saa sisältää tyhjäarvoja
Y

avaimenhaltija keyholder Y

avaimet käteen -järjestelmä turnkey system Y

avaimet tiedostojen salakirjoittamiseen ja 

avaamiseen
Keys Used to Encrypt and Decrypt Files 

Käyttääkseen salakirjoitusta peruskäyttäjän täytyy 

esittää jokin salainen informaatio datana, jota 

tavallisesti kutsutaan avaimeksi. 

Y

avain key
relaatiotietokannoissa rivin tunnus, jonka mukaan asia 

(tietue) on yksilöity
Y

avainaukko key slot Y

avainehdokas candidate key Olio-ohjelmointi, relaatiotietokannat Y

avainhaku key retrieval Y

avainharjanne keying tab naarasliittimessä oleva harjanne Y

avainkenttä key, key field
relaatiotietokannoissa rivin tunnus, jonka mukaan asia 

(tietue) on yksilöity
Y

avainkuva keyframe kuvasarjan alku-, loppu tai välivaihekuva Y

avainlevyke key disk levyke jolla voidaan käynnistää kopiosuojattu ohjelma Y

avainloveta key Y

avainrajoitus key limit Y

avainsana keyword, key word tiedonhaussa, ohjelmointikielissä ym Y

avainsanahaku keyword search Y

avainsanat key phrases Y

avainsanatiivistys keyword compression tiedontiivistystapa Y

avaintekijä key aspect, key element Y

avaintenhallinta key management Y

avaintenhallintajärjestelmä key management system Y

avasi opened by Y

avata decipher, decode, decrypt, open, turn on Y

avata kuvake deiconify Y

avata lukosta unlock Y

avata salasanasuojaus hack password protection hakkeroida Y

avata tiedosto open a file Y

avattava luetteloruutu drop down list Y

avattu viimeksi last access Y

avaus open Y

avautua spread lisäsivu tai haitarisivu Y

AVI AUDIO VIDEO INTERLEAVE

Multimedian tiedostomuoto, joka esittää vuorotellen 

ääniaineistoa ja liikkuvaa kuvaa. Myös yleisesti käytetyn 

Video for Windows - järjestelmän tiedostomuoto. 

Y

avio marriage konnubium GEN

avioero divorce GEN
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avioitunut, avioituneet, avioitui, vihittiin married GEN

avioliiton status marriage status "naimisissa", "eronnut", "sinetöity" ) GEN

avioliitto marriage gifte GEN

avioliitto marriage matrimonium GEN

avioliitto marriage äktenskap GEN

avioliitto marriage GEN

avioliittomuistio marriage notes GEN

avioliittoon jonkun kanssa till äktenskap med till äktenskap med t.ä.m. GEN

avioliittoon kuulutus lysning till äktenskap lysning till äktenskap lysn.t.äkt. GEN

avioliittoon vihityt married conjugati GEN

avioliittoon-, naimisiinmeno giftermål GEN

aviomies man äkta make m GEN

avionimi married name GEN

aviorikos stuprum GEN

avioton illegitimate illegitimus GEN

avioton natural oäkta GEN

avioton spurea GEN

avioton spurius GEN

avioton lapsi, äpärä notha, nothi, nothus
oäkta barn, utomäktenskaplig, 

utomäktenskapligt barn

not, o.ä., 

u.ä.
GEN

aviottoman lapsen isäksi ilmoitettu angiven meddelade som oä barnets far ang GEN

avoimen kommunikoinnin järjestelmä OSI, open systems interconnection kansainvälinen standardi Y

avoin blank, demonstrative, inline, open Y

avoin aliohjelma inline routine, open subroutine Y

avoin järjestelmä open system Y

avoin kaapelointijärjestelmä open cabeling system verkkotermi Y

avoin käyttö open shop operations Y

avoin lähdekoodi free software, open source ohjelman lähdekoodi on avoimesti kaikkien saatavilla Y

avoin lähetys open loop äänitermi Y

avoin opetusohjelma content-free software
kasvatustiede, opettaja voi käyttäessään muokata 

ohjelmaa
Y

avoin proseduuri inline procedure Y

avoin systeemikaava Open Systems Architecture Y

avoin velkakirja/valtakirja in blanco GEN

avoin verkkokaava Open Systems Architecture Y

avoin virtuaalioperaatio pure virtual Y

avorakenteinen openended Y

avosysteemi open system Y

avosysteemien liitäntämalli
Open Systems Interconnection Reference 

Model
Y

avotila real mode Y

avustaa help, support Y
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avustus aid Y

AZERTY-CLAVIER,  AZERTY-NÄPPÄIMISTÖ AZERTY-KEYBOARD
Ranskalaisissa tietokoneissa ja kirjoituskoneissa 

käytettävä näppäimistö. 
Y

Backbone Backbone

Laajakaistaisten yhteyksien verkko. Internet-

operaattoreita ja palveluntarjoajia toisiinsa yhdistävä 

suurinopeuksinen runkoverkko.

Y

Banneri Banner
Pieni Web-sivulla oleva mainos, jossa voi olla mm. 

animaatiota.
Y

Banneri banner

Mainoskuva, joka on www-sivulla. Yleensä banneri on 

linkki erilliselle mainossivulle eli banneria klikkaamalla 

pääsee mainostajan omalle sivulle.  

Y

BASIC
Beginner's All Purpose Symbolic Instruction 

Code

Helppotajuinen aloittelijalle tarkoitettu ohjelmointikieli. 

Yksinkertainen ja pahasti vanhentunut. 
Y

bassovahvistin bass boots äänitermi Y

Baud Baud
Vanha termi, jonka on korvaamassa termi bps eli bittiä 

sekunnissa.
Y

baudi baud

Tiedonsiirtonopeuden tai modulointinopeuden yksikkö, 

joka ilmaisee siirrettyjen bittien lukumäärän sekunnissa. 

(ilmaisee montako kertaa sekunnissa signaalin tila 

muuttuu)

Y

BBBS B' BULLETIN BOARD SYSTEM

Suomalainen purkkiohjelmisto, jonka nimi tulee 

todennäköisesti tekijän Kim Heinon 'B' kirjaimesta jota 

hän käyttää nimensä välissä. Monipuolinen ja laaja 

ohjelmisto, sisältää mm. täydellisen internet, fax, voice 

ja fidonet tuen. On helposti asennettavaksi 

monilinjaiseksi ja löytyy sekä dos- että os2-versioita. 

Sisältää myös täydellisen kielituen suomen, ruotsin, 

norjan ja englannin kielille. Shareware ohjelma, 

reksiteröityminen määräytyy linjamäärän mukaan 300 

markasta ylöspäin. 

Y

BBS Bulletin Board System (BBS)
Sähköinen ilmoitustaulu. Käyttö edellyttää usein 

palveluun liittymistä.
Y

BCD Binary Coded Decimal Binäärisesti koodattu desimaaliesitysmuoto. Y

beetaversio beta release, beta version ohjelman tai laitteen koeversio Y

Bell 103 Bell 103

Amerikkalainen Bell -yhtiön kehittämä standardi 

modeemien tiedonsiirton. Maksiminopeus 300 bps. On 

lähes kokonaan poistunut käytöstä. 

Y

Bell 212A Bell 212A

Amerikkalainen Bell -yhtiön kehittämä standardi 

modeemien tiedonsiirton. Maksiminopeus 1200 bps. On 

lähes kokonaan poistunut käytöstä. 

Y

bezier-käyrä bézier curve, Bezier line pehmeästi kaartuva viiva Y
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biljoona trillion USA Y

Binääri Binary

Kaksikantainen numerojärjestelmä, jota tietokoneet 

käyttävät tiedon esittämiseen. Järjestelmä koostuu 

ainoastaan kahdesta numerosta: 0 ja 1

Y

binääriaritmetiikka binary arithmetic Y

binäärijärjestelmä, binääriesitys binary representation, binary system Numeroita 0 ja 1 käyttävä lukujärjestelmä Y

binäärikoodattu kymmenlukujärjestelmä BCD, binary coded decimal Y

binäärikoodi binary code sarja ykkösiä ja nollia, toimii tietokoneen ohjeena Y

binäärikoodinen desimaaliesitys binary coded decimal notation Y

binäärikuva binary image Y

binääriluku binary digit tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1 Y

binäärimerkkijono binary string Y

binäärinen Binary

Digitaalisen tallennuksen informaatiomuoto. Kuva, 

teksti, ääni tai muu digitaaliseen muotoon siirrettävä 

tieto muutetaan numerosarjoiksi, jotka sisältävät nollia 

ja ykkösiä. Binäärisessä esitysmuodossa tieto esitetään 

kaksilukujärjestelmän mukaisesti. Käytössä ovat vain 

merkit 0 ja 1. Tietokoneet käyttävät sisäisessä 

toiminnassaan binääristä esitysmuotoa. 

Y

binäärinen operaattori binary operator Olio-ohjelmointi, yhdistää kaksi operandia toisiinsa Y

binäärinumero binary digit tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1 Y

binääripiste binary point tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1 Y

binääririvinen esitys row binary representation Y

binäärisarakkeinen esitys column binary representation Y

binäärisiirto
binary transfer, code transparent data 

transmission, binary file

Tiedosto, joka sisältää tietokoneen ymmärtämää tietoa 

binäärimuodossa. Tälläinen tiedosto on 

sovelluskohtainen ja vain sen luettavissa ja 

ymmärrettävissä. 

Y

BIOS Basic Input/Output System

Emolevyllä oleva 64 tai 128 kilotavun ROM-muisti, joka 

sisältää laitteiston perustason tiedot kuten käynnistys ja 

asetusohjelmat. Huolehtii keskusyksikön ja 

oheislaitteiden välisestä tiedonsiirrosta. 

Y

bisnesdiagrammi business chart Y

bisnesgrafiikka business graphics Y

bisneskone business machine Y

bisneskäyttäjä business user Y

bisnestyyppinen esitys business presentation Y
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bit, bitti b, bit, binary digit

Pienin tiedon esitystapa, 0 tai 1. Kahdeksan bittiä 

muodostaa 8-bitin tavun. Bitti on kuin sähkökytkin; Se 

joko on päällä tai pois päältä. Koska tietokoneen 

rakenneosat perustuvat kaksitilaisiin elementteihin, 

käsittelevät keskusyksiköt binäärisiä kokonaisuuksia, 

joiden osasilla voi olla arvona vain 1 tai 0. Koska ihmisen 

on vaikea käsitellä binäärilukuja (100110...) on 

binääriarvoja yhdistelemällä saatu lähellä 10-

järjestelmää olevat oktaali- ja desimaalijärjestelmät. 

Binäärinumero, tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi 

olla 0 tai 1

Y

bittejä sekunnissa bit per second, bps tiedonsiirtonopeuden yksikkö, bittiä sekunnissa Y

bittien kääntö bit-reversal Y

bittijono binary large object, bit varying, blob tulkitsematonta binääritietoa Y

bittikartta bit map, bitmap kuvapisteiden eli pikselien muodostama kuva Y

bittikarttafontti bitmap font bitti bitiltä tietyssä koossa tallennetut merkit Y

bittikarttagrafiikka, bittikarttakuva
bit-mapped graphic, bit map picture, 

bitmapped image
kuvapisteiden eli pikselien muodostama kuva Y

bittipaikka bit position Y

bittitiheys bit density Y

bittivirta bit stream Y

bittiä sekunnissa BPS, bits per second
Siirrettyjen bittien määrä sekunnissa, ilmaisee 

modeemin teoreettisen tiedonsiirtonopeuden.
Y

Bittiä sekunnissa Bits per second (BPS)
Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. 

Yhdessä tavussa on 8 bittiä.
Y

bittiä tuumalla BPI, bits per inch Y

Bluetooth/ Blue Tooth Bluetooth/ Blue Tooth

Telekommunikaatioteollisuuden spesifikaatio joka  

määrittelee miten esimerkiksi matkapuhelomet, 

tietokoneet ja PDA:t voidaan kytkeä paikallisesti 

toisiinsa langattomasti

Y

boksi BBS, bulletin board system bulletin board system (elektroninen ilmoitustaulu) Y

Boolean haku Boolean search joukko-opillinen haku Y

Boolen algebra Boolean algebra Y

Botti BOT Botti on ohjelma, joka ylläpitää IRC-keskustelukanavaa. Y

Boyce-Coddin normaalimuoto Boyce-Codd normal form BCNF, relaatiotietokannat Y

Broadcast Broadcast Yhteis- tai yleisjakelu. Esim. radio ja  TV-ohjelmat Y

brouteri bridge router
verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta 

toiminnolla
Y

budjetti budget Y

bugi, bugeja sisältävä bug, buggy ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

ç, cedilji cedilla cedilji Y
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CAD Computer Aided Design

Tietokoneavusteinen suunnittelu. Yleensä tehokkailla 

koneella kolmiulotteisessa ympäristössä tapahtuva 

esineiden luominen. 

Y

CAE Computer Aided Engineering
Tietokoneavusteinen laskenta ja suunnittelu. Työn 

tekiminen siten, että tietokoneella on keskeinen osa. 
Y

CAM Computer Aided Manufacturing
Tietokone avusteinen valmistus. Esimerkiksi sorvi, jota 

ohjaa tietokone. 
Y

CAPSL CAPSL
Canonin kehittämä sivunkuvauskieli heidän tulostimiaan 

varten. 
Y

Careware Careware

Ohjelma, jonka tekijä ei vaadi itselleen korvausta, mutta 

ohjelman käyttäjää kehotetaan jonkinasteiseen 

hyväntekeväisyyteen.

Y

CAT Computer Aided Testing

Tietokoneavusteinen testaus. Valmiiden tuotteiden tai 

kaavojen testaaminen tietokoneella oikeaksi. Voi olla 

myös varsinainen testaamisen lisäksi matemaattista 

peliä luvuilla. 

Y

CD-I/-R compact disk interactive vuorovaikutteinen laserlevy Y

CD-levy, romppu CD-ROM, compact disk read only memory

CD-äänilevyn näköinen ja kokoinen levy, jossa on 

musiikin/äänen sijasta tietokoneen ymmärtämää tietoa. 

CD-levylle mahtuu noin 650 megatavua eli noin 450 HD-

levykkeellisen verran tietoa. CDROM-levyjä voi lukea 

tietokoneissa, joissa CDROM-asema. Tavallisilta CDROM-

levyilta voidaan vain lukea tietoa. Nykyään on olemassa 

myös CDR-levyjä, joille voidaan tallentaa tietoja yhden 

kerran erityisessä kirjoittavassa CDROM-asemassa. Vielä 

uudempia ovat CDRW-levyt, joille voidaan tallentaa 

tietoa ja joita voidaan tyhjentää useita kertoja. Nämäkin 

levyt vaativat oman erityisen CDROM-aseman. Sekä 

CDR- ja CDRW-levyjä voidaan toki lukea tavallisessa 

CDROM-asemassa. Compact Disc Laserlevy, tämän 

päivän yleisin digitaalinen (musiikki) tallenne, laserilla 

kirjoitettava levy

Y

CDMA CDMA

Code Division Multiple Access. Digitaalinen access-

menetelmä, missä käyttäjiä ei eroteta toisistaan 

ajallisesti eikä eri taajuuksille vaan yksikisitteistenko 

odien avulla

Y
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CD-ROM asema
CD ROM device, Compact Disk Read Only 

Memory

Normaalin (audio) CD-levyn kokoinen ja näköinen levy, 

joka sisältää tietokoneen ymmärtämää tietoa. 

Parhaimmillaan CD-ROM levylle mahtuu 660 megatavua 

tietoa, joka vastaa suunnilleen 110.000 normaalia A4-

sivua tekstiä. Tiedon tallennus CD-levylle on yli sata 

kertaa halvempaa kuin tiedon tallentaminen paperille. 

CD-ROM asemien käyttämistä varten on sovittu erilaisia 

standardeja, joita kutsutaan "kirjoiksi". 

Y

CD-tasoinen audio CD audio
Virheetön häiritön tai pakkaamaton äänenlaatu 

käsittäen vähintään kaksi äänikanavaa
Y

Cello Cello Vanha WWW-selain. Ei enää yleisessä käytössä. Y

CENTRONICS CENTRONICS

Vanha kirjoitinvalmistaja, jonka kehittämä liitäntätapa 

jäi elämään. Centroinics-liitäntä tunnetaan nykyään 

paremmin nimellä rinnakkaisliitäntä. 

Y

Centronics -portti Centronics port portti tulostimen liittämiseksi Y

Centronics -rinnakkaisliitäntä Centronics parallel interface portti tulostimen liittämiseksi Y

CERN
Conseil Européen de la Recherche 

Nucléaire (CERN)

Euroopan hiukkasfysiikan laboratorio, ensimmäisen 

World Wide Web -konferenssin tapahtumapaikka ja 

WWW-tekniikan syntypaikka. WWW-tekniikan kehitys 

ja standardisoinnista huolehtii nykyään World Wide 

Web Organisation (W3O).

Y

CGA Color Graphics Adaptor

Vanha näytönohajainstandardi, joka nykyään on 

poistunut lähes kokonaan käytöstä. Kuitenkin vielä 

uudet VGA ja SVGA pystyvät tarvittaessa emuloimaan 

CGA-monitoria. CGA-monitorin maksitarkkuun kahdella 

värillä on 640x200 ja neljällä värillä 320x200. Esimerkiksi 

Windows ei tue tätä näytönohjainta, koska tarkkuus 

olisi liian pieni graafista käyttöliittymää varten. 

Y

CGI Common Gateway Interface (CGI)

Käyttäjälle näkymätön rajapinta WWW-palvelimessa, 

joka määrittelee tavan, jolla WWW-palvelin 

kommunikoi sitä laajentavien ohjelmien kanssa. CGI-

ohjelmat voivat vastata reaaliajassa esimerkiksi 

täytettyihin WWW-lomakkeisiin, kuten lehti- tai 

kirjatilauksiin. Tietyssä (yleensä cgi tai cgi-bin) 

hakemistossa sijaitseva dokumentti (CGI-ohjelma tai 

scripti) suoritetaan ennen selaimelle lähettämistä.

Y

Chatttäily, jutustelu Chat

Termillä tarkoitetaan reaaliaikaista keskustelua toisten 

käyttäjien kanssa. "Chättäillä" voi esimerkiksi IRC ja 

WebChat keskustelukanavilla.

Y
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CISC-suoritin CISC processor Y

CIX CIX
Ccrnrnercial interne Texchange Internetins 

olmukohtajossa ISPnverkotyhdistetään oJsilnsa
Y

C-kieli C statement, C language

Käytetyin ohjelmointikieli mikrotietokoneympäristössä. 

Lohkorakenteinen ohjelmointikieli, jossa on 

monipuoliset kontrollirakenteet ja tehokas 

muistiosoittimien käyttötapa. 

Y

C-kieliohjelmoija C programmer Y

C-kieliohjelmointi C programming Y

C-kääntäjä C compiler Y

CLASS 1, CLASS 2 CLASS 1, CLASS 2 Faksimodeemien komentokantoja. Y

Clipper-salakoodauspala Clipper encryption chip Y

Clooz Clooz GEN

CMOS-muisti CMOS, CMOS memory
Paristo- tai akkuvarmennettu 64 t muisti, 

mikrotietokoneessa setup tallennettu usein
Y

CMYK Cyan, Magneta, Yellow, Black
Syaani, Magneta, Keltainen, Musta. Standardi 

värisävyjen tarkkaan määrittelemiseen. 
Y

COBOL Common Business Oriented Language

Kaupallisten tietojenkäsittely- tehtävien ohjelmointiin 

tarkoitettu, USA:n valtion aloitteesta amerikkalaisten 

käyttäjien ja tietokoneen valmistajien yhteistyönä ns. 

Codasyl-komiteassa alustavasti vuonna 1961 ja 

täsmällisesti vuonna 1965 määritelty, englannin kieltä 

muistuttava lausekieli. Kansainvälinen standardi 

julkaistiin vuonna 1972, laajennettu, modulaarinen 

Cobol standardoitiin USA:ssa vuonna 1974. 

Y

COM1 COM1 serial port

Kaikissa MS-DOS/PC-DOS käyttöjärjestelmää käyttävissä 

koneissa sarjaportin laitetunnus. Alunperin oli 

mahdollista käyttää vain kahta sarjaporttia (COM1 ja 

COM2), mutta nykyisin tätä rajoitusta pystytään 

kiertämään. 

Y

CONFIG.SYS CONFIG.SYS

Käynnistysaseman (A: tai C:) päähakemistossa oleva 

tekstimuotoinen tiedosto, joka sisältää PC-DOS tai MS-

DOS käyttöjärjestelmän kokoonpanoon ja toimintaan 

vaikuttavia asetuksia. 

Y
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CP/M Control Program for Microprocessors

Difital Research Inc. - yrityksen kehittämä 

käyttöjärjestelmä, joka oli laajassa käytössä 8-bittisillä 

mikrotietokoneilla 1980-luvun alussa. MS-DOS 

muistuttaa hyvin paljon CP/M ja käyttöjärjestelmää ja 

sieltä periytyy esimerkiksi 8+3 tiedostonimet. Koko PC-

tietokoneiden historia alkoi siitä, kun CP/M -ohjelmista 

alkoi ilmestyä MS-DOS versioita. 

Y

CPS Characters per Second
Siirrettyjen merkkien määrä sekunnissa, ilmaisee 

modeemin todellinen tiedonsiirtonopeuden. 
Y

CPU Central Process Unit

Keskusyksikkö. Tietokoneen puolijohdeosa, joka hoitaa 

konekielisten käskyjen tulkinnan ja suorituksen. Koostuu 

ohjausyksiköstä, artitmeettisloogisestä yksiköstä 

(=ALU), rekistereistä ja niiden välisestä väylästä. Intel 

386sx ja paremmissa keskusyksiköissä on myös 

matematiikkasuoritin sisäänrakennettuna. 

Y

CRT Cathode Ray Tube Normaali kuvaputkinäyttö. Y

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance

Kilpailuperiaatteeseen perustuva siirtomedian 

hallintamenetelmä, käytössä pienverkkojen 

toteutuksissa. 

Y

CSS Cascading Style Sheets (CSS)

Tyylimäärittelyt määrittelevät kuinka dokumentti 

esitetään ruudulla ja tulosteissa. Mahdollistavat värien, 

fonttien, asemoinnin jne. lisäämisen HTML-

dokumentteihin. CSS-määritykset voidaan lisätä suoraan 

dokumenttiin tai ne voidaan määrittää css-

tyylitiedostossa.

Y

ctrl-näppäin ctrl key näppäimellä saadaan esiin näppäimstön ctrl-taso Y

CTS/RTS-VUORONVALVONTA CTS/RTS-VUORONVALVONTA
Tapa, jolla modeemi ja päätelaite (esim. sarjaportti) 

ilmoittavat toisilleen valmiutensa ottaa tietoa vastaan. 
Y

CU-SEEME CU-SEEME

Internetissä toimiva videokuvan lähetysmuoto, joka on 

tarkoitettu Windows- ja MacIntosh- käyttöön. CU-

SeeMe antaa esimakua tulevista reaaliaikaisen 

videokuvan lähetyspalveluista, vaikka kuva onkin 

mustavalkoinen ja toistaiseksi äänetön (tätä tekstiä 

kirjoittaessa ollaan juuri sopimassa äänen liittämisestä 

mukaan). 

Y

d deci desi = 0,1 Y
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D9 JA D25-LIITIN D9 JA D25-LIITIN

Liitintyypit, joita käytetään yleisesti 

mikrotietokoneympäristössä. Mikron sarjaliikemme 

hoidetaan yleensä joko 9-napaisen (=D9) tai 25-

napaisen (D25) liittumen kautta. D25-liitintä käytetään 

yleensä halvemmissa "kloonikoneissa". IBM, ICL, 

COMPAQ ja muut johtavat valmistajat ovat siirtyneet 

D9-liittimiin. 

Y

Daavidin psalmit Davids psalmer Davids psalmer Dav. Ps GEN

DAB DAB
DigitalA udioB roadcasting Digitaalinen 

Ainiradiotoiminta
Y

DAC DIGITAL TO ANALOG CHIP

Mikropiiri, joka muuntaa digitaalisen tiedon analogiseen 

muodon. Esimerkiksi kovalevyllä sijaitsevan waveform-

tiedon ääneksi. 

Y

data data

Ammattitermi, jota käytetään tarkoittamaan sitä tietoa, 

jota tietokone käsittelee.  Käsiteltävässä muodossa 

oleva tieto

Y

datagrammi datagram verkkopakettina lähetetty sähke Y

datahaara data fork Macintosh Y

datakenttä protocol data unit PDU, Ethernet-kehyksen dataa kuljettava kenttä Y

datakäsine dataglove Y

datalevyke data diskette Y

datan siirtotapa, HTTP Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Tapa, jolla WWW-sivuilla oleva data siirretään 

palvelinkoneelta selaimille ja yksittäisille käyttäjille.
Y

datansiirto data exchange, data transmission Y

datansiirtokeskus data switching exchange Y

dataprojektori data projector tietokoneen näytön valkokankaalle heijastava projektori Y

datasanakirja data dictionary Y

datasegmentti data segment ohjelmassa dataa sisältävä segmentti Y

datasiirtoverkko data network Y

datasähke datagram Y

datatiedosto data file ei-ajettava tiedosto Y

datatiedostojen luonti create data file Y

Datatykki data projector
Videotykki, jolla voi heijastaa tietokoneen 

korkeampitaajuista signaalia. 
Y

datavaihde data switch verkonhallintalaite Y

dataväylä data bus Y

datayhteys data link tiedonsiirtoyhteys Y
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Datayhteys GSM-data, GPRS General Packet Radio Service  (GPRS)

Datayhteys GSM-datan tyyliin. Matkapuhelimien GSM-

yhteyteen verrattuna GPRS-yhteys nopeuttaa WAPin, 

verkkoyhteyksien käyttöä ja lyhytsanomien 

lähettämistä. Myös puheluiden äänenlaatua voidaan 

parantaa puhelinverkon nopeamman tiedonsiirron 

vuoksi.

Y

DCA Document Content Architecture

IBM:n kehittämä asiakirjatiedostojen muotoilua 

käsittelevä standardi. Useat tekstinkäsittelyohjelmat 

kykenevät sekä tuottamaan että lukemaan DCA-

tiedostoja. DCA- tiedostomuodon käyttämisen suurin 

saavutettu hyöty on lihavointien, kursivointien ja 

hakemistojen yms. muotoilujen säilyminen tiedostoja 

siirrettäessä. 

Y

DDE dynamic data exchange, DDE

Windows-käyttöjärjestelmän käyttävä 

tiedonsiirtomekanismi, joka avaa "kanavan" kahden 

sovelluksen välille. Sen jälkeen sovellukset voivat 

lähettää toisilleen komentoja ja vaihtaa keskenään 

tietoa kanavaa pitkin. Mahdollistaa esimerkiksi 

tekstikäsittelyohjelmaan laitetun kaavion automaattisen 

päivittämisen, jos taulukkoa muutetaan 

taulukkolaskenta-ohjelmalla. 

Y

debug -ikkuna debug window Y

DEBUGGER debugger

Ötökänpoistaja. Tutkintaohjelma, jolla voidaan etsiä 

ohjelmavirheitä ohjelmista, joita olet itse tehnyt. 

Ohjelmalla voidaan keskeyttää ajossa olevan ohjelman 

suoritus ja tutkia muuttujien arvoa ja muuttaa niitä 

tarvittaessa. Samoin voit seurata prosessoreiden 

rekisterin sisältöä, tutkia keskusmuistia, ladata tiedosto 

keskusmuistiin ja tallettaa se takaisin levylle, käynnistää 

ohjelma tietystä muistipaikaista lähtien yms. Debugger- 

ohjelma on hyvin monipuolinen työkalu, mutta sen 

tehokas käyttö edellyttää monipuolista tietokoneen 

tuntemusta. 

Y

debug-käsikirjoitus debug script Y

DECT Digital European Cordless Telephone
Digitaalinen langaton puhelinjärjestelmSETSInm 

dirittelemhstandardi
Y

deka deka da = 10 Y

dekrementointioperaattori decrement operator Y

delegointi delegation
Olio-ohjelmointi, olio välittää palvelupyynnön edelleen 

jonkin toisen olion suoritettavaksi
Y
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DEL-näppäin DEL key poistaa kursorista oikealla olevan tai aktiivisen objektin Y

deluxe Deluxe GEN

demo demo
Esimerkkiesitys tai tietokoneharrastajien malliohjelma, 

havainto- tai mainosesitys (ohjelman)
Y

demodulaatio demodulation
siirrettävien tietojen poimiminen niitä kuljettavista 

kantoaalloista
Y

DEMONI DEMON

Unix-koneissa tausta-ajossa toimiva prosessi, joka 

huolehtii jostakin tietystä tehtävästi. Useimmat Internet-

palvelut on toteutettu Unixin demoneina. 

Y

demoohjelma demo program Y

demotavara slideware Y

demotiedosto demo file Y

desi deci d = 0,1 Y

desibeli decibel fysiikka, äänen ja signaalin voimakkuuden mitta Y

desimaali decimal Y

desimaaliesitys decimal notation Y

desimaalijärjestelmä decimal system Y

desimaaliluku decimal, decimal number Y

desimaalipilkku dot, point Y

desimaalisarkain decimal tab Y

desinfioida disinfect Y

desinfiointiaine disinfectant viruksia poistava ohjelma Y

destruktori destructor
Olio-ohjelmointi, olion palvelu, joka on luokassa 

määritelty ja se  vapauttaa olion varaamat resurssit
Y

DHCP Dynamic Host Control Protocol

Mahdollistaa IP-osoitteen hakemisen ADSL-

operaattorilta ja sen jakamisen DHCP- ja NAT-

toiminnolla sisäverkkoon. DHCP on keino, jolla 

verkotetut tietokoneet voivat saada TCP/IP-osoitteensa 

keskuskoneelta.

Y

DHCP-asiakaskone Client
Internetin kone, joka käyttää DHCP:tä hankkiakseen 

konfiguraatioparametreja kuten IP-osoitteen.
Y

DHCP-palvelin(kone) Server
DHCP-palvelin on Internetin kone, joka palauttaa 

konfiguraatioparametreja DHCP-asiakaskoneille.
Y

DIA Document Interchange Architecture

IBM:n julkistama kokonainen arkkitehtuuri, joka 

määrittelee asiakirjatiedostojen siirron standardit. Ei ole 

kuitenkaan saavuttanut kovin suurta suosiota käyttäjien 

keskuudessa. 

Y

diaesitys slide show Y

diagnoosi, diagnostiikka diagnosis, diagnostic Y

diagnostisoida diagnose ongelma Y

diagrammi chart, diagram Y
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diakoni diaconus diakon diac. GEN

diakriittinen merkki diacritic character merkki jota käytetään toisen merkin kanssa päällekkäin Y

diakroninen tutkimus diachronic study
pitkittäistutkimus, kohteen ajallista muuttumista 

selvittävä tutkimus
Y

diakuva slide Y

differentiaalilaskenta differential calculus matematiikka Y

digisovitin set-top box

Analogisen televisiovastaanottimen lisälaite, jonka 

avulla voidaan ottaa vastaan lähetyksiä, jotka vaativat 

signaalin muuntamista, koodauksen purkamista tai 

kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

Y

digitaalikamera digital camera Y

digitaalikello digital watch Y

digitaalinen digital Järjestelmä, jossa tieto esitetään arvoilla 0 ja 1. Y

Digitaalinen Digital

Binääri- eli kaksilukujärjestelmään perustuva tiedon 

tallennusmuoto, jossa käsiteltävä tieto on 

yksinkertaistettu niin pitkälle, että se voidaan ilmaista 

sarjana ykkösiä ja nollia. Tällaisessa muodossa olevaa 

tietoa voidaan siirtää jännitteen vaihteluina (virta 

kulkee = 1, virta ei kulje = 0) ja tallettaa 

sähkömagneettisina kuvioina esim. levykkeelle. Kaikki 

tietokoneessa käsiteltävä tieto on pohjimmiltaan 

digitaalisessa muodossa.

Y

Digitaalinen digital

Esimerkiksi ääniaallot ovat puhtaita luonnollisia aaltoja, 

mutta digitaaliseen muotoon muutettaessa ne pilkotaan 

näytteiksi. Kun näytteet yhdistetään toisiinsa, on niiden 

sisältämä tieto lähes sama kuin alkuperäinen 

informaatio, mutta  ne vievät vähemmän tilaa. 

Digitaalinen tieto on talletettu binääriseen muotoon. 

Näytteiden määrästä (taajuus) ja tarkkuudesta 

(bittisyys) muodostuu kuvaustiedon tarkkuus. Mitä 

useammin näytteitä on otettu ja mitä tarkemmin sitä 

tarkempi on kuvaustieto. Analogisen vastakohta. 

Y

digitaalinen allekirjoitus Digital Signature 

Digitaalisen allekirjoituksen luo matemaattinen 

tietokoneohjelma. Se ei ole käsin kirjoitettu 

nimikirjoitus eikä tietokoneen tuottama kuva 

sellaisesta. Allekirjoitus on kuin vahasinetti, jonka 

tuottaminen vaatii erityisen leimasimen, ja se on liitetty 

sähköpostiviestiin tai tiedostoon. Viestin tai tiedoston 

alkuperä voidaan sitten todentaa digitaalisesta 

allekirjoituksesta (erityisillä välineillä). 

Y
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digitaalinen monipalveluverkko Integrated Services Digital Network ISDN Y

digitaalinen monipalveluverkko ISDN Integrated Services Digital Network Y

digitaalinen tietokone digital computer Y

digitaalinen tietoverkko integrated digital network IDN Y

digitaalinen yleismittari digital multimeter Y

digitaalinen ääninauha DAT, digital audio tape digitaalinen ääninauha Y

digitoida digit, digitize, digitization, digitizing
muuntaa lukuarvoksi esim. Kuva, objektin 

muuntaminen numeeriseen muotoon
Y

digitointi valikko tablet menu Y

digitointilauta, -alusta, -pöytä tablet, digitizing tablet syöttölaite Y

digitoitu digitized valokuva Y

digitoitu ääni waveform audio Y

DIL Dual In-Line Package Eräs mikropiirin pakkausmuoto. Y

dimensiotaulu dimension table tietokannat Y

DIN-liitin DIN connector saksalaisten DIN-normien mukainen liitin Y

diodi diode radio Y

DIP-kotelo dual-in-line package Y

dip-kytkin, dippi-kytkin DIP switch

Tietokoneissa olevia pieniä kytkiä, joiden avulla käyttäjä 

voi asetella erilaisia asetuksia mm. kirjoittimelle, 

äänikortille tai näytönohjaimelle. 

Y

diplomi certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y

disjunktio disjunction looginen TAI Y

disketti diskette Ks. Levyke Y

diskettilaatikko disk box Y

diskonttaaminen, diskonttaus discounting
laskutoimitus, jonka avulla arvioidaan tulevaisuudessa 

odotettavan maksun arvo arviointihetkellä
Y

diskreetti discrete matematiikka Y

diskreetti integroitu piiri discrete integrated circuit Y

diskreetti komponentti discrete component Y

diskreettien arvojen asteikko scale of discrete values
epäjatkuva asteikko, joka koostuu erillisistä, usein 

tasavälisistä, arvoista
Y

diskreettiesitys discrete representation Y

dispersio dispersion
Tilastomatematiikka, mittaa miten laajalti eri 

havaintoarvot hajaantuvat keskiluvun ympärille
Y

D-liitin D-shaped connector D-kirjaimen muotoinen liitin Y
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DMA DIRECT MEMORY ACCESS

Muistin suorasaanti ja tiedonsiirto ilman 

pääprosessoria. DMA- siirrossa erityinen DMA-ohjain 

käsitteleen tietokoneessa olevaa muistia eikä tarvitse 

pääprosessorin apua. Tämä mahdollistaa suurien 

tietomäärien siirron, ilman että tietokoneen muuta 

toimintaa rasitetaan. Esimerkiksi äänikortit ja CD-ROM 

asemat käyttävät lähes pelkästään DMA-tiedonsiirtoa 

muistin käsittely, niiden vaatimien suurten tietomäärien 

vuoksi. 

Y

DMA-ohjain DMA controller Y

DMA-tiedonsiirto DMA transfer Y

DNS Domain Name System

Nimipalvelintoiminto. Nimipalvelun päätehtävänä on 

muuntaa verkkotunnukset IP-osoitteiksi ja IP-osoitteet 

tunnuksiksi. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse tietää 

koneen numeroa, vaan pelkkä nimi riittää.

Y

dokumentaatio, dokumentointi documentation
ohjelman, laitteen tai käyttöympäristön toimintaa ja 

käyttöä kuvaava selvitys
Y

dokumentoida, dokumentti, tiedosto document, writeup

Dokumentti on jollain ohjelmalla luotu tiedosto, jota 

käsitellään kokonaisuutena. Esimerkkejä ovat esim. 

Wordillä kirjoitettu teksti, PhotoShopilla luotu 

kuvadokumentti tai Excelillä luotu laskentataulukko ja 

graafinen kuvaaja. Dokumentti-sanan ohella puhutaan 

myös usein tiedostoista, esim. Word-tiedosto, 

PageMaker-tiedosto jne. Kaikki dokumentit ovat 

talletettu tietokoneen levylle (tai levykkeelle) 

tiedostoiksi. Tietokonejärjestelmässä on dokumenttien 

lisäksi muitakin tiedostoja. 

Y

dokumentointijärjestelmä documentation system Y

dokumentointiohjelma documenter Y

dokumentoitu documented Y

Dokumenttikokoelma set of documents, collection

Dokumenttikokoelma  koostuu erillisistä dokumenteista, 

jotka sijaitsevat dokumenttivarastossa. Jokaisella 

kokoelman jäsendokumentilla on omat metatietonsa ja 

lisäksi dokumenttikokoelmalla on omat, 

jäsendokumenteista riippumattomat metatiedot (vrt. 

monitiedostoinen dokumentti). (Esim. kuvagalleria ja 

tuoteseloste) Jokainen kokoelman dokumentti on 

löydettävissä edelleen erillisenä dokumenttina, mutta 

myös dokumenttikokoelman kautta. 

Y

dokumenttikuvake document icon Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 49 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

Dokumenttityyppimääritys, DTD Document Type Definition (DTD)

Dokumenttityyppimääritys. Tekstitiedosto, joka kertoo 

selaimelle, millä merkkauskielellä (esim. HTML tai XML) 

dokumentti on kirjoitettu. Tarkoittaa myös 

versioilmoitusta dokumenttien alussa (Document Type 

Declaration).

Y

dollari merkki dollar sign $ Y

Domain-nimi Domain Name System

Internetiin liitetyn osaverkon sanallinen nimitys, 

vaikkapa nicefactory.com tai nicehouse.fi. Domainissa 

on kaksi tai kolme osaa.  Viimeinen osa on joko maan 

(.fi, .ru, .se, .uk) tai organisaation tunnus (.com, .edu, 

.mil, .net, .org). Toiseksi viimeinen osa on organisaation 

hankkima tunnus (nicefactory, nicehouse). Kolmas osa 

on tietokoneen nimi. Domainin alla olevilla tietokoneilla 

on oma nimensä, joka on laajennettu domainin 

nimestä, esim. www.nicefactory.com-domainissa www 

on koneen nimi ja nicefactory.com domainin nimi. 

Y

donitsi doughnut, donut keittotaito ja  tuplaympyrä Y

DOS DOS, Disk Operating System levynkäyttöjärjestelmä, Ks. MSDOS Y

DOS-kehote DOS prompt Y

DOS-komento DOS command Y

DOS-komentorivi DOS command line Y

DOS-komentotulkki DOS command processor Y

DOS-laajennusohjelma DOS extender Y

DOS-tiedostojärjestelmä DOS file system Y

DOS-yhteensopivuuslaatikko DOS compatibility box OS/2 käyttöympäristössä Y

DOS-ympäristö DOS environment Y

DOUBLESPACE, DBLSPACE.EXE DOUBLESPACE, DBLSPACE.EXE

MicroSoft MS-DOS 6.0 käyttöjärjestelmän yhteydessä 

julkistettu tiedostonpakkausohjelma, joka pakkaa ja 

purkaa tiedostoja lennossa, käytön aikana. Tällä 

menetelmällä kovalevy saadaan näyttämään normaalia 

isommalta ja levylle mahtuu enemmän tietoa. Yleensä 

pakkaussuhde on noin 1.5 - 1.8 suhde 1.0:aan. 

Y

DPI, PISTETTÄ TUUMALLE DOTS PER INCH

Tulostimien ja skannereiden yhteydessä käytettävä 

lukema, joka kertoo montako kuvapistettä yhdelle 

tuumalle mahtuu. Mitä suurempi DPI-lukema, sitä 

pienempiä yksittäiset kuvapisteet ovat ja sitä tarkempi 

kuva niistä muodostuu. Lasertulostimet ovat yleensä 

300- 600 DPI ja mustesuihkukirjoittimet noin 360 DPI. 

Y
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DPMI DOS PROTECTED MODE INTERFACE

MicroSoftin kehittämä monimutkainen 

ohjelmointirajapinta, jonka avulla on mahdollista tehdä 

suuria ja tehokkaita DOS-ohjelmia. DPMI osaa kiertää 

normaalit PC-tietokoneiden rajoitukset, esimerkiksi 640 

kilotavun rajoituksen. DPMI on MS-DOS, PC-DOS, OS/2 

ja Windows- yhteensopiva. 

Y

DRAM Dynamic Random Access Memory

Luku ja kirjoitusmuisti, jonka sisältä ei pysy 

muuttumattomana ilman erillistä virkistystä. 

Virkistäminen tapahtuu lukemalla muistipaikkojen 

sisällöt. Dynaamisten muistien etu on halvempi 

hintaKäytetään paljon kannettavissa tietokoneissa, 

koska elektroluminenssi mahdollistaa pienen ja litteän 

näytön. 

Y

dramatisoida dramatize tarinan kerrontaa Y

dramaturgi dramaturge tarinan kertoja Y

dramaturgia dramaturgy oppi tarinan kerronnasta Y

DRAM-muisti DRAM
Luku/kirjoitusmuisti, tieto häviää kun virta katkaistaan. 

Dynaaminen RAM-muisti.
Y

drilli drill eläintiede, paviaani, harjoite Y

DSL Digital Subscriber Line 

Tekniikka, jonka avulla tavalliset puhelinten 

tilaajayhteydet voidaan valjastaa laajakaistaiseen 

tiedonsiirtoon

Y

DVB Digital Video Broadcasting

Digitaalisen TVn jakelutekniikka. Käyttää MPEG 

standardia informaation siirtämiseksi aluksi s ettop 

boxiin ja myöhemmin suoraan TV-päätteeseen

Y

DVD, DVD-levyke
Digital Versatile Disc, joskus myös Digital 

Video Disc

CDROM-levyn näköinen, mutta suuremman 

tallennuskapasiteetin omaava levy. DVD-levyjä 

käytetään tällä hetkellä pääasiassa videokuvan 

tallentamiseen. Levyjä voidaan lukea erityisissä DVD-

asemissa, jotka osaavat yleensä lukea myös vanhoja 

CDROM-levyjä. 

Y

DVD-tallennusformaatti Digital Versatile Disc (DVD)

Elokuville, suurille peleille, musiikille ym. tarkoitettu 

tallennusformaatti. DVD:lle voidaan tallentaa esim. 

korkealaatuista videokuvaa kahdesta kahdeksaan 

tuntiin riippuen DVD:n rakenteesta.

Y

dynaaminen dynamic ajan ja tilanteen mukaan tai jatkuvasti muuttuva Y

dynaaminen hakumuisti dynamic random access memory
DRAM = luku/kirjoitusmuisti, tieto häviää, kun virta 

katkaistaan
Y

Dynaaminen hypertekstimerkintäkieli, 

DHTML
Dynamic HTML

Dynaaminen hypertekstimerkintäkieli. Dynaaminen 

muotoilukieli, joka mahdollistaa HTML-dokumenttien 

elävöittämisen käyttämällä erilaisia ohjelmointikieliä 

esim. JavaScript ja ECMAScript.

Y
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dynaaminen liikeradan korjaus dynamic tracking hiiren ominaisuus Y

dynaaminen linkitys dynamic linkage DDE Y

dynaaminen muisti dynamic memory

muisti, joka tarvitsee jatkuvasti säännöllisen muistin 

virkistämisen. Tavallinen RAM-muisti on tätä 

dynaamista muistia.

Y

dynaaminen muistinhallinta memory management
Olio-ohjelmointi, muistin hallintatapa, jossa muuttujille 

ja olioille varataan ja vapautetaan muistia ajonaikaisesti
Y

dynaaminen oliomalli object hehavior model Olio-ohjelmointi, olioiden käyttämisen kuvaus Y

dynaaminen sidonta dynamic binding Olio-ohjelmointi Y

dynaaminen tiedonsiirto, dynaaminen 

tiedonvaihto
dynamic data exchange DDE-linkki Y

dynaamiset linkkauskirjastot dynamic link libraries

DLL tiedosto on tarvittaessa muistiin ladattava ja 

ohjelmiin linkattava käyttöjärjestelmän tai ohjelman 

lisäohjelma

Y

Dynaaninen funktiokirjasto DYNAMIC LINK LIBRARY, DLL

DLL on jollain korkean tason kielellä ohjelmoiti 

funktioiden joukko, joita muut ohjelmat voivat käyttää 

hyväkseen. Esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän 

mukana tulee useita DLL-tiedostoja, jotka pitävät 

sisällään esimerkiksi ikkunoiden käsittelyn Windows-

järjestelmässä. 

Y

e.kr. b.c. GEN

ECMA, tietokonevalmistajien jäsenyhdistys
European Computer Manufactures 

Association (ECMA)

Eurooppalaisten tietokonevalmistajien jäsenyhdistys, 

jonka vastaa mm. JavaScriptin (ECMAScript) 

standardoinnista.

Y

edelleen still Y

edelleenohjaus redirection Y

edellinen back, previous Y

edellinen previous, former, anterior, foregoing praecedens GEN

edellinen Previous GEN

edellinen päivä pridie föregående dag pd GEN

edellinen päivä pridie föregående dag prd GEN

edellinen päivä pridie föregående dag prid GEN

edellisen (vanhan) rippikirjan aukeama gamla bokens uppslag gamla (kommunion)bokens uppslag g.b.upp. GEN

edellisen (vanhan) rippikirjan sivu gamla bokens folio gamla (kommunion)bokens sida g.b.f. GEN

edellisen (vanhan) rippikirjan sivu gamla bokens sida gamla (kommunion)bokens sida g.b.pag. GEN

edellisessä avioliitossa i förra giftet i förra giftet i.f.g. GEN

edellisestä aviosta av förra giftet av förra giftet afg GEN

edellyttäen, olettaen posito GEN

edellyttää require Y

edellytys qualification Y

edellä mainittu bemälte förut omtalade, ovannämnda bemte GEN
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edellä mainittu bemälte förut omtalade, ovannämnda be:te GEN

edellä mainittuna vuonna anno ut supra i det år som anges ovan a.u.s. GEN

edellä olevat välilyönnit leading blanks Y

edellä, yllä ovan GEN

edellämainittu föreskrefne GEN

edeltäjä predecessor projektinhallinta Y

edeltäjäanalyysi precedence analysis Y

edeltävä leading, previous tietolohko, nolla ym Y

edeltävät välilyönnit leading spaces Y

edessä oleva front Y

edetä proceed, progress Y

EDGE EDGE 

EnhancedD ataratef or GSMEvolution 

Toisensukupolven(GsM)m obiilistandardijolla voidaanta 

rjotal 

heskolmannensukupolven(UMTS)veroisiapalveluita 

GPRSn pävitys

Y

EDI EDI

Yritysten vdlisess kaupassa kaytettysihkinen 

tilaustietojen vaihtojäirjestelmi EDI eroaae kstranetistas 

ände tthse ei kaytaInternetprotokollaa

Y

edistynyt advanced Y

edistys progress Y

edistyä progress Y

edistää advance, favor, forward Y

editoida, editointi edit
ohjelman tai tekstin kirjoittaminen ja korjailu 

kuvaruudulla
Y

editointiohjelma editor ed.  luonti- ja muuntamisohjelma Y

editointitila editing mode Y

editointivirhe editing mistake Y

editoitavissa oleva editable kenttä Y

editori editor ed.  luonti- ja muuntamisohjelma Y

Editori, Muokkausohjelma Editor

Muokkausohjelma. Tyypillisiä editoreita ovat 

tekstieditorit esim. Windowsin Muistio ja erilaiset HTML-

editorit.

Y

edullinen profitable Y

edullisin reitti path cost verkkotermi Y

edusta foreground, front-end Y

edustaa represent Y

edusta-ajo foreground run background run = tausta-ajo Y

edustajan ominaisuudessa vicarii nomine i egenskap av fullmäktig V.N. GEN

edustakone/-laite
front end computer, front end processor 

FED, front-end machine
Y

edustakäsittely foreground processing Y
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edustan väri fore color uusien merkit kentässä Y

edustaohjelma front end software Y

edustaprosessori front-end processor Y

edustasovellus foreground application ohjelma Y

edustasuoritin front end processor FED Y

edustatoiminto foreground operation Y

edustaväri
foreground color (am), foreground colour 

(br)
Y

eetteri ether Y

efekti effect Y

efektikirjasinlaji novelty typeface Y

ehdokas candidate Y

ehdollinen conditional Y

ehdollinen conditional Y

ehdollinen hyppykäsky conditional jump instruction Y

ehdollinen ilmaus conditional expression Y

ehdollinen keskeytyskohta conditional breakpoint Y

ehdollinen lause conditional statement esimerkiksi IF -lause Y

ehdollinen limitys conditional cascade Y

ehdollinen pommi logic bomb Y

ehdollinen tavuviiva soft hyphen Y

ehdollislause conditional statement esimerkiksi IF -lause Y

ehdollislauseke conditional expression Y

ehdot, varallisuus vilkor GEN

ehdoton absolute Y

ehdoton hyppykäsky unconditional jump instruction Y

ehdoton osoite absolute address Y

ehdottomasti varmistettu failsafe Y

ehdotus draft, proposal Y

ehdotuspyyntö request for proposal Olio-ohjelmointi Y

eheys integrity

Olio-ohjelmointi tietojen ym ristiriidattomuus ja 

relaatiotietokannat, tila jossa tietokantaan liittyvät 

rajoitukset ja säännöt ovat voimassa. Verkkokorteissa 

verkon datan eheyden tarkistus

Y

eheysrajoite, eheysrajoitus integrity constraint

relaatiotietokannan ehto, joka määrittelee tietokannan 

perustauluissa yhtä aikaa sallitut rivit eli tietokannan 

sallitut tilat

Y

eheyssääntö integrity rule Y

eheyttää defragment Y

eheytys defragmentation kovalevyn Y

ehjyys integrity Olio-ohjelmointi, tietojen ym ristiriidattomuus Y

ehjä healthy Y
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ehjä reunus solid edge Y

ehkäistä inhibit Y

ehto condition, criteria, term Y

ehto predicate relaatiotietokannan totuusarvoinen lause Y

ehtolause condition Ohjelmointi Y

ehtolause
conditional statement, conditional clause, 

conditional expression
esimerkiksi IF -lause Y

ehtoollinen nattvards nattvard ntvd GEN

ehtoollinen Communion GEN

ehtoollinen, ehtoollisella käynti communio GEN

ehtoollisella kävijät communicantes GEN

ehtoollisellakäynti nattvardsgång nattvardsgång ng GEN

ehtoollisvieras nattvardsgäst nattvardsgäst n GEN

ehtoollisvieras kommunikant GEN

ehtyminen underflow Y

ei avioitunut  (ei ole sama asia kuin 

naimaton = unmarried) 
Never married GEN

ei jaettavissa oleva nonbreakable, nonsearchable merkki, välilyönti, tavuviiva ym Y

ei katoava muisti non-volatile storage Y

ei korjattavissa unrecoverable Y

ei kriittinen nonfatal Y

ei kytketty offline ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

ei käynnistyslevy non-bootable disk Y

ei käytettävissä unavailable Y

ei käytettävissä oleva komento unavailable command Y

ei käytössä deactivate(d), disabled, inactive Y

ei mainittu oangifven oangiven oa. GEN

ei mainittu oangifven oangiven oang. GEN

ei mikään, ei yhtään none Y

ei odota no-wait Y

ei odoteta vastausta no reply necessary NRN Y

ei ole lupa non licet GEN

ei ole pyyhittävissä noneraseable levy Y

ei peräkkäinen nonconsecutive, noncontiguous Y

ei saatavissa not applicable n.a. Y

ei selvitetty  (map-termi, henkilöstä ei ollut 

riittävästi tietoa toimitukseen) 
Uncleared GEN

ei siirrettävissä nonremovable Y

ei sovellu not available n.a. Y

ei suositeltava deprecated Y

ei tarvitse vastata no reply needed NRN Y

ei telakoitu undocked Y
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ei toiminnassa inactive Y

ei vanhene never expire(s) Y

ei vastaa mismatch Y

ei yhteyttä no access Y

ei-asiantuntija non-expert Y

ei-automatisoitu nonautomated menetelmä ym Y

ei-etuoikeusmonitehtävöinti nonpreempitive multitasking Y

ei-hälysana non-noise word tekstinindeksointiohjelman kannalta olennainen sana Y

EIKÄ-toimitus, EI-TAI NOR operation NOR on looginen hakulauseoperaattori Y

ei-modaalinen dialogi modeless dialog
ei valtaa näyttöä, eli voi ohittaa ilman OK tai Peruuta 

painallusta
Y

ei-negatiivinen non-negative arvo Y

ei-numeerinen non-numeric Y

ei-perittävissä oleva noninheritable käsittelynumero ym Y

ei-päällimmäinen nontopmost ikkuna ym Y

ei-siirrettävissä oleva nonportable ohjelmakoodi ym Y

ei-systeemi non-system Y

EI-toimitus NOT-operation Y

ekspanderi expander
äänenkäsittely, laite tai ohjelma, joka laajentaa äänen 

dynamiikkaa
Y

ekstranet extranet

TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä rajatulle 

käyttäjäjoukolle tarkoitettu organisaatioiden välinen 

tietoverkko, jonka toteutuksessa yleensä hyödynnetään 

Internetiä. Yrityksen tietoverkko joka kattaa IP-

protokollaa ja  julkisiaverkkoja tiedonsuojattuun 

jakamiseen Toimittajille alihankkijoillea Siakkaille tai 

muilleyrityksille

Y

elatusvero, eläkeläänitys lifgeding GEN

ele gesture Y

elektroluminenssinäyttö electro luminance display Y

elektroniikka electronics Y

elektroninen kirjoituskone electronic typewriter Y

elektroninen media electronic media Y

elektroninen postilaatikko electronic mail box Y

elektroninen puhelinluettelo electronic phonebook Y

elektroninen raha electronic money Y

elektroninen valokuvaus electronic photgraphy Y

elektronitykki electron gun monitorin Y

elementti element, object Y
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Elementti Tag

Tag eli elementti on HTML-dokumentin rakenteellinen 

osa. Yleisesti elementti koostuu "alkutagista", elementin 

sisällöstä ja "lopputagista". Esim <h1>Ensimmäisen 

tason otsikko</h1>.

Y

elinaika, elinkaari life cycle, lifetime, time to live Olio-ohjelmointi Y

elinkaari life span GEN

elinkaarikaavio entity life history diagram Y

elinkaarimalli life-cycle model Olio-ohjelmointi Y

elintärkeä sovellus mission-critical application yrityksen liiketoiminnalle keskeinen sovellusohjelma Y

elinvuodet life range GEN

ellipsi, ellipsi-työkalu ellipse, ellipse tool matematiikka Y

elokuu august, augustus augusti aug GEN

elokuva movie Y

eloonjäänyt, -neet överlevande GEN

elosiru biochip Y

elossa   living GEN

elossaoleva vid liv varande GEN

elpyä, elpyminen, elvyttää, elvytys recover, recovery, revival
relaatiotietokannan palauttaminen eheään tilaan, 

poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista
Y

Elvis Elvis Hymiö:    5:-) Y

elvytys recovery measures Y

elvytysmenettely recovery procedure Y

eläkkeellä, eronnut afskedad avskedad afsk GEN

elämäkerta biography biografia GEN

elävä live Y

elävä linkki live link ohjelmien välillä Y

elävöittää animate Y

eläytymismenetelmä role-playing method
koehenkilöitä pyydetään keksimään jatkoa (tai alku) 

tutkijan valmistamaan kehyskertomukseen
Y

email, e-Mail email
Sähköposti on tietokoneen ja tietoverkon avulla 

tapahtuvaa viestien lähettämistä ja saamista. 
Y

em-ajatusviiva m-dash Y

EMM386.EXE EMM386.EXE

MS-DOS ja Windows-käyttöjärjestelmien mukana tuleva 

laiteohjain, joka mahdollistaan 640 kilotavun yläpuolella 

olevan muistin käyttämisen ja muistinhallinnan. 

Y

emohakemisto parent directory Y

emolevy motherboard, system board
peruskortti tietokoneessa, johon laajennuskortit 

liitetään
Y

emoprosessi parent process Y
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EMS-MUISTI EXPANDED MEMORY STANDARD

Lotuksen, Intelin ja MicroSoftin yhdessä kehittämä 

muistinlaajennusstandardi, joka perustuu täysin 

erilliseen ja 16 kilotavun sivuihin jaettuun muistialueen 

käyttöön. 

Y

emulaattori emulator emulointiohjelma Y

emuloida emulate kirjoitinta ym Y

emulointi emulation

Jonkin toisen laitteiston matkiminen ohjelmallisesti 

toisella niin, että se noudattaa matkittavan laitteiston 

käskyjä. Esimerkiksi monet matriisikirjoittimet 

emuloivat IBM ProPrinter-kirjointinta, jolloin kaikki tätä 

kirjoitinta tukevat ohjelmat toimivat myös kyseisellä 

kirjoittimella. Tulos kuin alkuperäisellä laitteella

Y

emulointikortti emulation board Y

emuloitu laajennettu muisti emulated expanded memory Y

emäkirkko moder kyrka moderkyrka M:K GEN

emäntä matmoder värdinna m GEN

emäntä värdinna värdinna v GEN

emäseurakunta moderförsamling, moderkyrka GEN

en ole juristi, mutta… I am not a lawyer IANAL Y

end-näppäin END key rivin loppuun siirtävä näppäin Y

endowmentti Endowment GEN

enemmän more näyttää kuvaruudullisen tietoa ja pysähtyy Y

enimmäisaika välimuistin tallennukseen maximum cache age Y

enimmäiskoko maximum size Y

eniten merkitsevä most significant Y

eniten merkitsevä bitti MSB, most significant bit Y

enkeli angel Hymiö:    O:-) Y

ennakkohuolto preventive maintenance Y

ennakkoluku sequential prefetch Y

ennakoimaton ad hoc Y

ennakoimaton huolto unscheduled maintenance Y

ennakoimaton kysely ad hoc query Y

ennakoimaton käsittely ad hoc processing
kertakäyttöiseen tietotarpeeseen perustuva 

satunnainen relaatiotietokannan käsittely
Y

ennakointi lookahead, read-ahead Y

ennakoiva välimuisti read-ahead cache Y

ennalta asetettu preset Y

ennalta määrittely prespecification Y

ennen before Y

ennen avioliittoa före äktenskapet GEN

ennen kaikkea most importantly Y
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ennen puolta päivää hora ante meridiem före middagen h.a.n. GEN

ennen puoltapäivää ante meridiem före middagen a.m. GEN

ennen vihkimistä före vigsel GEN

ennen vihkimistä syntynyt ante nuptias, antenuptialis född före äktenskapet a.n. GEN

ennen vihkimistä syntynyt ante nuptias a.n. GEN

ennen, aikaisemmin ante, antea GEN

ennenaikainen, sopimaton otidig GEN

ennustaa foresee Y

ennustaminen, ennustettu predicting, predicted Y

ennustus prediction Y

ennätys record Y

eno morbror morbror mb GEN

eno morbror morbror mbr GEN

eno tai setä Uncle GEN

ensi following Y

ensi kerran första gången GEN

ensi kerran (ehtoollisella) första gång första gången fg GEN

ensi kerran (ehtoollisella) f.g. (första gången) GEN

ensi-, ensimmäinen, ensisijainen, ensiö- primary Y

ensiapu first aid Y

ensiapulaukku first aid kit Y

ensikertainen salavuoteus 1 resans lönskaläge första gången lönskaläge 1 r LL GEN

ensikäyttäjä first-time user Y

ensiluokkainen prima förstklassig pa GEN

ensiluokkaista prima GEN

ensimmäinen kerta primo vere första gången pr.v. GEN

ensimmäinen kerta primo vere första gången pr.v. GEN

ensimmäinen normaalimuoto first normal form 1NF, relaatiotietokannat Y

ensimmäinen pastori (arvonimi, joskus 

myös kirkkoherran virkanimenä käytetty)
pastor primarus

första pastor (titel, ibland använt som 

kyrkoherdens titel)
past.prim. GEN

ensimmäinen sivu main page Y

ensimmäiseksi pro primo för det första p.pr. GEN

ensimmäiseksi pro primo för det första 1o, 1:o GEN

ensin sisään ensin ulos first in first out FIFO, jonotapa Y

ensisijainen preferred Y

ensisijainen osio primary partition Y

ensisijainen taulukko primary table Y

ensisijainen välimuisti primary cache Y

ensiöasema primary station Y

enter-näppäin enter
näppäin vahvistaa usein syötön, tekstinkäsittelyssä 

vaihtaa kappaletta
Y

entinen före detta före detta fd GEN
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entinen före detta GEN

entinen f.d. (före detta) GEN

entinen (kuollut) quondam GEN

entisen talollisen leski gamla bonde enkan gamla bondeänkan G.Bde.Enk GEN

entisen talollisen leski gamla bonde enkan gamla bondeänkan G.Be.Enk. GEN

entistää restore palauttaa Y

entropia entropy
suure, joka kuvaa systeemissä vallitsevaa 

järjestystä/epäjärjestystä
Y

EPG EPG
Electronic Programme GuideKansalIin En dig i taali TVnk 

Eiyttlii ttyma
Y

epidemia epidemic Y

EPROM muisti
Erasable Programmable Read Only 

Memory, Eprom-memory

Pyyhittävä ja erityisellä ohjelmointilaitteella 

ohjelmoitava lukumuisti eli ROM. Muistin sisältö 

voidaan pyyhkiä tyhjäksi ultraviolettivalon avulla. 

Y

epähuomio, erehdys inadvertens GEN

epäilemättä sine dupio GEN

epäillä doubt Hymiö:    :-/ Y

epäjatkuva asteikko non-continuous scale asteikko, jossa tietyt arvot eivät ole mahdollisia Y

epäjärjestyksessä out of order Y

epäkelpo invalid Y

epäkelpoinen inhabil GEN

epäkelpoisuus disability Y

epäkunnossa out of action Y

epäkuntoinen out of order Y

epäkuntoon joutunut disabled Y

epäluotettava, vastuukyvytön ovederhäftig GEN

epämuodostunut, epämuotoinen malformed Y

epämääräinen artikkeli - (ei huomioida 

käännöksessä)
a GEN

epämääräinen artikkeli, ei vaikuta 

käännökseen 
an GEN

epänormaali loppuminen abnormal end, ABEND ohjelman ajon loppuminen epänormaalisti Y

epäolennainen accidental Y

epäonnistua bust, miss Y

epäonnistunut failure Y

epäpuhtaus impurity Y

epäpuhtausaineet impurities Y

epäpuhtausainekäsittely doping Y

epäröivä undecided Hymiö:   :-/ Y

epäselvä fuzzy, out of focus sumea Y

epäselvä non liquet GEN

epäselvä kuva blur Y
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epästabiilisuus instability Y

epäsuora indirect, indirectly Y

epäsuora merkintä indirect entry Y

epäsuora operaattori indirection operator Y

epäsuora osoitteenmuodostus indirect addressing Y

epäsuorasti indirectly Y

epäsymmetrinen asymmetric Y

epäsymmetrinen salaus asymmetric encryption Y

epäsymmetrisyys asymmetry Y

epätahti asynchronous Y

epätarkka incorrect Y

epätasainen jagged, rough Y

epätasaisuuden hyväksyminen aliasing Y

epätasaisuudet jaggies näytöllä tai paperitulosteessa Y

epätasaisuuksien kompensointi antialiasing Y

epätavallinen singular Y

epäterävä maski unsharp mask
kuvan reunapikseleiden, tummien ja vaaleiden alueiden 

rajakohtien vahvistamista
Y

epätosi EPÄTOSI totuusarvo Y

epävakaisuus instability Y

epävarma floating vapaasti määriteltävä koko ja paikka Y

epäyhteensopiva mismatch Y

epäyhtenäinen disconnected Y

erehdys mistake Y

erehdys mistag GEN

ergonomia ergonomics Y

eri different Y

eri kieliin sopeutuva language-sensitive ohjelmointi- (editori) Y

eriaikainen non-real time Y

erikoinen singular Y

erikoinen unique Y

erikoisala niche, special field, specialty kapea-alainen business Y

erikoisalue hot zone Y

erikoiskenttä special field Y

erikoislaite feature Y

erikoismerkki special character Y

erikoismerkkirivi/ erikoismerkkipalkki/ 

erikoismerkkitarjotin 
special character bar GEN

erikoissuodatus advanced filter Y

erikoistaa specialize Olio-ohjelmointi Y

erikoistaminen, erikoistuminen specialization, specialize, specialisation Olio-ohjelmointi Y
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erikoistumisen aste
degree of specialisation, degree of 

specialization
Olio-ohjelmointi Y

erikoistus specialization, specialize Olio-ohjelmointi Y

erikseen independently Y

erilainen different, distinct relaatiotietokannan eroavat rivit Y

erilaishakemisto unique index
relaatiotietokannan hakemisto, jossa kukin avainarvo 

voi esiintyä vain kerran
Y

erilaistaja differentiation yritystalous Y

erilaistettu modified Y

erilaisuusvaatimus unique constraint Y

erillinen oma linja dedicated line Y

erillinen, erillis- offline, discrete, standalone ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

erillisjärjestelmä offline system Y

erilliskäsittely offline processing Y

erillispalvelin dedicate server Y

erillissysteemi offline system Y

erillään disconnected Y

erioikeus privilege Y

eriste dielectric, insulator Y

eristin dielectric, insulator sähkö Y

eristyneisyys privacy Y

eristyvyystaso isolation level Y

eristää isolating rakentaminen, lähiverkkotermi Y

erisuuri kuin not equal Y

erisuuri merkki not equal sign Y

eritellä specify Y

erittely analysis, specification taloustiede, ulkomaankaupan asiakirjat Y

erittely resolution Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo Y

erittäin mainio herra clarissimus dominus utmärkt herre claris.ds. GEN

erittäin suuritiheyksinen extra high density ED levyke, kapasiteetti 2,88 MB Y

erittäin tarkka grafiikka näyttö super video graphic array SVGA Y

erityinen specific Y

erityinen specific GEN

erityis- ad hoc Y

erityishakusana super search index GEN

erityislaitteisto dedicated equipment Y

erityistietokone special purpose computer Y

erivapaus privilege Y

eriytetyt tietokannat dual database Y

eriävyys disparity Y

ER-kaavio entity relationship diagram Y

ER-malli entity-relationship model Y
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ero difference, except, minus Y

ero, eroavuus contrast, difference Y

ero, kuolema, lähtö afgång, avgång GEN

eronnut frånskild frånskild frsk GEN

eronnut Divorced GEN

eronnut, muuttanut surakunnasta afgången avgången, avflyttad från församlingen afg GEN

erota (kun puhutaan henkilöistä) Unlink GEN

erotettu, suljettu pois srk:n toiminnasta dejectus
avsatt, avstängd från församlingens 

verksamhet
dej GEN

erotin disconnector, divider, separator Y

erotin/-viiva delimiter Y

erottaa
discard, dismiss, divide, separate, split, 

suspend, trace
Y

erottaminen disconnection Y

erottelu discrimination, screening Y

erottelukyky resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

erottuvuus resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

erotus difference, except, minus Y

erotuskyky resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

erotusnimi distinguished name
(X.500 termi) yksilöllinen nimi jolla jokainen kohde 

hakemiston hallinta-alueella tunnetaan
Y

erä batch, parcel Y

erä-, ulkopalsta urfield GEN

eräajo batch job, batch run eräkäsittelynä suoritettava koneajo Y

eräajo  (sen suorittaminen) batch submit GEN

eräajokirjoitintulostus batch printing Y

eräajotiedonsiirto batch-file transfer Y

eräajotiedosto batch file
peräkkäin suoritettavista komennoista koostuva 

käyttöjärjestelmän tekstimuotoinen komentotiedosto
Y

eräajotulkki batch interpreter Y

eräajotyötapa batch mode Y

eräajoympäristö batch environment Y

eräalue, -maa äremark GEN

eräkäsittely batch processing Y

eräkäsittelyrutiini batch-processing routine Y

erääntyä accrue projektinhallinta Y
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escape-merkki escape character
koodinvaihtomerkki, ilmoittaa seuraavien merkkien 

kuuluvan eri joukkoon kuin edeltävät merkit
Y

escape-merkkijono escape sequence Y

escape-näppäin escape key Y

esc-näppäin ESC key Y

esiin forward Y

esiintyjät cast Y

esiintyminen, esiintymä instance, occurence
yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman 

kappaleista
Y

esiintyä occur Y

esiintyä perform Y

esikatsele print preview, preview Y

esikatselu Print preview GEN

esikortti header card Y

esikäsitellä preprocess Y

esikäsittelijä preprocessor Y

esikäsittely edit, editing, preprocessing Y

esikääntäjä precompiler Y

esikääntäjä preprocessor Y

esiliite prefix prefix to = liittää jnkin alkuun Y

esillesaanti retrieval Y

esilläoleva current Y

esilläolo currency Y

esimerkiksi exempli causa till exempel e.c. GEN

esimerkiksi exempli gratia till exempel e.g. GEN

esimerkiksi verbi causa till exempel v.c. GEN

esimerkiksi verbi gratia till exempel v.gr. GEN

esimerkiksi exempli causa GEN

esimerkiksi exemplii gratia GEN

esimerkki example, instance, sample Y

esimies supervisor Y

esimääritys predefine Y

esine item Y

esipolvet ancestry GEN

esipolvet (välilehdellä) / esipolvinäkymä 

(muualla) 
Pedigree view GEN

esipolvikirja ancestor book GEN

esipolvitaulu antavla GEN

esipolvitaulu ancestor chart GEN

esipolvitaulu  Pedigree GEN

esipolvitaulu tai sukutaulu ancestral
(jos liittyy map-sana ancestral file'iin, ei käännetä) 

muuten esipolvitaulu tai sukutaulu ??? 
GEN
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esisulatus digested Y

esitellä declare, demonstrate funktio ym., demota / esitellä Y

esitoimet prologue Y

esittely declaration Olio-ohjelmointi Y

esittely demonstration, introduction Y

esittely, kirkottaminen introductio GEN

esittelykappale demonstration unit Y

esittäminen assignment, impersonation Y

esittävä representative Y

esittää
describe, display, extend, prefer, put, 

represent
Y

esittää execute suorittaa Y

esittää, jättää (todistus tms.) inlämna GEN

esitutkimus feasibility study systeemityö Y

esitys, esitysmuoto
notation, performance, presentation, 

proposal, representation
Y

esitysgrafiikka presentation graphics Y

esityskerros, esitystapakerros presentation layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 6 Y

esivalittu preselected Y

esivanhemmat / esipolvet  ancestors GEN

esivanhempi / esipolvi  ancestor GEN

esivedos before image Y

esteettömyystodistus hinderlöshetsbetyg GEN

esteetön, vapaa ledig GEN

estetty disabled Y

esto restrict tietokannat, estosääntö Y

estosääntö restriction rule Y

estää
delay, disable, inhibit, intercept, interrupt, 

prevent, protect
Y

et -merkki ambersand & Y

etanaposti snailmail tavallinen posti verrattuna nopeaan sähköpostiin Y

etappivälitys store-and-forward Y

eteenkierto forward recovery, roll forward Y

eteenpäin forward Y

eteenpäin johtaminen piping Y

eteenpäinyhteensopivuus forward compatibility Y

etelä south Y

etelä söder, södra GEN

eteneminen advance, propagation Y

etenevä progressive Y

etenkin specially Y
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Ethernet verkko, Ethernet ethernet

Tietokoneverkkoinen toteutustekniikka. Virallinen nimi 

on IEEE802.3. Nimi Ethernet on päässyt yleistymään, 

koska se oli ensimmäinen Xerox:in valmistaman tätä 

tekniikka käyttävän verkon tavaramerkki. 

Kilpavaraukseen perustuva lähiverkko, 

korkealuokkainen tietokonelähiverkko, 10 Mbits 

nopeudella toimiva. Yleisimmin käytetty point to point 

LAN-protokollastandardi. Mahdollistaa datan 

lähettämisen pakettimuodossa koaksiaalikaapelissa, 

kierretyllä parijohdolla tai kuidussa.

Y

Ethernet-kytkin Ethernet switch verkkotermi Y

etiikka ethics Y

etiketti label levyke Y

et-merkki short and & Y

etsaus etching piirien valmistus Y

etsauslaite etcher Y

ETSI ETSI
European TelecommunicationStandardsInstitute 

Euroopan tietoliikennetuotteidenstandardointielin
Y

etsi find GEN

etsi search GEN

etsi annettu arvo locate field value Y

etsi ja korvaa search and replace GEN

etsi seuraava locate next Y

etsi seuraava find next GEN

etsi, etsiä, etsiminen, etsintä
find, search, lookup, locate, retrieve, seek, 

to find
tietojen etsiminen, etsiä liitin, tietue ym. Y

etsiä ja poistaa virheet jstk debug Y

etu- forward, front Y

etu, hyöty, korko intresse GEN

etuala foreground edusta Y

etuhuippu early peak projektinhallinta Y

etukenoviiva forward slash, right slash, slash / Y

etukäteis(käsky)jono prefetch queue

Jono, josta prosessori löytää seuraavaksi suoritettavan 

käskyn. Jonosta käskyt löytyvät nopeammin kuin jos ne 

haettaisiin muistista yksitellen. 

Y

etulevy bezel, faceplate levyaseman Y

etuliite prefix prefix to = liittää jnkin alkuun Y

etuliite Prefix GEN

etumainen forward Y

etumerkillinen signed Y

etumerkillinen kokonaisluku signed integer Y

etumerkintä prefix notation Y
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etumerkintäinen prefix prefix to = liittää jnkin alkuun Y

etumerkitön unsigned luku, jonka etumerkkiä ei ole ilmoitettu Y

etumerkitön kokonaisluku unsigned integer luku, jonka etumerkkiä ei ole ilmoitettu Y

etumerkki accidental Y

etumerkki sign plus tai miinus Y

etumerkki sign bit Y

etumerkkinen signed Y

etunimi, etunimet Given name, given names GEN

etunolla leading zero merkityksetön nolla Y

etunollien poisto zero suppression Y

etuoikeus priority, privilege tärkeysjärjestys Y

etuoikeuskäsky privileged instruction Y

etupainotteinen front loaded projektinhallinta Y

etupaneli front panel laitteen kuoren etulevy Y

etureuna leading edge paperin se reuna, joka menee ensin laitteen käsittelyyn Y

etusija priority, precedence tärkeysjärjestys Y

etusivu home page
WWW-sivu, jolta käsin tietyn WWW-sivuston käyttö on 

tarkoitettu aloitettavaksi
Y

Etusivu, Web-sivu, Kotisivu, Näyttö, 

Näkymä, ”Leiska”, Ruutu, Välilehti, 

HomePage, jne…

Home page, Web Page

Sovittava mitä käytetään kun kirjaudutaan 

järjestelmään ja eri näyttöjä / sivuja alkaa vaihdella 

riippuen asiasta, …

Y

etusivulla in fronte på första sidan i.f. GEN

etusivulla in fronte på första sidan i.fr. GEN

etusivulla in fronte på första sidan in.f. GEN

etä-, etäis- remote Y

etäaloituspalvelu attach manager Y

etäasiointi teleshopping Y

etäasiointi pankissa telebanking Y

etädiagnoosi remote diagnosis Y

etäeräkäsittely remote batch processing Y

etähallinta remote administration Y

etähoito telemedicine Y

etähuolto telemaintenance Y

etäiskäyttö remote access Y

etäisyys distance Y

etäisyys range Y

etäkopio telefacsimile Y

etäkutsu remote procedure call Y

etäkysely remote query Y

etäkäsittely remote processing, teleprocessing Y

etäkäsittelyprosessi batch processor Y
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etäkäyttö RAS, remote access service
RAS on verkon käyttämistä toisesta paikasta modeemin 

välityksellä
Y

etäkäyttökirjautuminen Remote Log In 

Jos peruskäyttäjä käyttää verkkoa kirjautuakseen sisään 

johonkin järjestelmään, tätä sanotaan 

etäkäyttökirjautumiseksi. 

Y

etäkäyttöohjelmisto Remote Access Software 

Tämä ohjelmisto mahdollistaa sen, että tietokone 

käyttää modeemia ottaakseen yhteyden toiseen 

järjestelmään. Se myös mahdollistaa sen, että tietokone 

"kuuntelee" modeemiin tulevia soittoja; tällöin 

tietokone tarjoaa "etäkäyttöpalvelun". 

Etäkäyttöohjelmisto voi tarjoa pääsyn yhteen 

tietokoneeseen taikka verkkoon. 

Y

etälataus down-line loading Y

etälevy remote disk jonkin muun kuin oman tietokoneen levy Y

etämyynti telesales Y

etäopiskelu distance learning kasvatustiede Y

etäostos telepurchase Y

etäpelaaminen telegambling Y

etäpyyntö remote request Y

etäpäivitys remote update tietokannan ylläpitotoiminto etätietokantaan Y

etäsaanti RDA, remote data access Y

etäsammutus remote shutdown Y

etäsolmu remote node
tietokone, jossa käyttäjän parhaillaan käyttämä ohjelma 

(tietokanta) pyörii
Y

etätietokanta remote database
tietokanta, johon käyttäjä ei ole kirjautunut, mutta jota 

hän rarhaillaan käyttää
Y

etätietokone remote computer Y

etätyö remote work, telecommuting, Y

etätyöasema remote workstation Y

etätyöntekijä telecommuter Y

etäyhteys remote access Y

Eudora Eudora
Internet-sähköpostiohjelma, joka on tehty 

harrastajavoimin SLIP/PPP- tai kiinteälle yhteydelle.
Y

Eunet European Unix Network (Eunet)
UUCP:n eli Usenetin Euroopan puoleinen osa, jota 

ylläpitää EurOpen -niminen järjestö.
Y

eväste cookie
WWW-selaimen aputiedosto, jonka avulla ohjataan 

selaimen ja palvelimen liikennettä
Y

Eväste, keksi Cookie

Eväste on pieni tiedosto, jonka WWW-palvelin lähettää 

käyttäjän koneelle. Evästeeseen tallentuu tietoja. Kun 

käyttäjä seuraavan kerran saapuu samalle palvelimelle, 

voidaan hänet tunnistaa.

Y

evätä, evätä jklta disallow, deny Y
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EXE-tiedosto EXE file ohjelma Y

Extranet Extended intranet

Laajennettu intranet, jonka tiettyihin osioihin on pääsy 

myös ulkopuolisilla käyttäjillä kuten esim. 

Yhteistyökumppaneille.

Y

faksi, faksata, faksisanoma fax, facsimile Y

faksilaite fax machine Y

faksin lähettäminen fax transmission Y

fakta fact tietokannat Y

faktan mittasuure measured fact tietokannat Y

faktataulu fact table Y

faktorianalyysi factor analysis Y

Family Tree Maker Family Tree Maker GEN

FamilySearch FamilySearch GEN

FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTION

Usein toistuva kysymys. Jotta aloittelijoiden kysymykset 

eivät turhaan kuormittaisi new-alueita, kunkin alueen 

peruskysymyksista on koottu niinsanottuja FAQ-

listauksia, jotka julkaistaan kyseisellä news-alueella 

säännöllisesti muutaman viikon tai kuukauden välein. 

Lukuisiin palvelimiin arkistoiduissa FAQ- listauksissa on 

tiivisti tietoa monilta eri aloilta. 

Y

faradi farad kondensaattorin kapasitanssin SI-mittayksikkö Y

FAS FAS

Fortran Assembler System. Suomen valtion 

tietokonekeskuksessa taloudellises-hallinnollisiin 

tietojenkäsittelytehtäviin kehitetty ohjelmointikieli sekä 

sen käyttöön liittyvät tiedosto- ja 

tiedonesitysstandardit. 

Y

FAT FILE ALLOCATION TALE

PC-DOS ja MS-DOS käyttöjärjestelmien käyttämä 

tiedostojärjestelmä. Sisältää tiedot siitä, miten tiedostot 

ovat sijoittuneet levyn eri sektoreille. 

Y

fataalinen häiriö fatal error laitteessa Y

FDDI Fiber Distributed Data Interface

Opista kuitukaapelia eli valokaapelia käyttävä 

lähiverkon standardi. Nopea ANSI:n kehittämä 

kuituyhteyksillä käytettävä LAN -standardi.

Y

femto femto f = 0,000 000 000 000 001 Y

ferriitti ferrite magnetoituvaa ainetta Y

ferriittirengas ferrite core Y

FICIX Finnish Commercial Internet Exchange

Suomalainen kaupallisten Internet-palveluyritysten 

solmupiste, jossa eri osapuolten kotimaiset verkot 

yhdistyvät toisiinsa. FICIX-solmu sijaitsee Espoon 

Otaniemessä. 

Y

filosofi philosopher Hymiö:    :?) Y
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Finger Finger 

Finger on tietoliikenneverkon yhteyskäytäntö, jolla 

voidaan tarkastaa tietokonejärjestelmässä olevien 

käyttäjätunnusten joitain ominaisuuksia, kuten edellisen 

yhteydenoton ja postintarkastuksen ajankohta. Fingeriä 

käytetään finger-nimisellä apuohjelmalla. Jotta 

tietokoneelta esim. unix-järjestelmästä voidaan saada 

tietoja, täytyy siellä olla tarjolla finger-palvelu. 

Y

Flash esitys (animaatio) Flash

Flash-esitykset ovat lähinnä internet-sivuille 

tarkoitettuja interaktiivisia vektorigrafiikkaan 

pohjautuvia esityksiä, jotka voivat vektorigrafiikan 

lisäksi sisältää animaatiota, interaktiivisuutta, ääntä, 

bittikarttoja. Flash-esitykset ovat mm. perinteisiä www-

sivuja, pelejä, bannereita jne.

Y

Flash Player-plugin Flash Player-plugin
Mahdollistaa Flash-esitysten toimimisen selaimissa. kts. 

Plug-in.
Y

FLOPS-luku FLOPS liukupilkkutoimintoa sekunnissa Y

fontti font kirjasinlaji Y

fontti font GEN

fonttien upottaminen font embedding Y

fonttivälimuisti font cache Y

fonttivälimuistin käyttö font caching kirjoittimen Y

Foorumi Forum

Tietylle aihepiirille omistautuvat internet-sivut tai 

keskustelupalsta, johon käyttäjät voivat lähettää 

kommenttejaan.

Y

formaali kieli formal language Y

formaatti, -muoto format sovittu esitysmuoto Y

formatoida uudelleen reformat Y

Formatointi, alustaminen, formatoida levy
format a disk, formatting, high-level 

formatting

Levyke tai kiintolevy voidaan formatoida eli alustaa 

käytettäväksi tietokoneessa. Nykyisin kaupasta 

ostettavat levykkeet ovat usein jo valmiiksi formatoituja 

PC-koneissa käytettäväksi. Formatointi voidaan 

suorittaa myös jo aikaisemmin alustetulle 

levykkeelle/levylle. Toimenpide tuhoaa kaiken levyllä 

olevan vanhan informaation.

Y

formatoitu kapasiteetti formatted capacity Y
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FORTRAN Formula Translator

Alunperin matemaattisten kaavojen konekielelle 

kääntämisen helpottamiseksi tarkoitettu mutta nykyään 

yleisesti teknistieteellisen ja muunkin tietojen käsittelyn 

ohjelmointiin käytetty lausekieli, joka vuodesta 1957 

lähtien on vähitellyn kehittynyt ilman keskitettyä 

ohjausta käytössä ilmenneiden tarpeiden pohjalta. 

Vaikka eri valmistajien julkaisemat määritykset eroavat 

toisistaan, kielellä on suhteellisen vakiintuneet muodot 

Fortran 2 ja Fortran 4. 

Y

FR Frame Relay Pakettivälitteinen nopea tiedonsiirtomenetelmä Y

fraasihaku phrase search Y

fraktaali fractal matematiikka, yhtälöiden joukko Y

FREENET FREENET

Maailmanlaajuinen, Suomessa opetusministeriön 

rajoittama hanke, jonka tavoitteena on tuoda 

kohtuuhintainen Internet-yhteys oppilaitosten ja 

opiskelijoiden ulottuville. Freenet on Internetin valikko-

ohjattu merkkipohjainen versio, jossa voi käyttää 

ennalta määrättyjä palveluita. Käyttäjä saa myös oman 

sähköpostitunnuksen, jolla voi lähettä ja vastaanottaa 

postia. Vaikka itse Freenet on ilmainen, modeemiyhteys 

Espoossa sijaitsevaan Freenetin keskustietokoneeseen 

tulee helposti kalliimmaksi kuin aito SLIP- yhteys, jolla 

voi käyttää vapaasti kaikki Internetin palveluita. 

Y

Free-Net Free-Net

Edesmennyt koulujen kansallinen tietoverkko. 

Internetin maksuton sähköposti- ja sisältöpalvelu 

koululaisille, opettajille ja vanhemmille. Freenet toimi 

vuosina 1993-2001.

Y

FREEWARE freeware
Ohjelma, jota saa vapaasti levittää ja käyttää, mutta 

jonka tekijä pidättää itsellään siihen liittyvät oikeudet. 
Y

Freeware Freeware
Vapaasti käytettävä ja levitettävä tietokoneohjelma, 

jonka tekijä pidättää itsellään vain tekijänoikeudet.
Y
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FTP File Transfer Protocol

Kahden Internetissä olevan tietokoneen välillä 

tapahtuvaan tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla. 

FTP:ksi kutsutaan usein myös unix- ja 

mikroverkkopalvelimissa olevia FTP-protokollaa osaavia 

tiedonsiirto-ohjelmia, mm. WS-FTP, Fetch. FTP:n 

käyttöä helpottamaan on tehty graafisia Windows- 

ympäristössä toimivia asiakasohjelmia, jossa tiedostot 

siirtyvät hiirellä napsauttamalla. FTP-siirto vaatii 

käyttäjätunnuksen ja salasanan koneeseen, josta 

tiedostoja halutaan siirtää. Siksi tarkeimmäksi 

käyttömuodoksi on vakiintunut nimetön eli anonymous- 

FTP. 

Y

FTP File Transfer Protocol (FTP)
Protokolla, jota käytetään tiedostojen siirrossa eri 

järjestelmien (esim. palvelinten ja PC-koneiden) välillä.
Y

FTP-palvelin FTP server Y

FUNET Finnish University and Research Network

Suomen yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden 

tutkimuslaitosten tietoverkkopalveluja hoitava yhteisö, 

joka tarjoaa jäsenilleen muun muassa Internet- 

palveluja. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja 

opetusministeriön varoista. 

Y

funktio function arvon riippuvuus yhdestä tai useammasta muuttujasta Y

funktioiden kutsumistavat function-calling conventions Y

funktiokieli functional language Y

funktiomalli function template Y

funktiomuotti function template Y

funktion kuvaus function declaration nimeäminen ja tietotyypin määrittely Y

funktionaalinen riippuvuus, 

funktionaalisesti riippuva
functional dependency FD, relaatiotietokannat Y

funktionkutsu function call Y

funktioselitys functional explanation
ilmiön selittäminen osoittamalla sen tarpeellisuus koko 

järjestelmän toiminnassa
Y

fyysinen physical Y

fyysinen kerros physical layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 1 Y

fyysinen osoiteavaruus physical address space Y

G3, GROUP 3 G3, GROUP 3

Modeemien faksimodulointi, jonka maksiminopeus on 

14400 bps. Tämä suositus pitää sisällään useita 

tiedonsiirtomenetelmiä. 

Y

galliumarsenidi gallium arsenide puolijohtava yhdiste Y

galvaaninen pari cell Y

Gb gigabit gigabitti = 1 000 000 000 bittiä Y
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GDI GRAPHICS DEVICE INTERFACE

Graafisen käyttöjärjestelmän (esim. Windows ja OS/2) 

osa, joka hoitaa pisteiden ja viivojen piirtämisen 

näytölle tai tulostimille. 

Y

gedcom Gedcom GEN

GEDCOM GEDCOM GEN

Genealogy Research Associates Genealogy Research associates GEN

geneerinen luokka generic class Olio-ohjelmointi Y

generaattori generator sähkö- Y

generoitu funktio template function Y

generoitu luokka template class Y

geo -paikkatietokanta Geo location database GEN

geometrinen näyttö geometric display Y

germanium germanium Ge, puolijohtava alkuaine Y

GIF Graphic Interchange Format

Amerikkalaisen tietopalvelun, CompuServen, kehittämä 

kuvatiedostomuoto, joka on tarkoitettu värillisten 

valokuvien esittämiseen. Tiedosto on pakattu niin, että 

se vie vähemmän tilaa kuin alkuperäinen pakkaamaton 

kuva. Värien määrä on rajoitettu enintään 256:een, 

mikä ei riitä täysin luonnonmukaisten kuvien 

esittämiseen. GIF-tiedostomuodosta on olemassa kaksi 

eri versiota, 87a ja 89a. Jälkimmäinen mahdollistaa 

useiden kuvien sijoittamisen samaan tiedostoon ja 

myös kommenttien lisäämisen. Molempia GIF- muodot 

voivat olla myös lomitettuja, jolloin kuvaa tulee ruudulle 

neljässä eri osassa. Muuttui vuoden 1995 alussa 

maksulliseksi tietostomuodoksi. 

Y

giga, gigabitti Gb, giga, gigabit 1 000 000 000 bittiä Y

gigatavu GB, gigabyte GB = Gt = 1 073 741 824 tavua Y

globaali muuttuja clobal variable Y

globaali tietoyhteiskunta global information society GIS Y

GOPHER gopher

Hierarkkisiin valikkoihin pohjautuva tietojärjestelmä, 

jolla voidaan jakaa monenlaista tietoa Internet-

tietoverkon käyttäjille. Gopherin valikkojen 

vaihtoehdon ovat linkkejä muihin tietokoneisiin tai 

johtavat tekstisivuihin, kuviin tai Telnet-pääteyhteyksiin. 

Gopgeria käytetään joko Telnet-pääteyhteydellä tai sitä 

varten suunnitellulla asiakasohjelmalla. Gopher oli 

aiemmin Internetin tärkein tietopalvelu, mutta nopeasti 

yleistyvä WWW on nyt ohittanut sen suosiossa. 

Y

gorilla gorilla Hymiö:    8:) Y
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GPRS General Packet Switched Radio

Tämä lyhenne on gsm-verkon laajennus, jonka ansiosta 

gsm-verkot saadaan välittämään dataa entistä 

nopeammin. Matkapuhelin on mahdollista saada 

jatkuvaan yhteyteen verkkoon ja datapalveluihin. 

Y

GPS Global Pointing System Kansainvälinen paikannusjärjestelmä Y

graaffinen käyttöliittymä graphics interface Y

graaffinen käyttöympäristö graphical user environment GUI Y

graafinen graphic kirjoitettu, piirretty tai painettu merkki Y

graafinen esitys chart, diagram, graph Y

graafinen käyrä diagram Y

graafinen käyttöliittymä GUI, graphic(al) user interface Y

Graafinen käyttöliittymä Windows

Asiointitapa, joka perustuu hiirellä ohjailtavien 

ikkunoiden, kuvakkeiden ja valikoiden käyttöön, esim. 

Windows.

Y

graafinen selain graphical browser Y

graafinen suunnittelija graphic designer Y

graafinen toistokorjain graphic equalizer äänitermi Y

Grafiikan pakkausmuoto, GIF Graphics Interchange Format (GIF)

GIF on kuvatiedostojen, yleensä grafiikan, suosittu 

pakkausmuoto, jossa värien määrä on rajoitettu 256 

kappaleeseen. Yleinen WWW:ssä.

Y

grafiikka graphics tietokoneiden tapa esittää kuvallista tietoa Y

grafiikka näyttö EGA, enhanced graphics adapter 16 värin näyttö Y

grafiikkakuva still image yksittäinen kuva Y

grafiikkaliittymä graphical interface Y

grafiikkamerkki graphic character Y

grafiikkanäyttökortti graphics board, graphics card Y

grafiikkaohjelma graphic program Y

grafiikkasuoritin graphics processor Y

grafiikkatoimitin graphics editor Y

graviaksentti grave accent diakriittinen merkki ` esimerkiksi è kirjaimessa Y

GSM, GSM-Datayhteys Global System for Mobile communications

900/1800 MHz:n taajuusalueella toimiva solupohjainen 

matkapuhelin järjestelmä. WAP puhelimet käyttävät 

tiedonsiirtoon tätä yhteystapaa. Verrattuna gprs-

yhteyteen, tämä on hitaampi ja vaivalloisempi tapa. 

Y

Gt GB, gigabyte GB = gigatavu = 1 073 741 824 tavua Y

GUI, GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ GRAPHICAL USER INTERFACE
Hiirellä ohjattava ikkunoihin, kuvakkeisiin ja 

painikkeisiin perustuva tietokoneen käyttötapa. 
Y

Guttmanin asteikko Guttman scale
kyselyssä ja lomakehaastattelussa käytettävä 

esivalmistettu sarja väittämiä
Y

haaksirikko hafveri GEN

haamu zombie Y
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haara branch, branching, department Y

haara fork Macintosh tiedoston osa Y

haara offset AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja Y

-haarainen armed Y

haaraosasto branch Y

haarautua branch Y

haarautuva opetusohjelma branching program, instrinsic program Y

haaroittaminen branching Y

haaste stämning GEN

haavirahat, kolehtirahat hovmedal, håvmedel GEN

haavoittuva vulnerable Y

haavoittuvuus Vulnerability 

Haavoittuvuus on sellaisen heikkouden tai suunnittelu- 

tai toteusvirheen olemassaolo, joka voi johtaa 

odottamattomaan, ei-toivottuun tapahtumaan, joka 

vähentää jonkin järjestelmän, verkon, sovelluksen tai 

yhteyskäytännön turvallisuutta. 

Y

hae ja lyö -järjestelmä hunt-and-peck yksi- tai kaksisormikonekirjoitusjärjestelmä Y

hae ja lyö -kirjoittaja hunt-and-pecker yksi- tai kaksisormikonekirjoitusjärjestelmän käyttäjä Y

hahmo figure, pattern Y

hahmo signature
Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen 

määrittelevä parametrilista
Y

hahmontaa to render, render

Toteuttaa kuvaan tietokoneen avulla pintakuviointi, 

värit ja heijastukset kolmiulotteisen vaikutelman 

aikaansaamiseksi

Y

hahmontunnistus pattern recognition Y

hahmotella, hahmotus design, outline, trace Y

hahmoviiva contour ääriviiva Y

haihdutus, haihduttaminen dissipation lämmön Y

haihtumaton muisti nonvolatile memory

Muisti, joka säilyttää tietonsa, vaikka virrat 

katkaistaisiinkin. Käytetään tietokoneympäristössä, 

missä on esimerkiksi parametritietoa, jota ei saa 

hävittää missään tilanteessa eikä kiintolevyn tyyppistä 

tallennusvälinettä ole käytettävissä tai olisi 

käytännöllinen tiedon varastointiin. Normaaleissa PC- 

tietokoneissa tällaistä muistia ei ole, mutta esimerkiksi 

lentokenttien lennonjohtotornien tietokoneen 

käyttävät usein tällaistä muistia. 

Y

haihtuva muisti volatile memory

Muisti, joka hävittää tietonsa, kun siltä katkaistaan 

virrat. Tavallinen PC-tietokoneissa oleva RAM-muisti on 

haihtuvaa muistia. 

Y

haitta, vahinko men GEN
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haittaohjelma
malicious program, malicious software, 

malware, scumware

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen 

käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia 

tietojärjestelmässä tai sen osassa. Virus, mato tai 

troijalainen.

Y

hajaantuminen dispersion
Tilastomatematiikka, mittaa miten laajalti eri 

havaintoarvot hajaantuvat keskiluvun ympärille
Y

hajaantunut divided Y

hajakoodausalgoritmi hashing algorithm Y

hajakooditus hash coding, hashing Y

hajakäsittely random processing Y

hajanainen fragmented tiedosto, levy ym Y

hajanainen tiedosto fragmented file Y

hajanaisuudenpoisto-ohjelma defragmenter, unfragmenter Y

hajanaisuus fragmentation Y

hajapoimintakäsittely random processing Y

hajarakenne hash structure, random organization Y

hajasaanti random access Y

hajasaantimuisti, hajapääsymuisti RAM, random-access memory hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

hajatiedosto random file Y

hajautettu distributed Y

hajautettu kysely distributed query
kysely, joka kohdistuu samanaikaisesti useammassa 

tietokoneessa sijaitsevaan tietokantaan
Y

hajautettu käsittely distributed processing
eri paikoissa sijaitsevien tiedon osien käyttö 

yhteistyössä
Y

hajautettu painaminen distribute-and-print Y

hajautettu palvelunestohyökkäys distributed denial of service Ddos Y

hajautettu päivitys distributed update
tietokannan ylläpitotoiminto useaan tietokantaan 

samanaikaisesti
Y

hajautettu tapahtuma distributed unit of work DUW, hajautetun tietokannan käsittelytapahtuma Y

hajautettu tietojenkäsittely distributed data processing
useiden eri paikoissa sijaitsevien tietokoneiden käyttö 

yhteistyössä
Y

hajautettu tietokanta distributed database

tietokanta, jonka osat sijaitsevat eri 

tietokantajärjestelmissä (ei välttämättä eri 

tietokoneissa)

Y

hajautettu ympäristö distributed environment pääkone ja verkon muut laitteet Y

hajautetun tietojenkäsittelyverkon 

yhtenäinen merkitys
SNA, systems network architecture IBM:n vuonna 1974 julkaisema tietoliikenne standardi Y

hajautin
hashing routine, randomizer, randomizing 

algorithm

Olio-ohjelmointiohjelma, joka suorittaa tietokannan 

hajautuksen
Y

hajautuksen aste degree of decomposition Olio-ohjelmointi Y

hajautus decomposition, hashing Olio-ohjelmointi Y

hajautusalgoritmi randomizing algorithm Y
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hajautuskaavio distribution schema Y

hajautustaulu hash table
Olio-ohjelmointi, taulukko, johon voidaan tallentaa 

suuria tietomääriä
Y

hajonta dispersion, variability
Tilastomatematiikka, mittaa miten laajalti eri 

havaintoarvot hajaantuvat keskiluvun ympärille
Y

hajota break Y

hajottaa resolve, split Y

hajottaja destructor Y

hajottaminen resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

hajotus error diffusion Y

hakasulje bracket [ tai ] Y

hakasulut angle brackets, brackets, square brackets [ ] Y

hakea apply Y

hakea download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

hakea find, retrieve, search, seek, tietojen etsiminen Y

hakea esille retrieve Y

hakea esille tiedosto retrieve a file Y

hakemisto directory, glossary, index
Luottelo levyllä olevista tiedostoista ja niiden 

sijaintipaikasta levyllä. 
Y

hakemisto Index GEN

hakemisto (välilehdellä) / 

hakemistonäkymä (muualla) 
Index view GEN

Hakemisto ja/tai järjestetty luettelo, 

Indeksi
Index

Hakemisto ja/tai järjestetty luettelo, jossa on ilmaistu, 

mistä jokin tieto tai dokumentti on löydettävissä, kuten 

asiahakemistossa tai aakkosellisessa hakemistossa.

Y

hakemisto, rekisteri register GEN

hakemistoagentti directory system agent (X.500 termi) käyttäjäagentin käytävä hakemistoon Y

hakemistoalue code area Y

hakemistoikkuna directory window Y

hakemistojen hallinta directory management Y

hakemistojärjestelmäkuri directory system protocol

(X.500 termi) palvelimen täytyy tukea 

hakemistojärjestelmäkuria pystyäkseen lähettämään 

pyyntöjä

Y

hakemistokaavio directory schema
(X.500 termi) tietokategoria määräykset joiden avulla 

käyttäjäagentit keskenään keskustelevat
Y

hakemistokuri directory access protocol
(X.500 termi) mahdollistaa käyttäjä- ja 

hakemistoagentin välisen kommunikoinnin
Y

hakemistokuvake directory icon Y

hakemistoluettelo directory listing Y
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hakemiston kohta directory entry Y

hakemistonapuneuvo directory tool Y

hakemistonimi directory name Y

hakemistopalvelu directory service Y

hakemistopolku directory path Y

hakemistopolkulistaus directory-path listing Y

hakemistopuu directory information tree
(X.500 termi) hierarkkinen rakenne jolla hakemistoja 

ylläpidetään
Y

hakemistopuu directory tree levyn hakemistorakenteen puukuvaaja Y

hakemistorakenne directory structure levyn Y

hakemistotila index space Y

hakemus application Y

hakemuskirja supplikat GEN

hakemuslomake application form Y

hakija explorer resurssienhallinta on tiedostonhallintaohjelma Y

hakkeri hacker

Henkilö, joka tunkeutuu luvatta tietoverkkoon tai 

tietojärjestelmään tai käyttää luvatta tietoa, ohjelmaa 

tai palvelua

Y

Hakkeri Hacker

Sana, jolla tarkoitetaan intohimoisesti tietokoneasioita 

harrastavaa henkilöä. Sekoitetaan usein virheellisesti 

"kräkkeriin".

Y

hakkerointi hacking hakkerina toimiminen Y

haku access, lookup, retrieval, search, seek
Tietojen etsiminen ulkoisesta muistista ja sen tuominen 

keskusmuistiin. 
Y

haku- referential Y

haku nykyisestä kentästä search in current field Y

haku onnistui search succeeded Y

haku valitusta kentästä search in current field Y

hakuaika access time, search time, seek time
Aika, joka kuluu, kun tietoa haetaan muistilaitteesta 

keskusyksikköön. 
Y

hakuavain search key Y

hakuehto search condition Y

hakukertojen määrä hit rate, hit ratio

lukuarvo, joka ilmaisee kuinka monta kertaa WWW-

sivutiedosto tai sivun osan muodostava tiedosto on 

ladattu katseltavaksi selaimella

Y

Hakukone Search Engine, Search Robot

Hakupalvelu, hakupalvelin, hakurobotti. Käyttäjä voi 

etsiä tietoa Internetistä valitsemastaan aiheesta. 

Tunnettuja hakukoneita ovat mm. AltaVista ja Google. 

Hakukoneet voivat olla myös sivustokohtaisia tai 

tiettyyn aiheeseen liittyviä.

Y

hakukone(isto) lookup engine, search engine
elektronisen sanakirjan tai vastaavan ohjelman 

tiedonhakuohjelmaosuus
Y
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hakumerkkijono search string Y

hakurobotti search engine, search robot Y

hakutaulukko lookup table Y

hakuteos reference guide Y

hakutulokset search list GEN

hakuvaihe search-phase Y

hakuvarsi access arm Y

halkaisija dia., diameter ympyrän halkaisija Y

halkaista split Y

hallinnasta karannut errant Y

hallinnollinen administrative verkon/tietokantojen hallintaan liittyvä Y

hallinnollinen governmental .gov on valtionhallinnon internet osoitteen loppuosa Y

hallinnollinen organizational
.org on valtion viraston tai -laitoksen internet osoitteen 

loppuosa
Y

hallinnollinen tietojenkäsittely administrative data processing Y

hallinta command Y

hallinta control CTRL -näppäin Y

hallinta controlling verkkotermi Y

hallinta management Y

hallinta-alue domain verkkotermi, lähiverkon Y

hallinta-alueparametrit domain parameters verkkotermi Y

hallintainformaation tietorakenne structure of management information SMI Y

hallintaohjelma manager Y

hallintatyöasema management console verkkotermi Y

hallintatyökalut administrative tools Y

hallinto administration, management Y

hallinto- administrative verkon/tietokantojen hallintaan liittyvä Y

hallintoalue department dept Y

hallintopitäjä förvaltningssocken, länsmanssocken GEN

hallita control, manage, master, rule tietoa, verkkoa ym Y

hallita teknologia master a technology Y

hallita tietoa manage information Y

hallita verkkoa manage a network Y

hallitut solmut managed nodes verkon Y

halot töre GEN

haltija owner Y

haluta mieluummin prefer Y

haluttu desired Y

hammastaa indent sisennys Y

hangata wipe Y

hankala difficult Y

hankaus smudge piirtotyökalu Y
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hanke project Y

hankinnan vaatimukset procurement requirement Olio-ohjelmointi Y

hankinta acquisition, supply Y

hankintaprosessi acquisition process Y

hankintapäämäärä acquisition goal Y

hankintarooli acquisition role Y

hankintasopimus supply contract Olio-ohjelmointi Y

hankkia make, obtain, to gain Y

hankkia itselleen develop Y

hapan maku suussa sour taste in mouth Hymiö:   :-6 Y

harha bias
Tilastomatematiikka, otoksen tai näytteen 

systemaattinen poikkeavuus perusjoukosta
Y

harjoite drill toistoharjoitus Y

harjoitus drill, use sotilas ym, harjoite Y

harjoitusohjelma demonstration, drill and practice Y

harkinnanvarainen lupakäytäntö discretionary access control Y

harkinta reflection Y

harkintatakuu extended quarantee auton tms Y

harkittu mielipiteeni in my considered opinion IMCO Y

harmaa teksti graying Y

harmaasävy(asteikko) gray scale, level of gray harmaan tummuusasteikko Y

harmaasävyjen muuntaminen gray-scale translation Y

harmaasävykuva gray-scale image Y

harmaasävynäyttö gray-scale display Y

harmaasävytekniikka gray scaling Y

harpata skip Y

harppausnäppäin home key Y

harrastaja novice Y

hartauskokous konventikel GEN

harva coarse Y

harvennus spacing kirjasinten ja objektien välistys Y

harventaa increase Y

harvoin rarely Y

hattu chevron diakriittinen merkki, esimerkiksi Š Y

haudata funero, jorda GEN

haudattu begraven, humatus, sepultus, tumulatus begr GEN

haudattu sepultus begraven s GEN

haudattujen luettelo catalogus defunctorum GEN

haudatut humati GEN

haukotella yawning Hymiö:    |-O Y

hauta grav, hviloläger, tumulus GEN

hauta (holvattu) grift GEN
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hautaaminen begravning GEN

hautajaiset funus, liköl GEN

hautapaikka locus sepulcri gravplats l.sep. GEN

hautapaikka gravställe GEN

hautapaikka viloläger GEN

hautauskirja likbok GEN

hautausmaksut mortualia GEN

hautausmuistio burial notes GEN

hautaustietojen lähteet (hautauslähteet) burial sources GEN

havainnollinen demonstrative, graphic Y

havainnollinen esittäminen demonstration opetuksessa käytettävä havainnolistava esitys Y

havainnollistaa demonstrate Y

havaintoesitys demonstration opetuksessa käytettävä havainnolistava esitys Y

havaita detect, recognize, sense virhe Y

havaitseminen detecting Y

HDLC-käytäntö HDLC, High Level Data Link Control Y

HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line
Puhelinverkon paikallisjohdoille kehitetty symmetrInen 

Siirtotekniikka
Y

HDTV High-Definition Television
uusi tarkkapiirto TV-standardi. Kuvantarkkuuskorkea 

perinteiseen televisiokuvaan nähden
Y

hehku incandescence kuumuudesta johtuva näkyvä valo Y

hehkulamppu incandescent lamp Y

hehkuttaa anneal Y

heidän juhlallisen lupauksen mukaan uti voverand enligt deras högtidliga löfte U.V. GEN

heidän lapsensa deras barn d.b GEN

heijastaa return Y

heijastin reflector Y

heijastuma reflex Y

heijastus glare, reflection, refraction, shadow
näytön ym., varjoalueet jotka muodostuvat kuvan 

tummimmista osista
Y

heijastusvaimennus return loss
testisignaalin amplitudin ja kaapelista palautuneen 

signaalin amplitudin ero
Y

heikentyminen degradation laskentatehon ym Y

heikkeneminen failure Y

heikkous svaghet GEN

heinämaat höbol GEN

heittomerkki apostrophe ' Y

heittomerkki single quote ´ Y

heittovaihto swapping

Virtuaalimuistissa tapahtuva tilanne, jossa tietoa 

siirretään keskusmuistista hetkeksi levyke ja luetaan 

sieltä taas takaisin. 

Y

heittovaihtotiedosto swap file Y
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heittää pois discard Y

heittää ulos eject levyn asemasta Y

heksadesimaali(järjestelmä) hexadecimal

Lukujärjestelmä, jossa on kuusitoista eri merkkiä 

tavallisen kymmenen luettelomerkin sijaan. 

Ylimääräiset merkit ovat aakkoset A-F. 

Heksadesimaalijärjestelmä sopivaa hyvin PC-

tietokoneille, koska koneen sisäiset kantaosoitteet ja 

siirrokset voidaan esittää neljälle heksadesimaalisella 

merkillä. 

Y

heksadesimaaliluku hex number Y

helmikuu februari febr GEN

helposti muistettavan easy-to-remember Y

helpottaa favo(u)r Y

helppo simple Y

helppo pääsy easy access
käyttöjärjestelmän apuominaisuus henkilöille, joiden on 

vaikea käyttää näppäimistöä tai hiirtä
Y

helppokäyttötoiminon asetukset accessibility options Y

henki, sielu spiritus GEN

henkikirja mantals längd GEN

henkikirjoitettu mantalsskrifne GEN

henkilö individual GEN

henkilöasiakirja personakt pa, pakt GEN

henkilöhistorianäkymä, henkilöhistoria Chronology view GEN

henkilöjohtaminen leadership Systeemityö Y

henkilökohtainen personal, personel, private Y

henkilökohtainen tiedon hallinta personal information management Y

henkilökohtainen tietojenkäsittely personal computing Y

henkilökohtainen tietokone personal computer PC Y

henkilökohtainen verkko PAN, personal area  network

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa 

hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä 

ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten 

määritystä

Y

henkilöllisyys identity Y

henkilörekisteri person register Y

henkilötiedot personal data Y

henkilötietoihin liittyen myös: lisää (käsky), 

lisätä  windowsiin ja tiedostoihin liittyen: 

liitä, liittää 

append GEN

henkilötyönä tapahtuva manual Y

henkimaksu poduschnieafgift GEN

henkirahaa maksamattomia uteslutna ur mantal GEN
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HERCULES hercules
Mustavalkografiikan tyyppi, jonka tarkkuus on 720x358 

pistettä. 
Y

herja flame Y

herjasota flame attack, flame war Y

herjata flame viesti, joka halventaa tai solvaa toista osapuolta Y

herkkyys sensitivity Y

hermotauti nervsjukdom nervsj GEN

hermoverkko neural network
verkkotermi, tekoälyjärjestelmämalli, matkii 

keskushermostoa
Y

herra herr h, hr, h:r GEN

herra monsieur herre M GEN

herra monsieur herre Monssr GEN

herra sieur herre Sr, S:r GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dm GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dn GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dnis GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dnm GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dnus GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud dom GEN

herra, isäntä, Jumala dominus herre, husbonde, Gud ds GEN

Herran ehtoollinen coena Domini GEN

Herran pyhä ehtoollinen Herrens heliga nattvard H.H.N GEN

Herran pyhä ehtoollinen sacra cena Domini Herrens heliga nattvard s.cena D. GEN

Herran rauhaa in pace Domini I Herrens frid I.p.D GEN

Herran rukous oratio Dominica Herrens bön O.Doica GEN

Herran rukous oratio Dominica Herrens bön O.D. GEN

Herran rukous oratio Dominica Herrens bön Orat.Dom. GEN

Herran rukous oratio Dominica GEN

Herran vuonna anno Domini i Herrens år A.D. GEN

hertsi Hertz taajuuden mitta Hz Y

heräte trigger, impulse Olio-ohjelmointi Y

herätetty tapahtuma triggered action tietokannat Y

herätetty toiminto triggered action toiminto käynnistyy herättimen toimesta Y

herätin, herättää trigger, invoke tietokannat Y

herätystapahtuma, herätystoimi triggering action tietokannat Y

heti directly, straight away Y

hetkellinen huipputiedonsiirtonopeus burst transfer rate kovalevyohjaimen Y

hetkellinen huipputoimintamoodi burst mode prosessorin Y

hetki second Y

hetkinen ellipsis Y

heuristiikka heuristics
keksintämenetelmäoppi - kokeillen, oivaltaen 

oppiminen tai toimiminen
Y
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heuristinen heuristic algoritmi Y

hevonen häst GEN

hevospäivätyö ökedagsverke GEN

HICOLOR hicolor

Grafiikkakuva tai näytönohjaimen (16-bittinen) tila, 

jossa on joko 32678 tai 65536 eri värisävyä. Määrä 

riittää lähes värivalokuvan luonnolliseen tarkkuuteen. 

Y

hidas backward Y

hidas vieritys slow scroll Y

hidas yhteys low speed connection verkkotermi Y

hidastaa delay Y

hieno fine Y

hienontava jalostus drill-down analysis Y

hienosäätö fine adjustment, tuning Y

hierarkia hierarchy Y

hierarkkinen hierarchical Y

hierarkkinen näkymä hierarchical view Y

hierarkkinen perintä single inheritance
Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön 

yliluokka
Y

hierarkkinen tietokanta hierarchical database Y

hiili charcoal Y

hiippakunta dioecesis GEN

hiiren alusta mouse pad Y

hiiren kotelo mouse case Y

hiiren käyttäjä mouse user Y

hiiren osoitin  mouse cursor GEN

hiiri mouse

Laite, jonka pohjalla oleva metallikuula tai optiikka 

välittää tiedot hiiren liikkeistä tietokoneelle. Useissa 

ohjelmissa hiirtä käytetään kohdistimen siirtämiseen, 

alueiden osoittamiseen tai piirtämiseen. 

Y

hiirimatto mouse pad Y

hiiriosoitin mouse pointer Y

hiiriportti mouse port Y

hiirivalikko mouse menu Y

hiirtä käyttävä mouse-driven ohjelma Y

hila grid, lattice Y

hiljainen quiet Y

hiljainen tieto tacit knowledge Kasvatustiede Y

HIMEM.SYS himem.sys

MS-DOS ja Windows-käyttöjärjestelmien mukana tuleva 

laiteohjain, joka toteuttaa XMS-

muistinhallintastandardin. Jatkomuistia käyttävien 

ohjelmien ajo (esim. Windows, RAM-levy, SmartDrive) 

on mahdollista vain jos HIMEM.SYS on ladattu. 

Y
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himmennetty dimmed teksti Y

himmennetty komento dimmed command, grayed command passiivinen, pois käytöstä oleva komento Y

himmentäminen, himmentää dimming, graying, darken, to fade out
Poistaa kuva vähittäin näkyvistä vähentämällä värien 

voimakkuutta
Y

himmeä opaque tietokannat Y

himmeä näyttö low density display Y

hinkuyskä kikhosta kikh GEN

hinnanero difference Y

hinnasto catalog(ue) Y

hipaisunäppäimistö pressure sensitive keyboard Y

hirsilinna, vankila stockhus GEN

historia history tapahtumaluettelo, Kasvatustiede Y

historia / ...historia history GEN

historiakirja historiebok historiebok h.b. GEN

historiakirja historiebok hb GEN

historiatoiminto history facility
muistaa ohjelman aiemmat toiminnot ja mahdollistaa 

palaamisen niihin
Y

hitaasti muuttuva dimensio slowly changing dimension tietokannat Y

hiusviiva hairline (rule) hyvin ohut ladonnassa käytetty viiva Y

HMA-ALUE HMA

Jatkomuistin alkuun sijoittuva muistialue, jonka koko on 

65.520 kilotavua alkaen yhden megatavun (1024 

kilotavua) rajalta. Alue on merkittävä, koska se on ainoa 

osa jatkomuistia, jota prosessori pystyy käyttämään 

poistumatta real mode-tilasta. MS-DOS 5.0 tai 

uudemmissa tälle alueelle voidaan siirtää osa 

käyttöjärjestelmää ja säästää perusmuistia. 

Y

HOAX hoax virus, virus hoax

tarkoittaa sähköpostissa tulevaa virusvaroitusta, jota 

kehotetaan levittämään edelleen. Varoituksen kohteena 

olevaa uutta virusta ei ole olemassa, vaan varoitusviesti 

on eräänlainen ketjukirje. 

Y

hoitaa manage Y

hoitaa huonosti vanbrykta GEN

hoitaa, pitää hallussaan omhanderhafva GEN

hoitaja administrator tietokannan ym Y

hoito management Y

hollantilainen Dutch merkistö Y

holografia holography Y

holtiton luku dirty read, read uncommitted Y

home-näppäin home key Y

hopearaha silvermynt
SM, smt, 

sm:t
GEN
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hopeataaleri daler silvermynt

d.s, d.sm, 

d.smt, 

d:smt

GEN

HotJava HotJava
Sun Microsystemsin kehittämä kuvauskieli, jolla voidaan 

luoda uusia ominaisuuksia World Wide Webiin (WWW).
Y

hovikunta hofstat GEN

hovioikeus dicasterium GEN

HPFS HIGH PERFORMANCE FILE SYSTEM

Kehittynyt tiedostojärjestelmä, joka tuli ensi kertaa 

käyttöön OS/2 1.3-version mukana. Sallii pitkät (256-

kirjaimiset) tiedostonimet, tiedostokuvakkeet sekä 

laajennetut tiedostomääreet, jotka kertovat tarkenninta 

luontevammin millä sovelluksella työtiedostot on tehty. 

Ei ole MS-DOS tai Windows-yhteensopiva. 

Y

HSCSD High-Speed Circuit Switched Data
Perinteistä GSM-datapalvelua nopeampaa palvelua 

tarjoava tekniikka
Y

HST HIGH SPEED TECHNOLOGY

Epävirallinen modeemien luokka, joka käyttää 

epäsymmetristä modulointitapaa. Käytössä ainoastaan 

US Robotics laitteissa, maksiminopeus on 16800 bps ja 

paluukanavalle 450 bps. Erittäin harvinainen luokka, 

varsinkin Suomessa. 

Y

HTML HyperText MarkUp Language

Kuvauskieli, jolla WWW-sivut määritellään. HTML-kieli 

kuvaa sivussa olevat linkit sekä määrittelee erityyppiset 

teksialueet (iso teksti, pieni teksti, alleviivaus, kursiivi 

jne.). WWW-käytön aikana HTML-kielinen sivu 

siirretään palvelimesta asiakasohjelmaan (selaimeen), 

joka näyttää sen ruudulla oikeassa asussaan. 

Y

HTML-dokumentti HTML document
Pitää sisällään kaiken WWW-sivulla näkyvän tiedon 

HTML-koodin muodossa.
Y

HTTP HyperText Transfer Protocol

WWW-sivujen selailuun tarkoitettu 

tiedonsiirtotapa/yhteyskäytäntö selainohjelman ja 

palvelinkoneen välille. Kirjainyhdistelmä http on tuttu 

WWW:n verkko-osoitteista eli URL:eista. HTTP:n 

rinnalla on olemassa myös HTTPS-protokolla, jossa 

HTTP-liikennöinti tapahtuu turvallisesti salattuna. 

Y

HTTP-kuitti HTTP cookie Y

huhtikuu april, aprilus apr GEN

huijausvaroitus hoax virus, virus hoax

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka 

kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman 

monelle

Y

huiliaika lag projektinhallinta Y
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huippu height, peak, summit Y

huippu vertex käyrän (huippu) verteksi Y

huippu- high-end kallis, tehokas ym Y

huippu- maximum max Y

huippuarvo peak value Y

huippukuormitus peak load Y

huippusuoritus peak performance Y

hukassa missing Y

hukkasana stop word Y

hukkua drunkna GEN

hukkunut drunkning, drunknat drunkn GEN

hullu freak Y

huolehtia provide Y

huolenpito, vartio vård GEN

huoli trouble Y

huolitsija common carrier Y

huollettavuus maintainability Y

huolto maintenance, service laitteiden Y

huoltohenkilöstö maintenance crew Y

huoltoinsinööri customer engineer Y

huoltokustannus maintenance cost Y

huoltopaketti service packet, service pack
käyttöjärjestelmän tai ohjelman ominaisuuksia 

paikkaava/korjaava
Y

huoltosignaali service signal tietoverkossa Y

huoltoteknikko customer engineer Y

huoltoveloitus/-kustannus maintenance charge, maintenance cost Y

huomaa nota bene observera nb GEN

huomaa nota bene GEN

huomaa! Huomio! attention GEN

huomaa, huomautus
annotation, note, remark, comment, 

exclamation
Y

huomautuksia anmärkningar anm GEN

huomautuksia, muistutuksia admonitiones GEN

huomenlahja morgongåva mg GEN

huomio focus, remark Y

huomioitu poikkeus checked exception Olio-ohjelmointi Y

huomiomaton poikkeus unchecked exception Olio-ohjelmointi Y

huomiomerkki bullet luettelomerkki (musta ympyrä ym) Y

huone, talo, asunto, talous hus GEN

huoneen taulu
hustavlan, hustafla, tolv korta tillägg till 

Luthers katekes

hust, 

hustaf, 

hustafl, h

GEN
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huoneentaulu tabula oeconomica hustavlan tab. oec. GEN

huoneentaulu tabula oeconomica hustavlan
tab. 

oecon.
GEN

huonekunta, perhekunta, talous hushåll GEN

huonesetti room set äänitermi Y

huonosti käyttäytyvä ill-behaved, misbehaved sovellus ym Y

huonosti käyttäytyvä sovellus ill-behaved application Y

huonosti yhteen sopiva mismatched Y

huora hora hora h GEN

huora hora hora hr GEN

huorinteko hor GEN

hurskaat pii usus fromma p.u. GEN

hurskaat vanhemmat pii parentes fromma föräldrar p.p. GEN

hurskain käsin pii manibus med fromma händer p.m. GEN

huti miss haussa ym Y

huuhtelu scavenging Y

huulipunan käyttäjä lipstick wearer Hymiö:    :-} Y

huutaminen shouting Hymiö:   :-V Y

huuto call, shout Hymiö:   :-o Y

huutomerkki
exclamation, exclamation mark, 

exclamation point
! Y

huvittunut basic happy Hymiö:    :-) Y

hybridikaapeli hybrid cable verkkotermi, valokaapeli Y

hybridikieli hybrid language

Olio-ohjelmointi, ohjelmointikieli, joka perustuu 

johonkin lausekieleen, jonka päälle on rakennettu olio-

pohjaisia laajennuksia (C++, PERL)

Y

hybridikone hybrid computer Y

hybridipiiri hybrid circuit Y

hylätä, hylkääminen discard, dismiss Y

hymiö emoticon, smiley
Hymiö: merkkijono, jonka avulla voidaan ilmaista 

sähköpostiviestissä tunnetta, äänensavyä tai mielialaa
Y

Hymiö Smiley

Tietoverkossa tapahtuvassa keskustelussa käytetty 

merkkiyhdistelmä, joka kuvaa ihmisten ilmeitä ja 

tunnetilaa, esim. :-) hymyilevät kasvot tai :-( surulliset 

kasvot.

Y

Hyperlinkki, linkki Hyperlink, link Tietojen välillä oleva yhteys. Y

hypermedia hypermedia
interaktiivinen multimedia, vuorovaikutteinen 

tiedonhallintajärjestelmä
Y

hypermedia asiakirja, 

hypermediadokumentti
hypermedia document Y
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hyperteksti hypertext

Internetissä esiintyviä tekstejä kutsutaan 

hyperteksteiksi. Hypertekstin rakenne poikkeaa 

tavallisen tekstin rakenteesta. Hyperteksti on lyhyttä ja 

ilmaisu tiivistä. Tärkein asia mainitaan ensin. 

Hypertekstin luonteeseen kuuluu myös, että tekstin 

linkitykset perustuvat enemmän mielikuviin ja 

miellyhtymiin kuin loogiseen etenemiseen. 

Y

hypertekstien merkintä-/kuvauskieli hypertext markup language HTML Y

hypertekstin siirtomääritys hyper text transfer protocol HTTP Y

hyperyhteys hyperlink
eri tieto-olioiden välinen yhteys 

hypertekstijärjestelmässä
Y

hypoteesi hypothesis

Tiede, aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan perustuva 

arvaus siitä, mitä tuloksia tutkimuskohteesta luultavasti 

tullaan saamaan

Y

hyppely hopping verkkotermi Y

HY-PPP HY-PPP 
Helsingin yliopiston PPP-protokollalla toimivan 

sisäänsoittopalvelun nimi. 
Y

hyppy branch, jump, transfer ohjelmassa Y

hyppykohtainen käyttäytyminen per hop behaviour PHB, Tietoliikenne Y

hyppykäsky jump instruction Y

hyppylangoin valittava jumper-selectable asetus ym Y

hyppylanka jumper Y

hyppylankakytkin jumper switch Y

hyppylankapiikki jumper pin siltauslankapiikki Y

hyppylankojen asento jumper position, jumper setting Y

hyppylause goto statement Y

hypätä branch, jump Y

hypätä jnk yli omit Y

hyvin quite Y

hyvin bene väl b GEN

hyvin onnellinen very happy Hymiö:    :-)) Y

hyvin onneton very unhappy Hymiö:    :-c Y

hyvin surullinen very sad, very unhappy Hymiö:    :-(( Y

hyvinkin rather Y

hyvinoppinut vällärde, wällärde, wälaktade w GEN

hyväksyminen acceptance Y

hyväksymisehto acceptance criteria Y

hyväksymistarkastus, hyväksymistesti acceptance test Laatujohtaminen, tuotantoonsiirtoa edellyttävät toimet Y

hyväksymisviipymä acceptance delay Y

hyväksyttävä legal Amer. paperikoko Y

hyväksyä accept, allow, authorize, subscribe Y

hyväksyä approbera GEN
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hyvämaineinen välfrejdad GEN

hyväntuulisuus smiley
Hymiö: merkkijono, jonka avulla voidaan ilmaista 

sähköpostiviestissä tunnetta, äänensavyä tai mielialaa
Y

hyväymmärryksinen välförståndig GEN

hyytyä freeze Y

hyödyllinen profitable Y

hyödynnettävä ohjelma utility apuohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide Y

hyöty use Y

hyötyaika productive time Y

hyötyohjelma utility program Y

hyötyteho effective output, effective power tekniikka Y

hyötyä to gain Y

häikäisemätön nonglare näyttöruutu Y

häikäisy glare näytön ym Y

häipymisilmiö fading radio Y

häipyä fade out Y

häirintä interference Y

häiritä, häiriö disturbance, error, failure, fault, garble laitteessa tai ohjelmassa Y

häiriöaika downtime tietokone on poissa käytöstä Y

häiriöaltis error-prone Y

häiriöiden turmelema garbled signaali ym Y

häiriöistä palautuminen error recovery Y

häiriökoodi error code Y

häiriönkorjaus error correcting, error correction Y

häiriönpysäytys error trapping Y

häiriöntarkistus error checking Y

häiriösignaali interfering signal Y

häiriöstä palautuminen error recovery Y

häiriötila error condition Y

häiriötilojen hallinta error handling Y

häiriötilojen havaitseminen error detection koneen toimesta Y

häiriötyyppisen keskeytyksen aiheuttava 

käsky
disruptive instruction Y

häiriötön error-free tiedonsiirto Y

häivyntä fading radio Y

häivyttää, häivytys fade, to fade out, feather
Poistaa kuva vähittäin näkyvistä vähentämällä värien 

voimakkuutta
Y

häkä os GEN

hälysana noise word tekstinindeksointiohjelman kannalta turha sana Y

hälytin alarm Y

hälyttää, hälytys alarm, alert hälyttää Y

hälytys alarm GEN
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hälytysikkuna alertbox Y

hälytyskeskus alarm center GEN

hämähäkinverkko spider web Y

hämäryys blur Y

hämäysmenetelmä spoofing
verkkotermi, menetelmä, jolla uskotellaan laitteiden 

olevan yhteydessä keskenään
Y

hän heshe GEN

hän eli hyvin bene vixit han/hon levde väl b.v. GEN

hän... she GEN

hänen hisher GEN

hänen avioliiton ulkopuolinen tyttärensä hennes dotter utom äktenskapet h.d.u.ä GEN

Hänen korkeaarvoisuutensa (piispa) Hans högvärdighet (biskop) H.H. GEN

Hänen korkeutensa Hans/Hennes höghet H.H. GEN

Hänen Kuninkaallinen Majesteettinsa
Hans Kungliga Majestät, hans Kongliga 

Majestät
H.K.M. GEN

Hänen pyhyytensä (paavi) Hans Helighet (påven) H.H. GEN

hänen tilallaan ejus logo i hans ställe e.l. GEN

hänen vaimonsa hans hustru hhu GEN

hätä-, pakkotilanne necessitas GEN

hätäkaste nöddop, necessitate babtizatus nd GEN

hätäkasteen vahvistus, ripillepääsy confirmation GEN

hätäkasteen vahvistus, ripillepääsy konfirmation GEN

hätäkastettu nöddöpt nd, nödd GEN

hävinnyt försvunnen GEN

hävittäjä destructor Y

hävittämätön lossless pakkausmenetelmä Y

hävittävä lossy
äänitermi tai pakkauksessa pakkausmuoto voi olla 

häviöllinen
Y

hävittää destroy Y

häviöllinen lossy
äänitermi tai pakkauksessa pakkausmuoto voi olla 

häviöllinen
Y

häviöllinen tiivistys lossy compression tiedon- (JPEG -kuvat) Y

häviötön lossless, lossyless
äänitermi tai pakkauksessa pakkausmuoto voi olla 

häviötön
Y

häviötön nondestructive, non-lossy
äänitermi tai pakkauksessa pakkausmuoto voi olla 

häviöllinen tai häviötön
Y

häviötön tiivistys lossless compression tiedon- Y

häväisty förnedrad GEN

häväisty nainen förnedrad kvinnsperson
förnedr 

q.p.
GEN

häämenot brudebång GEN

häät bröllop GEN



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 91 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

häät nuptiae GEN

häätää, autioittaa avhysa, afhysa afh GEN

I/O-kanava I/O channel
syöttö- ja tulostuskanava, jota pitkin tieto tulee ja 

lähtee tietokoneelta oheilaitteisiin
Y

IBM Internetional Business Machines

Alkuperäinen PC-yhteensopivan mikron tekijä ja 

maailman suurimpia tietokonealan yrityksiä. Tunnetaan 

vieläkin laajalti laadukkaista laitteistaan ja hyvästä 

palvelun tasosta. Ainostaan käyttöjärjestelmien suhteen 

IBM on epäonnistunut. 

Y

IBM käyttöjärjestelmä multiple virtual storage Y

IBM OS/2 IBM OS/2

IBM:n kehittämä 32-bittinen käyttöjärjestelmä. Sisältää 

aidon 32- bittisen moniajon ja on ns. objektipohjainen 

käyttöjärjestelmä. 

Y

IDE Integrated Drive Eletronics

Yleisin ja suosituin kovalevyjen liitäntätapa. Tarjoaa 

lähinnä edullisen hinnan, mutta kuitenkin melko hyvän 

suorituskyvyn. 

Y

ideariihi brainstorm Y

identiteetti identity
Olio-ohjelmointi, erityispiirre, jonka perusteella olio 

pystytään erottamaan toisesta oliosta
Y

Idlata Idle

Seurata chat- tai IRC-keskustelua tekemättä mitään. 

Johdettu englanninkielisestä termistä "idle" olla 

joutilaana, vetelehtiä

Y

IE4  IE4  

Internet Explorer-selaimen nelosversio. Selaimen voi 

imuroida eli siirtää tietokoneeseensa ilmaiseksi 

internetissä olevista ohjelmistopankeista. Muita 

käytettyjä selaimia ovat vaikkapa Netscape Navigator ja 

Opera. 

Y

IEEE
The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers Inc

Lähiverkkojen kehittämiseen osallistunut 

standardointiorganisaatio. Tehnyt lukuisia merkittäviä 

standardeja lähiverkkoille. 

Y

IEEE-488 väylä IEEE 488 bus Y

IETF Internet Engineering Task Force standardoi Internet -protokollia Y

ihan quite, totally Y

ihminen-kone human-compute, man-machine Y

ihmisen ja koneen vuorovaikutus man-machine interaction käyttöliittymän kautta Y

ikivanha urgammal, utgammal utgl GEN

ikivanha cascus GEN

ikivanhasta (aatelis)suvusta nobili loco natus av urgammal (adlig)ätt n.l.n. GEN

ikkuna window
ohjelmien tapa jakaa näyttö erillisiin osiin, ikkunoitu 

käyttöliittymä
Y

ikkuna window GEN

ikkunaluettelo window list Y
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ikkunaluokka window class ikkunatyyppiluokka Y

ikkunan otin window handle Y

ikkunan otsikko window title Y

ikkunan reuna window border Y

ikkunanhallinta window management Y

ikkunanhallintanappi control box, control menu box Y

ikkunaobjekti window object Y

Ikkunat Windows on ikkunoitu käyttöliittymä Y

ikkunoida window ohjelmien tapa jakaa näyttö erillisiin osiin Y

ikkunoiden hallinta window handling Y

ikkunoiden limittäin sijoittaminen cascading windows Y

ikkunoidenhallintaohjelma window manager Y

ikkunointi windowing Y

ikkunointijärjestelmä windowing system Y

ikkunointiympäristö windowing environment Y

ikoneihin perustuva icon-based Y

ikoni icon Y

ikonialue icon area Y

ikonieditori icon editor ikonien luonti- ja muunnosohjelma Y

ikonien avulla iconically Y

ikoniesitystapa iconic representation Y

ikonivalikko icon menu Y

ikuisesti forever Y

ikä age ålder, aetas GEN

ikä, iässä, ikäinen, ikäisenä age GEN

ilmaantua occur Y

Ilmaantua, ponnahtaa Pop-Up

Pop-Up on uuteen pieneen selainikkunaan avautuva 

mainostila, joka avautuu automaattisesti varsinaisen 

kohdesivun latauksen yhteydessä.

Y

ilmainen, ilmaiseksi, lahjaksi free, gift gratis GEN

ilmaisin indicator kasvatustiede Y

ilmaisinvalot indicator lights Y

ilmaisohjelma freeware
maksuton vapaasti levitettävä ohjelma (tekijä pidättää 

itsellään tekijänoikeudet)
Y

ilmaista detect, display, indicate Y

ilmaista koodikielellä code Y

ilmaisu demodulation
siirrettävien tietojen poimiminen niitä kuljettavista 

kantoaalloista
Y

ilmaisu expression Y

ilmaisu phrase Y

ilmajäähdytys air cooling, cooling by air Y

ilman kastetta utan dop ud GEN
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ilman paikkakunnannimeä ja vuosilukua sine loco et anno utan ortnamn och årtal s.l.e.a GEN

ilman päiväystä sine dato utan datum s.d. GEN

ilman todistusta utan betyg u.b., ut.b. GEN

ilman vuosilukua sine anno utan årtal s.a. GEN

ilman yhteyttä disconnected Y

ilmaruisku air brush Y

ilmauksenarviointi expression evaluation ohjelmointi Y

ilmaus demonstration, expression, indication ohjelmointi Y

ilmaustavan niukkuus echonomy of expression ohjelmointikielen Y

ilme gesture Y

ilmeinen obvious, visible näkyvissä oleva Y

ilmeinen, julkinen uppenbar GEN

ilmentymä instance
Olio-ohjelmointi, olio tarkasteltuna luokkansa jäsenenä 

ja relaatiotiekannoissa tyypin esiintymä
Y

ilmentymä sprite Y

ilmentymäkaavio instance diagram Olio-ohjelmointi, kuvaa yksittäisten olioiden suhteita Y

ilmentymämuuttuja instance variable
Olio-ohjelmointi, kenttä on oliokohtainen eli ei-

staattinen muuttuja
Y

ilmestyä appear Y

ilmiteksti clear text, plaintext Y

ilmitulo disclosure Y

ilmoitettiin uppgavs GEN

ilmoittaa assign, indicate, notify, warn Y

ilmoittamaton oangifven GEN

ilmoittaminen assignment, declaration Y

ilmoitus
communication, declaration, information, 

message, notification
Y

ilmoitus vakavasta virheestä critical message Y

ilmoitustaulu bulletin board elektroninen ilmoitustaulu, BBS Y

ilmoitusteksti copy Y

ilo joy Hymiö:    :-) Y

iloinen basic happy Hymiö:    :-) Y

IMAP imap

Sähköpostin lukemiseen tarkoitettu yhteyskäytäntö, 

jossa toisessa tietokoneessa olevaa sähköpostilaatikkoa 

hallitaan omassa tietokoneessa olevan IMAP-

asiakasohjelman avulla. Toisin kuin POP-

yhteyskäytännössä, IMAP:issa postit pidetään 

postilaatikkokoneessa, eikä niitä siirretä sieltä pois. Ks. 

myös Mappi-posti 

Y

IMHO In My Humble Opinion Mielestäni. Usein sähköpostissa käytetty lyhenne. Y

immateriaaliomaisuus intellectual property Y

impedanssi impedance kaapelin kokonaisvastus Y
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impulssi flash Y

imuroida, imurointi download(ing)

Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta. 

Ohjelmien ja tiedostojen kopioimista omalle 

tietokoneelle verkossa olevista ohjelmapankeista. 

Y

imuroidut ohjelmat Downloaded Software 
Ohjelmat, jotka on haettu Internetistä (käyttäen 

esimerkiksi FTP-yhteyskäytäntöä). 
Y

IN IN

Intelligent Networkalperkko on tietoliikenneverkonrak 

ennejo ka tekeeu usienpalveluiden ja  ominaisuuksiento 

Teuttamisenjo ustavaksi

Y

indeksi index ohjelmoinnissa Y

indeksin tilavaatimus index space overhead Y

indeksirekisteri index register Y

indeksitaulu index table Olio-ohjelmointi Y

indeksitiedosto index file päätiedoston osoiteaputiedosto Y

Indeksitiedosto Index-file

Palvelimen asetuksissa määritelty tiedoston nimi kuten 

index.html ja default.html, jota selain hakee 

ensimmäiseksi. Jos sitä ei löydy, selain avaa koko 

hakemistopolun nähtäväksi.

Y

indeksoida index, subscript, indexation tiedosto ym Y

indeksoida tiedosto index a file Y

indeksoimaton nonindexed Y

indikaattori indicator kasvatustiede Y

informaatio information Y

informaation kätkentä information hiding
Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia 

tietojaan
Y

informaatiotekniikka IT, information technology Y

informaatiotekniikka IT, information technology Y

informaatiovirta information driven Y

informaatioyhteiskunta information society Y

informatiikka library science Y

infrapuna infra red Y

infrastruktuuri infrastructure Y

inline -funktio inline function Y

innovaatio innovation uusi idea, keksintö, oivaltava uudistus Y

insert-näppäin insert key näppäimellä siirrytään lisäystilaan Y

insinöörityöasema engineering workstation Y

ins-näppäin ins key Y

instanssi instance
yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman 

kappaleista
Y

instantioida instantiate muuttuja (osoittaa muistia ja ottaa käyttöön) Y

instantointi instantiation muuttujan Y
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instrumentaatio instrumentation Y

instrumentti instrument mittalaite Y

INT15 Interrupt 15

Keskeytys 15. Mahdollistaa aivan perustason jatketun 

muistin (esim. XMS-muisti) hyödyntämisen. Käytetään 

mm. HIMEM.SYS- muistiohjaimen yhteydessä. 

Y

integraalilaskenta integral calculus Y

integraalimerkki integral sign Y

integroida integrate Y

integrointi integration Y

integroitu integrated Y

integroitu kehitysympäristö IDE, integrated development environment
Olio-ohjelmointi, sovelluskehitin, johon on integroitu 

editori, Java-kääntäjä ja debuggeri
Y

integroitu laajakaistaviestintä IBC, integrated broadband communications Y

integroitu piiri IC integrated circuit Y

integroitu projektituki
IPSE, integrated project support 

environment
Y

integroitu ratkaisu integrated solution Y

integroitu tietojenkäsittely integrated data processing Y

INTEL INDEO indeo

Eräs Video for Windows -videojärjestelmän käyttämistä 

liikkuvan kuvan pakkausmenetelmistä. Vaatii 

ylimääräistä laitteistoa. 

Y

IntelliShare IntelliShare IntelliShare GEN

interaktiivinen multimedia-osa, Rich Media Rich media

WWW-sivulla oleva interaktiivinen multimedia-osa, 

jonka etenemiseen myös sivuilla kävijällä on 

mahdollisuus vaikuttaa. Rich Media -elementit on 

yleensä tehty Flashilla, mutta myös virtaavat 

videoleikkeet lasketaan kuuluviksi Rich Mediaan.

Y

interaktiivinen, interaktiivisuus interactive, interactivity käyttöliittymä ym Y

INTERLINK, INTERLNK.EXE interlnk.exe

MicroSoftin tiedostonsiirto-ohjelma, joka toimitetaan 

MS-DOS 6.0 mukana. Mahdollistaa toisen tietokoneen 

asemien näkymisen toisella tietokoneella ja näin 

mahdollistaa tiedonsiirron. Tarvitsee nollakaapelin 

kirjoitin- tai sarjaporttiin. 

Y
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Internet Internet

Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka koostuu erilaisista 

kansallisista ja alueellisista tietoverkoista. Internetin 

verkoille on yhteistä, että niissä käytetään samanlaisia 

yhteiskäytäntöjä eli protokollia. Internetissä on 

miljoonia koneita, esim. suurin osa yliopistolla olevista 

työasemista (mm. mikrotietokoneista) on Internetissä. 

Internetiin ei "mennä sisälle", vaan käyttäjä voi joko 

suoraan käyttää mikrolla Internetin palveluja ja 

kirjoittautua johonkin Internetissä olevaan 

palvelinkoneeseen. Internetissä on runsaasti erilaisia 

palveluja, joista WWW on yksi. Muita ovat esimerkiksi 

sähköposti tai FTP-tiedonsiirto. Avoin tietoverkko, joka 

ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen 

käyttöön.

Y

internet Internet Internet GEN

Internet (isolla alkukirjaimella) Internet
Kansainvälinen satojen miljoonien käyttäjien verkkojen 

verkko.
Y

internet (pienellä alkukirjaimella) internet Kahden tai useamman verkon yhdistelmä. Y

Internet Explorer MSIE, Microsoft Internet Explorer-browser MSIE, Microsoft Internet Explorer-selain. Y

internet linjakuri IP, internet protocol Y

Internet-lähetys Webcasting Y

Internet-osoite Internet address Internet-verkon solmun (työaseman) osoite Y

Internet-palvelun tarjoaja Internet service provider ISP palveluja tarjoava organisaatio Y

Internet-selain Web browser Y

Internet-sisältöaineisto Web content Y

Internet-sivu web page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

Internet-verkon nimipalvelu DNS, Domain Name System

Internet-verkon nimipalvelu, joka muuttaa koneiden 

nimet IP- osoitteiksi ja päinvastoin. Sen ansioista 

käyttäjä voi viitata koneisiin ja palveluihin niiden nimillä 

numeeristen osoitteiden asemasta. DNS-palvelu on 

täysin hajautettu eri puolille verkkoa siten, että 

yksittäiset nimipalvelimet (Domain Name Servers) 

kysyvät tarvittaessa osoitteita toisiltaan. 

Y

Internet-yhteydentarjoaja Internet access provider IAP palveluja tarjoava organisaatio Y

InterNlC internic
Kansainvälisiä top-level domain-nimiä myöntävä 

organisaatio
Y

intranet intranet
TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä organisaation 

sisäinen tietoverkko
Y
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Intranet Intranet

Organisaation sisäinen TCP/IP -verkko, jossa on yleensä 

toteutettu Internetille yleisiä palveluja kuten WWW tai 

sähköposti.

Y

I-osoitin I-beam pointer Y

IP IP Internet-protokolla Y

IP Internet Protocol

Internet-protokolla, joka määrittää järjestelmien välillä 

siirrettävän tietoyksikön, joka muodostaa 

pakettivälityspalvelun perustan.

Y

IP-osoite IP Address

Internet-protokollaosoite. Palvelinkoneelle annettava 

32-bittinen osoite. IP -osoitteessa on palvelinosa ja 

verkko-osa.

Y

IP-osoite, IP-numero IP address

32-bittinen numerosarja, joka yksilöi jokaisen 

Internetissä olevan tietokoneen. Kaksiosainen IP-osoite 

(verkon osoite ja koneen osoite) ilmaistaan neljänä 

pistein toisistaan erotettuna numerona. IP-osoite on 

tunnus, joka yksilöi Internettiin kytketyn 

tietojenkäsittely- tai tiedosiirtolaitteen. Jokaisella 

laitteella on oma, numeerinen IP-osoite.

Y

IP-reititysprotokolla routing information protocol verkkotermi, RIP Y

IPX Internet Packet Exchange Novellin lähiverkoissa käytetty linjakuri. Y

IRC INTERNET RELAY CHAT

Internet-verkossa toimiva reaaliaikainen 

keskustelujärjestelmä. Eri puolilla maailmaa sijatsevat 

käyttäjät voivat osallistua keskusteluun aiheen 

mukaisesti nimetyllä kanavilla, joilla teksti näkyy 

välittömästi kaikille muille kanavalla olijoille. 

Y

IRC Internet Relay Chat (IRC)
Lyhenne sanoista Internet Relay Chat. Ohjelmisto ja 

protokolla useiden käyttäjien välisiin keskusteluihin.
Y

IRC-keskusteluohjelma, mIRC mIRC
Yksi yleisimpiä ohjelmia IRC-keskusteluohjelman 

käyttöön. Kts. IRC.
Y

Irkata IRC Keskustella IRC-kanavalla ks. myös idlata. Y

ironinen hymy wry smile Hymiö:    :-7 Y

IRQ INTERRUPT REQUEST

Keskeytyslinja, jota käyttämällä liitäntäkortti kertoo 

prosessorille tarvitsevansa sen huomiota 

tiedostonsiirtoa varten. 

Y

irrallinen disconnected, offline, standalone ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

irrallinen osoitin dangling pointer Y

irronnut off Y

irrotettava detachable, removable näppäimistö Y

irrotettava levy removable disk Y

irrottaa detach, disconnect, release, remove, start projektinhallinta, laite, kytkentä Y

irrottaminen disconnection Y

irrottautuminen disconnect Y
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irtaantua start Y

irtaimisto lösegendom, lösöre GEN

irtain väki löst folk GEN

irti off, offline ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

irtikytketty disconnected Y

irtokansi case Y

irtolomake single form arkki tai lomake Y

ISA Industry Standard Architecture

Teollisuusstandardin mukainen mikrotietokoneen 8- tai 

16-bittinen laajennusväylä. Tunnetaan myös nimellä AT-

väylä, joka tulee väylän ensimmäisen käyttökohteen 

(IBM AT) mukaan. Nykyisin paikallisväylätekniikka (PCI 

Local Bus ja Vesa Local Bus) ovat kovasti korvaamassa 

perinteista ISA-ratkaisua. 

Y

ISBN Integrated Services Digital Broadcasting japanilainen digitaatisen television jakelustandardi Y

ISDN Integrated Services Digital Network

Digitaalinen monipalveluverkko, joka toimii 2*64+16 

kbs nopeudella. Vaati erillisia laitteistoja ja erillisen ISDN-

puhelinliittymän. Digitaalinen puhelinlinja mahdollistaa 

64000 bps tai 128000 bps nopeuksiset yhteydet 

Internettiin.

Y

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN)

Laaja digitaalinen palveluverkko, jossa voidaan välittää 

samanaikaisesti puhetta, dataa ja videokuvaa 

pienemmällä kanavamäärällä kuin tavallisesti.

Y

iskee silmää winking Hymiö:    ;-) tai ;) Y

isku impact Y

iskukirjoitin impact printer matriisi- tai kiekkokirjoitin Y

iskuton nonimpact Y

iso kirjain capital letter, upper case Y

ISOC INTERNET SOCIETY

Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva käyttäjäkerho, jonka 

käseninä on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. ISOC 

koordinoi Internettiin liittyviä kehitys- ja 

standardointihankkeita, vaikkei sillä olekaan mitään 

muodollista päätäntävaltaa. Käytönnössä ISOC pystyy 

kuitenkin vaikuttamaan paljon koko verkon 

rakenteeseen. 

Y

isojako storskifte GEN

Isokatekismus stora katekesen St. kat. GEN

isokirjain lukitus, isot kirjaimet capitals lock, caps lock Y

isorokko koppor GEN

iso-vanhemmat, iso-iso-vanhemmat, katso 

sukutermit 

Great grandparents, great great 

grandparents, 4ggrandparents
GEN

ISP Internet Service Provider (ISP) Internet-liittymien ja -yhteyksien palveluntarjoaja. Y
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ISP Internet Service Provider

Internet Service Provider Palveluntarjoaja, joka tarjoaa 

Internet-liittymän, sähköpostiosoitteen, kotisivutilan 

jne. 

Y

istuin seat Y

istunnon kaappaus session hijacking Y

istunto session Y

istuntokerros session layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 5 Y

istuntotauko session parking Y

isä far fr, f GEN

isä pater fader, far p GEN

isä pater fader, far pat GEN

isä pater fader, far pr GEN

isä pater fader, far pt GEN

isä ja äiti pater et mater far och mor pa. et ma. GEN

Isä meidän Pater Noster Fader vår Pat.Nost. GEN

Isä meidän rukous bönen fader vår bönen Fader vår bön.F.v. GEN

isä-linja / suoraan alenevassa polvessa  direct-line GEN

isäluokka parent class, superclass Y

isän father's GEN

isän kuoleman jälkeen syntynyt, kuoleman 

jälkeen, calmacohtu
posthumus född efter faderns död, efter döden posth. GEN

isän sanotaan olevan fadern säges vara GEN

isän suvun hauta parfamilia GEN

isänmaa patria GEN

isäntä host, master verkkotermi Y

Isäntä Host

Isäntä. Yleisnimitys Internet-verkkoon kytkettylle 

palvelinkoneelle, jossa tietty verkkopalvelu toimii tai 

johon käyttäjä on kirjautuneena.

Y

isäntä(tieto)kone
master machine, host, host computer, host 

machine

Keskuskonetta käytetään usein käyttäen mikroa 

päätelaitteena. Tällöin keskuskoneesta käytetään 

nimitystä Host. 

Y

isäntä/orja master/slave isäntälaite hallitsee toista laitetta Y

isäntäkieli host language verkkotermi Y

isäntäkone host

Keskuskonetta käytetään usein käyttäen mikroa 

päätelaitteena. Tällöin keskuskoneesta käytetään 

nimitystä Host. 

Y

isäntämuuttuja host variable Y

isäntäprosessori host proseccor Y

isäntärenki drängfogde drängfogde drgf GEN

isäntäsovitin host adapter verkkotermi Y

isätaulu master table, parent table Y

iteraatio iteration toistokerta Y
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iteraattori iterator
Olio-ohjelmointi, ohjelman rakenne, jota käytetään 

kokoelmien jäsenten läpikäynnissä
Y

iteroida iterate toistaa Y

iteroiva jalostus iterative analysis oikeaan tulokseen pyrkivä tiedon jalostustapa Y

itkeä crying Hymiö:    :'-( Y

itseensä viittaava taulu self-referencing table Y

itsehälytys autoalarm Y

itseisarvo absolute value ABS Y

itseiskäsky immediate instruction Y

itseisoperandi immediate operand Y

itsekorjaava koodi error-correcting code Y

itselataava ohjelma bootstrap program Y

itselataus bootstrap Y

itsenäinen freestanding, independent, private Y

itsenäinen kokonaisuus entity Y

itsenäisesti independently Y

itsenäiskäyttö end user computing Y

itsenäismuuttuja own variable Y

itsetarkastava self-checking Y

itsetestaus autodiagnostics, self-diagnostics Y

itsetestaus self test Y

itsetestaus käynnistyessä POST, power-on-self test Y

itsetoimiva automatic Y

itsevarmistava koodi error-checking code, error-detecting code Y

itsevarmistus self-checking Y

ITU Internetional Telecommunication Union

Kansainvälinen teleliikenteen yhteistyöelin, joka 

kehittää kansallisten telelaitosten ja yritysten kanssa 

teleliikenteen suosituksia (esim. V.standardit). 

Tunnettiin aiemmin nimellä CITT. 

Y

itä east Y

itä öster, östra GEN

ja and JA on looginen totuusehto Y

ja niin edelleen et cetera och så vidare etc GEN

ja niin edelleen et cetera GEN

ja, myös et GEN

jaa split Y

jaa split GEN

jaa tehtävä split task projektinhallinta Y

jaettu shared Y

jaettu media shared media
usean sovelluksen yhteiseen käyttöön varattu 

muistialue
Y
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jaettu muisti shared memory
usean sovelluksen yhteiseen käyttöön varattu 

muistialue
Y

jaettu näyttö split screen Y

jaettu resurssi shared resource verkkossa yhteisessä käytössä oleva ohjelma tai laite Y

jaettu tiedosto shared file tiedosto, jota voi käyttää yhtä aikaa usea käyttäjä Y

jaettuna divided by matematiikka Y

jaetut shares Y

jakaa distribute, resolve, deliver, assign Y

jakaa kovalevy uudelleen osiin repartition a hard disk Y

jakaa näyttö split the screen Y

jakaa teksti wrap text jakaa tekstin usealle riville Y

jakaa uudelleen osiin repartition Y

jakaa, splitata
allocate, assign, break, divide, issue, share, 

split, spread, wrap

esimerkiksi asiakirja sivuihin, matematiikka, tiedosto, 

rivinvaihto
Y

jakaantuminen distribution Y

jakaja divisor matematiikka Y

jakamaton exclusive Y

jakamaton oindelt, oskiftad GEN

jakamattomuus atomicity of transaction Y

jakaminen
assignment, distribution, division, 

presentation, sharing, splitter
tehtäviin, yksiköihin, osiin, esityksiin Y

jakauma distribution Y

jakautuminen sektoreittain sectoral distribution Y

jakautunut divided Y

jakelu distribution Y

jakelukerros distribution layer verkkotermi Y

jakelulista mailing list
osoitekokoelma, jolla sama viesti voidaan lähettää 

useaan osoitteeseen kerralla
Y

jakeluluettelo distribution list Y

jakelupalvelin list server, listserv, mail exploder sähköpostituslistaa hoitava palvelin Y

jakelutaulu distribution board sähköoppi Y

jako
allocation, distribution, divide, division, 

share, splitting
relaatioalgebran jako-operaatio Y

jako skifte GEN

jako, ositus delning GEN

jakojäännös modulo matematiikka Y

jakojäännösvarmistus modulo N checking, residue checking Y

jakolasku division Y

jakolaskusta johtuva tilanylitys divide overflow Y

jakomerkki division sign ÷ Y

jakonimi share(d) name jaetun resurssin nimi Y

jakopalkki split bar Y
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jakopinta interface Y

jakoviivat ticks Y

jakso
block, cycle, data block, period, phase, 

physical record, section
Y

jakso / monissa yhteyksissä lähinnä 

'elinkaari' 
span GEN

jaksollinen cyclic, sequential Y

jaksoluku frequency Y

jaksomerkki block mark Y

jakson kesto cycle time Y

jaksonanastus cycle stealing Y

jaksosarja physical record Y

jaksottaa block Y

jaksotuskerroin blocking factor Y

jaksoväli
block gap, interblock gap, interrecord gap, 

record gap
Y

jalka fot GEN

jalkapuurangaistus stockstraff GEN

jalkavaimo, taloudenhoitaja deija hushållerska dj GEN

jalkaväki infanteri GEN

jalostaa refine Y

jalostava käsittely analytical processing Y

jalostettu converted Y

jalosukuinen herra högädle herre högädle herre H.H. GEN

jana line segment matematiikka Y

jaos fraction digit Y

jaososa fractional part Y

jaospilkku radix point Y

jaospiste radix point Y

jaottelu distribution Y

JA-portti AND gate Y

jatka(a) (toimintaa)
continue, extend, proceed, resume, roll 

over
Y

jatke extension Y

jatkettava extending muisti Y

jatkettu muisti extended memory, XMS
1024 kilotavun yläpuolella oleva lineaarinen RAM-

muistin muistialue
Y

jatkettu osio extended partition Y

jatketut attribuutit extended attributes Y

jatko continuation, sequel Y

jatkoa, jatkuu Continued GEN

jatkoaloitus checkpoint restart Y
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jatkoaloituskohta savepoint Y

jatkojohto extension cord sähköoppi Y

jatkokaapeli extension cable Y

jatkokohta checkpoint, rerun point, restart point Y

jatkolomake

continuous form, continuous stationary, 

continuous-feed paper, continuous-form 

paper, fanfold paper, tractor-fed paper

Y

jatkolomakkeen syöttö tractor feed matriisikirjoittimet Y

jatkolomakkeen syöttölomake forms tractor Y

jatkolomakkeen vetolaite continuous-form tractor Y

jatkomuisti expanded memory muistialue, johon prosessorilla ei ole suoraa yhteyttä Y

jatkomuisti extended memory
1024 kilotavun yläpuolella oleva lineaarinen RAM-

muistin muistialue
Y

jatkotietue trailer record Y

jatkua continue, progress, roll over, spread lisäsivu tai haitarisivu Y

jatkuminen sustain äänitermi Y

jatkuva steady state Olio-ohjelmointi Y

jatkuva asteikko continuous scale
Tilastomatematiikka, asteikko, jossa voi olla ääretön 

määrä arvoja
Y

jatkuva toiminta-aika uptime tietokone on käytössä Y

jatkuva(sti)
constant, continuity, continuous, 

permanent, continuously
Y

jatkuvakosketuskovalevy continous-contact hard disk
luku-kirjoituspää on jatkuvasti kosketuksissa levyn pinna 

kanssa (levyn pinnalla on kitkaa vähentävä voitelu)
Y

JA-toimitus AND-operation Y

Java Java
Ohleimointikieli Internetympdristodn Javaohjelmiak 

utsutaana ppleteiksi
Y

Java Java

Oliopohjainen, tulkattava ohjelmointikieli, jolla tehdään 

mm. WWW-sivulle upotettuja pieniä ohjelmia, 

appletteja. Javalla tehdyt ohjelmat käännetään 

tavukoodiksi, joten se on täysin laiteriippumaton, jonka 

takia sitä käytetään paljon WWW-ohjelmoinnissa. Java 

voidaan myös tarvittaessa kääntää laitteistokohtaiseksi 

konekieleksi, jolloin se on huomattavasti nopeampaa.

Y

Java suoritusympäristö Java base platform Y

Javascript Javascript

Ohjelmointikieli, jota käytetään WWW-sivujen teossa. 

Javascript on skriptikieli, jolla voidaan tehdä dynaamisia 

käyttöliittymiä tai ohjelmoida esimerkiksi lomakkeiden 

virhetarkistuksia.

Y

Jeesuksen nimeen in Nomine Jesu I Kristi namn I.N.I. GEN
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Jeesuksen rauhaa in pace Christi I Kristi frid I.p.C GEN

jenin merkki yen sign ¥ Y

jippo gimmick toimintaa aktivoiva jippo Y

jkta kunnioittaen with respect to WRT Y

jnk mukaan according to Y

jnk ohi past Y

jnk yli past Y

johdannainen, johdannais- spin-off Y

johdanto overture Y

johdatusmerkit leaders katsetta rivillä eteenpäin johdattavat täytemerkit Y

johde conductor Y

johdekynä conductive pen Y

johdettu derived Olio-ohjelmointi Y

johdettu attribuutti derived attribute Olio-ohjelmointi Y

johdettu luokka derived class Olio-ohjelmointi Y

johdettu taulu derived table
relaatiotietokannan taulu, joka saadaan suoraan tai 

epäsuoraan yhdestä trai useammasta muusta taulusta
Y

johdettu tieto derived data relaatiotietokannassa muista tietoalkioista laskettu tieto Y

johdettu yhteys derived association Olio-ohjelmointi Y

johdin conductor Y

johdin wire Y

johdinleikkuri wire cutter Y

johdon tietojärjestelmä
EIS executive information system, MIS 

management information systems
Y

johdonmukainen consistent Y

johdonmukaisuus consistency Y

johdoton tetherless Y

johdoton puhelin CT cordless telephone Y

johdotus wiring Y

johdotussovitin breakout box Y

johtaa lead Y

johtaa ohi bypass kovalevyohjain ym Y

johtajalomakepaperi executive-size paper kirjepaperikoko 7,25" x 10,5" Y

johtava leading valmistaja Y

johtavuus conductivity fysiikka Y

johto command, management, pipe Y

johtokyky conductivity fysiikka Y

johtotietue owner record Y

johtoviiva leader line Y

joka tapauksessa in any event IAE Y
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joka tapauksessa, (lauseen aloittajana: 

mutta kuitenkin) 
anyway GEN

joka toinen alternate Y

jokerihaku partial match retrieval Y

jokerihaku wild card search hakutoiminnon korvausmerkki, esimerkiksi * tai ? Y

jokerimerkit global characters, wildcard characters hakutoiminnon korvausmerkki, esimerkiksi * tai ? Y

jonkin nimeen in nomine i (någons) namn I.N. GEN

jonkin sattuessa, vamma åkomma GEN

jonkin verran rather Y

jono pushup list, queue(d), string tieto-/merkkijono, joka odottaa käsittelyä Y

jonon pituus string length Y

jonosalaus stream cipher Y

jonottaa queue tietojono, joka odottaa käsittelyä Y

jos if
vertailukäsky komentojonoissa, ohjelmissa 

vertailuoperandi
Y

jos Herra tahtoo volente Deo om Gud vill V.D. GEN

jos huomaat mitä tarkoitan if you see what I mean IYSWIM Y

jossain määrin aliqvid i någon mån al GEN

jotakuinkin quite Y

joukko band, parcel, set alkiokokoelma Y

joukko, ryhmä, kunta, laki lag GEN

joukkopostitus mail merge Y

joulukuu decembris december dcb GEN

joulukuu decembris, december december dec GEN

joulukuu december december xber GEN

joulukuu decembris december xbris GEN

joulukuu december december Xber GEN

joulukuu decembris december X bris GEN

joulukuu decembris december 10bris GEN

joulusaarna julotta GEN

jousi båge båge b GEN

joustava flexible, smooth ohjelmointikieli, järjestelmä ym Y

joustava tuotanto-/valmistusjärjestelmä FMS, flexible manufacturing system Y

joustavasti varmistettu fail soft Y

joustavuus flexibility ohjelmointikielen, järjestelmän ym Y

joutoaika idle time, slack time projektinhallinta Y

joutokäynti idling Y

joutomerkki idle character Y

joutonäyttö screensaver kuvaruudun pimennin Y

juhla-asu, morsiusasu skrud GEN

julistaa issue Y

julistaa jksk find lak, syylliseksi tms Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 106 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

julistaa päätös find lak Y

julkaiseminen publication Y

julkaisija editor, publisher Y

julkaista publish, print, issue julkaise toiminto esim. Www-sivut Y

julkaista, julkaisutoiminta publishing Y

julkaisu publication Y

julkaisuohjelma DTP program, desktop publishing program
korkealaatuisten tietotekniikalla tehtyjen 

taittotuotteiden julkaisuohjelma
Y

julkinen in the public domain Y

julkinen public Olio-ohjelmointi Y

julkinen public paikallinen, julkinen Y

julkinen avain public key Y

julkinen taulu public table Y

Julkinen yhteys Public Domain
Määrite, joka tarkoittaa sitä, että ohjelma tai muu 

aineisto on tekijän luvalla vapaasti kopioitavissa.
Y

julkisen avaimen menetelmä public key method Y

julkisohjelma PD public domain, public domain program
PD on kokonaan vapaa ohjelma jonka oikeuksista tekijä 

on luopunut
Y

JULKISOHJELMA PUBLIC DOMAIN

Ohjelma, jota saa kopioida ilman rajoituksia. Tekijä 

usein kuitenkin säilyttää itsellään tekijänoikeudet. Nämä 

ohjelmat ovat usein yhden ihmisen tekeleitä, joista hän 

luulee myös muiden hyötyvän. 

Y

JULKISOHJELMA SHAREWARE

Eräänlainen ohjelmien julkaisutapa, jota käyttävät 

yksityiset ihmiset tai pienet yritykset. Shareware 

ohjelmia saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. Ohjelmia 

saa kuitenkin käyttää vain rajatun ajan ja sen jälkeen 

ohjelman tekijälle pitää lähettää maksu ohjelmasta, tai 

lopettaa ohjelman käyttäminen. Tätä maksamista 

kutsutaan rekisteröimiseksi. Yleensä rekisteröity versio 

on parempi ja silloin saa myös yleensä ohjelmat 

painetun ohjekirjan. Toisaalla ohjelman shareware-

versio taas sisältää erilaisia rajoituksia ja ärsyttäviä 

"rekisteröidy heti"-ruutuja. 

Y

julkistaa, julkistus release Y

julkisten tietokantojen selailu- ja 

etsintäohjelma, Gopher
Gopher

Internetin julkisten tietokantojen selailu- ja 

etsintäohjelma.
Y

Jumala yksin olkoon kunnioitettu soli Deo Gloria Gud allena var ärad S.D.G. GEN

jumalallisen sanan palvelija divini verbi minister det gudomliga ordets tjänare
div.v.mini

st.
GEN

jumalallisen sanan palvelija divini verbi minister det gudomliga ordets tjänare
div.verb.

minist.
GEN
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jumalallisen sanan palvelija divini verbi minister det gudomliga ordets tjänare
dni.v.mini

st.
GEN

jumalallisen sanan palvelija divini verbi minister det gudomliga ordets tjänare D.V.M. GEN

jumalallisen sanan palvelija divini verbi minister det gudomliga ordets tjänare d.v.Minist. GEN

jumalallisen sanan palvelija minister verbi divini det gudomliga ordets tjänare minist.v.d. GEN

jumalallisen sanan palvelija minister verbi divini det gudomliga ordets tjänare
minist.ver

b.div.
GEN

jumalallisen sanan palvelija minister verbi divini det gudomliga ordets tjänare M.V.D. GEN

jumalallisen sanan palvelija verbi divini ministeri det gudomliga ordets tjänare V.D.M. GEN

jumalallisen sanan palvelija verbi divini ministeri det gudomliga ordets tjänare v.d.minist. GEN

jumalallisen sanan palvelija verbi divini ministeri det gudomliga ordets tjänare
v.dni.mini

st.
GEN

jumalallisen sanan palvelija verbi divini ministeri det gudomliga ordets tjänare
verb.div.

minist.
GEN

jumalallisen sanan palvelija verbi divini ministeri det gudomliga ordets tjänare
verb.dni.

minist.
GEN

Jumalan 10 käskyä X Guds bud tio Guds bud X G Bud GEN

Jumalan 10 käskyä decalogus GEN

Jumalan sana verbum Dei Guds ord V.D. GEN

Jumalan, Herran nimessä in Dei Nomine I Guds namn I.D.N. GEN

Jumalan, Herran nimessä in Nomine Dei I Guds namn I.N.D. GEN

jumalanpalvelus cultus, tidegärd GEN

jumiuttaa tietokone lock up a computer Y

jumiuttaa, jumiutua, jumiutuminen hang, hung, lock up tietokone, järjestelmä ym Y

juoksu run Y

juoksunumero serial number Y

juoksuttaa automaattisesti autoflow Y

juonto script Y

juontokieli script language Y

juopumus fylleri GEN

juosta run Y

juotostinanpoistopumppu desoldering pump Y

juova TV line, scan line TV:n / monitorin vaakapyyhkäisyviiva Y

juovakoodi bar code
optisesti luettava samansuuntaisista viivoista koostuva 

merkki
Y

juovataajuus horizontal frequency, line frequence Y

juovikas clouded Y

juppi yuppie Hymiö:    $-) Y

juttu session Y

juttutupa chat room IRC-kanava Y

juuri root Y
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juurihakemisto root directory Y

juurikytkin root bridge verkkotermi Y

juurimerkki radical sign Y

juuripiirto descender Y

juurisilta root bridge verkkotermi Y

jykevä solid Y

jyrsijä rodent atk-hiiren leikillinen nimi Y

jyvä grain tietokannat Y

jähmettynyt stoned Hymiö:    *-) Y

jähmettää freeze näyttö Y

jähmettää näyttö freeze display jäädyttää näyttö Y

jäljempänä mainitut efterskrefne GEN

jäljennös clone, copy, double, facsimile, xerox Y

jäljennös descriptum kopian, avskriften descr GEN

jäljentää copy, duplicate, reproduce Y

jäljite pixel beacon, Web beacon, Web bug

Evästeen kanssa toimiva tiedosto tai tunniste, jonka 

avulla Internet-palveluntarjoaja tai luvan saanut kolmas 

osapuoli voi kerätä tietoa WWW-sivustojen käytöstä

Y

jäljitellä emulate, simulate kirjoitinta ym Y

jäljitettävyys traceability Y

jäljittelijä emulator emulointiohjelma Y

jäljittely emulation
laitteiston toiminnan matkiminen toisella laitteistolla, 

tulos kuin alkuperäisellä laiteella
Y

jäljittää retrieve, trace jäljittää ohjelman kulkua Y

jäljittää, etsiä trace Y

jäljitys auditing, retrieval, trailing Y

jäljitysketju audit trail Y

jäljitysmoodi trace mode Y

jäljitysohjelma tracing program Y

jälkeen post efter p GEN

jälkeen efter, post GEN

jälkeen puolen päivän hora post meridiem efter middagen hpm GEN

jälkeenjättämä omaisuus kvarlåtenskap GEN

jälkeläinen child class, descendant, subclass Y

jälkeläiskirja, -luettelo, -raportti Descendantsbook GEN

jälkeläisluokka descendant class Olio-ohjelmointi Y

jälki trace, trail, post Y

jälkikirjoitus post scriptum efterskrift P.S. GEN

jälkikirjoitus post scriptum GEN

jälkikäsittelijä, jälkikäsittely output handler Y

jälkiliite suffix, postfix Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 109 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

jälkiliite suffix GEN

jälkiliite, jälkimerkintä postfix, postfix notation, suffix jälkeen asettuva ilmauksen osa Y

jälkipaino aftertouch äänitermi Y

jälkipolvet (välilehdellä) / jälkipolvinäkymä 

(muualla) 
Descendants view GEN

jälkivedos after-image Y

jälkivedos postmortem dump Y

jälleenmyyjä dealer, reseller, retailer Y

jänne string Y

jännite voltage Y

jänteen pituus longitude Y

järjestellä organize kovalevy, sähköpostit Y

järjestelmä installation, system Y

järjestelmäalue system area Y

järjestelmäkokoonpano system configuration Y

järjestelmäkutsu system call Y

järjestelmäkäytäntö system policy Y

järjestelmälevy boot disk, system board, system disk Y

järjestelmälevyke boot diskette, system diskette Y

järjestelmämonitori system monitor
ohjelma jolla tarkkaillaan järjestelmätoimintojen 

pullonkauloja
Y

järjestelmämuisti system memory Y

järjestelmän asentaminen system setup Y

järjestelmän hallinnoija Systems Administrator

Yksilö, joka ylläpitää järjestelmää ja jolla on järjestelmän 

hallinnoijan erioikeudet. Jotta vältettäisiin virheitä ja 

erehdyksiä, joita tämä yksilö tekee silloin, kun ei toimi 

hallinnoijana, hänen tulisi rajoittaa vähimpään 

mahdolliseen se aika, jonka hän toimii hallinnoijana 

(järjestelmän tuntemassa mielessä). 

Y

järjestelmän hallinnoijan erioikeudet System Administrator Privileges 

Järjestelmän hallinnoijilla on enemmän oikeuksia 

(suuremmat valtuudet), koska heidän työhönsä sisältyy 

järjestelmätiedostojen ylläpitämistä. 

Y

järjestelmän kaatuminen crash Y

järjestelmän käynnistys bootup, boot-up Y

järjestelmän määrittely system definition Y

järjestelmän määrittely system planning Y

järjestelmän vaatimusmäärittely system specification Y

järjestelmänhallinta program manager Y

järjestelmänhoitaja
superuser, supervisor, system 

administrator, system operator
Y

järjestelmänseuranta system follow-up Y
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järjestelmänvalvoja administrator, system operator
Verkon pääkäyttäjä, jolla on kaikki käyttöoikeudet 

verkkoon ja kansioihin.
Y

Järjestelmänvalvoja administrator, system operator

Järjestelmänvalvoja on käyttäjä, jolle on annettu 

järjestelmänvalvojan rooli. Järjestelmänvalvoja saa 

automaattisesti jokaiseen sovellukseen sekä 

tietokantoihin ja tauluihin kaikki oikeudet, eli 

käytännössä hän voi tehdä kaikkia mahdollisia 

toimintoja. Järjestelmänvalvoja voi lisätä mille tahansa 

toiselle käyttäjälle järjestelmänvalvojan roolin. 

Järjestelmänvalvoja ei voi kuitenkaan kirjautua 

sovellukseen (esim. palkat), mikäli häntä ei ole lisätty 

kyseiseen sovellukseen käyttäjäksi. 

Y

järjestelmäsuunnittelu computer system engineering Y

järjestelmätesti system test Olio-ohjelmointi Y

järjestelmätiedostot System Files 

Joukko järjestelmässä olevia tiedostoja, jotka eivät 

kuulu peruskäyttäjille ja jotka hallitsevat järjestelmän 

toimintoja. Järjestelmätiedostoilla on suuri vaikutus 

järjestelmän turvallisuuteen. 

Y

järjestelmätuki system support Y

järjestelmävalikko system menu Y

järjestelmävalikon ruutu system box Y

järjestelmävirhe system error Y

järjestelmäyksikkö system unit Y

järjestin manager, organizer Y

järjestys order, sequence Y

järjestysvirhe sequence error Y

järjestä arrange Y

järjestä automaattisesti auto arrange Y

järjestä kuvakkeet arrange icons Y

järjestävä hakemisto clustered index, clustering index Y

järjestää
array, clear up, compose, create, order, 

organize, range, sort
järjestää tietoja, sortata Y

järjestää uudelleen readjust Y

jäsen member Y

jäsenfunktio member function, method Y

jäsenkytkin member switch verkkotermi Y

jäsenmuuttuja attribute, data member Olio-ohjelmointi, olion tiedon määritys eli ominaisuus Y

jäsennin, jäsennys, jäsentää outline(r), parse(r), structure Y

jäsennysmalli parsing template Y

jäsentietue member record Y

jäsentäminen parsing Y

jäsentävä top-down Y
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jäsentävä käsittely online transaction processing OLAP, tietokannat Y

jäsentävä näkemys top-down view Y

jäsentää lause parse a statement Y

jäsenyys membership Y

jätettäköön pois deleatur lämnas bort del GEN

jättää pois omit Y

jättää pulaan fail Y

jättää väliin bypass, omit kovalevyohjain ym Y

jätä pois, poisjätettävä Exclude GEN

jäädyttää freeze näyttö Y

jäädyttää näyttö freeze display Y

jäähdytin, jäähdytyslaite cooler Y

jäähdyttää cool Y

jäähdytys, jäähdytysjärjestelmä cooling Y

jäähdytysripa cooling fin komponentista lämpöä pois johtava metalliosa Y

jäähdytysvaippa cooling jacket Y

jäähtyä cool Y

jäännöstieto residual data, residue Y

jäänteet runt packets verkkotermi, verkoissa törmänneen signaalin jäänne Y

k (kaste) C GEN

kaapata capture, grab kuvankaappaus, sieppaaminen Y

kaapeli cable Y

Kaapelimodeemi Cable modem KaapeiFWverkkoonk ehitettym odeemi Y

kaapelin varustaminen vaipalla cable shielding Y

kaapelin väliotto cable tap Y

kaapelisähke cable Y

kaapelit cabling Y

kaapelointi cable run, cabling Y

kaapelointisuunnitelma cabling scheme Y

kaapeloitu toiminto hardwired function Y

kaappaus capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y

kaareva arched Y

kaari arc, curve matematiikka, piirtäminen Y

kaariaksentti breve accent diakriittinen merkki, yläkaari Y

kaarisulku parenthesis, round bracket () tai {} tai [] Y

kaasuplasmanäyttö gas-plasma display Y

kaataa crash, bring down ohjelma Y

kaataa järjestelmän crash the system Y

kaato tumbling Y

kaatua crash ohjelma, järjestelmä ym Y

kaatumaton crashproof ohjelma, järjestelmä Y

kaatumaton järjestelmä crashproof system Y
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kaatuminen crash ohjelman, järjestelmän ym Y

kaatumissuoja crash protection ohjelman eristäminen käyttöjärjestelmästä Y

kaava
architecture, form, formula, pattern, 

schema, scheme, shape, template
Y

kaavaeditori equation editor Y

kaavain template Y

kaavain vuokaaviota varten flowchart template Y

kaavakokoelma formula Y

kaavio
chart, diagram, graph, plan, schema, 

scheme

piirros, graafi, suunnitelman piirros, relaatiotietokannan 

määrittelykokonaisuus
Y

kaavioiden luonti charting Y

kaavioiden luontiohjelma charting program Y

kaaviokuva diagrammatic plan Y

kaaviotaulu schema information table, schema table Y

kaaviotyyppi chart type Y

kaaviovelho chart wizard ohjattu kaavion luominen Y

kadonnut missing Y

kadonnut varausyksikkö lost cluster Y

kahdeksan(luku)järjestelmä octal number system lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8 Y

kahdeksanbittinen tavu octet Y

kahden komplementti twos complement Y

kahden levykeaseman kone dual-floppy machine Y

kahden prosessorin kone dual-processor computer Y

kahden sanan tarkkuus double precision Y

kahden toimintatavan dual-mode Y

kahden väylän tietokone dual-bus computer Y

kahdennettu duplexing, tandem Windows NT:n RAID 1 levynpeilaus, kaksoistietokone Y

kahdentaa duplex Y

kahlaushaku linear search Y

kahtaiskortti dual card Y

kahtena kappaleena in dublo GEN

kahtiajako tveskifte GEN

kahva handle relaatiotietokannassa osoitin johonkin muistialueeseen Y

kaikki all, everything Y

kaikki oikeudet all access relaatiotietokannan laajin valtuusluokka Y

kaikki tapahtuma-aliohjelmat näkymä full module view Ohjelmointi Y

kaikki, jokainen all GEN

kaikki, yhteinen kansa omnes GEN

kaikkiaan in toto GEN

kaikkien hylkäys ignore all Y

kaiku echo Y
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kaiku(a)/-toisto echo, reverb äänenkäsittely, efekti, jolla jäljitellään huonetilaa Y

kaikuvarmistettu echoplex Y

kaikuvarmistettu viestiyhteys echoplex communication
päätteeltä lähetetty sanoma palautetaan samanlaisena 

päätteelle
Y

kaikuvarmistus echo checking Y

kaista band Y

Kaistaleveys traffic bandwidth

Nopeus, jolla tietoa voidaan kuljettaa käytettävissä 

olevaa "kaistaa", esim. modeemilinjaa, pitkin. 

Ilmoitetaan yleensä bitteinä per sekunti, esim.28.8 kbps 

tai 1.55 Mbps. 

Y

kaistanestosuodatin band reject filter äänitermi Y

kaistanleveyden lisääminen bandwidth on demand
Bod, on verkkotekniikka, jolla kuormituksen kasvaessa 

kaistaa lisätään tarpeen mukaan
Y

kaistanleveys bandwidth

Siirtotien tai verkon muun yhteyden sallima/käyttämä 

taajuusalue. Digitaalisessa tiedonsiirrossa termiä 

käytetään myös siirtokapasiteetin asemesta, jolloin sillä 

tarkoitetaan siirtokapasiteettia mitattuna bitteinä 

sekunnissa.

Y

Kaistanleveys Bandwidth Tiedonsiirron nopeuden mitta. Y

kaistanporrastus bonding Y

kaistanpäästösuodatin band pass filter äänitermi Y

kaiun poistava echo canceling Y

kaiunpoisto echo canceling Y

kaiutin loudspeaker, speaker Y

kaiuttaa echo näyttää komentojonon käskyt näytöllä Y

kaiutus echo Y

kaivaa dig Y

kaiverrettu chiseled Y

kakkosväli double space Y

kaksi tvenne två 2ne GEN

kaksiarvoinen binary, two valued Y

kaksijärjestelmä binary number system tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1 Y

kaksinkertainen double, duplex, duplicate Y

kaksinkertainen rangaistus tvegild GEN

kaksinkertainen tiheys DD double density disketti 720 kB Y

kaksinkertaisen tarkkuuden liukuluku double precision floating-point Y

kaksinopeuksinen dual-speed tietokone Y

kaksinumeroinen luku double figure Y

kaksioperandinen toimitus binary operation, dyadic operation Y

kaksiosainen duplex Y

kaksipisteyhteys point-to-point (connection) Tietoliikenne Y
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kaksipuolinen, kaksitiheyslevyke
double side(d), double-density, dual sided, 

double-sided diskette

320 kt tai 360 kt levyke, 720 kt levyke 

normaalitiheyksinen
Y

kaksiselitteinen ambiguous Y

kaksisuuntainen full duplex, duplex, two-way
verkkotermi, tekniikka, jossa voidaan samaan aikaan 

lähettää ja vastaanottaa
Y

kaksisuuntainen kanava full duplex channel, duplex channel
tietoliikenne, tekniikka, jossa voidaan samaan aikaan 

lähettää ja vastaanottaa
Y

kaksisuuntainen kommunikaatio two-way communication Y

kaksisuuntainen modeemi full-duplex modem Y

kaksisuuntainen viestiyhteys
full-duplex communication, duplex 

communication
Y

kaksivaihe two-phase Y

kaksivaihelukitus two-phase locking Y

kaksiväri duotone Y

kaksois- binary, double, duplex, dublicate, tandem Y

kaksoisakuutti double acute accent Y

kaksoisalleviivattu double underline Y

kaksoishuippu double peak projektinhallinta Y

kaksoiskappale duplicate Y

kaksoiskappale Duplicate GEN

kaksoisklikkaus double-click hiiren painikkeen nopea painallus kahdesti Y

kaksoiskulmasulkeet guillements Y

kaksoiskäynnistysmahdollisuus dual-boot option
kahden käyttöjärjestelmän käynnistysmahdollisuus 

samalta levyltä
Y

kaksoislävistys double punch Y

kaksoisnapsaus, -napsauttaa, -näpäytys, -

klikkaus
double click(ing)

hiiren painiketta painetaan nopeasti kaksi kertaa 

peräkkäin
Y

kaksoisnapsauta, kaksoisnapsautus double click GEN

kaksoisoperandin toimitus dyadic operation Y

kaksoispiste colon : ja semicolon = puolipiste (;) Y

kaksoispuskurointi double buffering näyttömuistin Y

kaksoistarkkuus double precision Y

kaksoistarkkuusluku double-precision number Y

kaksoisväli double space Y

kaksonen, kaksoset, caxoinen gemini, gemellus tvilling, tvillingar gem GEN

kaksoset tvillingar tvilling tv. GEN

kaksoset tvillingar tvilling tvill. GEN

kalansilmänäkymä fisheye view Y

kalastaja fiskare fiskare fisk GEN

kalastajalappalainen fiskarelapp fiskarelapp f.l. GEN

kalenteri calendar Y
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kalibroida, kalibrointi calibrate, calibration
näytön, skannerin, ohjelman ja tulostimien 

yhteensovittaminen
Y

kalibrointilaite calibrator Y

kalju bald Hymiö:    (:-) Y

kallis expensive Y

kallistaa rotate, rotation, tilt Y

kallistettu italics kirjasin Y

kallistus rotation Y

kalteva slanting Y

kaltevuus pitch Y

kalupakki workbench Y

kalusto equipment Y

kalvokytkin membrane switch Y

kalvomuisti thin film storage Y

kamariherra kammarherre Hovipalvelija, joka avusti ruhtinaallisia. GEN

kamariherran apulainen kammarjunkare GEN

kamarikirjuri, viraston alin virkailija kammarskrivare

Kamari oli hallinnon osa, jossa hoidettiin talousasioita. 

Vrt. valtionvarainministeriö. Kamarikirjuri oli siis 

varainhallinnon tai verotusasioiden kirjanpitoon 

erikoistunut, vastuullinen perusvirkamies, alaisina 

saattoi olla kamarirenki tai -apulainen. Kamari- tai 

varsinkin kansliakirjurit saattoivat välillä hoitaa myös 

lääninvoudin tehtävia.

GEN

kamarimetsästäjä kammarjägare Talon syöpäläisten, rottien ja hiirien hävittäjä. GEN

kameravalmis grafiikka camera-ready artwork Y

kameravalmis teksti camera-ready copy Y

kampa comb SIMM muisteja sanotaan joskus kammoiksi Y

kampusverkko campus-wide information system Y

Kampusverkko, CWIS Campus-Wide Information System (CWIS) Kampusverkko. Y

kanava channel, passage, track, tube Y

kanavan vapautus call bumping
verkkotermi, tekniikka, jolla ISDN laite osaa vapauttaa 

toisen kanavan esimerkiksi faksin vastaanottoon
Y

kanavointilaite multiplexer Y

kann-, vetokirja libellus GEN

kannankuvauskieli data description language Y

kannankäsittelykieli DML data manipulation language Y

kannankäsittelylause DMS data manipulation statement Y

kannanmäärittelykieli DDL data definition language Y

kannanmäärittelylause DDS data definition statement Y

kannanvalvontakieli DCL data control language Y

kannatin console Y
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kannattaa favor, support, sustain Y

kannattavuusraja breakeven point
mainoskampanjan kannattavuusraja, tuotot kattavat 

kampanjan kulut
Y

kannatus support Y

kannettava portable kannettava mikro Y

kannettava mikro laptop computer Y

kans. / as. Cit. GEN

kansainvälinen international Y

kansainvälinen standardointijärjestö ISO Laatujohtaminen Y

kansainvälisesti hyväksytty atk-tarkastaja Certified Information Systems Auditor CISA Y

kansainvälistäminen
localisation (br), localization (am), 

internationalization
ohjelman, käyttöjärjestelmän ym Y

kansalainen, asukas Citizen GEN

kansi cover Y

kansilehti cover page Y

kansio folder Windows ja Macintosh Y

kansio folder GEN

kansionhallinta folder management Y

kansisivu cover page Y

kanssa med med m GEN

kanssa with med GEN

kanta base, root, main Y

kantaa deliver, receive Y

kantakortti master card Y

kantaluku base, radix Y

kantalukuesitys base notation, radix notation Y

kantaluokka base class Olio-ohjelmointi, luokkahierarkian kantaluokka Y

kantama reach Y

kantaminen delivery postin Y

kantaosoite base address Y

kantapiste base point Y

kantataajuus baseband kaapelia käytetään yksikanavaisena siirtotienä Y

kantataajuustekniikka baseband technology Y

kantataajuusverkko baseband network Y

kantatiedosto main file, master file kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto Y

kantatila, emätila stomhemman GEN

kantoaallon taajuus carrier frequency Y

kantoaalto carrier, carrier wave äänitermi Y

kantoaalto havaittu -signaali arrier detect signal Y

kantoaaltomodeemi carrier modem Y

kantoraha stubbhyra GEN

kanttori, lukkari kantor (cantor) GEN
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kapakoitsija krogare krögare Krog GEN

kapasitanssi capacitance sähköoppi Y

kapasiteetti capacity Y

kapasitiivinen capacitive sähköoppi Y

kapeatelainen narrow-carriage Y

kapine gadget Y

kapineet, kangas doning doning don GEN

kapiot, myötäjäiset utstyrsel GEN

kapitalointi capitalizing

Tilastomatematiikka, laskutoimitus, jonka avulla 

arvioidaan toistuvan maksun kertakaikkinen arvo 

arviointihetkellä, myös korko huomioidaan

Y

kapiteelit small capitals Y

kappalainen Capellanus komminister, kaplan Capell. GEN

kappalainen sacellan kaplan sac GEN

kappalainen sacellan kaplan sacel GEN

kappalainen sacellan kaplan sacell GEN

kappale
article, component, copy, paragraph, 

passage, piece, segment, unit

tekstikappale, esine, muistin jakaminen määrämittaisiin 

osiin
Y

kappale Paragraph GEN

kappaleen etumerkki bullet luettelomerkki (musta ympyrä ym) Y

kappaleen loppumerkki paragraph mark ¶ syntyy rivinvaihdosta Y

kappaleita stycken stycken st:n GEN

kappaleita stycken GEN

kappalemerkki paragraph sign ¶ syntyy kappaleenvaihdolla (Enter) Y

kappaletiedosto chapter file Y

kappelikuolio, kylmänvihat, kts. brand kapell GEN

kappeliseurakunta kapellgäll GEN

kapseloida, kapselointi encapsulate, encapsulation

Olio-ohjelmointi, olioiden ulkoisen liittymän ja sisäisen 

rakenteen erottaminen toisistaan piilottamalla olion 

tiedot

Y

kapseloitu encapsulated

Olio-ohjelmointi, ohjelmointitekniikka, joka toteuttaa 

tiedon piilotuksen siten, että luokassa määriteltyihin 

tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan metodien avulla

Y

kapteeni capitaine kapten Cap. GEN

kapteeni capitaine kapten Capit GEN

karannut rymt GEN

karannut, karkuri förrymt GEN

karhea, karkea coarse, rough Y

karja boskap GEN

karjakko, imettäjä deija deja, amma dj GEN

karkeistava jalostus drill-up analysis Y

karkeistuva summaus rolling summary Y
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karkeisuus grain, granularity tietokannat Y

kartanon paikka, tontti bolstad GEN

kartta chart, map muisti- ym Y

karttuva progressive Y

kas, kast (lyhenne, kaste) Chr GEN

kasa heap muistin allokointiin varattu tila Y

kasan hallinta heap management Y

kasautuva cumulative Y

kasetti cartridge, cassette Y

kasettifontti cartridge font Y

kasettilevy cartridge disk, hard disk Y

kasettilevyasema cartridge disk drive Y

kasettinauha tape cassette Y

kasettinauha-asema cartridge tape drive Y

kasettinauhavarmistus cartridge tape backup Y

kassapääte point of sale terminal Y

kast bapt GEN

kast.lähteet Chrsources GEN

kastaa (myös kaste jonka mormoni saa yli 8 

v. ikäisenä,  tai kuolleitten kaste). Engl. 

käyttäjällä on ohjelmassa mahdollisuus  

valita kaste-termiksi, joko tämä tai 

"christen" , molemmat käännetään  

suomeksi "kastaa"  

baptise GEN

kastamaton odöpt GEN

kaste baptismus dop bapt GEN

kaste baptism GEN

kaste Christening GEN

kaste, kasteen sakramentit baptismus GEN

kasteaikapaikka (lyhenne) Chrdateplace GEN

kastemuistio Christening notes GEN

kastetodistaja, kummi fadder dopvittne, gudfar, gudmor f GEN

kastetodistajat, kummit testes fadder, dopvittne t GEN

kastetodistajat, kummit testes fadder, dopvittne Test GEN

kastettiin christnades GEN

kastettu kristnad kristnad, döpt X-nad GEN

kastettu kristnad, döpt, renatus, x-nad GEN

kastettu pappilassa christnad på prästgården döpt på prästgården
X-st på 

Pgden
GEN

kasvaa, kasvata, kasvattaa increase, grow Y

kasvattava, kasvatus educational
.edu pääte on oppilaitoksen tai yliopiston internet 

osoitteen loppuosa
Y
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kasvava cumulative, increasing, progressive Y

kasvu increment Y

kate cover Y

kategoria category Y

katekismuksen pääkappaleet hufvudstycke huvudstyckena i katekesen hfst GEN

katekismuksen pääkappaleet hufwudstycke huvudstyckena i katekesen hufwst GEN

katekismuksen pääkappaleet hufvudstycke huvudstyckena i katekesen hufvudst GEN

katkaise peilaus break mirror Windows NT:n RAID 1 tekniikka Y

katkaisija, katkaisin switch, disconnector puhelinvaihde Y

katkaista break, crop, disconnect, truncate, wrap luvun katkaiseminen pyöristämättä Y

katkaista määräpituuteen trim Y

katkaista viiva määräpituuteen trim a line Y

katkaista yhteys logoff, logout Y

katkaistu disconnected, disconnection Y

katkaisuvirhe truncation error Y

katkeamaton nonbreakable, nonbreaking
tekstilohko, tekstinkäsittely ja taittotyö, katkeamaton 

tavuviiva
Y

katko(s) break Y

katkonainen disconnected Y

katkopystyviiva broken vertical line, split vertical sign Y

katkoton muisti, katoamaton muisti non-volatile storage, non-volatile memory Y

katkoton tehonsyöttö uninterrupted power supply UPS Y

katkoviiva hiddens Y

kato no-response
Tilastomatematiikka, ne ihmiset, jotka eivät vastaa 

kyselyyn
Y

katoava volatile Y

katoava muisti volatile memory, volatile storage
Muistin tietosisältö häviää, kun laitteen virta 

katkaistaan.
Y

katodi cathode fysiikka, diodin negatiivinen elektrodi, kts anode Y

katodiputki cathode tube Y

katodisäde cathode ray Y

katodisädekimppu cathode beam Y

katodisädeputki(näyttö)(ruutu) CRT cathode ray tube, -display, -screen Y

katsantokanta outlook Y

katsastus, katselmus syn GEN

katselin viewer näyttöohjelma Y

katselmus review Y

katselmuskirjuri munsterskrifvare mönsterskrivare
Munsters

krifv
GEN

katselulaite viewer näyttöohjelma Y

katselupiste view point ACAD vpoint = katselupisteen määräävä käsky Y

katso vide se v GEN
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katso se, vide GEN

katso alas vide infra GEN

katso myös see also Y

katso seuraava sivu vide sequenta pagine se nästa sida v.s.p. GEN

katso tätä sanaa se detta ord se detta ord s.d.o. GEN

katso ylös vide supra GEN

katsoa ympäriinsä browsing Y

kattaa cover Y

katumus penitens GEN

katumus, rangaistuksen kärsiminen botgöring GEN

kaukainen remote Y

kaukofunktio far function Y

kaukokutsu far call Y

kauko-ohjaus remote-control Y

kauko-osoitin far pointer Y

kaukopää far-end Tietoliikenne Y

kaukopään ylikuuluminen far-end crosstalk ylikuulumista kaapeliparien välillä kaukopäässä Y

kaukosäädin/-säätö remote-control Y

kaukoverkko wide area network WAN, esimerkiksi Internet Y

kaukoviestitys telecommunication Y

kaupallinen commercial
.com on kaupallisen yhteisön internet osoitteen 

loppuosa
Y

kaupallinen tietojenkäsittely business data processing Y

kaupallisessa levityksessä oleva commercially available laite Y

kaupallis-hallinnollinen ohjelmointikieli common business oriented language
COBOL on kaupallis-hallinnollinen korkean tason 

ohjelmointikieli
Y

kaupankäynti commerce Y

kauppa- commercial Y

kauppakirja slutsedel GEN

kauppamerenkulku kofferdi GEN

kauppapaikka marketplace Y

kauppias handlande handlande handl GEN

kaupunki city oppidum, stad GEN

kaupunkien alioikeus, kämnerioikeus kämnärsrätt GEN

kaupunkiseurakunnan rippikirja kommunionbok för stadsförsamlingen kommunionbok för stadsförsamlingen St. B GEN

kaupunkiseurakunta stadsförsamling GEN

kaupunkiverkko metropolitan area network MAN Y

kausi period, term Y

kausi, jakso, kaudella, jaksolla, välisenä 

aikana, välillä 
range GEN
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kausivaihtelu seasonial variation

Tilastomatematiikka, aikasarjan arvojen vaihtelu, joka 

seuraa jotakin luonnollista kautta, eli toistuu 

suunnilleen samanlaisena esimerkiksi vuosittain tai 

päivittäin

Y

kaventaa, vähentää decrease Y

kb kilobit kilobitti = 1 000 bittiä Y

kehikko template Y

kehitellä develop Y

kehitin generator laite joka tuottaa jotakin Y

kehittyminen advance Y

kehittynyt advanced Y

kehittynyt advanced GEN

kehittynyt, asiantuntija (esim. expert 

Legacy user) 
Expert GEN

kehittyvä progressive Y

kehittyä develop, evolve, progress Y

kehittäjä developer Y

kehittäminen
deployment, development, evolution, 

generation, improvement
Y

kehittämismalli methodology, systems development model Olio-ohjelmointi, systeemityö Y

kehittämisohjelma development schedule systeemityö Y

kehittää advance, develop, expand, generate Y

kehitys
development, evolution, process, progress, 

evolutionary
Y

kehitysasennus evolutionary installation Olio-ohjelmointi Y

kehitysjättämä known backlog Y

kehityskulku process Y

kehityslaitteisto development system Y

kehitysmoodi Development mode GEN

kehityspaketti SDK system development kit Y

kehitystulos development Y

kehitystyö development work Y

kehitystyöväline development tool Y

kehitysympäristö development environment Y

keho(i)te, kehottaa, kehotus prompt, request, call
näyttöön tulostuva merkki siitä, että järjestelmä on 

valmis ottamaan vastaan komentoja
Y

keho, ruumis corpus GEN

kehote Prompt GEN

kehyksen alkuerote start-of-frame delimiter
Ethernet-kehyksen alkutahdistusta seuraa 8 bitin 

kehyksen alkuerote
Y

kehyksen osoite frame address Y

kehys border, frame(work) esim. tapa jakaa Webbisivu osiin. Y
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Kehys, Freimi Frame

Kehys, joka jakaa näytön kahteen tai useampaan 

itsenäiseen osaan, johon voidaan hakea HTML-

dokumentti. Kehykset määritetään HTML-

Y

kehys, kehykset (ei tarkoita valintaruutua = 

checkbox) 
box GEN

kehyskytkentä frame switching verkkotermi, lähiverkkojen kytkentätekniikka Y

kehyssiirto FR frame relay
kehyssiirto, jossa tietoa siirretään verkon solmujen läpi 

lähettäjältä vastaanottajalle osi:n verkkokerroksessa
Y

kehystää circumscribe, frame esim. tapa jakaa Webbisivu osiin. Y

kehysvirhe framing error tiedonsiirtovirhe Y

kehysvälitys frame relay
kehyssiirto, jossa tietoa siirretään verkon solmujen läpi 

lähettäjältä vastaanottajalle osi:n verkkokerroksessa
Y

kehä frame, wheel Y

kehäviittaus circular reference Y

keinotodellisuus virtual reality VR on tietokoneella tuotettu todellisuus Y

keinoympäristö virtual environment Y

keisarillinen imperial- GEN

keisarillinen asetus Kejserlig förordning kejserlig förordning KF GEN

keisarillinen asetus kejserlig förordning GEN

keisarillinen ohjesääntö kejserligt reglemente GEN

keisarillinen ohjesääntö, johtosääntö Kejserligt reglemente kejserligt reglemente K Regl. GEN

keisarin kiertokirje Kejserligt cirkulär kejserligt cirkulär K. Cirk. GEN

keisarin kirje Kejserlig brev kejserligt brev K. Br. GEN

keisarin kuulutus Kejserlig kungörelse kejserlig kungörelse KK GEN

keittiö, panimo, pesutupa stegerhus, stegers GEN

keksi cookie
WWW-selaimen aputiedosto, jonka avulla ohjataan 

selaimen ja palvelimen liikennettä
Y

keksiminen detection Y

keksintö device Y

keksiä find Y

kela coil, inductance, reel, spool tausta-ajo Y

kelata wind Y

kelata takaisin rewind Y

kelkka sledge Y

kellari-, hovimestari kellarmästare GEN

kello bell äänimerkki Y

kello clock Y

kello raha (kirkon) klockpengar GEN

kellojakso clock cycle Y

kellojen soitto klockringning GEN
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kellon kide clock crystal Y

kellon nopeus clock speed Y

kellon sykli clock cycle Y

kellonnopeuden kertomistekniikka clock multiplying technology Y

kellorekisteri clock register Y

kellosignaali clock signal Y

kellotaajuuden kahdentava siru clock-doubler chip Y

kellotaajuuden kolminkertaistava siru clock-tribled chip Y

kellotaajuus clock frequency, clock rate Y

kellotapuli klockstapel GEN

kellotapuli klockstapel GEN

kelluva floating vapaasti määriteltävä koko ja paikka Y

kelluva paletti floating palette Y

kelpaamaton disabled Y

kelpo valid Y

kelpoistaminen validate onko oikeat asiat tehty oikein Y

kelpoisuus ability, availability

Laatujohtaminen, atk:ssa tarkoitetaan järjestelmän 

käytettävyyttä mahdollisimman pienin keskeytyksin ja 

häiriöin

Y

kelpoisuus efficiency, validation, validity Y

kelpoisuussääntö validation rule Y

kelpoisuustarkistus validity check Y

kelpuuttaa accept Y

kelpuuttaa, tulla kelpuutetuksi / 

hyväksytyksi 
Qualify GEN

kelpuutus validation Laatujohtaminen Y

keltatauti guhlsjukdom gulsot guhlsj GEN

kelvollinen good, valid Y

kelvollinen valid GEN

kelvoton invalid Y

kenen vems vems hwars? GEN

kengittäjä hovslagare hovslagare hovsl GEN

kenno cell Y

kennosto battery Y

kenoviiva
forward slash, reserve solidus, slash, right 

slash
/ Y

kenttien määrittely field definition tietokannat Y

kenttä cell, field, panel Y

kenttä field GEN

kenttähuolto field maintenance Y

kenttämikro rugged computer Y

kenttä-työkalu field tool Y
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kenttävaikutteinen transistori FET field effect transistor Y

kentän alku start of field Y

kentän jokin osa any part of field Y

kentän pituus field lenght tietokannat Y

kentän pituus/tyyppi length/type indicator
Ethernet-kehyksen sisältämän datan pituus/kehyksen 

tyyppi
Y

kentän toiminto field procedure Y

kentän tyyppi field type tietokannat, tietotyyppi Y

kerjäläinen bettlare tiggare bett GEN

Kermit Kermit

Vanhin tiedonsiirtomuoto, jolla käyttäjä voi siirtää 

tiedostoja koneelta toiselle. Vastaavia, kehittyneempiä 

tiedonsiirtomuotoja ovat mm. XModem ja Zmodem.

Y

kerrannainen multiple moninkertainen kopio Y

kerroin coefficient, factor, multiplier

taloustiede, muutos kansantulon tasapainotasossa 

jaettuna investointikysynnän (tai julkiskysynnän, 

verojen tai viennin) muutoksella

Y

kerros layer, overlay, shell, storey Y

kerrosgrafiikka sprite-graphics Y

kerrostaa overlay Y

kerrostaminen overlay Y

kerrostuma layer Y

kerrottava multiplicand matematiikka Y

kersantti sergeant sergeant Serg GEN

kerta batch, one shot, time erä Y

kertaa times Y

kertaaminen repetition Y

kerta-avain one-time key Y

kertakanava selector channel Y

kertakirjoittuva WORM write once read many tietoväline Y

kertakäyntinen ohjelma nonreusable program Y

kertasalasana One-Time Passwords (OTP) 

Sen sijaan, että samaa salasanaa käytettäisiin yhä 

uudestaan, käytetään eri salasanaa kussakin 

sisäänkirjauksessa. 

Y

kertatunnus session key Y

kertoa multiply matematiikka Y

kertoja, kertolaskin multiplier matematiikka Y

kertolasku multiplication matematiikka Y

kertomerkki multiplication sign matematiikka, * Y

kertyä accrue projektinhallinta Y

keruuyksikkö probe
verkkotermi, ohjelma joka kerää tietoa 

verkkoliikenteestä
Y

kerä coil Y
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keräillä cull Y

kerääminen eri lähteistä compilation Y

kesanto träde GEN

keskeinen polar Y

keskeinen sovellus mainstream application Y

keskeiset käsitteet essentials Y

kesken, avoin, avaa Open GEN

keskenään vaihdettavissa oleva interchangeable fonttikasetti Y

keskeytetty interrupted
prosessori keskeyttää ohjelman ajon keskeytyksen 

ajaksi
Y

keskeyttämättömän tehonsyötön tuki UPS uninterruptible power supply Y

keskeyttävä moniajo pre-empitive multitasking Y

keskeyttää abort Y

keskeyttää

abend, abort, break, call, cut, discontinue, 

intercept, interfere, interrupt, pause, 

suspend, trap

ohjelma tai toiminto, prosessori keskeyttää ohjelman 

ajon keskeytyksen ajaksi
Y

keskeytyksenpysäytys interrupt trapping Y

keskeytymättömän tehonsyötön laite UPS uninterruptible power supply Y

keskeytymätön continuous, uninterrupted Y

keskeytymätön moniajo non preemptive Y

keskeytys break, halt, interrupt(ion), pause
prosessori keskeyttää ohjelman ajon keskeytyksen 

ajaksi
Y

keskeytysasetukset interrupt settings Y

keskeytyskohta breakpoint Y

keskeytysnäppäin break key, interrupt key Y

keskeytyspalvelurutiini ISR, Interrupt Service Routine Y

keskeytyspyyntö(taso) IRQ interrupt request (level) Y

keskeytyssignaali interrupt signal Y

keskeytysten käsittelijä interrupt handler Y

keskeytysvektori hooked vector, interrupt vector osoitin keskeytysten käsittelijään Y

keskeytyä abort ohjelma tai toiminto Y

keskiarvo/-luku, -määrä(inen) average, mean
Tilastomatematiikka, arithmetic mean ~ aritmeettinen 

keskiarvo
Y

keskihajonta standard deviation populaation otoksen keskihajonnan arvio Y

keskijälkihehku medium-persistence Y

keskikohta, keskus center, centre keskittää, keskus Y

keskikokoinen medium Y

keskimääräinen aika mean time Y

keskimääräinen hakuaika average access time, average seek time levyaseman Y

keskimääräinen vikaantumisväli MTBF mean time between faults/failures Y

keskimääräinen vikojen korjausaika mean time to repair MTTR Y

keskinäinen mutual Y
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keskinäinen rekursio mutual recursion Olio-ohjelmointi Y

keskipiste center, centre keskittää, keskus Y

keskipiste midpoint AutoCAD midp Y

keskipiste pivot Excelin kääntöpistetaulukko Y

keskisuuri verkko middle area network MAN Y

keskisävy midtone Y

keskitaso average Tilastomatematiikka Y

keskitetty centered Y

keskitetty tietojenkäsittely centralised data processing Y

keskitetysti hallinnoitu verkko Centrally-Administered Network 

Järjestelmien verkko, josta vastaa yksi ryhmä 

hallinnoijia, jotka eivät ole hajallaan vaan 

työskentelevät keskitetysti huolehtiakseen verkosta. 

Y

keskitin, toistin, keskiö hub, concentrator

lähiverkon aktiivilaite, joka yhdistää työasemat ja 

palvelimet toisiinsa, tähtimäisen verkon fyysinen 

päätelaitteiden kytkentälaite

Y

keskittyä focus, centre Y

keskittää, keskitys, keskus(ta) center, centre, centering, exchange Y

keskivahvuinen medium fontti Y

keskivahvuinen kirjasin medium font Y

keskiviiva axis, middle line Y

keskonen abortivus för tidigt född, ofullgånget foster abr GEN

keskonen abortivus GEN

Keskus(tieto)kone host

Monen käyttäjän tietokonejärjestelmä, johon käyttäjät 

ovat yhteydessä yleensä päätteiden avulla. Käyttäjän 

käynnistämät ohjelmat suoritetaan keskuskoneessa. 

Yliopiston ympäristössä lähinnä unix-koneet edustavat 

keskustietokoneita. Mikroverkkopalvelinta ei sanota 

keskuskoneeksi, vaikka se onkin usean käyttäjän 

järjestelmä. 

Y

keskuskytkin core switch verkkotermi Y

keskusmuisti
RAM read-access memory, internal storage, 

main memory, main storage

tietokoneen käyttömuisti eli työmuisti, jossa ohjelman 

suorittaminen tapahtuu, luku/kirjoitusmuisti, nopea, 

luettava ja kirjoitettava puolijohdemuisti.

Y

keskussuoritin central processor Y

keskusteleva conversational, interactive komento Y

keskusteleva kuvankäsittely interactive graphics Y

keskusteleva ohjelmointi conversational programming Y

keskusteleva tietojenkäsittely conversational processing Y

keskusteleva työtapa conversational mode Y

keskustelu
dialog, dialogue, discussion, 

conversation(al)
Y

keskustelufoorumi forum on-line palveluna Y
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keskusteluikkuna dialog box, dialogue box Y

keskustelukaavio dialog diagram Y

keskusteluketju discussion thread Y

keskustelukäyttö interactive processing, interactive use Y

keskusteluosoite chat room IRC-kanava Y

keskustelupalvelin news group server, news server keskusteluryhmien ylläpitoon tarkoitettu palvelin Y

keskusteluryhmä discussion group Y

keskustietokanta central database Y

keskustietokone central computer, mainframe Y

keskustietopankki central data bank Y

keskusyksikkö
CPU central processing unit, CPU chip, 

system unit
Y

keskusyksikköaika CPU time Y

keskusyksikkökortti CPU board, CPU card Y

keskusyksikkövaltainen CPU-intensive Y

keskusyksikön naarasliitinpistukka CPU socket Y

keskusyksikön toimintatavan vaihteleminen CPU-mode switching Y

keskusääni dial tone Y

kestikievari
gästgivare, pandocheus, proxenus, 

xenodochus
GEN

kesto(aika) duration projektinhallinta Y

kestävä permanent Y

kestää sustain Y

kestää vertailu compare
compare file = vertailla tiedostoja, compare disk = 

vertailla diskettejä
Y

ketju chain, linked list, sequence, trail Y

ketjuhaku chaining search Y

ketjukirjoitin chain printer Y

ketjulista chained list Y

ketjulomake continuous form, fanfold paper
tulostuslomake, jossa arkit ovat peräkkäin toisissaan 

kiinni ja reunoissa on rei'itys traktorivetoa varten
Y

ketjutettu linjaliitäntä daisy chain Y

ketjutiedostot chained files Y

ketjuttaa chain, concatenate Y

ketjuttaa ohjelmia chain programs Y

ketjuttaa tiedostoja chain files Y

ketjuttaa tietueita chain records Y

ketjutus chaining, subtending Tietoliikenne Y

ketjuuntuminen concatenation Y

keveä lightweight Y
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kevpl (lyhenne etukirjaimista: baptism, 

endowment, seal to parents, seal to 

spouse, children sealed to parents) 

bepsc GEN

kevyt toimintatapa lean management Systeemityö, kevyt ja joustava Y

kide crystal Y

kidehila crystal lattice kiteen rakennemalli Y

kiderakenne crystal structure Y

kiekko wafer Y

kiekkokirjoitin daisy (wheel) printer Y

kielen toteutus language implementation esim. eri C-kääntäjät Y

kielenkääntäjä translator
ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisesta 

ohjelmointikielestä konekieleen
Y

kielestä riippumaton language-independent ohjelmointikielestä Y

kieli language, string Y

kieli poskella TIC tongue-in-cheek Hymiö:    :-p Y

kieliasun tarkistus spelling & grammar Y

kielikohtainen language-dependent, language-specific ohjelmointikielen määräämä Y

kieliopintarkistin grammar checker ohjelmointikielen syntaksin Y

kielioppi grammar, syntax
ohjelmointikielen ja komentojen rakennetta määräävä 

muotosääntö
Y

kieltää deny, disallow Y

kiemura scroll Y

kieritys rolling Y

kierosilmäinen cross eyed Hymiö:    X-) Y

kierrejohto coiled cable näppäimistön Y

kierretty pari(kaapeli) TP twisted pair (cable) Y

kierronanastus cycle stealing Y

kierros circuit, cycle, revolution, round Y

kierrosta minuutissa RPM revolutions per minute Y

kierrosta sekunnissa RPS revolutions per second Y

kierrätys wrap-around Y

kierrätyslaatikko recycle bin kierrätettävä roskakori Y

kierto(liike) cycle, pivoting, rotation Y

kiertoaika cycle time prosessorin rekisterien sisällön päivityksen Y

kiertoakseli spindle levyaseman Y

kiertokysely poll, polling Y

kiertotie (esim. family tree maker 

workaround) 
workaround GEN

kiertyä rullalle scroll Y

kiertäminen revolution Y

kiertävä cyclic Y

kiertävä puskuri circular buffer Y
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kiertävän puskurin käyttö circular buffering Y

kiertää, pyörittää, rullata bypass, rotate, rotation, round, scroll kovalevyohjain ym Y

kietoa bundle Y

kihlakunnanoikeuden häradsrätts häradsrätts hrts GEN

kihlakunnanoikeus härads rätt GEN

kihlakunta härad härad h:d, hd GEN

kihlakunta härad, territorium, hundare h:d GEN

kihlat fästegåfva GEN

kihlata fästa GEN

kihlattu förlovad förlovad f. GEN

kihlattu förlovad, trolovad GEN

kihlattu morsian trolovad brud trolovad brud tr. br. GEN

kihlauksen/avion purkautuminen repudium GEN

kihlaus trolofning GEN

kiihdytin accelerator Y

kiihdytinkortti accelerator board, accelerator card Y

kiihdyttää accelerate, forward, speed (up) Y

kiihtyvyys acceleration Y

kiikku flip-flop yhden bitin kokoinen elektroniikkapiiri Y

kiikkukytkin toggle Y

kiinalainen Chinese Hymiö:    <|-) Y

kiinnekirja fastebrev GEN

kiinni off Y

kiinnike adapter Y

kiinnike adaptor Y

kiinnittää append, freeze, hook up Y

kiinnittää ruutu freeze display Y

kiinnitys, tilanpanttaus inteckning GEN

kiinnitä ruudukkoon snap to grid Y

kiinteistökirja grundbok GEN

kiinteistön osa, viljelmä brukningsdel GEN

kiinteys cohesion Y

kiinteä fixed, nonremovable, solid levyasema Y

kiinteä alue fixed area Y

kiinteä levyasema fixed-disk drive Y

kiinteä linja leased circuit Y

kiinteä ohjelmisto firmware laitteen ROM-piireihin pysyvästi tallennettu ohjelma Y

kiinteä omaisuus fasta egendom GEN

kiinteä piste fixed point Y

kiinteä pituus fixed length Y

kiinteä yhteys leased circuit, leased line
Suoraan tietoliikenneverkkoon avattu yhteys, jossa voi 

samanaikaisesti olla useita linjoja eli kaistoja auki.  
Y
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Kiinteä yhteys Wired network connection
Tietokoneen tai lähiverkon suora yhteys Internetiin 

kiinteällä kaapelilla, ei puhelinverkon välityksellä.
Y

kiinteälevyinen fixed-width fontti Y

kiinteämittainen fixed-length kenttä, tietue ym Y

kiinteäpilkkuaritmetiikka fixed-point arithmetic Y

kiinteäpilkkuluku fixed-point number Y

kiinteätaajuusmonitori fixed-frequency monitor Y

kiintiö(t) quota(s) Y

kiintiöiden kasvatus increase quotas Y

kiintolevy, kovalevy, "Winsu" 
fixed disc storage, fixed disk, hard disc 

(drive)

Työaseman sisässä olevan kiinteä levy, jolle käyttäjä voi 

tallentaa ja josta käyttäjä voi lukea tietoa. Myös 

palvelinkoneissa (niin mikroverkko- kuin Unix-

palvelimissakin) on kiintolevyjä. Käyttäjien 

kotihakemistot sijaitsevat palvelinten kiintolevyillä. 

Y

kiintoluku fixed point number floating point number = liukuluku Y

kiintolukuesitys fixed point notation floating point notation = liukulukuesitys Y

kiintopilkkuaritmetiikka fixed-point arithmetic Y

kiintopilkkuluku fixed-point number Y

kiintopiste benchmark, fixed point Laatujohtaminen &  testiohjelma, yritysvertailu Y

kiirastuli skärseld GEN

kiistaton absolute Y

kiistäminen repudiation Y

kiistämättömyys non-repudiation Y

kiistää deny Y

kiitos acknowledgement Y

kiitos etukäteen TIA thanks in advance Y

kiittää acknowledge Y

killinki (raha) skilling skilling (mynt) sk GEN

kilo kilo k = 1 000 Y

kilobaudi kilobaud tiedonsiirtonopeuden yksikkö, myös kb Y

kilobitti kb, kilobit 1 000 bittiä Y

kilohertsi kHz, kilohertz taajuuden yksikkö, 1000 värähdystä sekunnissa Y

kilotavu kB, kilobyte kB = kt = 1024 tavua Y

kilpaileva competitive Y

kilpailla contend Y

kilpailupäivitys competitive upgrade päivitys kilpailevaan tuotteeseen Y

kilpikonna turtle projektinhallinta Y

kilvoitella contend Y

kilvoittelu contention
kontentio on laitteiden kilvoittelua oikeudesta saada 

käyttää tiedonsiirtokanavaa
Y

kinemaattinen kinematic Y

kinematiikka kinematics avaruuskappaleiden liikeoppi Y
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kinkeri vieraat communicantes nattvardsgäster communic GEN

kinkerikunta
gingerlag, husförhörsrote, läsförhörsrote, 

läslag
GEN

kioski kiosk Y

kioskipalvelu kiosk service Y

kirjaimenpäällinen piste dot accent diakriittinen merkki Y

kirjaimet alphabet Y

kirjaimisto alphabet, alphabetic character set Y

kirjain letter Y

kirjainmerkki character Y

kirjainten välistys letter spacing Y

kirjaintyyli font style Y

kirjake type Y

kirjan lehti folio blad f GEN

kirjan sivu pagina bokens sida p GEN

kirjan sivu pagina bokens sida pag GEN

kirjankansi cover Y

kirjanmerkin nimi bookmark name Y

kirjanmerkki bookmark Y

Kirjanmerkki Bookmark

Kirjanmerkki. Selaimen suosikkeihin (favorites) 

merkittävät www-osoitteet, joihin on tarjoitus palata 

myöhemmin.

Y

kirjanpito-ohjelmisto accounting package Y

kirjanpitäjä bokhållare bokhållare bokh GEN

kirjapaino printing house Y

kirjasin type Y

kirjasinkasetti font cartridge kirjoittimeen työnnettävä vaihdettava muistikortti Y

kirjasinkehä daisy wheel, print wheel Y

kirjasinkehä daisy wheel konekirjoitusmainen tulostin Y

kirjasinketju print chain Y

kirjasinketju type chain Y

kirjasinkiekko daisy wheel Y

kirjasinkoko character size Y

kirjasinkoko font size Y

kirjasinkortti font card kirjoittimeen työnnettävä vaihdettava muistikortti Y

kirjasinkoura thimble Y

kirjasinlaji font Y

kirjasinlaji type font Y

kirjasinlaji typeface kirjasimen ulkoasu Y

kirjasinlataus font download Y

kirjasinleikkaus typeface kirjasimen ulkoasu Y

kirjasinleikkaus, jossa päätteet serif esim. Times New Roman Y
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kirjasinmuoto letter form Y

kirjasinpallo print ball Y

kirjasinpallo type ball Y

kirjasintanko type bar Y

kirjasintaso case kirjain Y

kirjasintaso Case GEN

kirjasinten asennob kääntäminen font rotation Y

kirjasinten asennusohjelma font installer Y

kirjasinten editointiohjelma font editor ohjelma jolla voi luoda ja muokata kirjasinmalleja Y

kirjasinten erottelu case sensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva merkitys Y

kirjasinten hallinta font handling Y

kirjasinten hallintaohjelma font manager Y

kirjasinten korkeus font height Y

kirjasinten latausohjelma font loader Y

kirjasinten luonti font generation Y

kirjasinten luontiohjelma font generator Y

kirjasintiedosto font file Y

kirjasintyyli font style Y

kirjasintyyppi font Y

kirjasintyyppi type font Y

kirjasintyyppi typeface kirjasimen ulkoasu Y

kirjassa oikeanpuoleinen sivu recto höger sida i boken r GEN

kirjassa oikeanpuoleinen sivu recto GEN

kirjassa vasen sivu verso GEN

kirjasta (lukutaito) i bok GEN

kirjasto library Y

kirjastomoduli library module Y

kirjasto-ohjelma library program Y

kirjata log Y

kirjausketju audit trail Y

kirjautua sisään logging in Y

kirjautua ulos logging out Y

kirjautuminen
logging-in, logging-on, logg-on, signing-on, 

sign-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

Kirjautuminen, Loggautua Login

Loggautua. Kirjautuminen tarkoittaa henkilön 

tunnistautumista tietyn tietokoneen tai palvelimen 

käyttäjäksi (ja tiedonsiirtoyhteyden muodostamista 

palvelimeen). Kirjautumiseen vaaditaan yleensä 

käyttäjätunnus ja salasana.

Y

kirjava colourful Y

kirje letter Amer. paperikoko Y
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kirje tai posti ... yhteydestä riippuen mail GEN

kirjediaari brevdiarium brevdiarium BD GEN

kirjediaari kirjediaari brevdiarium KD GEN

kirjekoko letter-size Y

kirjekokoinen paperi letter-size paper Amerikkalainen kirjelomakekokoinen paperi 8,5" x 11" Y

kirjekuori cover Y

kirjekuori envelope Y

kirjekuorien syöttölaite envelope feeder Y

kirjekuoritaso envelope tray tulostimen syöttötaso Y

kirjelaatu letter quality LQ Y

kirjelaatuinen letter quality LQ Y

kirjoita type GEN

kirjoite hard copy paperi-, mikrofilmi- tai diatuloste Y

kirjoitelma paper Y

kirjoitettu script har skrivit s GEN

kirjoitettu script GEN

kirjoitin printer Y

kirjoitinohjain printer driver ohjainohjelma Y

kirjoitinportti printer port Y

kirjoitintulostus printing Y

kirjoitinvaihde printer switch Y

kirjoitta type Y

kirjoittaa compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

kirjoittaa print Y

kirjoittaa put Y

kirjoittaa write yksinkertainen tekstinkäsittelyohjelma Y

kirjoittaa koneella type Y

kirjoittaa koodikielellä encode Y

kirjoittaa normaalein rivivälein double-space Y

kirjoittaa ohjelma uusiksi rewrite a program Y

kirjoittaa päälle overwrite Y

kirjoittaa salakielellä encrypt Y

kirjoittaa tiedoston päälle overwrite a file Y

kirjoittaa uusia tietoja overwrite Y

kirjoittaa uusiksi rewrite Y

kirjoittaa väliin insert merkki, sana ym Y

kirjoittamaton blank Y

kirjoittautua sisään log in Y

kirjoittautua sisään log on Y

kirjoittautua sisään sign on Y

kirjoittautua ulos log off Y

kirjoittautua ulos log out Y
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kirjoittautua ulos logoff Y

kirjoittautua ulos log-off Y

kirjoituksen esto write protect
levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = 

kirjoitus sallittu
Y

kirjoitus lettering Y

kirjoitus output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

kirjoitus sallittu write enable
levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write protect = 

kirjoitus kielletty
Y

kirjoitusmerkki grapheme Y

kirjoitusmerkki graphic Y

kirjoitusmerkki graphic character Y

kirjoitusnäppäin printing key Y

kirjoituspaikka printing position Y

kirjoituspaperi stationery Y

kirjoituspää print head Y

kirjoituspää write head Y

kirjoitusrengas write protect ring Y

kirjoitussuoja write protect
levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = 

kirjoitus sallittu
Y

kirjoitussuojaus write protect
levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = 

kirjoitus sallittu
Y

kirjoitussuojaus write reservation Y

kirjoitustaito skrifkunninghet GEN

kirjuri secretarius bokhållare s GEN

kirkas näyttö high density display Y

kirkastaa highlight Y

kirkaste highlight Y

kirkastua clear up Y

kirkastus high intensity Y

kirkastus highlighting Y

kirkkaudensäätönuppi brightness control knob Y

kirkkaus brightness näytön Y

kirkkaus luminance Y

kirkko ecclesia kyrka ecca GEN

kirkko ecclesia kyrka eccl GEN

kirkko kyrka, eccles GEN

kirkkoarkku (sija) kyrkokista GEN

kirkkoherra kyrkoherde kyrkoherde kh GEN

kirkkoherra kyrckoherde kyrkoherde Kyrck GEN

kirkkoherra kyrckeherdh, kyrkoherde GEN

kirkkoherra ja lääninrovasti pastor et praepositus contractus kyrkoherde och länsprost
p. et p. 

contr
GEN
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kirkkoherra ja rovasti pastor et prepositus kyrkoherde och prost p. et p. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde c.ger.p. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde c.ger.past. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde c.g.past. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastoris gerens tjänstförrättande kyrkoherde c.p.ger. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastoris gerens tjänstförrättande kyrkoherde c.past.g. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastoris gerens tjänstförrättande kyrkoherde c.past.ger. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde cur.ger.p. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde cur.g.past. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam gerens pastoris tjänstförrättande kyrkoherde
cur.ger.pa

st.
GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastor gerens tjänstförrättande kyrkoherde cur.p.ger. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastor gerens tjänstförrättande kyrkoherde cur.past.g. GEN

kirkkoherran viranhoitaja curam pastor gerens tjänstförrättande kyrkoherde
cur.past.g

er.
GEN

kirkkoherran virasto pastors embetet GEN

kirkkoherranapulainen adjunctus pastoris kyrkoherdeadjunkt adj.p. GEN

kirkkoherranapulainen adjunctus pastoris kyrkoherdeadjunkt adj.past. GEN

kirkkoholvi kyrkovalv GEN

kirkkokunta, seurakunta kyrklag GEN

kirkkokuulustelu kyrkoförhör GEN

kirkkomaa, -piha kyrkogård GEN

kirkkoneuvosto curam gerentes GEN

kirkkoneuvosto kyrkoråd GEN

kirkkoonotto (synnytyksen jälkeen) kyrkogång, kyrkotagning GEN

kirkkorauha kyrkofrid GEN

kirkkosakko kyrkbot GEN

kirkkosakko kyrkobot GEN

kirkkovuosi, alkaa adventista ja päättyy 

tuomiosunnuntaihin
kyrkoår GEN

kirkollinen vihkiminen kyrklig vigsel kyrklig vigsel k GEN

kirkolliset maksut casualia GEN

kirkon lattia kyrkgolv GEN

kirkon rangaistus kyrkoplikt GEN

kirkonaitaus, kirkon muuriaita kyrkmur GEN

kirkonisäntä kyrkovärd GEN

kirkonkellot klockorna GEN

kirkonkellot, kellojensoitto klockor, klockringning klockor, klockringning kl GEN

kirkonkellot, kellojensoitto klockor, klockringning klockor, klockringning klr GEN

kirkonkirja kyrkobok kyrkbok kb GEN

kirkonkirja kyrkobok GEN

kirkonkokous kyrkostämme, kyrkostämma GEN
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kirkonkylä kyrkoby kyrkby kb GEN

kirkonkylä kyrkoby kb GEN

kirkonköyhä kyrkfattig, kyrkofattig GEN

kirkontilit kyrkoräkenskaper GEN

kirkonvaivainen kyrko fattig kyrkfattig KF GEN

kirkonvaivainen kyrko fattig kyrkfattig kf GEN

kirkonvaivainen kyrko fattig kyrkfattig kfatt GEN

kirkotettu kyrkotagen kyrktagen k GEN

kirkotettu kyrkotagen kyrktagen kgg GEN

kirkotettu kyrkotagen kyrktagen kkg GEN

kirkotettu kyrkotagen kyrktagen kt GEN

kirkotettu kyrkotagen kyrktagen ktg GEN

kirkottaminen kyrkogång GEN

kirkua screaming Hymiö:   :-@ Y

kisälli gesäll gesäll g GEN

kisälli gesäll gesäll ges GEN

kisälli gesäll gesäll gs GEN

kiteenkasvatus crystal growth Y

kiteenveto crystal pulling Y

kitkasyöttö friction feed matriisikirjoittimessa Y

kitkaveto friction feed matriisikirjoittimessa Y

kiusaaja teaser ennen mainosta lähetettävä mielenkiinnon herättäjä Y

kivipyykki röse GEN

klassikko classic Y

klassikko classicist Y

klassinen classical Y

klientti Client 

Näkökulman mukaan klientti voi olla 

tietokonejärjestelmä, jota peruskäyttäjä käyttää 

saadakseen pääsyn palveluihin, jotka sijaitsevat toisessa 

tietokonejärjestelmässä, jota kutsutaan palvelimeksi. 

"Klientti" voi myös viitata ohjelmaan tai järjestelmän 

osaan, jota peruskäyttäjä käyttää saadakseen pääsyn 

palveluihin, joita toinen ohjelma tarjoaa. (Esimerkki: 

Web-selain on klientti, joka tarjoaa pääsyn sivuille, joita 

Web-palvelin tarjoaa.) 

Y

klikkaustiheys clickthrough rate bannerin nähneiden todennäköisyys klikata banneria Y

klikki click
äänenkäsittely, metronomia vastaavan rytmin antava 

soundi
Y

kloonata clone Y

kloonaussivellin clone brush Y

kloonaustyökalu clone brush Y

klooni clone Y
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kloonien valmistaja clone maker PC-yhteensopivien tietokoneiden valmistaja Y

koaksiaalikaapeli coaxial cable
Ethernet- ja tv-antennikaapeloinnissa käytetty 

kaapelityyppi
Y

Koaksiaalinen kaapeli coaxial cable

Jchcinrakennejossao n putkenm uodostamau lkojohdin 

ja  timinsisipuolellao leva kesklchdinT llaistarakennettak 

äiytetäinm mkorkeataajuistensig naalien Särtoon Esir 

nerxiksi perinteinente levisionantenniliitintAon 

koaksiaalinen

Y

kodekki codec Y

kodifikaatio codification ohjelmointikielien standardointi Y

kodifiointi codification ohjelmointikielien standardointi Y

koe sample Y

koe test Y

koe trial Y

koeajo trial Y

koejärjestelmä prototype system Y

koelistaus trial printout Y

koeprojekti pilot project Y

koerakentaminen prototyping Y

koersiivisuus coercivity magneettikentän voima (yksikkö oersted) Y

koestustehtävä benchmark problem Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti Y

koetintehtävä benchmark problem Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti Y

koettaa attempt Y

koetti, tarkastelun lähtöhenkilö probant GEN

koevedokset printing proofs Y

kohde destination Y

kohde item Y

kohde object Y

kohde subject Y

kohde target
mm kohdelevyke jolle diskcopy kopioi. Source on 

lähdelevyke jolta kopioidaan
Y

Kohde target, object

Kohde -nimitystä käytetään eri kohdetyyppien 

ilmentymistä eli kohdetyypeistä luoduista yksittäisistä 

kohteista. Kohde on esimerkiksi yksittäinen 

yhteyshenkilö. 

Y

kohdeala target domain Olio-ohjelmointi Y

kohdealan tekijä target domain factor Olio-ohjelmointi Y

kohdealue domain Y

kohdealue subject Olio-ohjelmointi Y

kohdehakemisto destination directory Y

kohdehakemisto target directory Y

kohdekaavio conceptual schema Y
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kohdekielinen koodi object code Y

kohdekielinen ohjelma object program Y

kohdelaite target device Y

kohdelevy target disk Y

kohdelevyke target diskette Y

kohdella use Y

kohdelähetys unicast
verkkotermi, kehys, jolla on yksilöllinen lähde- ja 

kohdeosoite
Y

kohdentaa allocate Y

kohdeohjeen näyttö displaying contextual help Y

kohdeosoite destination address
verkkotermi, verkkokortin valmistajakohtainen IEEE:ltä 

saatu tunnus ethernet-kehyksessä
Y

kohderyhmä destination group Y

kohdetiedosto output file Y

kohdetyyppi format

Voidaan määritellä erilaisia kohdetyyppejä , joiden 

perusteella voi luoda erilaisia kohteita. Dokumentti  on 

yksi tällainen kohdetyyppi. Lisäksi ylläpitäjä voi luoda 

muita kohdetyyppejä. Näin voisi hallita esimerkiksi 

yrityksen asiakas- ja projektirekisterit. 

Y

kohdevalikko context menu Y

kohdevalikko pop-up menu Y

kohdevalikko shortcut menu Y

kohdista ruudukkoon snap to grid Y

kohdistaa address Y

kohdistaa align Y

kohdistaa allocation Y

kohdistaa focus Y

kohdistaa oikealle right justify Y

kohdistaa vasemmalle left justify Y

kohdistaminen alignment tekstin ym Y

kohdistimen asemointi cursor positioning Y

kohdistimen ohjausnäppäimet cursor control keys Y

kohdistimen paikannus cursor tracking Y

kohdistimen vakaus cursor stability Y

kohdistin cursor kutsutaan myös nimellä kursori Y

kohdistin text cursor Y

kohdistus align Y

kohdistus alignment Y

kohdistuslaite aligner Y

kohdistusmerkit registration marks
sivufilmien tarkkaan asemointiin tarkoitetut tulostuvat 

merkit
Y

kohdistusvirhe misalignment paikalleen asettamisessa Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 139 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

koherenssi consistency Y

koherentti consistent Y

kohina noise Y

kohinaetäisyys signal to noise ratio Y

kohinajakso noise block Y

kohinajakso noise record Y

kohinanmuotoilu noise shaping

psykoakustinen keino, jolla kohina siirretään 

korkeammelle taajuusalueelle (korva ei ole niin tarkka, 

että kuulisi kohinan)

Y

kohinanpoisto denoising poistaa kohinan hiljaisista jaksoista Y

kohoava ascending Y

kohoikkuna pop-up window

Varsinaista käyttöliittymänäkymää pienempi graafisen 

käyttöliittymän ikkuna, joka tulee esiin osoitinlaitteen 

napsautuksen tai liikkeen mukaan tai ajastuksen 

perusteella

Y

kohokirjoitus embossing Y

kohotettu embossed Y

kohotettu raised Y

kohottaa emboss Y

kohta article Y

kohta entry luettelon, hakemiston ym Y

kohta item valikon ym Y

kohta point Y

kohta position Y

kohtalokas fatal Y

kohtalokas virhe fatal error ohjelmassa Y

kohteen sijoitus object placement objektin sijoitus Y

kohtelu usage Y

kohtisuora orthogonal AutoCAD, ortho = kohtisuora pakotus Y

kohtisuora vertical pystysuunta Y

koiras-koiraskaapeli male-to-male cable Y

koirasliitin male connector Y

kojelauta control board Y

kojepöytä console Y

kojetaulu panel Y

kokeellinen experimental Y

kokeileva ohjelmointiympäristö exploratory environment Y

kokeilla test Y

kokeilu test Y

kokeiluohjelma computer-assisted laboratory Y

kokeiluohjelma pilot program Y

kokemukseni perusteella in my experience IME Y
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kokki cook Hymiö:    C=:-) Y

koko entire Y

koko format formaatti Y

koko size Y

koko asiakirja full-document Y

koko katekismus hele cathekesen hela katekesen h.c. GEN

koko laajuudessaan in extenso GEN

koko levyn kattava diskwide Y

koko levyn kattava haku diskwide search Y

koko modulin näkymä full module view Ohjelmointi Y

koko näyttö full screen Y

koko ruutu full screen Y

koko ympäristötila on jo käytetty out of environment space Y

kokoa consolidate Y

kokoa Compile GEN

kokoaminen assembly Y

kokoava bottom up
ohjelmoinnissa kokoava ongelmanratkaisu tai 

suunnittelu
Y

kokoava bottom-up kokoava ongelmanratkaisu tai suunnittelu Y

kokoava näkemys bottom-up view Y

kokoelma assembly Y

kokoelma collection Olio-ohjelmointi Y

kokoelma composition Olio-ohjelmointi Y

kokoelma container Olio-ohjelmointi Y

kokoelma gallery Y

kokoelma library Y

kokoelma suite Y

kokonaan totally Y

kokonainen complete Y

kokonaiskuva overall appeal Y

kokonaiskuva overall view Y

kokonaisluku integer Y

kokonaislukuaritmetiikka integer arithmetic Y

kokonaislukulaskenta integer mathematics Y

kokonaislukutyyppi integer type Y

kokonaissuunnitelma overall scheme Y

kokonaisuudessaan in corpore GEN

kokonaisuus assembly Y

kokonaisuus body Y

kokonaisuus entity Y

kokonaisuus integer Y

kokonaisuus integrity Y
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kokoomateos compilation Y

kokoonpanija assembler Y

kokoonpano assembly Y

kokoonpano configuration Y

kokoonpano configure Y

kokoonpano määritetty configured Y

kokoonpano määritettävä configuration required Y

kokoonpano määrityspalvelut configuration services Y

kokoonpanoluettelo configure list Y

kokoonpanon hallinta configuration management verkkotermi Y

kokoonpanotiedosto configuration file ohjelman Y

kokoonpanotiedosto-ohje configuration-file directive käyttöjärjestelmän, tietokantaohjelman Y

kokoontuminen aggregation Y

kokoruutuistunto full-screen session Y

kokosivunnäyttö full-page display Y

kokoteksti-indeksi full-text index
indeksi johon on tallennettu dokumentin kaikki sanat, 

myös poistosanat
Y

kokous conference Y

kolera kolera GEN

koliikki, ähky, vatsanväänne kolik GEN

kolikkopeli arcade game Y

kolmanneksi pro tertio för det tredje p.t. GEN

kolmanneksi pro tertio för det tredje 3o, 3:o GEN

kolmas normaalimuoto third  normal form 3NF, relaatiotietokannat Y

kolmas osapuoli third-party muu toimittaja, ei IBM tai Microsoft Y

kolme trenne tre 3ne GEN

kolmiarvoinen ternary Y

kolmijärjestelmä ternary number system Y

kolminaisuus trinitas GEN

kolmiulotteinen elementti 3D object Y

komennon häntä command tail komennon parametrimerkkijono-osa Y

komento command Y

komentoalue command area Y

Komentoikkuna MSDOS ks. MSDOS Y

komentojen erotin command separator Y

komentojono batch Y

komentojono command string Y

komentojonon ajo batch job Y

komentojonotiedosto batch file Y

komentojoukko command set Y

komentokehoite command prompt Y

komentokehote command prompt Y
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komentokehys command frame Y

komentokytkin command switch verkkotermi Y

komentonappi command button Y

komentonäppäin command key Y

komentopainike command button Y

komentopainike push button Y

komentopino command stack Y

komentorakenne command structure Y

komentorivi command line Y

komentorivi console Y

komentorivikehoite command-line prompt Y

komentorivikytkin command-line option Y

komentorivikytkin command-line switch Y

komentorivikäyttö command-line operation Y

komentoriviliittymä command-line interface Y

komentoriviparametri command-line parameter Y

komentorivisuuntautunut command-line oriented Y

komentorivitoimintatapa command-line mode Y

komentorivitulkki command-line interpreter Y

komentorivivaihtoehto command-line option Y

komentosyntaksi command syntax Y

komentotiedosto batch program Y

komentotiedosto command file Y

komentotiedoston komento batch command Y

komentotoiminen command driven Y

komentotulkki
command interpreter, command 

processor, operating system shell

käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelma, tulkitsee 

tietokoneelle annettavat komennot
Y

kommentaari annotation Y

kommentoida annotate Y

kommentoida comment Y

kommentoitu lähdekoodi commented source code Y

kommentti annotation Y

kommentti comment Y

kommentti note Y

Kommentti Comment

Kommentit ovat koodin tekijän merkintöjä esim. HTML-

koodin seassa. Kommentit selkeyttävät ja selittävät 

koodia, sekä tekijälle, että mahdollisille ulkopuolisille 

henkilölle.

Y

kommenttipyyntö request for comments RFC Y

komministeri (kappalainen) comminister komminister (kaplan) comminist GEN

komministeri (kappalainen) comminister komminister (kaplan) comstr GEN
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kompakti muistimalli compact memory model Y

kompakti muistimalli compact model Y

komplementti complement Y

komponentit componentry Y

komponentti component Y

komponenttianalyysi component analysis Y

komponenttien testaus component testing Y

komponenttityyppi component type Olio-ohjelmointi Y

komppania compani kompani Comp GEN

Kompressio Compression
Kutistusmenetelmä, jolla haluttu tiedosto voidaan 

pakata pienempään tilaan. 
Y

kompressori compressor
äänenkäsittely, laite tai ohjelma, joka supistaa äänen 

dynamiikka-aluetta
Y

kondensaattori capacitor sähköoppi Y

kone machine Y

koneajo machine run Y

konearkkitehtuuri computer architecture Y

koneasiakirja electronic document Y

koneellisesti luettavissa machine-readable teksti Y

koneenläheinen machine oriented Y

koneenläheinen kieli computer oriented language Y

koneesta riippumaton machine-independent Y

konehuone computer room Y

koneis- electronic Y

koneisallekirjoitus digital signature Y

koneisallekirjoitus electronic signature Y

koneisarkisto electronic archive Y

koneisasiakirjojen käsittely electronic document handling EDH Y

koneisdokumentti electronic document Y

koneisjulkaisu electronic publishing Y

koneiskuva computer image Y

koneislomake electronic form Y

koneismuoto electronic format Y

koneismuotoinen digital numeromuodossa oleva Y

koneismuotoinen electronic Y

koneismuotoinen machine readable Y

koneismuotoinen tieto soft copy Y

koneisraha digital cash Y

koneisraha electronic cash Y

koneistallenne computer record Y

koneistallenne machine readable record Y

koneisto engine Y
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konekieli binary code sarja ykkösiä ja nollia, toimii tietokoneen ohjeena Y

konekieli computer language Y

konekieli machine language Y

konekielinen computer language Y

konekielinen koodaus absolute coding Y

konekielinen koodaus actual coding Y

konekirjoittaa type Y

konekohtainen machine-dependent Y

konekohtainen machine-specific versio Y

konekomento command Y

konekoodinen computer readable Y

konekoodinen machine readable Y

konekuormitus machine load Y

konekäsky computer instruction Y

konekääntäminen machine translation MT Y

konenäkö computer vision Y

koneoppiminen machine learning Y

koneosoite absolute address Y

koneosoite actual address Y

koneosoite machine address Y

konepaikka installation Y

konepäivyri tickler file Y

koneriippumattomuus machine independence Y

koneriippuvuus machine dependence Y

koneryväs computer cluster Y

koneympäristö machine environment Y

konfiguroida configure antaa laitteelle tiedot sen kokoonpanosta (muisti ym) Y

konfiguroida automaattisesti autoconfigure Y

konfigurointi configuration
laitteen tai ohjelman sovittaminen sen 

käyttöympäristöön (kytkimin tai ohjelmallisesti)
Y

konfigurointimuisti configuration memory laitteiston osien tekniset tiedot sisältävä muisti Y

konfigurointiruutu configuration screen Y

konfiguroitavissa oleva configurable laitteen tai ohjelman Y

konfiguroitavuus configurability laitteen tai ohjelman Y

konfirmoitu blifvit admitterat GEN

konflikti conflict pyyntöjen välinen ristiriita Y

konfliktien ratkaiseminen laitteiston avulla hardware arbitration Y

konjunktio conjunction looginen JA Y

konkreettinen  luokka concrete class
Olio-ohjelmointi, luokka, jolla voi olla välittömiä 

ilmentymiä
Y
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konsistorin esimies consistorii praeses förman i konsistoriet
cons.prae

s.
GEN

konsistorin esimies consistorii praeses förman i konsistoriet
consist.pr

aes.
GEN

konsistorin esimies praesens consistorii förman i konsistoriet
praes.con

s.
GEN

konsistorin notaari (tuomiokapitulin 

notaari)
consistorii notarius

sekreterare i konsistoriet (notarie i 

domkapitlet)

cons.nota

rs.
GEN

konsistorin notaari (tuomiokapitulin 

notaari)
consistorii notarius

sekreterare i konsistoriet (notarie i 

domkapitlet)

consist.no

tars.
GEN

konsoli console
tietokonejärjestelmää ohjaava käyttöliittymä (ruutu-

näppäimistö)
Y

konsolioperaattori console operator Y

konsolipöytä console table Y

konstruktio construction Y

konstruktööri constructor Y

kontakti contact sähköliitinkappale Y

kontaktipiste (turva-asiat) Point-of-Contact, Security 

Turvallisuusaukkoja ja -ongelmia koskevissa asioissa 

monet organisaatiot tarjoavat nimetyn kontaktipisteen, 

joka voi varoittaa muita ja ryhtyä sopiviin toimiin. 

Y

konteksti context kasvatustiede Y

Konteksti Context

Mikroverkon käyttäjätunnukseen liittyy tarkenne siitä, 

mihin ryhmään käyttäjä kuuluu. Yliopiston 

mikroverkkotunnuksissa käytetään lähinnä 

tiedekuntatunnuksia sekä hy-lyhennettä. Esim. 

humanistisen tiedekunnan käyttäjän tunnus on 

.käyttäjätunnus.hum.hy (huomaa myös piste alussa). 

Tässä itse kontekstiosa on hum.hy. 

Y

kontekstin vaihdanta context switching ohjelman avulla Y

kontekstinvaihtaja context switcher ohjelma Y

kontekstista riippuva apu context-sensitive help Y

kontekstivalikko context menu Y

kontrasti contrast Y

kontrastin säätönuppi contrast control knob Y

kontrollimerkki tick Y

kontrolloiva sovellus controlling application Y

konttorikoneet office equipment Y

konvergenssikerros Trnasmission Convergence Tietoliikenne Y

konversio conversion Y

konvertoida convert muuntaa Y

konvertointi conversion Y

konvertteri converter Y
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konvoluutiokoodi convolutional code Y

koodata code Y

koodata encode Y

koodaus coding ohjelmointi Y

Koodaus Coding

Tietokonekielen kirjoittamista. Kirjoitetaan tietoa, jota 

tietokone ymmärtää ja muuttaa muotoon, jota ihmiset 

ymmärtävät.  

Y

koodausjärjestelmä coding system Y

koodauslaite ebcoder Y

koodauslomake coding sheet Y

koodaustavat coding conventions Y

koodaustavat coding habits Y

koodi code Y

koodi code element Y

koodi code value Y

koodigeneraattori code generator ohjelmakoodia luova ohjelma Y

koodiherkkä annesiirto code sensitive data transmission Y

koodijärjestelmä code Y

koodilohko code block ohjelma- Y

koodimuutos code change ohjelma- Y

koodin avaaminen deciphering Y

koodin avaaminen decryption Y

koodin luonti code generation automaattinen Y

koodinpurkaja decoder koodia purkava laite Y

koodinpurku decoding Y

koodinumero code number Y

koodinvaihtomerkki code extension character Y

koodinvaihtomerkki escape character
ilmoittaa seuraavien merkkien kuuluvan eri joukkoon 

kuin edeltävät merkit
Y

koodisegmentti code segment ohjelmassa koodia sisältävä segmentti Y

koodisegmenttien vaihdanta code-segment swapping Y

KOODISIVU CODE PAGE

MS-DOS 3.2:ssa käyttöönotettu järjestelmä, jossa 

vakiomerkistön (sivu 437) lisäksi muistiin voidaan ladata 

ohjelmallisesti määritelty toinen merkistö, joka sisältää 

asianomaisen maan omat erikoismerkit. Eniten 

kansallisia erikoismerkkejä on koottu sivulle 850. Sitä 

käyttämällä merkit näkyvät samanlaisina 

mahdollisimman monessa maassa. Koodisivut 

kuluttavat kallisarvoista perusmuistia eivätkä kaikki 

kirjoittimet tue niiden käyttöä. 

Y

koodisivu code page kielikohtainen merkistökoodien taulukko Y

koodisivujen vaihdanta code-page switching Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 147 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

koodisivun tuki code page support Y

koodisivutiedosto code page file Y

koodisivuvalitsin code page switching Y

koodisokea annesiirto code transparent data transmission Y

koodittaa code Y

koodittaa encode Y

kooditus coding Y

kooditus encoding Y

koodiura code track Y

koodiyhteensopiva code-compatible ohjelma- Y

koomentoprimitiivi command primitive ohjelman komennon takana oleva ohjelmafunktio Y

koon mukaan by size Y

koon muuttaminen resize Y

koonmuuttojahva sizing handle Y

koonmuuttopainike resizing button Y

koonsäätönappi resize button Y

koordinaatinlukija curve follower Y

koordinaatinlukija digitiser Y

koordinaatinlukija digitizer valokuva Y

koordinaatinlukija tablet Y

koossapysyvyys cohesion Y

koostaminen aggregation Y

koostaminen assembly Y

kooste aggregate Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y

kooste aggregation Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia Y

koostefunktio aggregate function tietokannat Y

koosteluokka aggregate class
Olio-ohjelmointi, luokka voi koostua muista olioista, 

joilla on omta metodit ja ominaisuudet
Y

koosteolio composite object Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y

koostetieto aggregate data Y

koostettavat tiedot aggregated facts Y

koosteyhteys aggregation Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia Y

koostua consist of Y

koostumus structure rakenne tai tietue Y

koostumussuhde aggregation Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia Y

koota array ryhmäkopiointi tai taulukkokopiointi Y

koota assemble Y

koota compile Y

koota polttopisteeseen focus Y

koottava modular Y

koottu olio aggregate Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y

koottu olio composite object Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y
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kopio copy Y

kopio repetition Y

kopioi copy Y

kopioi Copy GEN

kopioi leikepöydälle copy to clipboard Y

kopioida copy paperi, tiedosto, levyke Y

kopioida duplicate Y

kopioida trace Y

kopioija copy constructor Y

kopioinninehkäisemissuunnitelma copy-discouragement scheme laittomien ohjelmakopioiden levittämisen ehkäiseminen Y

kopiointikonstruktori copy constructor Y

kopiointimuodostaja copy constructor Y

kopiointioikeus copyright kansainvälinen tekijänoikeus Y

kopiointioikeusmerkki copyright sign kansainvälinen kopiointioikeusmerkki eli © Y

kopioitavaksi pro copia för avskrift p.c. GEN

kopiosuojattu copy-protected ohjelma, levyke Y

kopiosuojaus copy protection Y

kopiosuojausmenetelmä copy-protection scheme Y

kopiot copies cc Y

kopiotekniikka reprographics Y

kopioviesti carbon copy CC, sähköposti Y

korjaa fix GEN

korjaamaton unrecoverable Y

korjaaminen retrieval Y

korjaaminen revision Y

korjaava corrective Y

korjaava toimenpide corrective action
Laatujohtaminen, ongelman tai virhetilan poistamiseksi 

suoritetut toimet
Y

korjailutila edit mode Y

korjata adjust Y

korjata correct Y

korjata fix ongelma Y

korjata repair Y

korjata virhe ohjelmassa fix a bug Y

korjaus correction Y

korjaus fix Y

korjaus fixup Y

korjaus repair Y

korjaus ohjelmakoodiin code fix Y

korjaus, oikaisu correctio GEN

korjausohjelma restoration utility Y
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korjaustiedosto Patch GEN

korkea teknologia high tech Y

korkea teknologia high technology Y

korkea-arvoinen vir clarissimus en förnäm man V.C GEN

korkea-arvoisa pappeus venerandum Clerici vördiga prästerskap
Ven.Cleric

i
GEN

korkea-arvoisa tuomiokapituli venerandum consistorium vördiga domkapitlet V.C. GEN

korkea-arvoisa tuomiokapituli venerandum consistorium GEN

korkea-arvoiset viri clarissimi förnäma män V.V.C.C GEN

korkean tason kieli high-level language Y

korkean teknologian yhtiö high-tech company Y

korkean teknologian yritys high-tech company Y

korkeasti kunnioitettu, wapasukuinen wälboren välborne wälb. GEN

korkeatarkkuusmonitori high-resolution monitor Y

korkeatarkkuusmonitori hi-res monitor Y

korkeatiheyksinen HD disketti 1,4 MB Y

korkeatiheyksinen high density disketti 1,4 MB Y

korkeatiheyslevyke high-density diskette Y

korkeus height ht Y

korkeus level Y

korkeuskäyrä contour äänitermi Y

korko rate Y

korko, vero ränta, ränte GEN

koronayksikkö corona unit Laser tulostimen eräs osa Y

korosta highlight GEN

korostaa display Y

korostaa enhance Y

korostaa highlight Y

korostettu ohjeteksti help hilight Y

korostetut merkit dual intensity Y

korostus highlight Y

korostuskynä marker Y

korottaa enhance Y

korottaa prefer Y

korottaa promote Y

korotusmerkki caret CTRL -merkki, ^ Y

korotusmerkki exponent ^ Y

korpraali corporal korpral corp GEN

korpraali korporal korpral korp GEN

korpraali korpral, korporal GEN

korrelaatio correlation Tilastomatematiikka Y

korrelaatio Pearson's r correlation Tilastomatematiikka Y
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korrelaatti correlative Y

korrelatiivinen correlative Y

korruptio corruption Y

korruptoida mangle tiedosto Y

korruptoituminen corruption tiedostojen Y

korruptoitunut corrupted tietokanta, tiedosto ym Y

korruptoitunut mangled tietokanta ym Y

korruptoitunut tietokantatiedosto mangled database file Y

kortinkuva card image Y

kortinlajittelija card sorter Y

kortinlukija card reader Y

kortinlävistin card punch Y

kortisto card file Y

kortisto cardfile Y

kortistoida file Y

kortistointiohjelma flat-file database Y

kortistokortti index card Y

kortistolaatikko file box Y

kortteli, kaupunginosa kvarter, quarter GEN

korttelietäisyys Manhattan distance Y

kortti board Y

kortti card Y

korttia minuutissa cards per minute cpm Y

korttikehikko card rack Y

korttikierros card cycle Y

korttikovalevy hard-disk card laajennuskortille asennettu kovalevy ohjaimineen Y

korttilevy card disk Y

korttilevyasema card drive Y

korttimodeemi card modem Y

korttimuisti card memory Y

korttimuisti PC-card memory Y

korttipaikka card slot Y

korttipaikka expansion slot Y

korttiraha electronic cash Y

korttirata card path Y

korttirata card track Y

korvaa replace Y

korvaa replace GEN

korvaa, päällekirjoita Overwrite GEN

korvaaminen replacement Y

korvaava dup laite Y

korvaava duplex laite Y
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korvata cover Y

korvata override Y

korvata replace Y

korvata vahinko återskada GEN

korvattava replaceable Y

korvattavat parametrit batch parameter Y

korvattavat parametrit replaceable parameters Y

korvauksen vahvistus confirm on replace Y

korvaus overriding Y

korvaus overwrite Y

korvausmerkki substitute character Y

korvausmerkki wildcard merkit ? tai * Y

korvaustila overwrite mode Y

korvaustila replace mode Y

kosketin contact sähköliitinkappale Y

kosketinpaine after pressure
äänenkäsittely, koskettimeen kohdistettava voima, jolla 

aikaansaadaan mm. vibraatto
Y

kosketinvoima after pressure
äänenkäsittely, koskettimeen kohdistettava voima, jolla 

aikaansaadaan mm. vibraatto
Y

kosketus contact laitteen osien kiinniolo toisissaan Y

kosketus feel Y

kosketus touch Y

kosketuslevy touch pad Y

kosketusnäyttö touch screen Y

kotelo cabinet Y

kotelo case Y

kotelo cover Y

kotelo package pkg Y

kotelointi encapsulation Y

koti home Y

koti- home Y

koti, talo domus GEN

kotialue home area Y

kotialue prime area Y

kotihakemisto home directory käyttäjän oma hakemisto (UNIX) Y
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Kotihakemisto, kotikansio home directory

Kuhunkin käyttäjätunnukseen liittyvä, palvelimella 

sijaitseva levytila, joka on varattu käyttäjän omaan 

käyttöön. Kotihakemisto on suojattu niin, etteivät muut 

voi tutkia sen sisältöä. Sen sisältämistä tiedostoista 

otetaan ylläpidon puolesta säännöllisesti 

varmuuskopioita, joilta tiedostoja voidaan 

hätätapauksessa palauttaa. Mikroverkossa oleva 

käyttäjän kotihakemisto on sama riippumatta siitä, 

käytetäänkö PC:tä vai Macintoshia. Unixissa ja 

mikroverkossa olevat käyttäjän kotihakemistot ovat sen 

sijaan täysin erillisiä. 

Y

kotikäyttäjä home user laitetta tai ohjelmaa käyttävä Y

kotimainen home Y

kotimikro home computer Y

kotimikro home micro Y

kotipaikka domicilium GEN

kotipalsta hemskifte GEN

kotisivu home page
WWW-sivu, jolta käsin tietyn WWW-sivuston käyttö on 

tarkoitettu aloitettavaksi
Y

kotisivu homepage
WWW-sivu, jolta jonkin palvelun käyttö on helppoa 

aloittaa (usein palvelun aloitussivu)
Y

KOTISIVU HOME PAGE

WWW-surffailun lähtöruutu, josta palvelujen käyttö 

alkaa. Käytännössä kotisivu tarkoittaa joko 

selausohjelmaan asennettavaa vakiosivua, joka haetaan 

palvelimelta aina, kun ohjelma käynnistetään, tai 

yrityksen omaa sivua, joka sisältää linkkejä muihin 

koneisiin ja muille sivuille. 

Y

KOTISIVU, HOME PAGE Home Page

WWW-surffailun lähtöruutu, josta palvelujen käyttö 

alkaa. Käytännössä kotisivu tarkoittaa joko 

selausohjelmaan asennettavaa vakiosivua, joka haetaan 

palvelimelta aina, kun ohjelma käynnistetään, tai 

yrityksen omaa sivua, joka sisältää linkkejä muihin 

koneisiin ja muille sivuille. 

Y

Kotisivu, webbi-sivu, www-sivu Home page, www-pages

Laajassa merkityksessään jonkun organisaation, 

yrityksen, asian tai henkilön oma WWW-sivu ja -sivusto. 

Suppeammassa merkityksessä puhutaan kotisivuna vain 

jonkun yksityishenkilön WWW-sivusta. 

Y

Kotisivuautomaatti Home page automatic service

Jonkin palveluntarjoajan palvelu, jonka avulla käyttäjä 

voi tehdä itselleen yksinkertaisen kotisivun ilman HTML-

ohjelmointitaitoa.

Y

kotitietokone home computer Y

kotiverkko home electronic system Y
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kotiverkko home network Y

kotiyhdyskäytävä home gateway HGW Y

kotoisen -sta ortum trahens GEN

kotoisin hemma från GEN

kotoistaa localize Y

kotona asuva poika hemmason hemmason hemmas GEN

kotona asuva poika hemmason hemmason hemson GEN

kotona asuva poika hemmason hemmason hs GEN

kotona asuva poika hemmason hemmason hson GEN

kotona asuva tytär hemmadotter hemmadotter hadtr GEN

kotona asuva tytär hemmadotter hemmadotter hd GEN

kotona asuva tytär hemmadotter hemmadotter hdottr GEN

kotona asuva tytär hemmadotter hemmadotter hemdr GEN

koukku krok krok k GEN

koululainen scholaris lärjunge, student schol GEN

koululainen, kasvatuslapsi, 

suojatti, caswatti
alumnus skolelev, fosterbarn, skyddsling al GEN

koulutettu toimittaja trained actor Olio-ohjelmointi Y

koulutetut trained Y

koulutus educational
.edu pääte on oppilaitoksen tai yliopiston internet 

osoitteen loppuosa
Y

kouristukset, kouristuksia kramper GEN

kouristuksia konvulsioner GEN

kouristus kramp GEN

kouru slot Y

kova rough Y

kova kuume hetsig feber hetsig feber hets feb GEN

kova tavuviiva hard hyphen rivin lopussa katkeamaton tavuviiva Y

kova välilyönti hard space rivin lopussa katkeamaton välilyönti Y

kovajuotettu brazed Y

kovajuottaa braze Y

kovajuottaminen brazing Y

kovalevy fixed disk Y

kovalevy hard disc
Engl, ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa 

pysyvästi suuriakin tietomääriä
Y

kovalevy hard disk
ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa 

pysyvästi suuriakin tietomääriä
Y

kovalevy winchester Y

kovalevy asema Winchester disk drive Y

kovalevyasema hard drive
ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa 

pysyvästi suuriakin tietomääriä
Y

kovalevyasema hard-disk drive Y
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kovalevyhaku hard-disk access Y

kovalevyhäiriö hard-disk error Y

kovalevyjärjestin hard-disk organizer Y

kovalevykehikko hard-disk rack Y

kovalevyllä käyminen hard-disk access Y

kovalevyn hakuaika hard-disk access time Y

kovalevyn kaatuminen hard-disk crash Y

kovalevyn käyttäjä hard-disk user Y

kovalevyn paikka hard-disk bay Y

kovalevyohjain hard-disk controller Y

kovalevyosio hard-disk partition Y

kovalevypartitio hard-disk partition Y

kovalevytaso hard-disk tray kovalevyn sijoitusalusta Y

kovalevyvaltainen hard-disk intensive tehtävä Y

kovatuloste hard copy paperi-, mikrofilmi- tai diatuloste Y

kovatulostuslaite hard-copy device paperi-, mikrofilmi- tai diatulostin Y

kovaääninen loudspeaker Y

kovuus hardness Y

krakkeri cracker

Henkilö, joka tunkeutuu luvatta tietoverkkoon tai 

tietojärjestelmään tai käyttää luvatta tietoa, ohjelmaa 

tai palvelua

Y

krakkeri Cracker 

Tätä termiä käytetään kuvaamaan hyökkääjiä, 

tunkeutujia tai muita ilkimyksiä, jotka eivät pelaa 

sääntöjen mukaan ja yrittävät kiertää turvajärjestelyjä 

tai käydä yksilöiden ja organisaatioiden kimppuun. 

Y

krapula hangover Hymiö:    %-\ Y

kreikkalaiskatolinen graek till religion GEN

kriittinen osa critical section ohjelmaosa jonka suoritusta ei voi keskeyttää Y

kriittinen polku critical path projektinhallinta Y

kriittinen pysähdys critical stop Y

kriittinen tehtävä critical task Y

kriittinen tila criticality Y

kriittisen polun menetelmä critical path method CPM, projektinhallinta Y

kriittisten häiriötilojen hallinta critical-error handling Y

kriittisyys criticality Y

Kristian Kristian Kristian
X-ian, 

Xtian
GEN

Kristina Kristina Kristina
X-ina, 

Xtina
GEN

kristinoppi christensdoms lära GEN

kristinusko kristendom kristendom xdom GEN

kristinusko kristendom kristendom xm GEN
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kristinuskon tietämys kristendomskunskap kristendomskunskap xmsksk GEN

kristinuskon tietämys kristendomskunskap kristendomskunskap xstedoms GEN

Kristuksen syntymän jälkeen post Christum natus efter Kristi födelse p.Chr.n. GEN

Kristuksen taivaaseen astuminen ascensio Domini Kristi himmelsfärd A.D. GEN

Kristuksen vuonna anno Christi under Kristi år A.X GEN

Kristus Christi Kristi XI GEN

Kristus Christi Kristi XPI GEN

Kristus Christus Kristus XP GEN

Kristus Christo Kristi XPO GEN

Kristus Christum Kristi XPM GEN

Kristus Christi Kristi XRI GEN

Kristus Christi Kristi Xsti GEN

Kristus Christi Kristi XTI GEN

kriteeri criteria Y

krooninen tauti kronisk sjukdom GEN

kruksi tick Y

kruunu, kruunua krona, kronor krona, kronor kr GEN

kruunun krono- krono- kr GEN

kruunun kymmenykset (vero) kronotionde (skatte) kronotionde (skatte)
krono 

10de
GEN

kruunun nimismies kronolänsman kronolänsman krlmn GEN

kruunun oikeus regale GEN

kruunun poliisimies (nimismiehen 

apulainen)
kronofjärdingsman kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare) krf GEN

kruunun poliisimies (nimismiehen 

apulainen)
kronofiärdingsman kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare) krfi GEN

kruunun poliisimies (nimismiehen 

apulainen)
kronofiärdingsman kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare) krfierd GEN

kruunun poliisimies (nimismiehen 

apulainen)
kronofjärdingsman kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare) krfj GEN

kruununtila cronohemman kronohemman cr.h. GEN

kruununtila cronohemman kronohemman cr.hem. GEN

kruununtila kronohemman kronohemman kr GEN

kruununtila kronohemman, cronohemman GEN

kruununtilan hallintaoikeus immission GEN

kruununtorppa kronotorp kronotorp kt GEN

kruununvero kronoskatte kronskatte krsk GEN

kruununvero kronoskatte kronskatte kr.skatte GEN

kruununvero kronoskatte kronskatte ks GEN

Kräkkeri Cracker
Henkilö, joka yrittää tunkeutua luvatta tietokoneeseen 

tai tietoverkkoon.
Y

kst bap GEN
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kt kB kilotavu = 1024 tavua Y

kt kilobyte kB = kilotavu = 1024 tavua Y

kts. confirmation konfirmation GEN

kts., katso see GEN

kuin like GEN

kuitata acknowledge Y

kuitit Cookies 

Kuitit tallentavat tietoa vierailusta Web-sivustossa, jotta 

palvelin voisi myöhemmin käyttää sitä. Palvelin voi 

ottaa vastaan informaatiota myös muiden sivustojen 

kuiteista, jotka antavat aiheen huoleen yksityisyyden 

murtamisesta. 

Y

kuittaus acknowledgement Y

kuittaus confirmation Y

kuitti acknowledgement Y

kuitti cookie
WWW-selaimen aputiedosto, jonka avulla ohjataan 

selaimen ja palvelimen liikennettä
Y

kuitti, luovutusluettelo, tulotosite reversal kvitto rev GEN

kuitu thread Y

kuitu kotiin fiber-to-the-home FTTH Y

kuitukanava fibre channel verkkotermi Y

kuituoptiikka fiber optics Y

kuituoptiikka fibre optics Y

kuivatestaus dry test Y

kuljetin carriage Y

kuljetin drive Y

kuljetin transport Y

kuljetuskerros transport layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 4 Y

kulkea vinoon skew Y

kulku flow ohjelman, sähkövirran ym Y

kulku pass läpikulku Y

kulkuaikaero skew Y

kulkuväylä passage Y

kullekin määrätty paikka stolrum GEN

kulma- angular Y

kulmasulkeen merkki angle quotation mark « » Y

kulmasulut angle brackets Y

kulmikas angular Y

kulua pass Y

kuluessa during Y

kulunhallinta flow control ohjelman Y

kulunhallintalause flow-control statement lause joka ohjaa ohjelman suorituksen kulkua Y

kulunhallintarakenne control structure ohjelmointikielen rakenne joka ohjaa ohjelman kulkua Y
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kulunut aika elapsed time Y

kuluttaa use Y

kuluva päivä current date projektinhallinta Y

kuluva, kuluvana currentis innevarande cr. GEN

kumi rubber Y

kummi(mies) susceptor, susceptus gudfader susc GEN

kummit, kastetodistajat patres, patrini fadder, faddrar, dopvittne pat GEN

kummit, kastetodistajat patres, patrini fadder, dopvittne patri GEN

kumoa undo peruu edellisen toiminnon Y

kumoa Undo GEN

kumoaminen cancel peruuttaminen Y

kumossa down tietokone Y

kumota undo kumota, peruuttaa, purkaa, saada tekemättömäksi Y

kumota abend Y

kumota abort Y

kumota cancel Y

kumota deny Y

kumota kill Y

kumota reverse Y

kumota undo peruu edellisen toiminnon Y

kumppaniolio collaboration object Olio-ohjelmointi Y

kumppanuusverkko extranet

TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä rajatulle 

käyttäjäjoukolle tarkoitettu organisaatioiden välinen 

tietoverkko, jonka toteutuksessa yleensä hyödynnetään 

Internetiä

Y

kumulatiivinen cumulative Y

kun taas while Y

kuningas, keisari rex imperator konung, kejsare R.I. GEN

kuninkaallinen Kunglig kunglig Kgl GEN

kuninkaallinen majesteetti Kunglig Majestät Kunglig Majestät Kgl. M:t GEN

kuninkaallinen majesteetti Kunglig Majestät Kunglig Majestät K. Maj:t GEN

kuninkaallinen majesteetti Kunglig Majestät Kunglig Majestät K. M:t GEN

kuninkaallinen majesteetti Konglig Majestät Kunglig Majestät
Kongl. 

Maj:t
GEN

kuninkaallisen majesteetin Konglig Majestäts Kunglig Majestäts
Kongl. 

Maj:ts
GEN

kunnes until Y

kunnia honorarius GEN

kunniaa loukkaava ärerörig GEN

kunnian takia honoris causa för hederns skull h.c. GEN

kunnianarvoinen ärebören GEN

kunnianarvoisa revendum dominus (väl)ärevördige herre, vörnadsvärde R.D. GEN
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kunnianarvoisa revendum dominus (väl)ärevördige herre, vörnadsvärde rev. dn. GEN

kunnianarvoisa isä revendus Pater vörnadsvärde fader RDVS.PR. GEN

kunnioitettavat herrat viri reverendi respekterade herrar vv RR GEN

kunnioitettu venerabilis GEN

kunnolla properly Y

kunnollinen good Y

kunnollinen, rehellinen honnett GEN

kunnossa healthy Y

kunnossapito maintenance systeemityö Y

kunnostaa repair Y

kuol.aikapaikka (lyhenne) burialdateplace GEN

kuol.aikapaikka (lyhenne) Deathdateplace GEN

kuolata drooling Hymiö:    :-)' Y

kuolema död, exitus letalis, mors GEN

kuolemaan tuomittu lifdömd GEN

kuoleman jälkeen post mortem efter döden p.m. GEN

kuoleman jälkeen post mortem GEN

kuolemanrangaistus lifsstraff GEN

kuolettava fatal Y

kuolettava mortalis GEN

kuoli dog GEN

kuoli, kuollut obiit GEN

kuoliaaksi ihjäl GEN

kuolinhetki mortis hora dödstimme m.h. GEN

kuolinkellojen soittoraha ringnings pengar avgift för rigning vid dödsfall
ringn 

peng
GEN

kuolinkellojen soittoraha ringningspengar GEN

kuolinpesä sterbhus, stärbhus GEN

kuolinpesän konkurssi urarva konkurs GEN

kuolinsyy causa mortis dödsorsak ca.m. GEN

kuolintietojen lähteet Deathsources GEN

kuolinvuode dödsbädd, stesäng GEN

kuolla, saada surmansa omkomma GEN

kuolleena syntynyt död född dödfödd dödf. GEN

kuolleet defuncti döda df GEN

kuolleet ja haudatut
denati et defuncti, denati et sepulti, dödä 

och begravda
GEN

kuolleittenkirja dödbok dödbok db GEN

kuollut död död d GEN

kuollut defunctus död df GEN

kuollut mortuus död Mort. GEN

kuollut obiit död ob GEN
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kuollut afliden, avliden, denatus, extinctus GEN

kuollut aika dead time odotusaika jona toimintaa ei ole Y

kuollut aksentti dead accent
aksenttimerkki joka yhdistyy (näkyy) automaattisesti 

kirjoitettaessa seuraavaan kirjaimeen
Y

kuollut ilman testamenttia intestatus GEN

kuollut koodi dead code ohjelmakoodin osa jota ei enää käytetä Y

kuollut muistitila dead storage ohjelmaan jäänyt turha muistitilan varaus Y

kuollut ruumis corpus mortui GEN

kuollut, vainaja avlidne, defunctus, mortuus GEN

kuori cover Y

kuori envelope Y

kuori jacket Y

kuori shell järjestelmän komentotulkki Y

kuori (kirkossa) kor GEN

kuorikäsikirjoitus shell script Y

kuoripalkki korbalk GEN

kuorma load Y

kuorman jakaminen load balancing verkon ja palvelimen välisen liikenteen jakaminen Y

kuormasto träng GEN

kuormittaa load Y

kuormittaminen overloading Olio-ohjelmointi Y

kuormitus load Y

kuormitus overloading Olio-ohjelmointi, huono: ylikuormitus Y

kupariraha kopparmynt kopparmynt km GEN

kupariraha kopparmynt kopparmynt kmt GEN

kuparirahaa koppar mynt GEN

kuparitaaleri daler kopparmynt daler kopparmynt d.k GEN

kuparitaaleri daler kopparmynt daler kopparmynt d.km GEN

kuparitaaleri daler kopparmynt daler kopparmynt d.kmt GEN

kupla bubble Y

kuplakääre bubble wrap muovikuplilla varustettu pakkauskääre Y

kuplalajittelu bubble sort Y

kuplamuisti bubble memory Y

kuplamuisti magnetic bubble storage Y

kuritushuone, ojennushuone tukthus GEN

kurkistus lookup Y

kurkkutauti kulkkutauti
Varsinkin Karjankannaksella sekä muillakin tietyillä 

paikkakunnilla kurkku oli kulkku.
GEN

kursiivi cursive kirjapaino Y

kursiivi italic kallistettu Y

kursiivi italics kirjaimet Y

kursiivi- cursive kirjapaino Y
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kursivoida italicise Engl Y

kursivoida italicize Y

kursivointi italic kallistus Y

kursivointi italicizing Y

kursivoitu italics kallistettu kirjain Y

kursorin asema cursor position Y

kursorin liike cursor motion Y

kursorin liike cursor movement Y

kursorin liikuttelu cursor movement Y

kursorin paikka cursor position Y

kursorin tyyppi cursor type Y

kursorin vilkkumistaajuus cursor blink rate Y

kursorin vilkunta cursor blink Y

kursorinohjauskärkivinoneliö cursor-control diamond Y

kursorinohjausnäppäimet cursor-control keys Y

kursorinohjausnäppäimistö cursor-control keypad Y

kursorinäppäimet cursor keys Y

kursorinäppäimistö cursor pad Y

kustannusindeksi cost index projektinhallinta, CI Y

kustannusjohtaja cost leadership yritystalous Y

kustantaja publisher Y

kustantamo publisher Y

kuten alla ut infra som nedan u.i. GEN

kuten alla ut infra GEN

kuten edellisellä sivulla ut retro GEN

kuten sanoin as far as I can tell AFAICT Y

kuten sen ymmärrän as I understand it AIUI Y

kuten yllä ut supra som ovan u.s. GEN

kuten yllä ut supra som ovan ut s. GEN

kuten yllä ut supra GEN

kuten, niinkuin as GEN

kutistaa iconfy Y

kutistaa iconize Y

kutistaa minimize Y

kutistaminen condensation Y

kutistusnappi minimize button Y

kutoja wäfvare vävare Wäfv GEN

kutsu call Y

kutsua call Y

kutsua invoke Y

kutsua jksk call Y

kutsua rutiini call a routine Y
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kutsua takaisin recall Y

kutsuja caller Y

kutsukonventio calling convention Y

kutsumuoto signature
Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen 

määrittelevä parametrilista
Y

kutsunta uppbåd GEN

kutsunäppäin hotkey Y

kutsurajapinta call level interface CLI Y

kutsusarja calling sequence Y

kutsuva ohjelma calling program Y

kuudennusmies sexman sexman 6-man GEN

kuukausi månad månad m GEN

kuukausipalkkainen månakarl med månadslön månak GEN

kuultavissa oleva audible Y

kuultokuva slide Y

kuultokuva transparency Y

kuulusteltu examinerad förhörd ex GEN

kuulusteltu ja saanut luvan osallistua 

kinkereille
examinerad och admitterad

förhörd och fått tillåtelse att delta i 

nattvarden

ex.et.adm

.
GEN

kuulutettu förelyst förelyst f. GEN

kuulutettu förelyst GEN

kuulutetut, vihityt conjugati förelysta, vigda conj GEN

kuuluttaa publish julkaise toiminto Macintosh käyttöjärjestelmässä 7.0 Y

kuulutus kungörelse kungörelse kung. GEN

kuulutus lysning lysning lsg GEN

kuulutus denuntiatio GEN

kuulutus lysning lsg GEN

kuulutus (asiakirjan yms) kungörelse GEN

kuulutus avioliittoa varten pro conjugio förelysning för giftermål pro conj. GEN

kuulutus avioliittoa varten pro conjugio GEN

kuulutus- ja vihittyjen kirja lysnings- och vigselbok lysnings- och vigselbok lysn.b. GEN

kuulutus, julistus promulgation GEN

kuulutus, kuulutukset banns GEN

kuulutuskirja lysningssedel GEN

kuulutuspäivä lysningsdag lysningsdag ld GEN

kuulutustodistus lysnings bevis lysningsbevis lysb GEN

kuulutustodistus lysningbevis, lysningsattest GEN

kuuluva audible Y

kuuluvasti audibly Y

Kuuma alue Hot spot
Linkkinä toimiva HTML-dokumentin osa. Tekstit, kuvat 

tai niiden osat voidaan määritellä kuumiksi alueiksi.
Y

kuuma linja hot line asiakkaiden neuvontaan Y
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kuumat yhteydet hot links laitteiden väliset välittömät päivitysyhteydet Y

kuuntele listen Y

kuuntelija listener mm. Javassa tapahtuman kuuntelija Y

kuuntelurajapinta listener inteface olio-ohjelmointi Y

kuunteluteksti tapescript Y

kuusitoistajärjestelmä hexadecimal number system kuusitoistakantainen lukujärjestelmä Y

kuutiojuuri cube root Y

kuv. Desc GEN

kuva drawing vektorikuva Y

kuva figure Y

kuva image Y

kuva images bittikarttakuva Y

kuva picture Y

kuva symbol Y

kuva video Y

kuva image GEN

kuva vaihtuu pehmeästi toiseksi morphing Y

kuvaaja descriptor segmentin Y

kuva-alkio picture element Y

kuva-alkio pix ruudun kuvapiste Y

kuva-alkio pixel
Tietokoneella käsiteltävissä olevan kuvan pienin osa, 

jonka ominaisuudet voidaan asettaa erikseen
Y

kuvaaminen description Y

kuvaava representative Y

kuvaava nimi descriptive name Y

kuvaelementti picture element Y

kuvaelementti pixel
Tietokoneella käsiteltävissä olevan kuvan pienin osa, 

jonka ominaisuudet voidaan asettaa erikseen
Y

kuvaileminen description Y

kuvailla describe Y

kuvailla image Y

kuvakaappari grabber ohjelma Y

Kuvakartta Image map
Kuva, jonka eri osat toimivat hyperlinkkeinä eri sivuille 

tai sivun osiin.
Y

kuvake icon Y

kuvake-esitys icon-view Y

kuvakehys image box Y

kuvakenäyttö icon display Y

kuvakkeen polku icon path Y

kuvakkeiden muokkausohjelma icon editor Y

kuvakkeita käyttävä icon-based Y

kuvan- ja tekstinlukija scanner Y
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kuvan virkistys image refreshing Y

kuvan vähittäinen häipyminen fade-out elokuva Y

kuvanheitin projector Y

kuvankäsittely image processing Y

kuvanlukija scanner Y

kuvansiirto image transmission Y

kuvantallennuskortti image-capture card Y

kuvantallennusohjelma image-capture program näyttöruudun kaappausohjelma Y

kuvantallennusohjelma screen-capture program näyttöruudun kaappausohjelma Y

kuvantaminen imaging tietokonekuvien luominen Y

kuvantunnistus image recognition Y

kuvapiirto picture element Y

kuvapiirto pixel
Tietokoneella käsiteltävissä olevan kuvan pienin osa, 

jonka ominaisuudet voidaan asettaa erikseen
Y

kuvapiste dot tulostettuna näytölle tai paperille Y

kuvapiste pixel
Tietokoneella käsiteltävissä olevan kuvan pienin osa, 

jonka ominaisuudet voidaan asettaa erikseen
Y

kuvaputki cathode ray tube Y

kuvaputki picture tube piirtotyökalu Y

kuvaruutu screen Y

kuvaruututuloste hard copy paperi-, mikrofilmi- tai diatuloste Y

kuvasuoritin image processor Y

kuvasuoritin imager Y

kuvasähkötys facsimile Y

kuvat Pic center GEN

kuvata declare funktio ym Y

kuvata describe Y

kuvata image Y

kuvata picture Y

kuvata specify Y

kuvata write Y

kuvata matriisi declare an array Y

kuvata muuttuja declare a variable Y

kuvateksti caption otsikkorivi Y

kuvateksti legend Y

kuvatiedosto image file bittikartta ym Y

kuvatiedosto picture file Y

kuvatiedostomuoto tagged image file format TIFF Y

kuvatiedostomuoto TIFF tagged image file format Y

kuvatietokanta image database Y

kuvatietokanta visual database Y

kuva-työkalu graphic tool Y
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kuvauksen mukaan by description Y

kuvauksen muokkaus modify comment Y

kuvaus declaration olion, esim. muuttujan Y

kuvaus description Y

kuvaus representation Y

kuvaus- descriptive Y

kuvausjärjestelmä system documentation Y

kuvauskanta repository Oracle relaatiotietokannassa Y

kuvauskieli description language systeemityö Y

Kuvauskieli, HTML Hyper Text Markup Language (HTML) Kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen muotoiluun. Y

kuvauslause declarative statement lause joka kuvaa olion Y

kuvauslause descriptive statement Y

kuvauslohko description block Y

kuvaustekniikka documentation technique Y

kuvaustiedosto description file Y

kuvaustieto metadata relaatitietokannan tiedon rakenteen ja sisällön kuvaus Y

kuvien tiivistys image compression Y

kuvio chart Y

kuvio figure Y

kuvio graph Y

kuvio pattern kuviorasteri Y

kuviointi figuration Y

kuviointi texture piirtotyökalu Y

kuviteviite artwork reference Y

kvantisointi quantization Y

kvantisointi quantize äänenkäsittely, MIDI datan alkukorjaus Y

kvantisointisärö quantization distortion
äänen bittimäärän vähentämisessä lukujen 

pyöristämisestä aiheutuva särö
Y

kvartiili quartile
Tilastomatematiikka, suuruusjärjestyksessä olevien 

mittaustulosten jokin lukumääräinen neljännes
Y

kvartiili qurtile Tilastomatematiikka Y

kvartiilipoikkeama quartile deviation Tilastomatematiikka Y

kvartiilipoikkeama qurtile deviation
Tilastomatematiikka, keskimääräinen kvartiilin 

poikkeama
Y

Kyberavaruus Cyberspace

"Kyberavaruus" viittaa kollektiiviseen 

tietokoneavusteisen viestinnän maailmaan. Sanaa käytti 

William Gibson ensimmäisen kerran romaanissaan 

"Neuromancer", jossa muodostettiin yhteys 

tietokoneen ja ihmisaivojen välille.

Y

kybernetiikka cybernetics Y

kykenemättömyys disability Y

kykenemätön impotent Hymiö:    :-( :- Y
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kykenemätön maksamaan veroja oförmögen att betala skatt oförmögen att betala skatt of GEN

kykenevä able Y

kyky ability Y

kyky capacity Y

kylkiäinen premium tuotteen tilauksessa saatu lisäarvotuote tai -palvelu Y

kylkiäisohjelmisto bundled software Y

kyllä yes Y

kylläisyys saturation HSL- ja HSB -värijärjestelmien värikylläisyys Y

kyllästetty saturated Y

kyllääntyminen saturation
Tilastomatematiikka, tilanne, kun uusien tapausten 

tutkiminen ei enää tuo esille uutta tietoa
Y

kylmissään has a cold Hymiö:    :-') Y

kylmäkäynnistys cold boot koneen käynnistäminen virtakytkimestä Y

kylmäkäynnistys cold start koneen käynnistäminen virtakytkimestä Y

kylmäkäynnistys hard boot

koneen virran katkaisu, rasittaa kovalevyä pyörittävää 

sähkömoottoria. Vastakohta soft boot = lämmin 

käynnistys

Y

kylmäkäynnistää coldboot tietokoneen käynnistäminen virtakytkimestä Y

kylmäkäynnistää coldstart tietokoneen käynnistäminen virtakytkimestä Y

kyltti sign Y

kylvö utsäde utsäde uts GEN

kylvö satus GEN

kylä by, pagus GEN

kylä, maatalo vicus GEN

kylä, maatalo, huvila villa GEN

kymmen- decimal Y

kymmenen käskyä decalogus tio Guds bud decalog GEN

kymmenes tunti hora timma tionde timman h.x GEN

kymmenesosapiste decipoint typografisen pisteen kymmenesosa = 1/720 tuumaa Y

kymmenjärjestelmä decimal number system Y

kymmenjärjestelmä decimal system Y

kymmenmurtoluku decimal Y

kymmenys däcker GEN

kymmenysluettelo tijondelengdh GEN

kymmenyspilkku decimal point Y

kymmenyspiste decimal point Y

kynnys threshold Y

kynnys treshold

määrittelee sen, paljonko pikselin arvon on poikettava 

taustasta, jotta se tulkitaan epäpuhtaudeksi, joka 

poistetaan kuvasta

Y

kynä pen kuulakärki-, sulka-, muste-, täyte- Y

kynämikro pen computer Y
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kynämikro personal digital assistant PDA on pieni tietokone jokapäiväisten asioiden hoitoon Y

kynämikro tablet PC Y

kynänopeus pen speed Y

kynäpiirturi pen plotter Y

Kynäwindows PEN WINDOWS

Windowsin versio, jota ohjataan elektronisella kynällä. 

Sisältää osuuden, joka tulkitsee käsinkirjoitettua 

tekstausta ja muuntaa sen ASCII-merkeiksi. 

Y

kyperavaruus cyperspace
tietokonein hallittu moniulotteinen virtuaali- tai 

keinotodellisuusmaailma
Y

kypäränäyttö head mounted display Y

kyrillinen merkistö cyrillic characters Y

kysellä interrogate Y

kysely enquiry Engl Y

kysely inquiry Am Y

kysely query Y

kysely request verkkotermi Y

kysely esimerkin avulla query by example
QBE on tunnetuin relaatiotietokannan 

esimerkkipohjainen kyselykieli
Y

kyselyjoukko dynaset Y

kyselykieli query language Y

kyselylause select statement Y

kyselyn rakenneikkuna query design Y

kyselyn suoritussuunnitelma access plan Y

kyselynäkymä query view Y

kysy yhteenvetotiedot prompt for summary info Y

kysymys enquiry Y

kysymys query Y

kysymysmerkki question mark ? Y

kysyntä demand Y

kysyntätekniikka pull technology Y

kytke irti (it-linkki) Unlink GEN

kytke ja käytä plug and play PnP Y

kytkeminen association Y

kytkeminen connection tekniikka Y

kytkentä connection Y

kytkentä switching Y

kytkentä wiring Y

kytkentä- exchange Y

kytkentäinen switched Y

kytkentälaatta plugboard Y
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kytkentärasia medium attachment unit
MAU, verkkotermi, liitäntäyksikkö jolla kytketään 

työasema verkkoon
Y

kytkentärasia transceiver

verkkotermi, verkkokortin verkkoliitäntä yksikkö, jonka 

tehtävänä on vahvistaa päätelaitteelle lähtevät signaalit 

kaapelisegmentille sopiviksi ja sovittaa vastaavat 

väyläsignaalit päätelaitteelle

Y

kytkentätaulu control panel Y

kytketty associated tiedosto ym Y

kytketty on line Y

kytketty online tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

kytketty on-line tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

kytketty switched Y

kytkettynä on line Y

kytkeytyminen connect Y

kytkeytymisaika failover verkkotermi Y

kytkeä associate Y

kytkeä bundle Y

kytkeä chain Y

kytkeä connect Y

kytkeä plug Y

kytkeä plug in Y

kytkeä switch Y

kytkeä switch on Y

kytkeä irti detach Y

kytkeä irti disconnect modeemi ym Y

kytkeä peräkkäin concatenate Y

kytkeä yhteen couple Y

kytkeä yhteen interconnect Y

kytkin connector Y

kytkin coupler Y

kytkin switch

Lähiverkon laite, johon muut verkon laitteet on kytketty 

ja joka välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen 

vain siihen verkon laitteista, johon se on tarkoitettu

Y

Kytkin Switch

Kytkin on laite, johon muut verkon laitteet on kytketty 

ja joka välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen 

siihen verkon laitteista, johon se on tarkoitettu. Sitä 

käytetään lähiverkon siltaamiseen, reitittämiseen ja 

kuorman jakamiseen.

Y

kytkinlaatta panel Y

kytkös correlated reference Y

kyvykkyys capacity Y
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kyvykäs able Y

kyyneltulva floods of tiers Hymiö:   :"'-( Y

kyytimaksu skjutslega GEN

käly svägerska svägerska
sger tai 

s:ger
GEN

käly svägerska svägerska
sska , 

s:ska
GEN

kämmenmikro palmtop Y

käpälä suussa foot in mouth Hymiö:    :-! Y

kärki point Y

kärki vertex käyrän (huippu) verteksi Y

kärsinyt rangaistuksen pliktat GEN

kärsityn rangaistuksen jälkeen efter undgått straff efter undgått straff e.u.straff GEN

käräjäkunta tingslag GEN

käräjäpaikka tingstad GEN

käräjät ting GEN

käsi manus GEN

käsi- hand held Y

käsiaika handling time Y

käsiala script merkistö Y

käsikirja manual Y

käsikirja user manual Y

käsikirjoitus script Y

käsikirjoitus manuscriptum manuskript ms GEN

käsikirjoitusohjelmointikieli script language Y

käsikuvanlukija hand held scanner Y

käsin manually Y

käsin syötetty hand-fed arkki, lomake ym Y

käsin syötetty arkki hand-fed sheet Y

käsinsyöttö hand feed Y

käsinsyöttö manual feed paperin Y

käsintehtävä manual käsin tai henkilötyönä tapahtuva Y

käsintoiminta manual operation Y

käsiskanneri hand scanner Y

käsityöseppä klensmed GEN

käsite concept Y

käsite entity Olio-ohjelmointi Y

käsitehaku concept search Y

käsitekaavio conceptual schema Y

käsitellä handle keskeytys Y

käsitellä process Y

käsitellä keskeytys handle an interrupt Y
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käsitietovarasto manual databank Y

käsitteellinen abstract
Olio-ohjelmointi, reaalimaailman kohteen pelkistetty 

ajatusluomus
Y

käsitteellinen luokka abstract class Olio-ohjelmointi, luokka josta ei voi luoda omia olioita Y

käsittelijä handler laite joka käsittelee komponentteja Y

käsittelijä processor Y

käsittely handling Y

käsittely management Y

käsittely manipulation Y

käsittely process Y

käsittely processing Y

käsittely usage Y

käsittely, suoritus, käsitellä, suorittaa Process GEN

käsittelyaika handling time Y

käsittelyaika processing time ajon vaatima aika Y

käsittelylaitos processing plant Y

käsittelynumero handle number olion Y

käsittelysidonnainen process bound Y

käsittelysidonnainen ajo process limited run Y

käsittelysäännöt processing logic Y

käsittelysäännöt processing rules Y

käsittelytunnus handle Olio-ohjelmointi: olion numerotunnus Y

käsittää consist of Y

käsitys outlook Y

käsityskyky capacity Y

käsityöläisten ammattivero gärningsöre GEN

käskeä order Y

käsky command Y

käsky directive Y

käsky instruction Y

käsky order Y

käskyjono script automatisoitu toimintosarja Y

käskykanta instruction set prosessorin hallitsemat konekieliset käskyt Y

käskykokoelma instruction mix Y

käskykoodi instruction code Y

käskylause imperative statement ohjelmointikielessä Y

käskyosoitin instruction pointer Y

käskysarja instruction set prosessorin tukemat konekäskyt Y

kätketty hidden Y

kätkeä hide Y
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kätkömuisti cache

välimuisti on muistipuskuri, jonne tallentuu 

suoritettavat käskyt ja ne on sieltä nopeasti haettavissa. 

Muisti toteutetaan joko nopeilla muistipiireillä tai 

ohjelmallisesti.

Y

kätkömuisti cache memory

välimuisti on muistipuskuri, jonne tallentuu 

suoritettavat käskyt ja ne on sieltä nopeasti haettavissa. 

Muisti toteutetaan joko nopeilla muistipiireillä tai 

ohjelmallisesti.

Y

kätkömuistihuti cache miss Y

kätkömuistilla varustettu levynohjain caching disk controller Y

kätkömuistin koherenssi cache coherency Y

kätkömuistin ohjain cache controller Y

kätkömuistiohjelma caching program Y

kätkömuistiosuma cache hit Y

kättely hand shake
tietokoneen ja oheislaitteiden välinen ilmoitus 

toisilleen, siitä milloin ne ovat valmiit tiedonsiirtoon
Y

kättely handshake yhteyden avaava signaalinvaihto laitteiden välillä Y

kättely handshaking yhteyden avaava signaalinvaihto laitteiden välillä Y

Kättely Handshake

Tietoliikennetermi, joka kuvaa esim. lähettävän ja 

vastaanottavan modeemin yhteydenotossa tekemiä 

tunnistuksia ja asetuksia.

Y

kättelyprotokolla handshaking protocol Y

kävijä visitor Y

käy (ehtoollisella) går går (i nattvard) gr GEN

käy (ehtoollisella) går GEN

käy aatelisen pöydässä går till adelisk disk GEN

käydä access Y

käydä go Y

käydä pass Y

käydä läpi levy scan a disk Y

käydä läpi tietokanta scan a database Y

käydä WWW_sivuilla visit a web page Y

käynnistetty started Y

käynnistettävyys bootability levyn Y

käynnistin dispatcher
ohjelmamoduli joka käynnistää ohjelmia, prosesseja 

tms
Y

käynnistin launcher ohjelma Y

käynnistinohjelma application launcher Y

käynnistys boot tietokoneen käynnistyessä tapahtuvat toiminnat Y

käynnistys startup Y

käynnistys start-up Y

käynnistysaika boot time Y
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käynnistysasema boot drive Y

käynnistyskelpoinen partitio bootable partition levyn Y

käynnistyslevy boot disk Y

käynnistyslevyasema boot drive Y

käynnistyslevyke boot diskette Y

käynnistyslevyke startup disk Y

käynnistyslohko boot sector levyn Y

käynnistysohjelmakoodi bootstrap code Y

käynnistysosio boot partition Y

käynnistyssektori boot sector levyn Y

käynnistystiedosto bootstrap file Y

käynnistystietue boot record Y

käynnistä tietokone uudelleen restart the computer Y

käynnistäjä initiator tapahtuman Y

käynnistää activate ohjelma, toiminto, valikko Y

käynnistää boot tietokoneen käynnistyessä tapahtuvat toiminnat Y

käynnistää boot up Y

käynnistää initiate toiminto ym Y

käynnistää launch sovellus Y

käynnistää to boot Y

käynnistää turn on Y

käynnistää istunto establish a session Y

käynnistää sovellus launch an application Y

käynnistää uudelleen reboot Y

käynnistää uudelleen restart Y

käynnistää uudelleen keskeytetty ohjelma resume a suspended program Y

käynti access Y

käynti hit Y

käynti Herran ehtoollisella nattvardsgång GEN

käynyt Herran pyhällä ehtoollisella begått H.H. nattvard GEN

käypä valid Y

käypä ilmaus valid expression Y

käyrä curve Y

käyrä curved pinta Y

käyrä graph Y

käytetty accessed Y

käytetty second-hand Y

käytetty aika elapsed time Y

käytettävissä available Laatujohtaminen Y

käytettävissä oleva muisti memory pool Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 172 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

käytettävyys availability

Laatujohtaminen, atk:ssa tarkoitetaan järjestelmän 

käytettävyyttä mahdollisimman pienin keskeytyksin ja 

häiriöin

Y

käytettävyys usability
Olio-ohjelmointi, atk:ssa tarkoittaa ohjelmien ja 

käyttöliittymien helppo- tai vaikeakäyttöisyyttä
Y

käytettävyysaika uptime tietokone on käytössä Y

käytettävyyttä laajentava standardi (RFC 

1341-1344), MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions

Sähköpostin käytettävyyttä laajentava standardi (RFC 

1341-1344), joka mahdollistaa myös muun kuin 

seitsemän bittisten merkkien siirron (mm. laajempien 

merkistöjen käytön). MIME -sanoma voi sisältää 

grafiikkaa, ääntä, faksilähetyksiä jne.

Y

käytettäväksi valmisteleminen preparation levyn Y

käyttäen using Y

käyttäjien hallinta user manager Y

käyttäjä actor Olio-ohjelmointi Y

käyttäjä operator tietokoneen Y

käyttäjä user Y

Käyttäjä user

Käyttäjä, joka voi palvelintasolla olla joko tavallinen 

käyttäjä tai järjestelmänvalvoja. Käyttäjät voidaan liittää 

haluttuihin käyttäjäryhmiin ja käyttäjän oikeudet 

riippuvat käyttäjäryhmälle ja käyttäjälle annetuista 

sovellustenkäyttö rooleista. Rooleilla määritellään 

lähinnä käyttäjän oikeudet nähdä, lisät, ylläpitää, 

poistaa tai muuten toimia sovelluksessa.  Perusoikeudet 

tavalliselle käyttäjälle annetaan myös roolien kautta. 

Käyttäjät voidaan myös jakaa ulkoisiin ja sisäisiin 

käyttäjiin. Ulkoisiksi käyttäjiksi voidaan määritellä 

esimerkiksi etäkäyttäjähenkilöitä tai asiakkaita. Ulkoiset 

käyttäjät voivat käyttää vain niitä kohteita, joihin heille 

on erikseen myönnetty oikeus. Oletusarvoisesti 

ulkoinen käyttäjä ei näe järjestelmästä tai sovelluksista 

mitään.

Y

käyttäjäagentti directory user agent (X.500 termi) käyttäjän ja hakemiston välinen liittymä Y

käyttäjäjärjestö user group UG Y

käyttäjäliittymä user interface

Ohjelman tai laitteen osat, joiden kautta käyttäjä seuraa 

ja ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa ja saa tietoa 

toiminnasta

Y

käyttäjäläheinen user oriented Y

käyttäjämääränlisäyslevy bump disk Y

käyttäjän ja koneen vuorovaikutus user interaction Y

käyttäjän koordinaatisto user coordinate system UCS -käsky Y
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käyttäjän manipulointi social engineering

Toiminta, jonka tavoitteena on hankkia 

luottamuksellista tietoa tekeytymällä tiedon käyttöön 

oikeutetuksi ja käyttämällä hyväksi tiedon käyttöön 

oikeutettuja henkilöitä

Y

käyttäjän määrittelemä User defined GEN

käyttäjän määrittämä user defined Y

käyttäjän tiedonsyöttö user input Y

käyttäjän tunnistus tietoverkossa network user identification verkkotermi Y

käyttäjän valmisteleminen user provisioning Y

käyttäjän virhe operator error Y

käyttäjänläheinen user friendly Y

käyttäjäportti user port Y

käyttäjäprofiili user profile

ohjelmiston tai palvelun käyttäjäkohtaiset asetukset, 

joita käyttäjä hallinnoi yleensä itse. Esimerkiksi 

Windows NT -käyttöympäristössä käyttäjän 

henkilökohtaiset ohjelma- ja käyttöympäristöasetukset. 

Ne muodostuvat useista eri asetustietoja sisältävistä 

tiedostoista, jotka on tallennettu tiettyyn paikkaan, 

esimerkiksi käyttäjän omaan kotihakemistoon. 

Y

käyttäjärooli actor Olio-ohjelmointi Y

käyttäjäryhmä Group of Users, user group (UG)

Palvelimelle voidaan luoda käyttäjäryhmiä , joihin 

voidaan liittää yksittäisiä käyttäjiä. Jokainen käyttäjä 

kuuluu automaattisesti Kaikki sisäiset -käyttäjäryhmään. 

Käyttäjäryhmiä määritellään tietokantatasolla. 

Käyttäjäryhmien avulla voidaan kohteen suojauksessa 

määritellä valikoidusti, ketkä voivat kohdetta käyttää. 

Turvallisuusohjelmisto usein sallii suojausten 

asettamisen (käyttäjien) ryhmille yksilöiden asemesta. 

Y

käyttäjätaulu user table

Käyttäjätauluun luodaan käyttäjät ja käyttäjäryhmät. 

Käytäjätaulussa olevat tiedot ovat synkronissa Firebird 

–tietokantaan määritettyjen käyttäjänimien kanssa. 

Y

käyttäjätiedosto User file GEN

käyttäjätili user account Y
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käyttäjätunnus
Username, login name, user ID, user 

identifier

Käyttäjätunnus tarkoittaa sitä merkkijonoa, jota 

käytetään, kun kirjoittaudutaan sisälle 

tietokonejärjestelmään. Yliopistolla se on muodostettu 

käyttäjän sukunimestä ja mahdollisesti etunimen 

alkukirjaimista. Tämä merkkijono on yleensä kahdeksan 

merkin pituinen. Se on suurimmassa osassa yliopiston 

tietokonejärjestelmiä yksiselitteinen, eli samanlaista 

tunnusta ei ole kahdella eri henkilöllä. Mikroverkossa 

käyttäjätunnukseen liittyy ns. kontekstitunnus, esim. 

tiedekuntatunniste. Käyttäjätunnukseen liittyy aina 

erillinen salasana. Salasana ei siis ole sama asia kuin 

käyttäjätunnus. Myöskään sähköpostiosoite ei ole sama 

asia kuin käyttäjätunnus. Sanaa käyttäjätunnus 

käytetään joskus laajemmassa merkityksessä 

tarkoittamaan käyttölupaa. Arvolista on lista, joka 

sisältää erilaisia arvoja, esimerkiksi kaikki asiakkaiden 

nimet. Samaa arvolistaa voidaan hyödyntää useissa eri 

ominaisuuksissa. 

Y

käyttäjätunnus tai käyttölupa (Computer) Account

Tämä termi kuvaa aidonnusta jonkin nimenomaisen 

tietokonejärjestelmän tai verkon käyttöä varten. Kunkin 

peruskäyttäjän tulee käyttää käyttäjätunnusta, joka 

koostuu todennäköisimmin käyttäjänimestä ja 

salasanasta taikka muusta tavasta todistaa, että 

peruskäyttäjä on se henkilö, jolle kyseinen käyttölupa 

on annettu. 

Y

käyttäjäystävällinen user-friendly Y

käyttäjäystävällinen käyttöliittymä friendly user interface Y

käyttäjäystävällinen tietokone user-friendly computer Y

käyttäjäystävällisyys user friendliness Y

käyttäminen operation ohjelman ym Y

käyttämällä using Y

käyttäytyminen behavior ohjelman ym, Olio-ohjelmointi Y

käyttäytyminen behaviour Olio-ohjelmointi Y

käyttäytymismalli behavioral model Olio-ohjelmointi Y

käyttäytyä behave Y

käyttää apply Y

käyttää operate tietokonetta Y

käyttää use Y

käyttää aurinkolaseja wearing classes Hymiö:    8-) Y

käyttää hammastukea wears teeth braces Hymiö:    :-(#) Y

käyttää kuulokkeita wearing headphones Hymiö:    [:-) Y
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käyttää silmälaseja glasses weater Hymiö:    ::-) tai 8-) Y

käyttää silmälaseja wearing classes Hymiö:    ::-) Y

käyttää uudestaan re-use Y

käyttö operation ohjelman ym Y

käyttö operations Y

käyttö service Y

käyttö usage Y

käyttö use Y

käyttö utilization Y

käyttöaste utilization rate Y

käyttöavain dongle
Tietokoneen ohjelmakohtainen lisävaruste, jota ilman 

ohjelmaa tai sen kaikkia ominaisuuksia ei voi käyttää
Y

käyttöhäiriö crash Y

käyttöjärjestelmä operating system ohjelma joka ohjaa ja hallitsee tietokoneen toimintaa Y

Käyttöjärjestelmä operating system

Ohjelmisto, joka ohjaa tietokoneen toimintoja, mm. 

levyjen ja tiedostojen hallintaa, oheislaitteita ja 

käyttäjän sekä koneen välistä vuorovaikutusta eli 

käyttöliittymää. Yliopistolla käytettävien PC-koneiden 

tavallisimmat käyttöjärjestelmät ovat MSDOS ja 

Windowsin eri versiot. Laitoksilla on käytössä myös 

jonkun verran Linux-järjestelmällä varustettuja koneita. 

Macintosh-koneissa on käyttöjärjestelmänä lähes 

yksinomaan MacOS. Unix-koneissa on eri valmistajien 

unix-käyttöjärjestelmän versioita. 

Y

käyttöjärjestelmäkehoite operating-system prompt Y

käyttökelpoinen available Laatujohtaminen Y

käyttökelpoinen serviceable Y

käyttökelpoisuus availability

Laatujohtaminen, atk:ssa tarkoitetaan järjestelmän 

käytettävyyttä mahdollisimman pienin keskeytyksin ja 

häiriöin

Y

käyttökelpoisuus usability
atk:ssa tarkoittaa ohjelmien ja käyttöliittymien helppo- 

tai vaikeakäyttöisyyttä
Y

käyttökelvoton bad Y

käyttökuntoinen serviceable Y

käyttöliittymä human computer interface Y

käyttöliittymä interface Olio-ohjelmointi Y

käyttöliittymä user interface

Ohjelman tai laitteen osat, joiden kautta käyttäjä seuraa 

ja ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa ja saa tietoa 

toiminnasta

Y

Käyttöliittymä User interface

Toimii ihmisen ja tietokoneen välissä antaen käyttäjälle 

välineet ohjailla sovellusohjelmia ja käyttöjärjestelmää. 

kts. Graafinen käyttöliittymä.

Y
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Käyttölupa, "tili" User account

Unix- ja mikroverkkojärjestelmien käyttöön tarvitaan 

käyttölupa. Se myönnetään käyttäjälle määräajaksi. 

Käyttölupaan kuuluu mm. käyttäjätunnus, salasana, 

kotihakemisto, käyttöoikeus laitteiston ohjelmiin sekä 

sähköpostiosoite. 

Y

käyttölämpötila operating temperature Y

käyttömuisti RAM
luku/kirjoitusmuisti, nopea, luettava ja kirjoitettava 

puolijohdemuisti.
Y

käyttömuisti random access memory RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

käyttömuisti read-alter memory Y

käyttöoikeuden tarkistusluettelo access control list ACL Y

Käyttöoikeudet Access Privilegies

WWW-sivujen ylläpitäjä voi määrittää sivuilla oleville 

tiedostoille erilaisia käyttöoikeuksia, esim. tietylle 

sivulle saatetaan päästää vain tietyistä IP-osoitteista 

tulevia kävijöitä.

Y

käyttöoikeus access Y

käyttöoikeus access right Y

käyttöoikeus permission Y

käyttöoikeus verotilaan dominium utile GEN

käyttöoikeusluettelo user access list Y

käyttöoikeusnimi authorization name Y

käyttöoikeustaso access level Y

käyttöoikeustiedon tarkastus mandatory access control Y

käyttöoikeustyyppi access type Y

käyttöominaisuus functional use Y

käyttöopas user manual Olio-ohjelmointi Y

käyttöpaikka site Y

käyttöpaikkalisenssi site licence Y

käyttöpaikkalisenssi site license Y

käyttösuojaus use protection Y

käyttötapaus use case Olio-ohjelmointi Y

käyttötapauskaavio use case view Olio-ohjelmointi Y

käyttötapausmalli use case model Olio-ohjelmointi Y

käyttötaso platform Y

käyttötuki help desk Y

käyttövarma reliable Y

käyttövarmuus reliability Y

käyttöympäristö operating environment Y

käyttöympäristöön sopeutumisen vaatima 

aika
conditioning time Y

käyttöön otettu muistisivu committed memory page Y

käyttöönotto cutover Y
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käyttöönotto inauguration Y

käyttöönotto initialization muuttujan ym Y

käyttöönotto introduction Y

käyttöönottoalustus low level formatting Y

käytä apply Y

käytä pakkausta enable compression Y

käytä valitessa koko sanan valintaa
when selecting, automatically select entire 

word
Y

käytä, käyttää apply GEN

käytännössä de facto Y

käytännössä, tavallinen in usu GEN

käytännöt policies Y

käytäntö custom Y

käytäntö mode Y

käytäntö policy Y

käytäntö protocol
yhteyskäytäntö on tapa, jolla laitteet vaihtavat tietoja 

keskenään
Y

käytäntö usage Y

käytön asiantuntemus user expertise Olio-ohjelmointi Y

käytön helppous ease of use Y

käytönaikainen ohje online help
Tietokoneohjelmaan kuuluva ohjetoiminto, joka antaa 

tietoa ohjelman käytöst
Y

käytönaikainen ohje on-line help
Tietokoneohjelmaan kuuluva ohjetoiminto, joka antaa 

tietoa ohjelman käytöst
Y

käytönsuunnittelija head operator Y

käytönvalvonta access control Y

käytössä busy Y

käytössä enabled Y

käytössä oleva active tiedosto, ikkuna, solu ym Y

käytössä oleva current Y

käytössä oleva asema active drive Y

käytössä oleva hakemisto active directory Y

käämi coil Y

käänne break Y

käännetty lainausmerkki inverted quotation mark ‘ Y

käännetty ohjelma compiled program Y

käännä flip Y

käännä (sivua) verte vänd (sida) v GEN

käännä (sivua) verte GEN

käännä lehteä verte si placet vänd sida v.s.p. GEN

käännä lehteä verte si placet GEN

käännä suunta reverse Y
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käännös compilation Y

käännös rendering rakentaminen pohjarappaus Y

käännös translation Y

käännös version Y

käännösaika compile time Y

käännösajo compile Y

käännösohje pragma Y

käännösohjelma compiler
ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisesta 

ohjelmointikielestä konekieleen
Y

käännösvaihe compile time Y

käännösvirhe compilation error ohjelman Y

käänteinen invert Y

käänteinen reverse palauttaa käänteisen listan Y

käänteinen näyttö reverse video display Y

käänteinen valinta invert selection Y

käänteisarvo inverse value Y

käänteiset värit invert colors Y

käänteisnäyttö inverse video Y

käänteisnäyttö reverse video Y

käänteisnäyttö reverse video display Y

käänteistekniikka reverse engineering Y

käänteistiedosto inverted file Y

kääntymisaika turnaround time Y

kääntyä compile Y

kääntäjä assembler kääntäjä, joka muuntaa symbolikoodit  konekielelle Y

kääntäjä compiler
ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisesta 

ohjelmointikielestä konekieleen
Y

kääntäjä converter Y

kääntäjä processor Y

kääntäjä translator
ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisesta 

ohjelmointikielestä konekieleen
Y

kääntäjäkieli compiler language Y

kääntäjän kytkin compiler switch käännösohjelman valinnainen tarkennin Y

kääntäminen compilation ohjelman Y

kääntäminen compiling Y

kääntäminen translation Y

kääntää assemble Y

kääntää compile Y

kääntää convert Y

kääntää flip Y

kääntää interpret ohjelmakoodia rivi kerrallaan Y

kääntää rotate Y
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kääntää translate Y

kääntää sanajärjestys invert käänteinen Y

kääntää ylösalaisin invert käänteinen Y

kääntöpiste pivot Excelin kääntöpistetaulukko Y

kääntöpuoli reverse Y

kääre wrapper Olio-ohjelmointi Y

kääreluokka wrapper class

Olio-ohjelmointi, alkeistyypit voi muuntaa kääreluokiksi, 

jotka tarjoavat metodeita esimerkiksi 

tyyppimuunnoksiin

Y

käärinliinamaksu bårkläderpenning bårklädespenning b. kl. p. GEN

kömpelö kludgy järjestelmä Y

köyhä fattig, egenus GEN

l  (ensimmäinen kirjain sanasta source / 

lähde) 
S GEN

laadittu, annettu given given g GEN

laadittu, tapahtunut actum GEN

laadun vaatimukset requirements for quality Laatujohtaminen Y

laadunhallinta quality management Laatujohtaminen Y

laadunvarmistus quality assurance QA, Laatujohtaminen Y

laahaava kirjoitus lazy writer näennäismuistin sisällön myöhennetty kirjoitus levylle Y

laahaava kätkömuisti write-behind cache Y

laahata drag hiirellä vetäminen Y

laahaus dragging Y

laaja expanded Y

laaja tietoliikenneverkko WAN verkkotermi, wide area network Y

laaja vertailu complete compare Y

laajakaistainen broad band Y

laajakaistainen broadband Y

laajakaistainen ISDN broadband ISDN Y

laajakaistainen kanava broadband channel Y

laajakaistakanava broadband channel Y

laajakaistalähiverkko broadband LAN Y

laajakaistatekniikka broadband technology Y

laajakaistaverkko broadband network Y

laajakuva widescreen 16:9 kuvasuhteella varustettu TV tai näyttö Y

laajaverkko WAN verkkotermi, wide area network Y

laajaverkko wide area network WAN, esimerkiksi Internet Y

laajeneminen development Y

laajenna expand Y

laajennettavissa oleva expandable Y

laajennettavuus expandability laitteen Y

laajennettu enhanced Y
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laajennettu expanded Y

laajennettu extended muisti Y

laajennettu ASCII merkistö extended ASCII codes ASCII koodit 128-255, ei standardoidut merkit Y

laajennettu asennus advanced installation Y

laajennettu BIOS ABIOS, Advanced BIOS OS/2 varten kehitetty BIOS-laajennus Y

laajennettu merkintätila advanced marking code Y

laajennettu muisti
EMS, EMS memory, expanded memory, 

paged memory
muistialue, johon prosessorilla ei ole suoraa yhteyttä Y

laajennettu muisti LIM-EMS
Lotus-Intel-Microsoft EMS versio 3.2:n määrittelijöiden 

nimet
Y

laajennettu näppäimistö extended keyboard Y

laajennetun merkistön merkki expression character Y

laajennetut näppäinkoodit extended key codes Y

laajennus addition Y

laajennus enhancement Y

laajennus extended muistin Y

laajennus extension tiedostonimen tarkennin Y

Laajennus extension

Tietokoneeseen liitettävä uusi ohjelma tai 

konkreettinen lisäosa, vaikkapa äänikortti tai 

modeemikortti, joka laajentaa tietokoneen 

käyttömahdollisuuksia. 

Y

laajennuskortti expansion board Y

laajennuskortti multi function board Y

laajennusliitäntä expansion slot Y

laajennusmahdollisuudet expansion capabilities tietokoneen ym Y

laajennuspaikka expansion slot Y

laajennusväylä expansion bus Y

laajennusyksikkö expansion unit Y

laajentaa develop Y

laajentaa enlarge Y

laajentaa expand Y

laajentaa extend Y

laajentaa maximize Y

laajentuminen expansion Y

laajeta extend Y

laajuus dimension Y

laajuus distance Y

laajuus measure Y

laajuus spread Y

laajuus widow line halfwidth on moniviivaelementin puolileveys Y

laakaruutumonitori flat-screen monitor monitorin etupinta on suora ja laakea Y

laakea muistimalli flat memory model Y
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laamannikunta lagsaga GEN

laatia compile Y

laatia compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

laatia taulukko chart Y

laatikko case Y

laatikko, lokero, ruutu box A small box on esim. pieni ruutu Y

laatikko-työkalu box tool Y

laatikoida box Y

laatikoitu boxed Y

laatta sheet Y

laatu color Am Y

laatu colour Y

laatu description Y

laatu quality Y

laatu rate Y

laatujohtaminen quality management Laatujohtaminen Y

laatujärjestelmä quality system Systeemityö ja Laatujohtaminen Y

laatukartta QMAP Laatujohtaminen Y

laatukartta quality map Laatujohtaminen Y

laatukirjoitin letter quality printer Y

laatukirjoitin letter-quality printer Y

laatukäsikirja quality handbook systeemityö ja Laatujohtaminen Y

laatuluokka class Y

laatuvaatimukset quality requirements Laatujohtaminen Y

ladata charge Y

ladata download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

ladata load levyke ym Y

ladata upload Y

ladata koneelta download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

ladata webiin, ladata palvelimelle, lähettää 

palvelimelle 
Upload GEN

ladattava fontti downloadable font tietokoneelta kirjoittimelle ladattava fontti Y

ladattava fontti soft font tietokoneelta kirjoittimelle ladattava fontti Y

ladattu downloaded Y

ladonta typesetting Y

ladontakone typesetter Y

ladontalaite typesetter Y

lahja föräring GEN

lahjoituksen perusteella titulo donationis på grund av donation T.D. GEN

lahjoitus donatio GEN
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laidun malbete GEN

laiha light fontti Y

laillinen available Y

laillinen legal Amer. paperikoko Y

laillinen laga GEN

laillinen, lainmukainen legalis GEN

laiminlyönti failure Y

laiminlyönti omission Y

laiminlyöntivirhe failure error Y

lainailu vigilans GEN

lainaukset, viitteet Citations GEN

lainaus citation Y

lainaus quotation Y

lainaus quote Y

lainausmerkki guillemet Y

lainausmerkki quotation mark " Y

lainausmerkki quote " Y

lainhuudattaa uppbjuda GEN

lainhuuto uppbud GEN

lainkohta lagrum GEN

lainmukainen legal Amer. paperikoko Y

lainsäädäntö legislatur GEN

laita border Y

laite device Y

laite equipment Y

laite feature Y

laite hardware kutsutaan myös nimellä kovo tai hardis Y

laite machine Y

laite set Y

laite unit Y

laiteajuri device driver oheislaitteiden ohjausohjelma Y

laiteajuri driver
oheislaitteiden ja käyttöjärjestelmän välissä oleva 

ohjelma, joka huolehtii oheislaitteen ohjaamisesta
Y

laitehallinta device manager Y

laitehäiriö device error Y

laitekaappi cabinet Y

laitekehikko equipment rack Y

laiteliitin device connector virtalähteest' lähtevä sähköliitin Y

laitelmisto firmware Y

laitemallisto lineup valmistajan Y

laitenimi device name Y

laiteobjekti device object Y
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laiteohjain device driver oheislaitteiden ohjausohjelma Y

laiteohjain driver
oheislaitteiden ja käyttöjärjestelmän välissä oleva 

ohjelma, joka huolehtii oheislaitteen ohjaamisesta
Y

laiteohjainkortti interface card Y

laiteohjaus direct control Y

laiteohjausmerkki device control Y

laiteriippumaton device independent Y

laiteriippumaton device-independent ohjelma Y

laiteriippumaton hardware independent Y

laiteriippumaton ohjelma device-independent program Y

laiteriippumattomuus device independence Y

laiteriippuvainen device-dependent fontti Y

laiteriippuvainen machine dependent Y

laitesuunnittelija hardware developer Y

laitesuunnittelu machine architecture Y

laitetuki device support Y

laitetyyppi machine architecture Y

laitevalvonta direct control Y

laiton illegal Y

laiton olaga GEN

laiton ohjelmien kopiointi piracy Y

laiton, avioton lapsi, äpärä illegitima, -mus olaglig, utomäktenskapligt barn ill GEN

laiton, avioton lapsi, äpärä illegitima, -mus olaglig, utomäktenskapligt barn illeg GEN

laittaa set Y

laittaa lukkoon lock Y

laitteelle ominainen device-specific Y

laitteelle ominainen komentokieli device-specific command language Y

laitteen alkuperäinen valmistaja original equipment manufacturer OEM Y

laitteet installations Y

laitteet material Y

laitteiden hallinta device management ohjelman Y

laitteiden yhteiskäyttö equipment sharing Y

laitteisto equipment Y

laitteisto hardware kutsutaan myös nimellä kovo tai hardis Y

laitteisto hardware device Olio-ohjelmointi Y

laitteistokaappi equipment cabinet Y

laitteistokeskeytys hardware interrupt Y

laitteistokohtainen hardware-dependent ohjelma ym Y

laitteistomyyjä hardware vendor Y

laitteiston kehittäminen hardware enginneering Y

laitteiston luotettavuus hardware reliability Y

laitteisto-ohjelma firmware Y
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laitteistoon sisältyvä hardware Y

laitteistopohjainen kättely hardware handshaking Y

laitteistoriippumaton hardware-independent ympäristö Y

laitteistotaso hardware platform Y

laitteistovaatimukset hardware requirements ohjelman Y

laitteistovalmistaja hardware maker Y

laitteistovälimuisti hardware cache fyysinen laite Y

laitteistoyhteensopimattomuus hardware incompatibility laitteistotasolla Y

laitteistoyhteensopiva hardware-compatible kortti ym Y

laitteistoyhteensopivuus hardware compatibility laitteistotasolla Y

laitteistoympäristö hardware environment Y

laitteistoympäristö hardware platform Y

lajeis- generic Y

laji department dept Y

laji description Y

laji sort Y

lajitella sort Y

lajiteltu sorted GEN

lajittele sort Y

lajittelija sorter Y

lajittelu screening Y

lajittelu sort Y

lajittelu sorting Y

lajittelu, lajittele sort GEN

lajitteluavain sort key Y

lajitteluavain sort string GEN

lajittelujärjestys collating sequence Y

lajittelujärjestys sort order Y

lajittelujärjestys sorting sequence Y

lajittelukone sorter Y

lakata discontinue Y

lakata quit Y

lakata näkymästä fade vähitellen Y

lakikirja, vanha sidottu käsikirjoitus codex lagbok, gammal handskriven bok cod. GEN

lakimääräinen legal Amer. paperikoko Y

lakisymboli legal symbol Y

lakkauttaa discontinue Y

lampuoti, tilan vuokraaja landbonde landbonde lb GEN

LAN LAN
Lccai AreanetworkT yoasemien  ja palvelimienvi ilinenn 

opeaverkko Thrkeimmnttyyci EthernettokenRingj a 
Y

Lan Manager Microsoftin mikroverkko-ohjelmisto Microsoftin mikroverkko-ohjelmisto. Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 185 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

langaton wireless, cordless, tetherless
verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai 

radioaaltoja siirtotienä
Y

langaton alue hotspot, hot spot
alue tai paikka, jossa langaton lähiverkko on 

käytettävissä
Y

langaton lähiverkko
wireless local area network, wireless LAN, 

WLAN

verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai 

radioaaltoja siirtotienä
Y

lanka thread Y

lanka wire Y

lankamalli wire frame Y

lankamalliesitys wire frame representation Y

lanko svåger svåger 
sger tai 

s:ger
GEN

lanko svåger svåger sr, s:r GEN

lankous svågerlag GEN

lankous svågerskap GEN

Lanlink Puhelinlaitosten TCP/IP -verkko Puhelinlaitosten TCP/IP -verkko. Y

lappalaispoika lappson GEN

lappalaisrenki lappdräng lappdräng l. drg. GEN

lapsen ikä natus est puer barnets ålder är n.e.p. GEN

lapsen kummit barnfaddar barnfadder bf GEN

lapsen synnytys barnafänge, barnsbörd GEN

lapset suoraan alenevassa polvessa Direct-line children GEN

lapsi barn barn b GEN

lapsi-ikkuna child window Y

lapsiluokka subclass
Olio-ohjelmointi, periytymishierarkiassa jonkin muun 

luokan alapuolella oleva luokka, perii yliluokan
Y

lapsiprosessi child process emoprosessin käynnistämä prosessi Y

lapsitaulu dependent table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

lapsitaulu detail table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

lapsitaulu referencing table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

lapsivuode barnsäng, puerperium GEN

laser levy CD compact disk Y

laserkirjoitin laser printer
tulostin, jossa lasersäteen avulla muodostetaan kuvia 

valoherkälle rummulle
Y
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LASERKIRJOITIN LASER PRINTER

Laserkirjoittimet muistuttavat rakenteeltaan 

kopiokonetta. Kirjoittimessa on valoherkkä sylinteri ja 

pyörivä rumpu. Nopeasti liikkuva lasersäde piirtää 

tulostettavan sivun rumpuun ja aiheuttaa rummussa 

positiivisen sähkövarauksen. Positiivinen sähkövaraus 

vetää puoleensa negatiivisesti latautuneita 

värijauhehiukkasia niihin kohtiin, joihin lasersäde on 

osunut. Tämän jälkeen paperiarkki kiinnittyy rumpuun 

lämmitettynä ja värijauhehiukkaset tarttuvat paperille. 

Normaalit laserkirjoittimet ovat yleensä 360 DPI 

tarkkudella toivia. Uudet ja kalliimmat tarkkuuslaser- 

kirjoittimet yltävät jopa 600-1200 DPI tarkkuuksiin. 

Vertailun vuoksi sanottakoon, että painokoneet 

käyttävät yleensä yli 2000 DPI tarkkuutta. 

Y

LASERKIRJOITIN, LASER PRINTER laser printer

Laserkirjoittimet muistuttavat rakenteeltaan 

kopiokonetta. Kirjoittimessa on valoherkkä sylinteri ja 

pyörivä rumpu. Nopeasti liikkuva lasersäde piirtää 

tulostettavan sivun rumpuun ja aiheuttaa rummussa 

positiivisen sähkövarauksen. Positiivinen sähkövaraus 

vetää puoleensa negatiivisesti latautuneita 

värijauhehiukkasia niihin kohtiin, joihin lasersäde on 

osunut. Tämän jälkeen paperiarkki kiinnittyy rumpuun 

lämmitettynä ja värijauhehiukkaset tarttuvat paperille. 

Normaalit laserkirjoittimet ovat yleensä 360 DPI 

tarkkudella toivia. Uudet ja kalliimmat tarkkuuslaser- 

kirjoittimet yltävät jopa 600-1200 DPI tarkkuuksiin. 

Vertailun vuoksi sanottakoon, että painokoneet 

käyttävät yleensä yli 2000 DPI tarkkuutta. 

Y

laserleikkaaminen laser cutting Y

laserleikkaus laser cutting Y

laserlevy compact disk
CD-tietolevyke, jonne voidaan tallentaa lasertekniikalla 

n 600 MB.
Y

laserlevy laser disk kaksipuolinen CD levy videokuvan tallennukseen Y

laserlevy laserdisk
kaksipuolinen CD-levyä muistuttava 30 cm levy 

videokuvan tallennukseen
Y

laserlevy optical disk Y

lasermuisti laser memory Y

lasersäde laser beam Y

lasertulostin laser printer
tulostin, jossa lasersäteen avulla muodostetaan kuvia 

valoherkälle rummulle
Y

lasertutkain laser scanner Y

laskea allow Y
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laskea calculate Y

laskea compute Y

laskea count Y

laskea number Y

laskea set Y

laskea jnk keskiarvo average Tilastomatematiikka Y

laskea pois bleed rajausvara Y

laskea yhteen add Y

laskeminen arithmetic matematiikka Y

laskeminen calculation Y

laskeminen computation Y

laskeminen compute Y

laskeminen computing Y

laskennallinen monimutkaisuus computational complexity Y

laskennon opettaja apologist räknelärare i apologistskola apol GEN

laskenta arithmetic matematiikka Y

laskenta calculation Y

laskenta calculus matematiikka Y

laskenta computation Y

laskenta computing Y

laskentakeskus computing center Am Y

laskentakeskus computing centre Y

laskentalaite computer Y

laskentataulukko spreadsheet Y

laskentateho computing power Y

laskentateho number-crunching power Y

laskentavaltainen math-intensive ohjelma Y

laskettava countable Y

laskettavissa oleva computable matematiikka Y

laskettavuus computability matematiikka Y

laskeutumisalue landing zone
kovalevyn osa jolle luku-kirjoituspää laskeutuu kun virta 

katkaistaan
Y

laskeutumisvyöhyke landing zone
kovalevyn osa jolle luku-kirjoituspää laskeutuu kun virta 

katkaistaan
Y

laskeutuva osa descender fontit Y

laskeva descending lajittelujärjestys Y

laskeva järjestys descending order lajittelu Y

laskeva järjestys descending sequence lajittelu Y

laskija computer Y

laskija counter Y

laskin calculator Y

lasku decay äänitermi Y
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laskukoje calculator Y

laskukone calculator Y

laskukone counter Y

laskuoppi arithmetic matematiikka Y

laskuri counter Y

laskusuoritin coprocessor Y

laskusuoritin mathematics processor Y

laskutaulukko spreadsheet Y

laskutettavuus accountability Y

laskutoimitus arithmetic operation Y

laskutoimitus calculation Y

laskutoimitus computation Y

laskutuksen hallinta accounting management verkkotermi Y

laskuyksikkö arithmetic unit Y

lassovalinta lasso Y

lasten statusluettelo master child status list GEN

lastenkirja barnboken barnboken BB, Bb, bb GEN

lastenkirja barnbok bb GEN

lastentauti barnsjukdom barnsjukdom barnsj GEN

lastentauti barnsjukdom barnsjukdon b.sj. GEN

lastu chip Y

lataa Download GEN

lataa load GEN

lataaja loader Y

Lataaminen, imuroiminen Download

Ohjelmien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta 

siihen liitettyyn laitteeseen, tavallisesti 

palvelintietokoneesta mikrotietokoneeseen.

Y

lataus load Y

lataus loading Y

lataus storage Y

lataus koneelle upload Y

lataus koneelta download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

lataus koneelta downloading
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

lataus koneeseen upload Y

lataushetki load time ohjelman Y

lataushetkinen uudelleensijoittelu load-time relocation koodisegmenttien Y

latauskertojen määrä hit rate

lukuarvo, joka ilmaisee kuinka monta kertaa WWW-

sivutiedosto tai sivun osan muodostava tiedosto on 

ladattu katseltavaksi selaimella

Y
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latauskertojen määrä hit ratio

lukuarvo, joka ilmaisee kuinka monta kertaa WWW-

sivutiedosto tai sivun osan muodostava tiedosto on 

ladattu katseltavaksi selaimella

Y

latauskohta entry point Y

latausmoduli load module
ohjelma joka voidaan sellaisenaan ladata muistiin ja 

ajaa
Y

lataussegmentti load segment Y

latautua load ohjelmasta Y

latoa compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

latomakieli typesetting language Y

lattakaapeli flat cable Y

lattanäyttö flat Y

lattapaketti flatpack litteä piirikotelotyyppi Y

latter day saints  map lds GEN

lattialla naurusta kiemurrellen rolling on floor laughing ROFL Y

lattialla seisova tietokone floor-standing computer Y

latvapiirto ascender
kirjapainotekniikassa kirjaimen se osa joka ylittää 

pienen x-kirjaimen
Y

lauhdutin cooler Y

lauhtua thaw Y

laukaisee trigger tietokannat Y

laukaisin trigger Y

laukaista trigger Y

laukaistu toiminto triggered action Y

lause clause Y

lause sentence Y

lause statement Y

lause Sentence GEN

lauseen nimi statement label Y

lauseen tunnus statement label Y

lauseke expression matematiikka ja mm. Olio-ohjelmointi Y

lausekelause expression statement Olio-ohjelmointi Y

lausekieli compiler language Y

lausekieli high level language Y

lausekieli high order language Y

lausekieli high-level language Y

lausekieli third generation language 3GL Y

lausekkeen muodostin expression builder Y

lauselma clause Y

lauseopillinen virhe syntax error ohjelmavirhe Y

lauseoppi syntax
ohjelmointikielen ja komentojen rakennetta määräävä 

muotosääntö
Y
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lausua repeat Y

lausunto report Y

lausunto statement Y

lautakunta nämnd GEN

lautamies tolvman tolvman 12-man GEN

lavantauti nervfeber tyfus nervfeb GEN

lavantauti nervfeber tyfus nf GEN

laveerata wash väriliukuma (blend) Y

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

X.500:n hakuprotokolla. Liittymä (tietokoneyhteys) 

sellaiseen lähiverkkoon tai palvelimeen, joka on 

yhteydessä Internetiin.

Y

leasing leasing
Olio-ohjelmointi, pitkäaikaisvuokraus, jonka jälkeen 

laite tai ohjelma voidaan haluttaessa lunastaa itselle
Y

Legacy Charting Legacy Charting GEN

Legacy Family Tree Legacy Family Tree GEN

lehmä cow Hymiö:    3:-) Y

lehmärokko kokkoppor GEN

lehti leaf Y

lehti paper Y

leikata clip Y

leikata crop Y

leikata cut Y

leikata edit Y

leikata trim Y

leike clipping Y

leike scrap Y

leike segment Y

leikegrafiikka clip art Y

leikegrafiikkakirjasto clip-art library Y

leikekirja clip art Y

leikekirja clipbook Y

leikekirja scrapbook Macintosh -ohjelma Y

leikekirja scrap-book Y

leikepöytä clipboard Y

LEIKEPÖYTÄ CLIPBOARD

Graafisissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows ja 

OS/2) oleva tiedostonsiirtomenetelmä, joka toimii 

sovellusten välillä. Tietoa siirretään pöydälle koko 

leikkaamalla (cut) tai kopioimalla (copy). Sen jälkeen 

siirrytään toiseen sovellukseen johon leikepöydälle 

oleva tieto lisätään (paste). 

Y
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Leikepöytä clipboard

Graafisissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows ja 

OS/2) oleva tiedostonsiirtomenetelmä, joka toimii 

sovellusten välillä. Tietoa siirretään pöydälle koko 

leikkaamalla (cut) tai kopioimalla (copy). Sen jälkeen 

siirrytään toiseen sovellukseen johon leikepöydälle 

oleva tieto lisätään (paste). 

Y

leikepöytä Clipboard GEN

leiketaulu clipboard Y

leikkaa cut Y

leikkaa Cut GEN

leikkaa ja läpaäise cut-through verkkotermi Y

leikkaa leikepöydälle cut to clipboard Y

leikkaa liimaa cut and paste menetelmä Y

leikkaaminen clip Y

leikkaaminen clipping Y

leikkaus clip Y

leikkaus crop tool piirtotyökalu Y

leikkaus crosses Y

leikkaus intersect Y

leikkaus intersection matematiikka, SQL-operaatio Y

leikkaus section Y

leikkauskohta crosses at Y

leikkausmerkit crop marks
sivun kulmiin tulostuvat paperin leikkaamiseen 

tarkoitetut merkit
Y

leikkausmerkki cutting mark Y

leikkauspiste intersection Y

leikkauspöytä editor ed. Y

leikkuri cutter Y

leima character Y

leima color Am Y

leima colour Y

leima stamp Y

leimapaperi (kuulutusmaksusta) charta sigillata GEN

leimasin rubber stamp piirtotyökalu Y

leimasin stamp Y

leimata date Y

leimata stamp Y

leipäteksti body copy Y

leipäteksti body text Y

leiskunta flame Y

LEISKUNTA FLAME
Toisesta kirjoitettu suorasukainen, arvosteleva tai 

loukkaava news- viesti. 
Y
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leiviskä libra vikt skålpund lb GEN

leiviskä libra vikt skålpund lra GEN

lennokki flyer Y

lennossa on-the-fly verkkotermi Y

lennossa kytkettävä hot pluggable verkkotermi Y

lennossa kytkettävä hot swapable verkkotermi Y

lento flight Y

lentosimulaattori flight simulator Y

lepakkomies Batman Hymiö:    B-) Y

leposija, hauta hvilorum, lägerstad, lägerställe GEN

lepää rauhassa requiscat in pace vila i fred r.i.p. GEN

lepää rauhassa rest in peace requiscat in pace GEN

leski widow Y

leski vidua änkling vid GEN

leski änka änka ä GEN

leski änkling änkling ä GEN

leski anoppi svärmor enka svärmorsänka
svärm 

enk.
GEN

leski, joka vastaa puhemiestä 

(avioliittoasioissa), leski, joka kulki 

morsiamen edellä häissä tai lasta kantavan 

edellä kastetilaisuudessa

föregångsenka

änka, som svarar mot talesman (vid 

äktenskap), änka, som vandrar före bruden 

vid vigsel eller före den som bär barnet vid 

dop

förg. enka GEN

leskimies enkling änkling e GEN

leskimies enkeman änkeman em GEN

leskimies enkling änkling enchl GEN

leskimies enckeman änkeman enck GEN

leskimies enkling änkling enk GEN

leskimies enkling änkling enkl GEN

leskimies enkeman änkeman enk. m. GEN

leskirivi widow line
sivun alussa oleva yksinäinen rivi kun koko kappale ei 

mahdu edelliselle sivulle
Y

leskivaimo enka änka e GEN

leskivaimo enka änka ea GEN

leskivaimo enka änka en GEN

leskivaimo encka änka enck GEN

leskivaimo encha änka ench GEN

leuka kolahtaa lattiaan jaw hits floor Hymiö:    :-C Y

lev. lat GEN

leveys width halfwidth on moniviivaelementin puolileveys Y

leveys width GEN

leveysarvo character width merkin Y

levittäjä distributor Y
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levittäminen distribution Y

levittää broadcast
tietoliikenteessä sanoma, joka lähetetään kaikille tai 

osalle verkon solmuista
Y

levittää explode Y

levittää extend Y

levittää publish julkaise toiminto Macintosh käyttöjärjestelmässä 7.0 Y

levittää smudge piirtotyökalu Y

levittää spread Y

levittää stretch Y

levityslevy distribution disk
ohjelman levitykseen tai myyntiin tarkoitetun version 

sisältävä levy
Y

levityslevyke distribution diskette
ohjelman levitykseen tai myyntiin tarkoitetun version 

sisältävä levyke
Y

levitysviesti broadcast verkkotermi Y

levitysviestimyrsky broadcast storm verkkotermi Y

levitä extend Y

levitä spread Y

leviäminen distribution Y

leviäminen spread Y

levy board Y

levy card Y

levy disc Engl Y

levy disk Am Y

levy sheet Y

levy lähes täysi disk almost full Y

levyalijärjestelmä disk subsystem Y

levyasema disk drive Y

levyasema disk unit Y

levyasema drive Y

levyasema spindle Y

levyasemaikoni disk icon Y

levyasemaikoni drive icon Y

levyaseman kirjaintunnus disk-drive letter Y

levyaseman luukku door Y

levyaseman määrittely drive specification Y

levyaseman ovi disk-drive door Y

levyaseman paikka disk-drive bay Y

levyaseman paikka drive bay levyasemalle laitteen sisällä varattu kohta Y

levyaseman pettäminen disk-drive failure Y

levyaseman päät drive heads luku-kirjoituspäät Y

levyaseman toimintavalo drive-activity indicator Y

levyaseman tunnus drive specifier Y
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levyasemaryhmä drive array yhdessä toimiva Y

levyasematunnus drive letter kirjain A: ym Y

levyasematyypin numero drive type number Y

levyasematyyppitaulukko drive table ROM BIOS -taulukko tuetuista levyasemista Y

levyformaatti disk format levyketyyppi Y

levyhakemisto disk directory Y

levyhäiriö disk error Y

levyjen konvertointi disk conversion muuntaminen toiseen muotoon Y

levyjen muuntaminen disk conversion muuntaminen toiseen muotoon Y

levyjen vaihteleminen disk swapping Y

levyjärjestin disk organizer
kovalevyn toiminnan tehostamisohjelma jolla voi 

järjestellä tietoja ja hekmistoja
Y

levykartta disk map Y

levykasetti disk cartridge Y

levykasetti hard disk cartridge Y

levyke diskette Y

levyke floppy disk Y
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Levyke, "korppu", "disketti" Discette

Pieni kuljettava magneettinen levy, jolla käyttäjä voi 

siirtää tiedostoja (dokumentteja) mikrosta toiseen. 

Nykyisin yleisimpiä ovat 3,5 tuuman levykkeet eli 

"korput". Joskus harvoin törmää vielä vanhoihin 5,25 

tuuman levykkeisiin eli "lerppuihin". Nykyisin kaupasta 

saa lähes aina valmiiksi PC:lle alustettuja HD-korppuja, 

joiden talletuskapasiteetti on 1,44 megatavua (1 440 

000 merkkiä). Aiemmin oli käytössä myös DD-korppuja, 

joiden talletuskapasiteetti oli vain 720 kilotavua 

(Macintosh-koneissa 800 kilotavua). HD-korpun 

tunnistaa korpulla olevasta HD-tunnuksesta (joka tosin 

kovasti näyttää CH-tunnukselta) ja korpun kannassa 

olevista koloista. Sekä DD- että HD-korpussa on 

kirjoitussuojauskolo, jossa (yleensä) on liikuteltava 

muoviläppä. Kolon ollessa avoinna, korppu on 

kirjoitussuojattu eli sillä olevia tietoja ei voi muuttaa. 

HD-korpuissa on myös toinen levyketyypin 

tunnistukseen tarkoitettu kolo, joka on aina auki. 

Nykyään on kovaa vauhtia yleistymässä myös zip-

levykkeet, joihin mahtuu liki 100 tai 250 megatavua 

tietoa. Zip-levykkeen vaativat oman erityisen zip-

levyaseman koneeseen. Levykkeet pitää alustaa ennen 

käyttöä sopivaksi tiettyyn konetyyppiin, ks. tarkemmin 

hakusanaa formatointi. Lempinimet "korppu" ja 

"lerppu" juontuvat levykkeiden rakenteesta. Lerput ovat 

kuoreltaan melko pehmeitä ja joustavia, kun korput 

ovat kovia. Ks myös formaatti. 

Y

levykeasema diskette drive Y

levykeasema diskette unit Y

levykeasema floppy disk drive
3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu 

levyasema
Y

levykeasema floppy drive
3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu 

levyasema
Y

levykeasema floppy-disk drive
3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu 

levyasema
Y

levykeasemaohjain floppy disk controller Y

levykiekko disk platter fyysinen kovalevykiekko Y

levykiekko platter Y

levykirjasto disk library Y

levykirjaston hoitaja disk librarian Y

levykkeen aukko notch Y

levykkeen suojatasku jacket Y
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levykkeiden monistus diskette duplication Y

levykkeiden monistuskone diskette duplicator Y

levykkeiden vertailu disk compare Y

levykkö disk pack Y

levykopio diskcopy tarkka mallinmukainen Y

levykuvavarmistus image backup tarkka toisintokuva alkuperäisestä levystä Y

levykätkömuisti disk cache Y

levykätkömuistiohjelma disk-cache program Y

levykäyttöjärjestelmä disk operating system mm DOS Y

levylle tallentaminen disk storage Y

levyllekirjoitus disk write -kerta Y

levyllä oleva on-disk Y

levyltä toimiva kääntäjä disk-based compiler Y

levyltäluku disk read -kerta Y

levymuisti disk memory pysyväismuisti, joka on kovalevyllä tai levykkeellä. Y

levymuisti disk storage Y

levyn formatointi disk formatting Y

levyn keskiö disk hub Y

levyn kirjoitussuojaus disk protection Y

levyn koko disk capacity Y

levyn lomitusarvo disk interleave
suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään 

tallennettaessa väliin
Y

levyn lomitusarvo interleave
suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään 

tallennettaessa väliin
Y

levyn lomitusarvo interleave value
suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään 

tallennettaessa väliin
Y

levyn lomitusarvo sector interleave
suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään 

tallennettaessa väliin
Y

levyn läpikäynti disk scan Y

levyn läpimenoarvo disk throughput rate levytoimintojen kokonaistehokkuuden yksikkö Y

levyn nimi volume ID Y

levyn nimi volume label Y

levyn optimointiohjelma disk optimizer Y

levyn osio taulukko disk partition table Y

levyn pinta disk surface Y

levyn rakenne disc organisation Engl Y

levyn rakenne disk organization Am Y

levyn rakenne disk structure Y

levyn reagointi disk response Y

levyn suoritusteho disk performance Y

levyn toiminnan ilmaisin disk-activity indicator Y

levyn varustaminen välimuistilla disk cashing Y
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levynasennuskiskot disk-mounting rails Y

levynide disk volume Y

levynkaistalointi disk striping Y

levynkuva image file
tietokoneen kiintolevyn, levyosion tai muun levyn koko 

sisällöstä tehty tiedosto
Y

levynohjain disk controller Y

levynpeilaus disk mirroring
samojen tietojen samanaikainen tallennus toiselle 

levylle
Y

levynpoistomekanismi disk-eject mechanism Y

levyntiivistysohjelma compression program Y

levyntiivistysohjelma disk packer Y

levyohjain disk controller Y

levyosio disk partition Y

levyosoite disk location Y

levypakka disk pack Y

levypalvelin disk server Y

levypartitio disk partition Y

levyrikko disk crash Y

levytallennin key-to-disk unit Y

levytaltio disk volume Y

levytiedosto disk file levyllä oleva tiedosto Y

levytiedot disk information Y

levytila disk space Y

levytila disk storage Y

levytoiminto disk operation Y

levytön työasema diskless workstation kovalevytön verkon työasema Y

levyvaltainen disk-intensive tehtävä Y

levyvika disk crash Y

levyvirheiden korjaus fix disk errors Y

levyvälimuisti disk cache Y

levyvälimuistiohjelma disk-cache program Y

levyvälimuistiohjelma disk-cashing program Y

levätköön rauhassa quiescat in pace GEN

liata contaminate Y

liehu rivi outdenting vedetään kappaleen ensirivi marginaalin ulkopuolelle Y

liehureuna ragged margin Y

liekitetty flamewar Y

ligatuura ligature
kirjapaino, kahdesta kirjaimesta muodostettu 

yhdyskirjain
Y

lihava teksti bold print Y

lihavointi boldface Y

lihavointi boldfacing Y
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lihavoitu bold Y

liiallinen redundant Y

liian aikaisin maattu yhdessä otida sänglag GEN

liiduta chalk Y

liika redundant Y

liikanimi vedernamn GEN

liike motion Y

liikenne traffic Y

liikennekerros communication layer Y

liiketoiminnan tarve business need Olio-ohjelmointi Y

liiketoimintaluokka business class Olio-ohjelmointi Y

liiketoimintaolio business object Olio-ohjelmointi Y

liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelu
business process redesign Systeemityö Y

liiketoimintasääntö business rule Olio-ohjelmointi Y

liikkeenjohtaminen management taloustiede Y

liikkua move Y

liikkumavara free slack projektinhallinta Y

liikkuva floating vapaasti määriteltävä koko ja paikka Y

liikkuva tietojenkäsittely mobile computing Y

liikkuvapalkkivalikko moving-bar menu Y

liikuteltavissa moveable Y

liikuttaa move Y

liimata paste Y

liipaisin trigger Olio-ohjelmointi Y

liipaista trigger Y

liisteröidä paste Y

liite appendix app Y

liite attachment sähköpostiviestiin liitettävä tiedosto Y

liite enclosure kirjeessä Y

liitekysymys question tag Y

liitetiedosto attached file Y

liitetiedosto attachment sähköpostiviestiin liitettävä tiedosto Y

liitetiedosto attachment file sähköpostiviestiin liitettävä tiedosto Y

Liitetiedosto Attachment Sähköpostiviestin mukana lähetettävä erillinen tiedosto. Y

Liitetiedosto,liite Attachment
Sähköpostin mukana lähetetty tiedosto, esim. 

tekstinkäsittelydokumentti. 
Y

liitetty hakemisto append directory Y

liitettävyys connectivity
tietokoneiden liitettävyys toisiinsa verkkojen, 

tietoliikenteen ym avulla
Y

liitetyt, liitetty, yhdistetty, yhdistetyt  assigned GEN
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liitetään asiakirjoihin, arkistoon ad acta lagt till handlingarna a.a. GEN

liitin adapter Y

liitin connector Y

liitin contact sähköliitinkappale Y

liitinnystermin varustettu pala bumped chip Y

liitinnystermä bump Y

liitinpiikki connector pin Y

liitinpiikki lead Y

liitoetäisyys flying height kovalevyn kirjoitus-lukupään etäisyys levyn pinnasta Y

liitos join relaatiotietokannat Y

liitos junction Y

liitos union Y

liitosdiodi junction diode Y

liitosehto join condition Y

liitostaa concatenate Y

liitosten hallinta attachment manager Y

liitostransistori junction transistor Y

liitteenä enclosed oleva Y

liitto combination yhdistelmä Y

liitto Covenant GEN

liittyminen connection Y

liittyminen connexion Engl Y

liittymä extension Y

liittymä federation tietokannat Y

liittymä interface

Olio-ohjelmointi. Tietortekniikka: standardin mukainen 

käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen 

siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä

Y

liittymäluokka interface Olio-ohjelmointi Y

liittynyt associate Y

liittyä join Y

liittyä jhk attach Y

liittäminen association Y

liittäminen attach Y

liittäminen paste Y

liittäminen pasting Y

liittäminen samalle linjalle daisychaining laitteiden Y

liittää append Y

liittää associate Y

liittää attach Y

liittää connect Y

liittää interface Y

liittää join Y
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liittää alkuun prefix prefix to = liittää jnkin alkuun Y

liittää jonoon enqueue Y

liittää loppuun append Y

liittää samalle linjalle daisychain laitteet Y

liittää toisiinsa interlock Y

liittää verkkoon network verkkotermi Y

liittää verkoksi network verkkotermi Y

liittää yhteen concatenate Y

liittää yhteen connect Y

liittää yhteen interconnect Y

liitu chalk Y

liitupiirros crayon Y

liituviiva chalk Y

liitä assign to Y

liitä paste Y

liitä Paste GEN

liitä  (kun puhutaan henkilöistä) link GEN

liitä ja käytä -laite plug-and-play device Y

liitä linkki paste link Y

liitä määräten paste special Y

liitä pikakuvake paste shortcut Y

liitä, yhdistä, kytke, liittää, yhdistää, kytkeä assign GEN

liitäntä connect Y

liitäntä connection Y

liitäntä connexion Engl Y

liitäntä interface laite- Y

liitäntä linkage Y

liitäntäkerros access layer verkkotermi Y

liitäntäkortti interface board Y

liitäntäkortti interface card Y

liitäntäolio interface object Olio-ohjelmointi Y

liitäntäpiiri UART
piiri, jolla sarjamuotoinen laite liitetään 

rinnakkaismuotoiseen
Y

liitäntäpiiri
universal asynchronous 

receiver/transmission

piiri, jolla sarjamuotoinen laite liitetään 

rinnakkaismuotoiseen
Y

likaantuminen contamination Y

likihaku approximate search Y

likimäärin approximately approx Y

likimäärin yhtä suuri kuin nearly equals sign Y

likimääräinen approximate Y

limitetty interlaced Y
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limitetty interleaved Tietoliikenne Y

limitetty multiplexed Y

limitin multiplexer Y

limitin multiplexor Y

limittyvä luku sequential prefetch Y

limittyvä valikko cascade menu Y

limittäin cascade Y

limittäin Cascade GEN

limittää interlace Y

limittää interleave Y

limittää multiplex Y

limittää overlap Y

limityksen purku demultiplexing Y

limityksenpurkaja demultiplexer Y

limityksenpurkaja demultiplexor Y

limitys interleave Y

limitys multiplexing Y

limitys overlap Y

limitysvalinta cascading choice Y

lineaarimuisti linear memory Y

lineaarinen linear lineaarinen mitoitus Y

lineaarinen linearity Y

lineaarinen muistimalli flat memory model Y

lineaarinen optimointi linear programming Y

lineaarinen osoiteavaruus linear address space Y

linja line puhelin ym Y

linja online tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

linja- on line Y

linja sisään line in Y

linja ulos line out Y

linjahäiriö line noise puhelin- tai tietoliikennelinjan Y

linjahäiriöt line noise puhelin- tai tietoliikennelinjan Y

linjakuri data-link control laitteiden välisen tiedonsiirtoyhteyden ohjeisto Y

linjakuri line discipline laitteiden välisen tiedonsiirtoyhteyden ohjeisto Y

linjalla on line Y

linjalla online tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

linjanopeus line speed Y

linjata align Y

linjatiheys lpi Y

linjaviiva ruling line Y

linjoja tuumalle lines per inch Y

linkata link tiedostot Y
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linkattavissa oleva linkable tiedosto ym Y

linkin käyttöaste click-through-rate
WWW-sivustolla olevan linkin käyttökertojen ja 

sivuston käyttökertojen suhdetta kuvaava lukuarvo
Y

linkin käyttöaste click-through-ratio
WWW-sivustolla olevan linkin käyttökertojen ja 

sivuston käyttökertojen suhdetta kuvaava lukuarvo
Y

linkin käyttöaste CTR
WWW-sivustolla olevan linkin käyttökertojen ja 

sivuston käyttökertojen suhdetta kuvaava lukuarvo
Y

linkit links GEN

linkitetty elementti linked object
elementti kohdesovelluksessa, joka on linkitetty 

lähdesovellukseen.
Y

linkittää link Y

linkitys linkage Y

linkitysohjelma linkage editor Y

linkitysohjelma linkage loader Y

linkitysohjelma linker linkkeri Y

linkitysohjelma linking loader Y

linkitä link Y

linkkaus linkage Y

linkkaus linking Y

linkki link
Olio-ohjelmointi, olioiden ja luokkien yhteyksien 

ilmentymä
Y

linkki (internet- ja it-sanana sivut tai 

tiedostot linkitetään)  
link GEN

linkkiluokka association class Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus Y

linkkitiedosto link file Y

LINUX LINUX

Suomalaisen Linus Torvaldsin aloitteesta syntynyt 

vapaasti levitettävä versio Unix-käyttöjärjestelmästä. 

Täydellinen Linux- paketti sisältää graafisen 

käyttöliittymän, ohjelmankehitystyökalut sekä kaikki 

Intenet-käytössä tarvittavat ohjelmat. Linuxin 

ohjelmointityöhön ovat osallistuneet kymmenet ihmiset 

kaikkialta maailmasta ja Intenet on ollut keskeinen 

välinen kehitystyön koordinoinnissa ja ohjelman osien 

levityksessä. 

Y

lipas case Y

lipovat licking Y

lipovat huulet licking lips Hymiö:    :-9 Y

lippu flag Y

lippu tag Y

lippujunkkari fanjunkare fanjunkare fanj GEN

lippurekisteri flags register Y

lipunkirjoitin ticket printer Y
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lisensoida licence Engl Y

lisensoida license Am Y

lisensointi licensing maksu Y

lisensointimaksu licensing fee Y

lisenssi licence käyttöoikeustodistus Y

lisenssi license käyttöoikeustodistus Y

lista linear list Y

lista list Y

lista register prosessorin sisäinen muistipaikka Y

lista scroll Y

listankäsittely list processing Y

listapalvelin list server sähköpostituslistaa hoitava palvelin Y

listata list Y

listaus listing Y

listaus printout Y

listauslaite list device Y

lisuke option Y

lisä advance Y

lisä appendix app Y

lisä- additional Y

lisä- cumulative Y

lisä- additional GEN

lisäarvoverkko value added network Y

lisäasetukset advanced Y

lisäkortti add-in board Y

lisäkortti add-on board Y

lisäkortti extension card Y

lisäksi tuleva additional Y

lisälaite accessory Y

lisälaite attachment sähköpostiviestiin liitettävä tiedosto Y

lisälaite auxiliar device Y

lisälaite set-top box Y

lisämarginaali gutter sidontaan jätettävä tila Y

lisämerkit additional characters Y

lisämoduli plug-in

Tietokoneohjelman ominaisuuksia lisäävä tai parantava 

erikseen asennettava osa, joka voidaan lisätä helposti 

alkuperäistä ohjelmaa muuttamatta

Y

lisämuisti auxiliary memory Y

lisämäärite extended attribute Y

lisämäärittely overloading Y

lisäohjelmien ryhmä accessories group Y

lisäominaisuusliitin feature connector Y
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lisäpalveluasema additional server Y

lisäpiirre option Y

lisäprosessorikortti coprocessing board Y

lisäsuoritin attached processor Y

lisäsuoritin coprocessor Y

lisäsuoritin peripheral processor Y

lisäsuoritinnäyttökortti coprocessor video board Y

lisätarvikkeet accessories lisävaruste tai apuohjelma Y

lisätty inserted Y

lisätty todellisuus augmented reality Y

lisätty, lisättiin added GEN

lisätulo, sivutulo sportel GEN

lisätä add Y

lisätä append Y

lisätä attach Y

lisätä enhance Y

lisätä increase Y

lisätä increment Y

lisätä insert tietokannat, SQL-komento rivien lisäykseen Y

lisätä to insert Y

lisätä, lisää (käskymuoto) (lisää jotakin) add GEN

lisävaruste option Y

lisäys addition Y

lisäys increment Y

lisäys insert Y

lisäys tag attribute tag on attribuutti nimi; ladontamalli Y

lisäysarvo insert value Y

lisäysasennus incremental installation Olio-ohjelmointi Y

lisäyselementti insert entity Y

lisäyskohta insertion point Y

lisäyskäyttötapa add usage Y

lisäystila add mode Y

lisäystila insert mode Y

lisäysviiva insert bar Y

lisää add Y

lisää increase Y

lisää insert Y

lisää more näyttää kuvaruudullisen tietoa ja pysähtyy Y

lisää elementti insert object Y

lisää kuvakkeen kansioon add folder item Y

lisää sivunvaihto insert page break Y

lisää taulukon add table Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 205 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

lisää uusi laite add new hardware Y

lisää, lisätään, lisäämässä adding GEN

lisää/poista sovelluksia add/remove programs Y

lisääntyminen increment Y

lisääntyä increase Y

lisääntyä reproduce Y

literaali figurative constant kuvaannollinen vakio Y

literaali literal
ohjelmakoodissa esitetty sellaisenaan käytettäväksi 

tarkoitettu operandi
Y

litium lithium Y

litra liter liter l GEN

litteäteräinen flat-blade Y

litteäteräinen ruuvimeisseli flat-blade screwdriver Y

litteäteräinen ruuvitaltta flat-blade screwdriver Y

liukuhihna pipeline Y

liukuhihnakäsittely pipeline processing Y

liukuhihnakäsittely pipelining Y

liukuhihnasuoritin pipeline processor Y

liukuluku float Y

liukuluku floating point number fixed point number = kiintoluku Y

liukulukuesitys floating point fixed point notation = kiintolukuesitys Y

liukulukuesitys floating point notation fixed point notation = kiintolukuesitys Y

liukulukuesitys floating point representation fixed point notation = kiintolukuesitys Y

liukulukulaskutoimitusta sekunnissa floating point operations per second FLOPS, laskutoimitusten määrä sekunnissa Y

liukulukuprosessori floating point unit mm. Motorola 68881 Y

liukupilkkuaritmetiikka floating-point arithmetic Y

liukupilkkulaskenta floating-point arithmetic Y

liukupilkkuluku floating-point number Y

liukupilkkutietotyyppi float data type Y

liukusäädin scroll bar Y

liukusäädin slide Y

liukusäädin slider Y

liukuteksti marquee Y

liukuva piste floating point fixed point = kiinteä piste Y

liukuvieritys smooth scrolling tekstiruudun vieritys piste kerrallaan Y

liukuväri gradient muunnos tasaisesta väristä toiseen Y

liukuväri-työkalu gradient tool Y

liuska strip Y

-lle for Y

logaritmi log Y

logaritmi logarithm Y

Loggaus, sisäänkirjoittautuminen Logging ks. Sisäänkirjautuminen Y
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logiikka calculus Y

logiikka logic Y

logiikka-analysaattori logic analysator Y

logiikkakaavio logic diagram Y

logiikkakieli logic programming language Y

logiikkakäsky logic instruction Y

logiikkapiiri logic circuit Y

logiikkaportti logic gate looginen piirielementti Y

logiikkasuunnittelu logic design Y

logiikkatoimitus logic operation Y

lohko block jakso Y

lohko division Y

lohko partition Y

lohko section Y

lohko sector levykkeellä olevan magneettisen tallennusuran osa Y

lohko segment muistin jakaminen määrämittaisiin osiin Y

lohko lauseita block of statements Y

lohkoa divide Y

lohko-elementti block entity Y

lohkokaavio block diagram vaiheittain järjestetty toimenpidekaavio Y

lohkokoko block size Y

lohkolaite block device Y

lohkominen utbrytning GEN

lohkon koko block size Y

lohkon loppu end of block EOB Y

lohkon siirto block transfer Y

lohkonpituus block length Y

lohkosalaustekniikka block cipher Y

loinen husman husman hm GEN

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing inhysing i GEN

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing inhysing in GEN

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing inhysing inh GEN

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing inhysing inhys GEN

loitonna zoom out Y

loitontaa zoom out Y

loka spam Y

lokakuu october oktober VIII ber GEN

lokakuu octobris oktober VIII bris GEN

lokakuu octobris oktober 8bris GEN

lokero bay Y

lokero box Y

lokero cell Y
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lokero pigeonhole Y

lokero pocket Y

lokero section Y

lokeroitu boxed Y

loki log automaattinen tapahtumakirjanpito Y

loki logging GEN

lokihakemisto log directory Y

lokin kerääminen Logging 

Järjestelmät ja palvelinohjelmisto tarjoavat usein 

mahdollisuuden pitää kirjaa informaatiota 

tapahtumista. Asetuksilla voidaan ohjata 

tapahtumatiedot kirjoittumaan tiedostoon, josta 

käytetään nimitystä loki. Lokitiedostoa voidaan lukea 

myöhemmin, ja sen avulla voidaan selvittää 

järjestelmän toimintahäiriöitä ja tietomurtoja. 

Y

lokin säilytys log retain Y

lokitiedosto log file Y

loki-tiedosto logfile Y

lokitietue log entry Y

lomake form tietokannan selailu- ja syöttölomake Y

lomake screen Y

lomake sheet Y

lomake stationery Y

lomake form GEN

lomakegeneraattori forms generator ohjelma Y

lomakekirje form letter Y

lomakekääntäjä forms compiler Y

lomakenäkymä form view Y

lomakepohja format Y

lomakevirhe forms mismatch Y

lomakkeen pohjustus form flash Y

lomakkeen pohjustus form overlay Y

lomakkeen vetolaite forms tractor Y

lomakkeenlukija document reader Y

lomakkeenlukija page reader Y

lomakkeensuunnittelu forms design Y

lomakkeensyöttö form feed FF Y

lomakkeentäyttö form-fill ominaisuus Y

lomakkeiden erottelija decollator Y

lomakkeiden erottelu decollating Y

lomitettu interlaced Y

lomitettu muisti interleaved memory Y
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lomitettu näyttö interlaced display
näytön joka toista pystyriviä virkistetään 

vuorovirkistyskerroilla
Y

lomittaa collate Y

lomittaa interleave Y

lomittaa merge tiedostoja tai tietueita Y

lomittaa multiplex Y

lomittamaton non interlaced Y

lomittamaton non-interlaced Y

lomittamaton näyttö non-interlaced diplay Y

lomitus interlaced Y

lomitus merge Y

lomitusarvo interleave levyn Y

lomituskerroin interleave kovalevyn sektorien lukusuhde Y

lomitusliitos merge join Y

looginen Boolean logiikkatoimitus Y

looginen logic Y

looginen logical Y

looginen kanava logical channel Y

looginen laite logical device
laite joka on loogisesti olemassa, muttei välttämättä 

fyysisesti
Y

looginen lauseke Boolean expression Y

looginen lauseke logical expression Y

looginen levyasema logical drive ei muodosta omaa fyysistä laitetta Y

looginen malli logical model Y

looginen rakenne design logic Y

looginen siirto logical shift Y

looginen siirtoyhteyskäytäntö Logical Link Layer LLC Y

looginen sivu logical page Y

LOOGINEN SIVU logical page
EMS-muistissa käytettävä 64 kilotavun sivukehys 

jakaantuu 16 sivun loogisiin sivuihin. 
Y

looginen summa logic sum Y

looginen tulo logic product Y

lopen uupunut tied Hymiö:    |-( Y

lopeta exit Y

lopeta quit Y

lopeta, poistu Exit GEN

lopettaa abend Y

lopettaa close Y

lopettaa discontinue Y

lopettaa end Y

lopettaa finish Y

lopettaa quit Y
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lopettaa terminate Y

lopettaa ohjelman suoritus terminate a program Y

lopettaminen logout Y

lopettaminen log-out Y

lopettaminen suppression Y

lopettava kaarisulku closing parenthesis ) Y

lopetus exit Y

lopetus shutdown tietojenkäsittelyn ym Y

lopetus heti deactivate hard Y

lopetus istuntojen päätyttyä deactivate soft Y

lopetus tiettynä päivänä must finish on projektinhallinta, MFO Y

lopetus tiettynä päivänä tai aiemmin finish no later than projektinhallinta, FNLT Y

lopetus tiettynä päivänä tai myöhemmin finish no earlier than projektinhallinta, FNET Y

lopetuskoodi exit code Y

lopetusoperaatio destructor
Olio-ohjelmointi, olion palvelu, joka vapauttaa olion 

varaamat resurssit
Y

lopetuspäivä finish date projektinhallinta Y

loppiainen trettondag trettondag tr. d. GEN

loppu close Y

loppu finish Y

loppu- final Y

loppua close Y

loppubitti stop bit Y

loppublankomerkit trailing blanks Y

loppukäyttäjien tietojenkäsittely end-user computing Y

loppukäyttäjä end user Y

loppukäyttäjä enduser Y

loppumerkki end mark Y

loppumerkki sentinel Y

loppuminen failure Y

loppunimiö end-of-file label Y

loppunimiö trailer label Y

loppu-näppäin END key rivin loppuun siirtävä näppäin Y

loppuosa trailer tiedoston ym Y

loppupiste endpoint janan, ACAD endp Y

lopputila final state Olio-ohjelmointi Y

loppuun ajettu beaten up Hymiö:    %+( Y

loppuun kulunut beaten-up Hymiö:    %+( Y

loppuviite endnote tekstinkäsittely yms. Y

lopussa off Y

lopussa ultimo i slutet, till sist u GEN
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lopusta-alkuun finish-to-start

projektinhallinta, FS, edellinen tehtävä on saatava 

päätökseen ennen kuin seuraava tehtävä voidaan 

aloittaa

Y

lopusta-loppuun finish-to-finish
projektinhallinta, FF, tehtävät valmistuvat 

samanaikaisesti
Y

loukkaantua, vahingoittua skada sig GEN

Loukkaava viesti, Flame Flame

Loukkaava viesti, joko online-palvelun tai sähköpostin 

välityksellä lähetetty. Flamewar eli liekitys on verkossa 

käytävä kiihkeä keskustelu, joka syntyy loukkauksen 

seurauksena.

Y

loveta notch Y

lovi notch Y

lovi slot Y

lP, ipv4 lP, ipv4

InternetP rotocol Internetinr eititysprotokolla 

lPprotokollan avulla joka isen laitteen kyrtkentpiste 

Internetiinp ystlrtinyksildllisestInimedmnlP osoitteen 

avulla

Y

lP-osoite IP-address
bittinenosoitejo ka yksildi ja  

kertooInternetsolmunsijainin
Y

lPSec lPSec

InternetP rotocolS ecurityprotocoflPseco n 

lPprotokollanla ajennus joka tuo 

tietoturvaominaisuudet osaksiprotokollaa

Y

lPv6 lPv6 UusiInternetprotokolla bittinenosoite Y

LRU least recently used

Muistinhallinnassa käytetty tekniikka, jossa se on 

muistista, jonka käytöstä on kulunut pisin aika, 

siirretään ensimmäisenä pois käytöstä. Menetelmää 

käyttää esimerkiksi Windowsin virtuaalimuisti, kun se 

etsii fyysisestä muistista tilaa uusille sovelluksille. 

Y

lue se pahuksen manuaali read the fucking manual RTFM Y

lue yleisimmät kysymykset read the FAQ RTFAQ Y

LueMinut ReadMe
yleinen ohjelmien mukana tuleva tiedosto, jossa on 

ohjelman uusimmat ohjeet
Y

luettava readable Y

luettavissa oleva readable Y

luettelo catalog Y

luettelo catalogue Y

luettelo list Y

luettelo scroll Y

luettelo set Y

luettelo table Y

luettelo längd GEN

luettelo, lista list GEN
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luetteloerotin list separator Y

luetteloida catalog Y

luetteloida catalogue Y

luetteloida index sanat ym Y

luetteloida list Y

luetteloida schedule Y

luetteloida specify Y

luettelomerkki bullet luettelomerkki (musta ympyrä ym) Y

luettelomerkki bullet style musta ympyrä ym Y

luettelomerkki bullet GEN

luetteloruutu list box Y

luiska skew Y

luisua slip Y

luja solid Y

lujittaa consolidate Y

lujuus compactness Y

lukea count Y

lukea read Y

lukea scan Y

lukeminen read Y

lukeminen reading Y

lukeminen lectura GEN

lukija reader Y

lukita freeze Y

lukita lock tiedosto, tietue ym Y

lukita lock up Y

lukita ohjaimet lock controls Y

lukitsee tietueen lock record Y

lukittu locked Y

lukituksen kesto lock duration Y

lukituksen kesto lockout duration Y

lukituksen laajennos lock escalation Y

lukituksen vahvennos lock promotion Y

lukitus interlock Y

lukitus locking Y

lukitus locking capabilities Y

lukitus lockup Y

lukituskoko locksize Y

lukitusrakeisuus granularity Relaatiotietokannassa lukituksen laajuuden yksikkö Y

lukitustappi lock stud Y

lukkari klockare klockare klr GEN

lukkari klockare, klåckare GEN
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lukki spider

hakukone lähettää lukin lukemaan ja indeksoimaan web-

sivua, sen jälkeen lukki seuraa samalla tavalla sivun 

linkkejä.

Y

lukkiutuma deadlock Y

lukko lock ohjelmallinen lukituskeino Y

luku digit merkki Y

luku number no. Y

luku read Y

luku readout Y

luku recognition tunnistus Y

luku- numeric Y

luku- ja kirjoitustaitoinen litteratus läs- och skrivkunnig litt. GEN

luku- ja kirjoitustaitoinen litteratus GEN

luku- kirjoitusnopeus R/W speed Y

lukueheys read consistency Y

lukuesitys notation Y

lukuesitys number representation Y

lukujärjestelmä number system Y

lukujärjestelmä numeration Y

luku-kirjoituspää read/write head Y

luku-kirjoituspää read-write head Y

lukukynä pen reader Y

lukukynä wand Y

lukulukko share lock Y

lukumuisti programmable read only memory PROM muisti, jonka käyttäjä voi ohjelmoida kerran Y

lukumuisti PROM muisti, jonka käyttäjä voi ohjelmoida kerran Y

lukumuisti read-only memory, read-only storage, ROM
vain luettavissa oleva muistipiiri, esim BIOS on usein 

ROM-piireillä
Y

lukumäärä number no. Y

lukupää read head Y

lukusana numeral Y

lukusarja sequence Y

lukuset, lukukinkerit läsförhör GEN

lukutaito läskunninghet GEN

lukutiedosto read-only file vain luettavissa oleva tiedosto, johon ei voi kirjoittaa Y

lukuun ottamatta excluding excl Y

lume- virtual Y

lumetodellisuus virtual reality VR on tietokoneella tuotettu todellisuus Y

lumeympäristö virtual environment Y

lumihiutale snowflake Y

lumihiutale snowflake schema tietokannat, kyselykannan kaaviomuoto Y

lunastaa itselleen tillösa sig GEN
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lunastaa sukuun börda GEN

luo create tiedosto, partitio ym Y

luo peilauspari establish mirror Windows NT:n RAID 1 tekniikka Y

luo pikakuvake create shortcut Y

luo tiedostosta create from file Y

luo uusi create new Y

luoda create tiedosto, partitio ym Y

luoda generate Y

luoja architect Y

luoja creator Y

luokan ilmentymä class member Olio-ohjelmointi, luokkaan kuuluva olio Y

luokan ilmentymä instance of a class Olio-ohjelmointi, olio tarkasteltuna luokkansa jäsenenä Y

luokitella classify Y

luokitella salaiseksi classify Y

luokiteltu classified Y

luokittelu categorisation
Olio-ohjelmointi, Tilastomatematiikka, tapausten 

lajittelu niiden jonkin ominaisuuden mukaan
Y

luokittelu classification
Olio-ohjelmointi, Tilastomatematiikka, tapausten 

lajittelu niiden jonkin ominaisuuden mukaan
Y

luokittelu classing Y

luokittelu distribution Y

luokitus classification Tilastomatematiikka Y

luokitus taxonomy Y

luokitusmenetelmä radix sorting method Y

luokka category Y

luokka class
Olio-ohjelmointi, olioluokka on ryhmä samankaltaisia 

olioita
Y

luokka rank Y

luokka Category GEN

luokka-aihio generic class Olio-ohjelmointi Y

luokka-aihio parametrized class Olio-ohjelmointi Y

luokka-attribuutti class attribute Olio-ohjelmointi, arvo on luokka- eli oliokohtainen Y

luokkahierarkkia class hierarchy Olio-ohjelmointi Y

luokkakaavio class diagram
Olio-ohjelmointi, luokat ja niiden väliset yhteydet 

kuvaava kaavio
Y

luokkakaavio logical view Olio-ohjelmointi Y

luokkakirjasto class library
Olio-ohjelmointi, luokkamäärityksiä ja rajapintoja 

sisältävä kirjasto
Y

luokkakohtainen metodi static member Y

luokkakohtainen muuttuja static member Y

luokkamalli class template Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 214 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

luokkamalli logical view Olio-ohjelmointi Y

luokkamuuttuja class  variable Olio-ohjelmointi Y

luokkamuuttuja class variable

Olio-ohjelmointi, kun luokan kenttä määritellään static, 

kenttä liittyy luokkaan ja kaikki luokan ilmentymät 

jakavat tuon saman staattisen kentän, luokkamuuttujan

Y

luokkamuuttuja static member Y

luokkaoperaatio class operation Olio-ohjelmointi Y

luokkapalvelu class operation Olio-ohjelmointi Y

luominen generation Y

luona hos GEN

luonnollinen kieli natural language Y

luonnollinen liitos natural join tietokannat Y

luonnos design Y

luonnos draft Y

luonnos scheme Y

luonnos sketch Y

luonnos- pseudo Y

luonnoskieli pseudo language Y

luonnoskieli pseudocode Y

luonnosohjelma pseudo program Y

luonnostaa design Y

luonnostarkkuus draft quality Y

luonnostella crayon Y

luonnostella sketch Y

luonteenomainen typical Y

luontiolio factory object Olio-ohjelmointi Y

luopio avfälling avfälling afl GEN

luopua quit Y

luotettava dependable tuote Y

luotettava reliable Y

luotettavuus dependability Laatujohtaminen Y

luotettavuus reliability
Olio-ohjelmointi ja kasvatustiede, atk:ssa tarkoittaa sitä, 

että tallennettu tieto on saatavissa myöhemmin
Y

luotettu trusted Y

luotettu kolmas trusted third party TTP Y

luottaa depend Y

luottamuksellinen confidential Y

luottamuksellinen discrete tahdikas Y

luottamuksellisuus confidentiality Y

luottamus certainty Y

luottamuskerroin certainty factor Y
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luottamusta nauttiva välbetrodd GEN

luottava trusting Y

luottosuhde trusted relationship Y

luotu (tiedostosta) Created GEN

luova creational Olio-ohjelmointi Y

luovuttaa assign Y

luovutus delivery Y

lupa authorization Y

lupa licence käyttöoikeustodistus Y

lupa permission Y

lupa privilege
relaatiotietokannassa lupa käyttää operaatiota tai 

resurssia
Y

lupa venia GEN

lupa, ero toimesta orlof GEN

lupakirja certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y

lupaus, ääni votum GEN

luterilainen tunnustuskirja konkordieboken GEN

Lutherin katekismus Luthers cateches Luthers katekes L.C GEN

Lutherin katekismus Luthers Cathekismus Luthers katekes Luth. Cat. GEN

luultava probable Y

luultavasti probably Y

luutnantti lieutenant löjtnant lieut GEN

luutnantti lieutenant löjtnant lieuten GEN

luvaton illegal Y

luvaton kopio pirate copy Y

luvaton parametri illegal parameter Y

luvaton viljely, vahingonteko åverkan GEN

luvun toistettavuus repeatable  read Y

Lycos Lycos Internetissä toimiva hakukone. kts. hakukone Y

lyhenne abbreviation Y

lyhenne "event" eli tapahtuma e. GEN

lyhenne sukulaissuhde,  suk rel. GEN

lyhenne, lyhennys abbreviation

Lyhennys jostakin sanasta. Esimerkiksi megatavu on MT. 

Myös komentojen parametrit voidaan usein lyhentää, 

eli "doublespace /rat" tarkoittaa samaa kuin 

"doublespace /ratio". 

Y

lyhennelmä summary Y

lyhennenimi correlation name Y

lyhennys abbreviation Y
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lyhennä, katkaise truncate GEN

lyhenteenä tarkoittaen syntynyt ja kastettu 

= sk 
bc GEN

lyhenteet abbreviations Y

lyhentää clip Y

lyhentää cut Y

lyhyesti brevimanu i korthet br.m. GEN

lyhyet valikot short menus Y

lyhyt brevis GEN

lyhyt kokonaisluku short integer Y

lyhyt kysymys dump question Hymiö:    <:-) Y

lyijy lead Pb Y

lyijytä lead Y

lykätty deferred Y

lykätä delay Y

lykätä suspend Y

LYNX LYNX

Merkkipohjainen WWW-selausohjelma. Jos Internetiä 

käytetään merkkipohjaisella pääteyhteydellä jonkin 

Unix-koneen kautta, Lynx on ainoa tapa päästä käsiksi 

WWW-palveluihin. 

Y

Lynx Lynx
Yksinkertainen Unix-pohjainen WWW-selain, joka ei 

lataa kuvia.
Y

lyönti keystroke Y

lyöntinopeus velocity äänitermi Y

lähde source
mm. lähdedisketti jolta diskcopy kopioi. Target on 

kohdelevyke jolle kopioidaan
Y

lähde source GEN

lähdeasema source drive Y

lähdekieli source language ohjelman alkuperäinen kieli Y

lähdekoodi source code Y

lähdekoodikontrolli source code control
ohjelmointi, tukee ryhmäkehitysprojekteja Visual 

Basicissä
Y

lähdelevyke source diskette Y

lähdeluettelo master source list GEN

lähdeohjelma source program Y

lähdeosoite source address
verkkotermi, verkkokortin valmistajakohtainen IEEE:ltä 

saatu tunnus ethernet-kehyksessä
Y

lähdetaulu form table SQL kyselyn Y

lähdetiedosto description file Y

lähdetiedosto source data Y

läheinen, oheinen närgången GEN

läheisyyshaku proximity search Y
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lähekkäin proximity Y

lähennä zoom in Y

lähentää zoom in Y

lähes kirjelaatu NLQ matriisikirjoittimen keskilaatu Y

lähes kirjelaatuinen near letter quality NLQ matriisikirjoittimen keskilaatu Y

lähes yhtä suuri kuin nearly equals sign Y

lähestymistapa approach Y

lähestyä approach Y

lähetetty expedierat expedierat exp. GEN

lähetetty expedierat GEN

lähetettävä sisältöaineisto push content Y

lähetin transmitter Y

lähetin-vastaanotin transmitter receiver, transceiver

verkkotermi, verkkokortin verkkoliitäntä yksikkö, jonka 

tehtävänä on vahvistaa päätelaitteelle lähtevät signaalit 

kaapelisegmentille sopiviksi ja sovittaa vastaavat 

väyläsignaalit päätelaitteelle

Y

lähettäjälle to sender E-mail Y

lähettäjän todennus authentication Y

lähettäminen dispatch sanoman Y

lähettäminen transmission Y

lähettää dispatch sanoma Y

lähettää launch paketti verkossa Y

lähettää send Y

lähettää start Y

lähettää upload Y

lähettää edelleen forward mm. sähköpostiviesti Y

lähettää paketti launch a packet verkossa Y

lähettää sanoma dispatch a message Y

lähettää sähköpostia mail Y

lähettää sähköpostia send e-mail Y

lähettää valtuutettuna delegate Y

lähetyksen loppu end of transmission EOT Y

lähetys batch komentojono Y

lähetys dispatch Y

lähetys sending Y

lähetys streaming Y

lähetys transmission Y

lähetystapa method of dispatch Y

lähetä send GEN

lähetä ja rukoile send and pray Y

lähiaikoina recently Y

lähikutsu near call Y
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lähilevy local disk tietokoneen oma levy Y

lähin nearest Y

lähipää near-end Tietoliikenne Y

lähipään ylikuuluminen near end crosstalk ylikuulumista kaapeliparien välillä lähipäässä Y

lähitalo strogods GEN

lähitietokone local computer Y

lähitietoliikennelinja local communications line Y

lähiverkko local area network, LAN, internetwork

Lähiverkko on tietoliikenne verkko, joka kattaa pienen 

alueen, esimerkiksi yhden organisaation. Lähiverkon 

avulla voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi yhden 

organisaation palvelin ja asiakaskoneet sekä näiden 

oheislaitteet.

Y

lähiverkko personal area  network, PAN

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa 

hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä 

ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten 

määritystä

Y

lähiverkko token ring
valtuudenvälitysverkko, 4 tai 16 Mbits/s nopeudella 

toimiva
Y

Lähiverkko, LAN Local Area Network

Tavallisesti yhteen rakennukseen tai suppealle alueelle 

rajoittuva verkko, joka yhdistää tietokoneet keskenään 

kiinteällä kaapeloinnilla.

Y

lähiverkkojärjestelmän hoitaja LAN system administrator Y

lähiverkkokaapeli LAN cable Y

lähiverkkokortti LAN card Y

lähiverkkokytkin LAN switch
verkon kehysten välittämiseen mahdollisimman 

nopeasti lähdeportista kohdeporttiin
Y

lähiverkkopalvelin LAN server Y

lähiverkon yhdyskäytävä LAN gateway Y

lähtevät outbox Y

lähteä go Y

lähteä liikkeelle pull out Y

lähti for GEN

lähti, muutti avgick GEN

lähtö departure Y

lähtö start Y

lähtöisin originate Y

lähtökohta base Y

lähtökohta basis Y

lähtökohta starting-point Y

lähtöliitännät output Y

lähtölokero out-basket Y

lähtöpiste from point Y
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lähtöviiva base Y

lämmetä heat Y

lämmin käynnistys soft boot
käynnistys reset tai ctrl+alt+del näppäimillä. Vastakohta 

hard boot = kylmä käynnistys
Y

lämminkäynnistys warm boot

päällä olevan koneen uudelleenkäynnistäminen 

ohjelmallisesti, näppäimistön CTRL + ALT + DEL 

painalluksella tai RESET painikkeella

Y

lämminkäynnistää warmboot

päällä olevan koneen uudelleenkäynnistäminen 

ohjelmallisesti, näppäimistön CTRL + ALT + DEL 

painalluksella tai RESET painikkeella

Y

lämmittää heat Y

lämmön haihdutus heat dissipation Y

lämmön poisto heat removal Y

lämpö heat Y

lämpökilpi heat shield arkoja osia ylikuumenemiselta suojaava kilpi Y

lämpökirjoitin thermal printer
kirjoitin, joka muodostaa kuvan lämpöherkälle paperille 

sitä kuumentamalla
Y

lämpönielu heat sink
metalliosa (ritilä) joka johdattaa liian lämmön pois 

komponentista
Y

lämpöpaperi heat-sensitive paper paperi jolle merkit muodostuvat lämmön vaikutuksesta Y

lämpöpaperi thermal paper paperi jolle merkit muodostuvat lämmön vaikutuksesta Y

lämpösiirtotulostin thermal transfer printer kirjoitin, jonka erikoisvärinauha on lämpöherkkää Y

länsi west Y

länsi väster, västra GEN

läpikuultava transparent Y

läpikäynti pass Y

läpikäynti scan Y

läpiluku scan Y

läpimeno throughput Tietoliikenne Y

läpimenoaika turnaround time Y

läpimenoarvo throughput Y

läpimenoluku throughput suoritusteho Y

läpimitta dia. ympyrän halkaisija Y

läpimitta diameter ympyrän Y

läpinäkymätön opaque Y

läpinäkyvyys transparency Y

läpinäkyvä transparent Y

läpinäkyvä silta transparent bridge Y

läpinäkyvä, kuulas, ilmeinen transparent Y

läpivientimenetelmä pass-through Y

läpivirtasuvalmistelu flow-through-provisioning Y

läpivirtaus flow-through Y
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läpivirtausvalmistelu flow-through provisioning Y

läpäisy penetration Y

läpäisykerroin filter factor
Relaatiotietokannan hakukriteerin täyttävien rivien 

lukumäärän suhde lähtötaulun rivien lukumäärään
Y

läsnä praesente GEN

läsnäoleva närvarande närvarande nv, nw GEN

läsnäoleva tillstädesvarande GEN

lävistin punch Y

lävistyskone keypunch Y

lävistäjä keypunch operator Y

lävistämö keypunch center Am Y

lävistämö keypunch centre Engl Y

lävistää keypunch Y

lävistää punch Y

lääketieteellinen kuvantaminen medical imaging tietokonekuvien luominen Y

lääni län GEN

lääni state GEN

lääninrahasto ränteri GEN

lääninrovasti contractus praepositus länsprost contr.p. GEN

lääninrovasti contractus praepositus länsprost
contr.prae

p.
GEN

lääninrovasti praepositus contractus länsprost p.contr. GEN

lääninrovasti praepositi contractus länsprost
praep.con

tr.
GEN

läänintilien pääkirja landsbok GEN

läänintilien tositenide verifikationsbok GEN

läänitys förläning GEN

löytyneet aiheet matched items Y

löytää find Y

löytää to find Y

löytölapsi expositus, inventus GEN

löytötavara, ilman omistajaa res derelictae GEN

maa country asettaa maakohtaiset tiedot Y

maa earth GND Y

maa GND Y

maa ground GND Y

maa state Y

maa Country GEN

maa-asema ground station Y

maadoitettu pistoke power plug Y

maadoittamaton pistoke light plug Y

maadoitus earthing Y
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maadoitus ground GND Y

maadoitus grounding Y

maahanmuutto immigration GEN

maahanpano jordande GEN

maahansaatto jordafång GEN

maahantuoda import Y

maailmanlaajuinen global Y

maailmanlaajuinen liikkuminen global roaming Y

maailmanlaajuinen verkko world wide web
WWW on maailmanlaajuisen Internetverkon 

hypertekstipohjainen informaatiopalvelu
Y

maailmanlaajuisen tietoyhteiskunnan 

perusrakenteet
global information infrastructure GII Y

maailmanlaajuisesti global scale Y

maakauppias landthandlare landthandlare landth GEN

maakaupunki uppstad GEN

maakirja jordebok GEN

maakohtainen country-dependent Y

maakohtainen country-specific Y

maakohtainen regional Y

maakohtaiset asetukset regional settings Y

Maakohtaiset kaksikirjaimiset päätteet Country code domains
Maakohtaiset kaksikirjaimiset päätteet. Esimerkiksi 

Suomessa .fi-pääte ja Ruotsissa .se-pääte.
Y

maakunta-arkisto landsarkiv GEN

maalais- paganus GEN

maalata highlight Y

maalata paint Y

maalattu, piirretty pictu målad, ritad pict. GEN

maalaus picture Y

maali home Y

maali paint Y

maaliruisku airbrush värityökalu Y

maallinen sekular GEN

maaluku jordetal GEN

maamerkkinäkymä landmark view
hypertietokannan dokumentteihin tehty maamerkki, 

joka helpotta tietokannan selailua
Y

maan vuokraaja brukare brukare b GEN

maanmittaus jordrefning GEN

maanpäällinen terrestrial Y

maaperä earth GND Y

maaseurakunnan rippikirja kommunionboken för landsförsamlingen kommunionbok för landsförsamlingen L. B GEN

maaseurakunnan rippikirja landcommunionbok, landskommunionbok lcb GEN

maaseurakunta landsförsamling GEN
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maatalousopisto landtbruks institut GEN

maatettu grounded laite Y

maatila praedium GEN

maattaminen grounding Y

maatto electrical ground sähköoppi Y

maatto ground GND Y

maattoliitäntä ground connection Y

maattu lägrad lägrad L, l GEN

maattu lägrad GEN

maatunnus country code Y

maatyöläinen jordbruksarbetare jordbruksarbetare ja GEN

Macintosh, Mac, "Mäkki" Apple MacBook, MacAir

PC-mikrojen ohella toinen suhteellisen yleisessä 

käytössä oleva mikrotietokonetyyppi. Macissa on oma 

käyttöjärjestelmänsä ja omat ohjelmansa. Macintosh 

käyttää omaa levykeformaattia, mutta osaa lukea myös 

PC-levykkeitä. PC:llä ja Macilla tehtyä tietoja voidaan 

melko hyvin siirtää keskenään. Esimerkiksi WordPerfect- 

ja Word-dokumenttien muoto on sama Mac- ja PC-

koneissa. 

Y

MacOS- käyttöjärjestelmä MacOS Apple Macintosh -tietokoneiden käyttöjärjestelmä. Y

MAC-osoite data link control
DLC, IEEE:n verkkokortille antama yksilöllinen 48 

bittinen osoite
Y

MAC-osoite media access control
IEEE:n verkkokortille antama yksilöllinen 48 bittinen 

osoite, käytetään myös nimeä DLC
Y

magneettijuova magnetic stripe Y

magneettikenttä magnetic field Y

magneettikortti magnetic card Y

magneettilevy magnetic disk Y

magneettimerkki magnetic ink character Y

magneettimerkkien lukija magnetic ink character reader Y

magneettimuisti magnetic storage Y

magneettimuste magnetic ink Y

magneettinauha magnetic tape Y

magneettinauha-asema magnetic tape unit Y

magneettinauha-asema magnetic-tape unit Y

magneettinen tallennusmateriaali magnetic media Y

magneettinen tallennusmateriaali magnetic medium Y

magneettiraidanlukija magnetic-stripe reader Y

magneettiraita magnetic stripe pankkikortin Y

magneettis-optinen levyasema MO drive Y

magneettiydin magnetic core Y
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magnesium magnesium
Mg, tarvitaan elimistössä hermo-lihasimpulssien 

synnyttämiseen
Y

magnetoinnin poisto degaussing Y

mahdollinen feasible Y

mahdollinen possible Y

mahdollinen suorittaa executable .EXE päätteinen tiedosto on ajettavissa Y

mahdollinen, mahdollista, saatavana oleva, 

olemassa oleva 
available GEN

mahdollisesti possibly Y

mahdollisimman myöhään as late as possible projektinhallinta, ALAP Y

mahdollistaa enable Y

mahdollisuus possibility Y

mahdollsimman pian as soon as possible projektinhallinta, ASAP Y

mahduttaa cram Y

maine frejd, fräjd GEN

maine, arvostelu, todistus vittnesbörd, wittnesbyrd GEN

mainetodistus sedebetyg GEN

mainio mies optimus vir en förträfflig man o.v. GEN

mainittu teos, kirja opero citato ovan nämnda bok op.cit. GEN

mainitussa paikassa loco citato på anfört ställe l.c., l:c GEN

mainitussa paikassa loco citato på anfört ställe loc.cit. GEN

mainitussa paikassa loco citato GEN

mainitussa paikassa, kohdassa citato loco på anfört ställe c.l. GEN

mainos commercial Y

mainospalkki banner
verkkosivulle sijoitettu kuva, josta klikkauksella 

päästään yrityksen sivuille
Y

mainostaa advertise Y

mainosteksti copy Y

maisema landscape vaakasuuntainen Y

maisema scenery Y

maisteri, mestari, opettaja magister magister, mästare, lärare m GEN

maisteri, opettaja magister magister, lärare Mag. GEN

maisteri, opettaja magister magister, lärare magr GEN

majesteetti Majestät majestät Majt GEN

majesteetti Majestät majestät M:t GEN

majoitettu härbergerad härbärgerad hbg GEN

majoittaa, panna asumaan inhysa GEN

majoitusmestari fourier furir four GEN

majoitusmestari kvartermestare GEN

Majordomo Majordomo 
Yliopistolla käytössä oleva ohjelmisto postilistojen 

hallintaan. 
Y

makro macro automatisoitu toimintosarja Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 224 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

makroeditori macro editor Word Perfect ohjelman Y

makrojen tallennustoiminto macro-recording feature ohjelman Y

makrojen ylläpito macro maintenance Y

makrokehitin macrogenerator Y

makrokenno macrocell piirin logiikkatoiminto-osa Y

makrokieli macro language Y

makrokäsky macro instruction makron yksi käsky Y

makrokäsky macroinstruction useista käskyistä koostuva käskysarja Y

makrolavennus macro expansion Y

makron kutsu macro call Y

makron määritys macro definition Y

makron otsikko macro heading Y

makron runko macro body Y

makron suorittaminen macro execution Y

makronkääntäjä macro processor Y

makro-ohjelmointi macro programming Y

makrotoiminto macro facility Y

makrovirus macro virus Y

maksimi maximum max Y

maksimoida maximize Y

maksu rate Y

maksu, suoritus, vero utlaga GEN

maksu, vero utgäld, utskyld GEN

maksuajan pidennys moratorium GEN

maksullinen julkisohjelma shareware
vapaasti levitettävä ohjelma jonka käytöstä on koeajan 

jälkeen maksettava
Y

maksullinen julkisohjelma shareware program
vapaasti levitettävä ohjelma jonka käytöstä on koeajan 

jälkeen maksettava
Y

malli design Y

malli example Y

malli model
taloustiede, tarkoituksellisesti yksinkertaistava ja 

pelkistävä taloudellisen todellisuuden kuvaus
Y

malli pattern Y

malli sample Y

malli scheme Y

malli standard std Y

malli template mallisivu Y

malli- generic Y

mallikysely query by example
QBE on tunnetuin relaatiotietokannan 

esimerkkipohjainen kyselykieli
Y

mallinne template mallisivu Y

mallintaminen modeling Am, matemaattisten mallien rakentaminen Y
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mallintaminen modelling Engl, matemaattisten mallien rakentaminen Y

mallisto range Y

malliston huokeimmat low end Y

malliston tehokkaimmat high end Y

mallitiedosto mockup file Y

Mandelbrotin kuviot Mandelbrot graphics
fraktaalimatematiikkaan perustuvia tarkentuvia 

graafisia kuvioita
Y

manipuloida manipulate tietoja, kuvia ym Y

manipuloida kuvia manipulate images Y

manipuloida tietoja manipulate information Y

manipulointi manipulation tekstin, kuvan ym Y

manttaali mantal mantal m GEN

manttaali mantal mantal ml GEN

manttaali mantal mantal mtl GEN

manttaali mantal mtl GEN

manttaali- ja väestöluettelo lengd på mantalen och folch GEN

manttaali, tilaluku hemmantal GEN

manuaalijärjestelmä manual system Y

manuaalinen manual käsin tai henkilötyönä tapahtuva Y

manuaalisysteemi manual system Y

Mappi-posti, Mappi IMAP
Erisnimi IMAP-tekniikkaan perustuvalle 

sähköpostijärjestelmälle Helsingin yliopistossa. 
Y

marakatti monkey Hymiö:    :- | Y

marginaali margin teksinkäsittelyohjelmassa Y

marginaali marginal Y

markka mark mark mk GEN

marmoroida cloud Y

marmoroitu clouded Y

marraskuu november november IX ber GEN

marraskuu novembris november IX bris GEN

marraskuu novembris november 9bris GEN

masentunut basic sad Hymiö:    :-( Y

maski mask Y

maskin valmistus mask making Y

massamuisti bulk memory Y

massamuisti mass storage Y

massamuistilaite mass-storage device Y

massamuistitila mass storage Y

Master Genealogist Master Genealogist GEN

masterkopio master copy
kopioinnin lähteenä käytetty kopio tiedostosta, 

nauhasta tms
Y

masterlevyke master diskette kopioinnin lähtökohtana käytetty levyke Y
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mastertiedosto master file kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto Y

matalabasso sub-woofer kaiutin Y

matalasäteily low-emission monitori ym Y

matalasäteilynäyttö low radiation display Y

matemaattinen optimointi mathematical programming Y

matematiikka math Am Y

matematiikka mathematics Kasvatustiede Y

matematiikkalisäsuoritin math coprocessor Y

matematiikkalisäsuorittimen 

naarasliitinpistukka
math-coprocessor socket Y

matematiikkasuoritin math coprocessor Y

materiaalivirta material flow systeemityö Y

matka run Y

matka stretch Y

matka resa resa r GEN

matkamikro personal intelligent communicator PIC Y

matkapuhelin cellphone Y

matkapuhelin cellular phone Y

matkapuhelin mobile telephone Y

matkatodistus, -passi podoroschnaja GEN

matkaviestintä mobile communications Y

matkaviestintäverkko mobile communications network Y

matkia emulate kirjoitinta ym Y

matkia simulate Y

mato worm

eläintiede, Tietotekniikka; virustyyppi - haittaohjelma, 

joka leviää kopioitumalla itsenäisenä ohjelmana, 

tarttumatta muihin ohjelmiin

Y

mato Worm

Tietokoneohjelma, joka monistaa ja levittää itseään. 

Madot, toisin kuin virukset, on tarkoitettu leviämään 

verkkoympäristöissä. 

Y

matriisi array matematiikka Y

matriisi matrix Y

matriisialgebra matrix algebra Y

matriisikirjoitin dot matrix printer
kirjoitin, joka lyö tekstin paperille pienillä neuloilla 

värinauhan läpi
Y

matriisikirjoitin matrix printer
kirjoitin, joka lyö tekstin paperille pienillä neuloilla 

värinauhan läpi
Y
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MATRIISIKIRJOITIN, DOT MATRIX PRINTER matrix printer

Matriisikirjoitin perustuu pieniin neuloihin, jotka iskevät 

värinauhan lävitse merkkejä. Tekniikka on lähes sama 

kuin kirjoituskoneissa; erona on, että yksittäisiä 

kirjasimia ei ole, vaan merkit muodostuvat pisteistä. 

Matriisikirjoittimia on kahta yleistä tyyppiä, yhdeksän 

tai kaksikymmentäneljä neulaisia. 9- neulainen 

matriisikirjoitin pystyy parhaimmillaan 240 DPI 

tarkuuteen ja 24-neulainen pystyy 360 DPI tarkkuuteen. 

On myös olemassa värimatriisikirjoittimia, joissa 

käytetään neljää perusväriä sisältävää värinauhaa, joilla 

sama rivi päällekkäin tulostamalla saada erilaisia 

värisävyjä. 

Y

matriisikytkentä crossbar switch verkkotermi Y

matriisin alaindeksi array subscript Y

matriisin indeksointi array indexing Y

Mb megabit 1 000 000 bittiä Y

MCI, MEDIA CONTROL INTERFACE MCI, MEDIA CONTROL INTERFACE

Windowsissa multimedialaitteiden kuten äänikorttien, 

CD-ROM-asemien ja videojärjestelmien ohjaukseen 

tarkoitettu rajapinta. 

Y

media media Y

media medium Y

Media Media Informaation tallennusväline ja jakelumuoto. Y

mediamuunnin media converter
lähiverkkolaite, jolla muunnetaan valokuituyhteys 

parikaapeliyhteydeksi
Y

median haltuunottometodi Media Access Control MAC Y

mediasoitin media player Y

mediasta riippuvainen liitäntä media deneded interface MDI, kaapelista Y

mega mega M = 1 000 000 Y

MEGA, M MEGA, M
Etuliite, joka kertoo arvon 1048576 kertoimena (=1024 

kertaa 1024). 
Y

megabitti megabit Mb = 1 000 000 bittiä Y

megabittiä sekunnissa Mbps Megabits Per Second, tiedonsiirtonopeuden yksikkö Y

megahertsi megahertz ilmaisee keskusyksikön nopeuden, sykliä sekunnissa Y

megahertsi MHz ilmaisee keskusyksikön nopeuden, sykliä sekunnissa Y

megatavu MB Mt = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua Y

megatavu megabyte MB = Mt =1 048 576 tavua = 1024 kilotavua Y

meili e-mail message Y

meili mail sähköpostitse lähetettävä viesti Y

mekaaninen automatic Y

mekaaninen hiiri mechanical mouse Y

mekanismi mechanism toimiva kokonaisuus Y

mekatroniikka mechatronics Y
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meklari broker Y

meklaripalvelu trading service Y

melko enough Y

melko quite Y

melko rather Y

melkoinen quite Y

melu noise Y

melusuoja noise cover Y

MEMORY MAKER, MEMMAKER.EXE MEMORY MAKER, MEMMAKER.EXE

MS-DOS 6 mukana toimitettava apuohjelma, joka tekee 

CONFIG.SYS ja AUTOEXEC.BAT muistinhallinta-asva 

versio, joka on tarkoitettu normaalista PC-tietokoneista 

poikkeavien laitteiden käyttöliittymäksi. 

Y

mene go to Y

mene elämään get a life …vietät liikaa aikaa verkossa Y

menestysidea business idea systeemityö Y

menetellä behave Y

menetellä proceed Y

menetelmä method

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion 

sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden 

kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

Y

menetelmä procedure toimintosarja Y

menetelmäkuvaus process description Y

menetelmän yhdistäminen method bridging Olio-ohjelmointi Y

menettely procedure Olio-ohjelmointi Y

menettelytapa procedure Laatujohtaminen Y

menettelytapa process Y

mennessä, äärellä by GEN

mennyt naimisiin muualle bortgift GEN

mennyt, vainaja framliden framliden fr GEN

mennä go Y

mennä goto hyppykäsky komentojonossa Y

mennä ohitse pass by Y

mennä yli pass Y

meno pass Y

merisotilaan, laivamiehen torppa båtsmanstorp båtsmanstorp bt GEN

merisotilas, laivamies båtsman båtsman bm GEN

merkin hahmo glyph fonttien suunnittelussa Y

merkinanto signal Y

merkinanto signalling Y

merkinluku character recognition Y

merkinnät formulae Y

merkintunnistus character recognition Y
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merkintä entry Y

merkintä notation Y

merkintä, muistiinpano annotation GEN

merkintätavat conventions Y

merkistö character map Y

merkistö character set Y

merkit signs Y

merkitseminen tagging GEN

merkitsevin high order Y

merkitsevin most significant Y

merkitsevin bitti most significant bit MSB Y

merkitsevin numero most significant digit MSD Y

merkitsevyys significance Y

merkitsevä significant
Tilastomatematiikka, tilastollisesti merkitsevä otoksesta 

saatu tulos
Y

merkitsevä numero significant digit Y

merkitsin marker Y

merkitsin tag Y

merkittiin, kirjattiin upptecknades GEN

merkitty checked Y

merkitty muistiin annoterad annoterad ann GEN

merkitty, merkitty (numerolla) tagged GEN

merkityksellisyys relevance Y

merkitys significance Y

merkitysoppi semantics Y

merkitystä koskeva semantic Y

merkitä chalk Y

merkitä define Y

merkitä flag erikoismerkillä tai symbolilla Y

merkitä mark tiedosto ym Y

merkitä post Y

merkitä tag erikoismerkillä tai symbolilla Y

merkitä lipulla flag Y

merkitä luetteloon catalog Y

merkitä luetteloon catalogue Y

merkitä muistiin record tallentaa Y

merkitä vesileimalla watermark Y

merkitä, tehdä merkintä mark GEN

merkitään kirjoihin föres under GEN

merkkaus markup Y

merkkauskieli markup language Y

merkkauskynä marker Y
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merkki byte B, nykyisin 8 bittiä pitkä merkkijono, kB tai kt = kilotavu Y

merkki call Y

merkki character Y

merkki cue Y

merkki digit Y

merkki ideogram Y

merkki indication Y

merkki mark Y

merkki marker Y

merkki motion Y

merkki print Y

merkki sign plus tai miinus Y

merkki signal Y

merkki stamp Y

merkki symbol Y

merkki tick Y

merkki token Y

merkki, kirjain Character GEN

merkki, merkit numero tag numbers GEN

merkki, verbinä 'merkitse' tag GEN

merkkiattribuutti character attribute Y

merkkibitti sign bit Y

merkkien muotoilu character formatting Y

merkkien muunto character translation Y

merkkien selitys notarum explicatio GEN

merkkietäisyys Hamming distance Y

merkkietäisyys signal distance Y

merkkijono character string Y

merkkijono string Y

merkkijonorajoitin string delimiter
Relaatiotietokannoissa merkkijonon aloitus- ja 

päätösmerkki
Y

merkkijärjestelmä charset Y

merkkijärjestys collating sequence Y

merkkikehitin character generator Y

merkkikenttä character field Y

merkkikieli notation Y

merkkikirjoitin character printer Y

merkkikoko character size Y

merkkilaatikko character box Y

merkkilaite character device Y

merkkimoodi character mode Y

merkkimuunnos character translation Y
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merkkimuunnostaulukko character-translation table Y

merkkinäppäin character key Y

merkkipaikka character position Y

merkkipaikka position Y

merkkipohjainen character based Y

merkkipohjainen text based Y

merkkipohjainen synkroninen 

tiedonsiirtokäytäntö

binary synchronous communication 

protocol

laajasti käytetty IBM maailmassa (keskustelukäytössä 

BSC 3270)
Y

merkkipohjainen synkroninen 

tiedonsiirtokäytäntö
BSC

laajasti käytetty IBM maailmassa (keskustelukäytössä 

BSC 3270)
Y

merkkisiirto code sensitive data transmission Y

merkkitaulukko character table Y

merkkitieto character Y

merkkitietotyyppi char data type Y

merkkitiheys character density Y

merkkitiheys character pitch kirjoitusmerkkien lukumäärä tuumaa kohti Y

merkkitiheys pitch Y

merkkivalikoima symbol set Y

merkkiväli Hamming distance Y

merkkiväli signal distance Y

merkkiä sekunnissa bytes per second BPS Y

merkkiä sekunnissa character per second merkkikirjoittimen tulostusnopeuden mittayksikkö cps Y

merkkiä sekunnissa characters per second cps Y

merkkiä sekunnissa CPS
character per second, kirjoittimen 

tulostusnopeusyksikkö
Y

merkkiä tuumalle bytes per inch BPI Y

merkkiä tuumalle character per inch tulostus- ja tallennustiheyden mittayksikkö cpi Y

merkkiä tuumalle characters per inch CPI Y

mestari master pääsivu tai isäntä Y

mestari mästare mästare m GEN

metakieli metalanguage Y

metakieli, XML Extensible Markup Language

XML on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia 

merkkauskieliä. XML:llä luodaan verkkojulkaisun 

rakenteen kuvailuun tarkoitettuja kieliä, esim. HTML -

kieli. Ei siis ole olemassa "XML -dokumenttia", jokainen 

XML -dokumentti on kirjoitettu aina jollain XML: n 

avulla määritellyllä kielellä.

Y

metakääntäjä metacompiler Y

metallilanka wire Y

metallioksidinen puolijohde metal oxid semiconductor Y

metaluokka metaclass luokkien luokka Y
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metatieto metadata

Metatieto  on sovellukseen liittyviä käyttötapa- tai 

ominaisuuskuvaustietoa, kuten esimerkiksi 

laskentasääntö tai toimintaperiaate. Metatietojen 

avulla loppukäyttäjää opastetaan ymmärtämään ko. 

sovelluksen toimintaa. relaatitietokannan tiedon 

rakenteen ja sisällön kuvaus

Y

metodi member function Y

metodi method

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion 

sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden 

kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

Y

metodi method code
Olio-ohjelmointi, toiminta jonka olio suorittaa 

vastauksena saamaansa viestiin
Y

metsäaitaus vång GEN

metsälohko, -osuus skogslott GEN

metsäpalsta skogshult GEN

MexE MexE

MexE Mcbie ExecutionEnvironmentE TSIn 

Standardoinnintu ottamaa loite kehitiAAmatkapu n eir 

nEn käyttoIii ttymäisopivaksida tapalveIu jEn kiyttdo n

Y

miehistö, rahvas, yhteinen kansa gemene man g:ne GEN

miehitys cast Y

mielenosoitus demonstration
esimerkiksi kansanedustajalle lhetetään miljoona 

sähköpostia
Y

mielestäni in my opinion IMO Y

mieluummin rather Y

mies  husband GEN

mies  (ei tarvitse lyhentää) husb GEN

mies- vai naispuolinen male or female MORF Y

miespuolinen mankön GEN

miespuolinen avioton nothus GEN

miespuoliset kummit manfaddrar manliga faddrar mf GEN

miespäivätyö mansdagsverk GEN

mihin to Y

miilunpolttaja kolare GEN

miinusmerkki minus sign - Y

mikro micro Y

mikro personal computer Y

mikroaskellus microspacing kirjoittimen kirjoituspään liikuttaminen pienin askelin Y

mikrofilmikortti mikrofiche GEN

mikrofilmitulostus computer output microfilm Y

mikrofilmitulostus Computer output microform Y

mikrofilmitulostus Computer output on microform Y

mikrofoni mic Y
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mikrofoni microphone Y

mikrojen pääte-emulaattori, NCSA-Telnet NCSA-Telnet Suosittu mikrojen pääte-emulaattori. Y

mikrokanava micro channel Y

mikrokanava-arkkitehtuuri microchannel architecture Y

mikrokone micromachine Y

mikrokortti microfiche Y

mikrokuva microimage Y

mikrokuvatekniikka micrographics Y

mikrokäsky micro instruction Y

mikrolomake microform Y

mikromaksu micropayment Y

Mikromaksu Verkkorahalla suoritettava maksu Verkkorahalla suoritettava maksu. Y

mikromyymälä computer store Y

mikron merkki micro sign µ Y

mikroni micron µ = miljoonasosa = 0,000 001 Y

mikro-ohjelma microprogram Y

mikro-ohjelmisto firmware Y

mikropiiri micro circuit Y

mikropiiri microchip
silikonilastu, jolla sijaitsee tietokoneen toimintaa 

ohjaavat sähköiset muistipiirit
Y

mikropiiri microcircuit Y

mikropiiri printed circuit Y

mikrosekunti micro second µs = 0,000 001 s Y

mikrosuoritin microprocessor
integroitu piiri, johon sisältyvät tietokoneen tärkeimmät 

osat
Y

mikrotietojenkäsittely microcomputing tietojenkäsittely mikrotietokoneen avulla Y

mikrotietokone micro Y

mikrotietokone microcomputer
mikroprosessoriin perustuva tietokone esim. PC, 

Macintosh, Armstrand, Commondore yms
Y

mikrotuki PC-support Y

mikrotukihenkilö personal support advisor Y

mikrotuloste microform output Y

mikrotulostus computer output on microfilm Y

mikrotulostus computer output on microform Y

Mikroverkko micronet

Mikroverkko tarkoittaa periaatteessa työasemina 

toimivien mikrotietokoneiden, niitä yhdistävän 

tietoliikenneverkon sekä palvelimena toimivan, yleensä 

tehokkaamman mikron yhdistelmää. Monasti 

arkikäytössä mikroverkolla tarkoitetaan vain palvelinta 

ja sieltä saatavia palveluita (ohjelmia, levytilaa). 

Y
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Mikroverkkopalvelin micronet server

Palvelinohjelmistolla varustettu, tehokas 

mikrotietokone, joka tarjoaa tietoliikenneverkon kautta 

erilaisia palveluja (kuten levytilaa ja ohjelmia) 

työasemina toimiville mikroille. Mikroverkkopalvelimen 

suurin periaatteellinen ero Unix-palvelimeen on siinä, 

että Unixissä ohjelmat suoritetaan itse palvelimessa, 

mikroverkkopalvelimesta suoritettavat ohjelmat 

kopioidaan työaseman käyttömuistiin ja suoritetaan itse 

työasemassa. Mikroverkkojen palvelinohjelmistoina 

yliopistolla on käytössä mm. Novell Netware, Microsoft 

NT ja AppleShareIP. ks. myös Keskus(tieto)kone 

Y

mikä on, merkitsee quod est GEN

mikä tahansa any Y

mikä tahansa, joku any GEN

mikä vain any Y

mikä, kumpi vilken, vilket, vilka vilken, vilket, vilka hva? GEN

mikä, miksi vad, varför vad, varför hvi? GEN

mikäli tiedän as far as I know AFAIK Y

miljardi billion Am Y

miljardi operaatiota sekunnissa billion operations per second Y

miljoona käskyä sekunnissa million instruction per second tietokoneiden tehokkuutta vertailtaessa vertailuluku Y

miljoona käskyä sekunnissa MIPS tietokoneiden tehokkuutta vertailtaessa vertailuluku Y

miljoona liukulukutoimitusta sekunnissa million floating point operations per second MFLOPS Y

millennia Millennia GEN

Millennia Millennia GEN

milli milli m = 0,001 Y

millisekunti millisecond ms = 0,001 s Y

millivoltti millivolt 0,001 volttia Y

MIME MIME

Sircocsäil vilitysprotokollajo kat arjoaaS 

MTPprotokollaala jemmantie tojenvaihccr 

rancoiiisuudei

Y

miniatyyri thumbnail Y

minikone minicomputer Y

minimi minimum min Y

minimoida minimize Y

minisolu minicell Y

minitorni mini tower Y

minitorni minitower tietokoneen matala pystykotelo Y

minitornikotelo minitower case tietokoneen matala pystykotelo Y
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minitornimalli minitower model tietokoneen matala pystykotelo Y

minulla on korvalappustereot I have earflap stereo Hymiö:    [:-) Y

minun tietääkseni as far as I know AFAIK Y

minuutti minute Y

missio mission systeemityö, yrityksen olemassaolon syy Y

mistä from Y

mistä hvadan, varifrån GEN

mitata measure jakaa objektin annetun mittaisiin osiin Y

miten käyttää ohjetta how to use help Y

mitoittaa scale muuttaa mittakaavassa Y

mitta dimension Y

mitta measure Y

mitta module Y

mittakaava measure jakaa objektin annetun mittaisiin osiin Y

mittakaava scale muuttaa mittakaavassa Y

mittalaite instrument Y

mittanauha measure Y

mittari indicator Y

mittari meter Am Y

mittari metre Am Y

mittasuhde dimension Y

mittayksikkö measurement unit Y

mitzvah mitzvah GEN

mitä näet sitä saat what you see is what you get WYSIWYG Y

mitä näet sitä saat WYSIWYG What you see is what you get Y

mitätön ogild, ogill obetydlig og GEN

miumau merkki at sign @, taksamerkki Y

miumau merkki at-sign @, taksamerkki Y

miumau merkki commercial at @ Y

mm. saattaa raskaaksi hävda GEN

modaalinen dialogi modal dialog
valtaa näytön, eli ei voi ohittaa ilman OK tai Peruuta 

painallusta
Y

modeemi modem

laite, jonka avulla tietokone voidaan kytkeä 

puhelinverkkoon ja sen välityksellä muihin 

tietokoneisiin

Y

Modeemi Modem

Käyttäjän tietokoneeseen liitetty laite, jonka avulla 

digitaalista dataa voi lähettää analogista väylää kuten 

puhelinlinjaa pitkin.

Y

Modeemi modem

Muuntaja, joka muuntaa tietokoneen digitaalisen 

signaalin analogiseksi ja päinvastoin. Modeemin avulla 

puhelinverkkoja pitkin voi lähettää digitaalista 

informaatiota. 

Y
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Modeemi: modem
Laite, joka muuttaa digitaalisen tiedon ääneksi ja 

välittää sen puhelinverkkoa pitkin paikasta toiseen
Y

modeemin kautta käytettävä palvelu Dial-in Service 

Tapa tarjota tietokonejärjestelmien tai verkkojen 

käyttömahdollisuus televerkon kautta. Tietokone 

käyttää modeemia tehdäkseen puhelinsoiton toiselle 

modeemille, joka puolestaan tarjoaa 

"verkkoonpääsypalvelun". Ks. myös: PPP.

Y

modulaarinen modular Y

modulaatiopyörä mod wheel äänitermi Y

modulaattori modulator Y

modulointi modulation Y

modulointinopeus baud rate Y

moduuli module
Olio-ohjelmointi, toiminnallinen itsenäinen osa, 

kokonaisuus
Y

moduulikaavio module graph Y

moduulikieli module language Y

moitteeton (käytökseltään) klanderfri GEN

molemmat uterque GEN

molemminpuolinen liitos full join tietokannat Y

molemminpuolinen tulostus duplex printing paperin Y

molempien poika bådas son bådas son b.s. GEN

molempien tytär bådas dotter bådas dotter b.d. GEN

mollaaminen bashing ylilyövä arvostelu Y

monen käyttäjän multiuser Y

monen käyttäjän järjestelmä multi-user Y

monen sanan tarkkuus multiple precision Y

monenkeskinen multilateral Y

monentaa multiply Y

monentaa reproduce Y

monesti often Y

moni- multiple Y

moniajo MultiFinder moniajo käyttöjärjestelmä ennen MAC systeemi 7.0 Y

moniajo multiprocessing tietokoneessa voi olla yhtäaikaa useita ohjelmia auki Y

moniajo multiprogramming Y

moniajo multitasking tietokoneessa voi olla yhtäaikaa useita ohjelmia auki Y

moniajokäyttöjärjestelmä multiprocessing operating system Y

moniarvoinen riippuvuus multivalued dependency MVD, relaatiotietokannat Y

moniasiakirjaliittymä multiple-document interface Y

monihaarainen mulidrop Y

monijoukko multiset Y

Monijärjestelmäoperaattori Multiple System Operator MSO Y

monikanava multichannel Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 237 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

monikanava multiplexer channel Y

monikanavainen raita multi-channel track äänitermi Y

monikerroksinen multilayer Y

monikerroskytkin multilayer switch verkkotermi Y

monikerta multiple moninkertainen kopio Y

monikertakirjoitin multipass printer Y

monikko row Y

monikko tuple relaatiotietokannat Y

monikulmio polygon Y

monikäsitteinen tiedostonimi ambiguous filename Y

monikäsittely multiprogramming Y

monikäyttäjä multiuser Y

monikäyttäjäkone multiple access computer Y

monikäyttöpaikka multibay Y

moniluokitus multiple classification Olio-ohjelmointi Y

monilähetys multicast
verkkotermi, tiedonsiirtotapa, jossa useampia 

vastaanottajia
Y

monilävistys multiple punch Y

monimedia multimedia

digitaalinen ja teoksellinen tuote, jossa on yhdistetty 

tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatiota, tietoliikennettä, 

tietokantoja ja videokuvaa ja joka on vuorovaikutteinen

Y

monimediasanoma multimedia message Y

monimediatietokone multimedia computer Y

monimuoto- multimodal Y

monimuotoinen complex Y

monimuotoisuus polymorfism
Olio-ohjelmointi, eri luokkien kyky vastata samaan 

viestiin eri tuloksella
Y

monimuotoisuus polymorphism

Olio-ohjelmointi, eri luokkien kyky vastata samaan 

viestiin tai palvelupyyntöön, palvelun sisältö määräytyy 

vasta ohjelman suorituksen aikana

Y

monimuotokuitu multi mode fiber verkkotermi, valokaapeli Y

monimuotokuitu multi mode fibre verkkotermi, valokaapeli Y

monimuotoliittymä multimodal interface Y

monimutkainen complex Y

monimutkaisuus complexity Y

moninainen multiple moninkertainen kopio Y

moninaisuus complexity Y

moninimisyys aliasing Y

moniosoitevalinta multiaddress calling Y

monipalapaketti multichip package Y
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moniperintä multiple inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii ominaisuuksia useilta 

yliluokilta
Y

moniperiytyminen multiple inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii ominaisuuksia useilta 

yliluokilta
Y

monipiste-monipiste-yhteys multipoint-multipoint connection Tietoliikenne Y

monipiste-monipiste-yhteys multipoint-to-multipoint Tietoliikenne Y

monipiste-piste-yhteys multipoint-to-point Tietoliikenne Y

monipisteyhteys multidrop connection Y

monipisteyhteys multipoint connection Y

moniporttitoistin hub

lähiverkon aktiivilaite, joka yhdistää työasemat ja 

palvelimet toisiinsa, tähtimäisen verkon fyysinen 

päätelaitteiden kytkentälaite

Y

moniposti multimedia mail Y

monipostitus crossposting Y

moniprosessorikone multiprocessor Y

Moniprotokolla-tunnistekytkentä Multiprotocol Label Switching MPLS, Tietoliikenne Y

monisanainen verbose Y

monisivuinen multiple-page Y

monistaa duplicate levykkeitä Y

monistaa multiply Y

monistaa replicate Y

monistaminen duplication levykkeiden Y

monistus duplication levykkeiden Y

monistus replication Y

monistus replicator Y

monistuskone duplicator levykkeiden Y

monisuoritinkone multiprocessor Y

monisäikeinen multithread Y

monisäikeinen multithreaded Y

monisäikeiskäsittely multithreading Y

monitaajuus- multifrequency Y

monitaajuus monitori multisync Y

monitaajuusmonitori multiscanning monitor Y

monitaso multilevel Y

monitehtävöidä multitask Y

monitehtävöinti multitasking laitteistotason Y

monitehtävöintiohjelma multitasker Y

monitieto multimedia

digitaalinen ja teoksellinen tuote, jossa on yhdistetty 

tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatiota, tietoliikennettä, 

tietokantoja ja videokuvaa ja joka on vuorovaikutteinen

Y

monitoimi multifunction Y
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monitoimi multipurpose Y

monitoiminen multifunction Y

monitoiminen multipurpose Y

monitoimiohjelma integrated package Y

monitoimiohjelma integrated program Y

monitoimiohjelma integrated software Y

monitoimittaja multivendor Y

moniulotteinen multidimensional Y

moniulotteinen tietokanta multidimensional database MDD Y

moniulotteinen tietovarasto dimensional data warehouse Y

monivaihelajittelu polyphase sort Y

moniviiva polyline murtoviiva Y

moniääninen polyphone äänitermi Y

monoliittipiiri monolithic circuit Y

moodi mode
Tilastomatematiikka, se muuttujan arvo, joka on 

aineistossa yleisin
Y

moodidialogi modal dialog
valtaa näytön, eli ei voi ohittaa ilman OK tai Peruuta 

painallusta
Y

mooditon modeless Y

moottori engine Y

morsiuspuku brudskrud GEN

morsiusteltta vigningshimmel GEN

MOSAIC MOSAIC

Alkuperäinen graafinen WWW-selausohjelma, joka oli 

ensimmäinen aidosti graafinen ohjelma Internetin 

käyttöön ja joka toi omalta osaltaan Internettiä 

lähemässä peruskäyttäjää. 

Y

Mosaic-selain Mosaic-browser

NCSA:n (National Center for Supercomputing 

Applications) luoma ensimmäinen selain, joka oli 

pitkään selainten standardi.

Y

mosaiikkimerkki alphamosaic character Y

motiiviselitys motive explanation
Tiede, ihmisen toiminnan selittäminen viittaamalla 

hänen toimintansa tarkoitukseen
Y

Mozilla-selain Mozilla-browser Internet-selain. kts. selain. Y

MPC, MULTIMEDIA PC MPC, MULTIMEDIA PC

Standardi, joka kertoo mitä teknisiä vaatimuksia mikron 

pitää täyttää jotta Windowsille tehdyt 

multimediasovellukset toimisivat siinä. Asettaa 

perusvaatimukset prosessorin teholle, muistin määrälle 

sekä CD-ROM-asemalle ja äänikortille. Määrityksestä on 

olemassa uusia versioita. 

Y

MPEG MPEG 
Motion Picture Expert Group. Videon kompressointi eli 

pakkausmenetelmä. 
Y
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MPEG-2 MPEG-2
Tisrck c is en j asyvyisenW kuvan kom p r essoin tijd 

rjesteIm d 
Y

MRCI, MICROSOFT REAL-TIME 

COMPRESSION INTERFACE

MRCI, MICROSOFT REAL-TIME 

COMPRESSION INTERFACE

MicroSoftin tammikuussa 1993 julkistama rajapinta 

dynaamiseen tiedon pakkaukseen. Alunperin kehitelty 

DoubleSpace-levyntuplaajaa varten, mutta voidaan 

myös käyttää esimerkiksi lähiverkoissa ja modeemeissa. 

Y

MRIN, ei käännetä (mrin = marriage record 

index number) 
mrin GEN

MS-DOS, DOS, "dossi" MS-DOS

Microsoftin PC-mikroille kehittämä tekstipohjainen 

käyttöjärjestelmä. Toimii myös vanhan Windows 3 -

käyttöliittymän alustana. Uudemmissa Windows-

järjestelmissä on edelleen MS-DOS-kehote tai MS-DOS 

prompt, jonka avulla voidaan suorittaa vanhoja DOS-

järjestelmälle tehtyjä ohjelmia. Windows NT, 2000 ja XP 

-järjestelmissä MSDOS-suoritustilaa ei kuitenkaan enää 

ole vaan samannäköinen komentoikkuna. 

Y

Mt MB megatavu = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua Y

Mt megabyte MB = megatavu = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua Y

MTBF MTBF

Mean Time Between Failure. Laiteen keskimääräinen 

vikaantumisväli, ilmoitetaan tunteina. Esimerkiksi 

kovalevyjen yhteydessä tämä luku kertoo jotain 

kovalevyn laadusta. 

Y

MUD, MULTI-USER DUNGEON MUD, MULTI-USER DUNGEON
Internetissä tai boksissa toimiva seikkailupeliohjelma, 

jolla voi olla useita samanaikaisia pelaajia. 
Y

muiden sovellusten osuus idle sensitivity Y

muisti memory
levyke, kiintolevy tai esim. muistipiiri, johon tieto siirtää 

tallennettavaksi tai käsiteltäväksi.
Y

muisti storage -laite Y

muisti store Y

muisti ei riitä insufficient memory Y

muistia syövä memory-hungry käyttöjärjestelmä ym Y

muistialkio storage cell pienin muistin osa, joka on varustettu osoitteella Y

muistialue memory area Y

muistialue storage area Y

muistialue storage space Y

muistiavaruus address space Y

muistiinpano annotation Y

muistiinpano minute Y

muistijakso storage cycle Y

muistijono mnemonic ohjelmakoodin luettavuutta parantava symbolijono Y
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muistikartta memory map
graafinen kaavio, josta selviää, kuinka muisti on jaettu 

eri käyttötarkoituksiin
Y

muistikarttanäyttö memory-mapped display Y

muistikas mnemonic Y

muistikirja note book Y

muistikirja notebook Y

muistikirjamikro notebook micro computer Y

muistikortti memory board Y

muistikortti memory card Y

muistilaajennus memory extension Y

muistilaite storage device Y

muistilehtiö notepad Y

muistilista check list Y

muistilohko block of memory Y

muistilohko memory block Y

muistilohko storage block Y

muistiluku carry Y

muistilukubitti carry bit Y

muistilukulippu carry flag Y

muistimalli memory model Y

muistimoduli memory bank kerralla laajennettava muistinlisä Y

muistimodulien vaihdanta bank switching Y

muistin allokointi memory allocation muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten Y

muistin lomittaminen memory interleaving muistin tehostamistapa Y

muistin päivitys memory upgrade Y

muistin sivutus memory paging Y

muistin suojaus memory protection Y

muistin syöjä memory hog paljon RAM-muistia vaativa ohjelma Y

muistin täydentäminen memory backfill
lisäkorttimuistin käyttäminen perus-RAM-muistin 

täydentäjänä
Y

muistin vedostaminen dumping Y

muistin yhteiskäyttö memory sharing eri prosessien kesken Y

muistinhallinta memory handling Y

muistinhallinta memory management
käytössä olevan työmuistin tehokas ja 

tarkoituksenmukainen käyttö.
Y

muistinhallinta memory manager Y

muistinhallintaohjelma memory management software Y

muistinhallintaohjelma memory manager
ohjelma, jolla työmuistin muistialueita varataan ja 

käytetään.
Y

muistinhallintayksikkö memory management unit MMU Y

muistinhallintayksikkö memory-management unit MMU Y

muistinkuva core image Y
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muistinlaajennus memory expansion Y

muistinlaajennuskortti memory-expansion board Y

muistinlaajentaja memory extender Y

muistinsuojaus storage protection Y

muistinumero carry digit Y

muistinvarainen memory resident

työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä latautuva 

taustalla toimiva ohjelma (TSR), esim. virustorjuntaa 

valvova ohjelma.

Y

muistinvarainen terminate and stay resident

TSR, työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä 

latautuva taustalla toimiva ohjelma, esim. 

virustorjuntaa valvova ohjelma

Y

muistinvaraisohjelma terminate and stay resident program

TSR, työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä 

latautuva taustalla toimiva ohjelma, esim. 

virustorjuntaa valvova ohjelma

Y

muistinvaraus memory allocation muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten Y

muistinvaraus memory reservation Olio-ohjelmointi, kts. dynaaminen muistinvaraus Y

muistinvaraus storage allocation Y

muistio memo Y

muistio notepad Y

muistio promemoria promemoria PM GEN

muistio / muistiinpano Notes GEN

muistiolaatuinen memo quality Y

muistiolaatuinen near letter quality NLQ matriisikirjoittimen keskilaatu Y

muistiosoite memory address tiedon paikkaa muistissa osoittava merkintä. Y

muistiosoitteiden sijoittelu memory mapping Y

muistiosoitteiden uudelleensijoittelu memory remapping Y

muistiosoitteidenluonti memory-address generation Y

muistiotiedosto memo file tietokantaohjelman Y

muistipaikka memory location Y

muistipaikka storage cell pienin muistin osa, joka on varustettu osoitteella Y

muistipaikka storage location Y

muistipankki bank Y

muistipankki memory bank kerralla laajennettava muistinlisä Y

muistipuskuri buffer
muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen 

jatkokäsittelyä
Y

muistirekisteri memory register Y

muistiresidenssi ohjelmat TSR varaavat muistia ja jäävät odottamaan vuoroaan Y

muistisegmentti memory segment Y

muistissa in-memory kääntää Y

muistissa oleva in-memory ohjelmakoodi Y

muistissa tapahtuva in-memory kääntäminen Y
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muistissakäynti memory access
muistin johonkin osaan kohdistuva luku- ja/tai 

kirjoitusoperaatio
Y

muistissapysyvä ohjelma memory-resident program

työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä latautuva 

taustalla toimiva ohjelma (TSR), esim. virustorjuntaa 

valvova ohjelma

Y

muistissapysyvä ohjelma popup program

työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä latautuva 

taustalla toimiva ohjelma (TSR), esim. virustorjuntaa 

valvova ohjelma

Y

muistissapysyvä ohjelma terminate-and-stay resident program

TSR, työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä 

latautuva taustalla toimiva ohjelma, esim. 

virustorjuntaa valvova ohjelma

Y

muistista ur minnet GEN

muistista poistaminen deinstallation tsr ohjelman Y

muistista poistaminen unload poistaa muistinvaraisohjelma muistista Y

muistitarjonta memory service Y

muistitila memory space Y

muistitila storage space Y

muistivaatimukset memory requirements ohjelman Y

muistivedos core dump Y

muistivedos dump Y

muistivedos storage dump Y

muistivuoto memory leak Y

muistokirjoitus minnesdväde GEN

muistomerkin annettu paikka datus locus monumentis minnesvårdens givna plats d.l.m GEN

muistoraha skådemynt GEN

muistosanat, muistokirjoitus, 

kuolinilmoitus 
Obituary GEN

muistuta snooze GEN

muistuttaa simulate Y

muistutus comment Y

muitsinvapautus garbage collection
Olio-ohjelmointi, keskusmuistin puhdistaminen 

hyödyttömästä informaatiosta
Y

mukaan lukien inclusive inklusive incl GEN

mukana seuraava levyke companion disk Y

mukauta customize Y

mukauta Customize GEN

mukautettu Custom GEN

mukauttaa accommodate Y

mukauttaa customize Y

mukauttaminen personalisation
käyttöliittymän tai laitteen ulkoasun muokkaaminen 

tiettyä käyttäjää varten
Y
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mukauttaminen personalization
käyttöliittymän tai laitteen ulkoasun muokkaaminen 

tiettyä käyttäjää varten
Y

mukautuminen adaptation Y

mukautuva adaptive Y

mukautuva compliant Y

mukautuva self-adapting Y

mukautuva opetusohjelma adaptive program Y

mukava ja hyödyllinen convenience Y

mukavuus comfort Y

multarahat mullpengar GEN

multimedia multimedia

digitaalinen ja teoksellinen tuote, jossa on yhdistetty 

tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatiota, tietoliikennettä, 

tietokantoja ja videokuvaa ja joka on vuorovaikutteinen

Y

Multimedia Multimedia

Periaatteessa sana tarkoittaa aineistoa, joka koostuu 

kahdesta tai useammasta viestinnän muodosta kuten 

tekstistä, grafiikasta, kuvasta ja äänestä siten, ettei 

niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi. 

Käytännössä multimedialla tarkoitetaan jotain, jossa on 

ainakin kuvaa mukana. Mainoskielessä esim. 

multimediamikro ei yleensä tarkoita muuta kuin, että 

laitteessa on mukana CD -ROM -laite ja äänikortti.

Y

multimediaohjelma multimedia sofware kasvatustiede Y

multimediatietokone multimedia computer Y

munapää dickhead Hymiö:    8==D tai 8===> Y

munkkirinkilä doughnut keittotaito ja  tuplaympyrä Y

muodollinen määritys formal specification Y

muodollinen parametri formal parameter Y

muodollisuuden aste degree of formality Olio-ohjelmointi Y

muodollisuus formality Y

muodon vuoksi pro forma GEN

muodonmuutos deformation Y

muodonmääritys format string Y

muodonmääritys picture Y

muodosta tapahtuma build event Y

muodostaa compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

muodostaa generate Y

muodostaja constructor Y

muodostin builder Y

muodostin constructor
Olio-ohjelmointi, operaatio, jonka avulla alustetaan 

luokan ilmentymät
Y

muodostua develop Y
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muodot shapes Y

muokata break Y

muokata compile Y

muokata edit
ohjelman tai tekstin kirjoittaminen ja korjailu 

kuvaruudulla
Y

muokata massage tietoja Y

muokata modify Y

muokata, viljellä uppbruka GEN

muokattavuus modifability Y

muokattu modified Y

muokattu viimeksi last modification Y

muokkaa edit Y

muokkaa  (huom. esim. edit mother = 

muokkaa äidin tietoja / ei muokkaa äitiä) 
Edit GEN

muokkaa tietoa edit data Y

muokkaaminen sallittu allow edits Y

muokkaus editing Y

muokkaus modification Y

muokkausaalto modulator wave äänitermi Y

muokkausnäppäin editing key Y

muokkausohjelma editor ed. kirjoitusohjelma Y

muokkausohjelma text editor Y

muokkausruutu text box Y

muokkaustila edit mode Y

muona kost, kåst GEN

muonatorppari spannmålstorpare spannmålstorpare spt GEN

muonatorppari spannmålstorpare spannmålstorpare Stp. GEN

muoti fashion Y

muoto figure Y

muoto format tiedontallennus Y

muoto frame Y

muoto shape Y

muoto, tyyppi format GEN

muotoilematon teksti unformatted text Y

muotoilla design Y

muotoilla edit Y

muotoilla format tekstiä Y

muotoilla tekstiä format text Y

muotoilla uudelleen reformat Y

muotoiltavissa editable Y

muotoiltu formatted Y

muotoiltu tekstimuoto rich text format RTF Y
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muotoilu deformation Y

muotoilu design Y

muotoilu edit Y

muotoilu editing Y

muotoilu format tekstin Y

muotoilu formatting tekstin Y

muotoilu modification Y

muotoilu formatting GEN

muotoilukoodi formatting code tekstin Y

muotoilukoodi tag Y

muotoilumerkki format character Y

muotoilumerkki format effector Y

muotoilumerkki formatting character Y

muotoilumääritys format specification Y

muotoilumääritys format string Y

muotoilun mallisana edit control word Y

muotoiluoperaatio formatting operation tekstin Y

muotoilurivi format bar Y

muotokuva portrait pystysivu Y

muotolause format statement Y

muotosääntö syntax
ohjelmointikielen ja komentojen rakennetta määräävä 

muotosääntö
Y

muotovirhe syntax error ohjelmavirhe Y

muotti die koho- Y

muotti shape Y

murhe trouble Y

murre dialect ohjelmointikielen Y

murtaa breach Y

murtaa break Y

murtaa crack kopiosuojaus, salaus Y

murtautua break Y

murtautua crack Y

murtautuja cracker tietojärjestelmiin- Y

murteellinen dialectal Y

murto breach Y

murto- fractional murtoluku Y

murtoluku fraction Y

murto-osa fraction Y

murtoviiva angled line Y

murtoviiva polyline Y

murtua break Y

murtua crack Y
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murtunut nenä broken nose Hymiö:    :^ ) Y

muserrus, ruhjouma krossning GEN

Musiikin pakkaustekniikka, MP3 MPEG-1 Audio Layer III

Musiikin pakkaustekniikka, jolla tiedoston kokoa 

voidaan pienentää noin kymmenesosaan 

alkuperäisestä. Pakkaaminen tapahtuu siten, että 

äänitiedostosta poistetaan ns. kerrannaistaajuudet, 

joita ihmiskorva ei kuule.

Y

musiikkilaitteiden digitaalinen liitäntä MIDI
äänenkäsittely, liitäntä, jolla musiikkilaitteet 

kommunikoivat keskenään
Y

musiikkilaitteiden digitaalinen liitäntä musical instrument digital interface MIDI Y

musta laatikko black box Y

mustalainen, romani zigenare zigenare zig GEN

mustasilmä black eye Hymiö:    ?-) Y

mustavalkoinen monochrome Y

muste ink Y

mustesuihkukirjoitin ink jet printer muste suihkutetaan suuttimen läpi paperille Y

MUSTESUIHKUKIRJOITIN, BUBBLE JET 

PRINTER
ink jet printer

Mustesuihkukirjoitin perustuu mustekasettiin, josta 

pieniä mustepisaroita suihkuttamalla muodostetaan 

kirjaimia tai kuvia. Tällä menetelmällä saavutetaan 

yleensä noin 300-360 DPI tarkkuus. Värimustesva 

versio, joka on tarkoitettu normaalista PC-tietokoneista 

poikkeavien laitteiden käyttöliittymäksi. 

Y

mustesuihkutulostin ink jet printer muste suihkutetaan suuttimen läpi paperille Y

mutka offset AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja Y

mutkaton simple Y

mutruhuulet pursed lips Hymiö:    :-" Y

muu other Y

muu mahdollisuus alternative ALT -näppäin, vaihtaa tasoa Y

muunna convert to Y

muunnettu converted Y

muunnin converter Y

muunnin modem

laite, jonka avulla tietokone voidaan kytkeä 

puhelinverkkoon ja sen välityksellä muihin 

tietokoneisiin

Y

muunnin modulator Y

muunnin transformer Y

muunnos conversion Y

muunnos deformation Y

muunnos thunking Y

muunnos variation Y

muunnosanalyysi transform analysis Y

muunnoslaite converter Y
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muunnospalvelin data conversion server Y

muunnostaulu translation table Y

muuntaa cast Y

muuntaa convert Y

muuntaa modify Y

muuntaa transform Y

muuntaa translate Y

muuntaa typecast Y

muuntaa osoittimen tietotyyppi typecast a pointer Y

muuntaja converter Y

muuntaja transformer Y

muuntaja translator
ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisesta 

ohjelmointikielestä konekieleen
Y

muuntaja numeerisesta analogiseen digital to analog converter DAC Y

muuntaminen conversion Y

muuntaminen modification Y

muuntelu manipulation Y

muuntotaulukko conversion chart Y

muuntotaulukko conversion table Y

muuntuva variable Y

muuta change Y

muuta kokoa size Y

muuta lähde change source Y

muuten by the way BTW Y

muuten oh, by the way OBTW Y

muutettu modified Y

muutoksen valvonta change control Olio-ohjelmointi Y

muutos change Y

muutos differential Y

muutos modification laitteessa ym Y

muutos permutation Y

muutos update Y

muutos variation Y

muutosrajoite dynamic constraint Y

muutossääntö update rule Y

muutostiedosto differential file Y

muuttaa alter Y

muuttaa change Y

muuttaa convert Y

muuttaa localise Engl, näppäimistö ym markkina-alueen kielelle Y

muuttaa localize näppäimistö ym markkina-alueen kielelle Y

muuttaa modify tiedostoa ym Y
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muuttaa move siirtää valitut objektit Y

muuttaa remove Y

muuttaa shift muuttaa parametrejä komentojonossa Y

muuttaa transform Y

muuttaa update Y

muuttaa desimaaliluvuksi decimalize Y

muuttaa ikkunan kokoa resize a window Y

muuttaa ikoniksi iconize Y

muuttaa kokoa resize Y

muuttaa koneismuotoiseksi digitize muuntaa lukuarvoksi esim. kuva Y

muuttaa koodisivua chance code page Y

muuttaa mittakaavaa scale Y

muuttaa numeeriseksi digitize muuntaa lukuarvoksi esim. kuva Y

muuttaa näppäimistöä chance console Y

muuttaa pois afflytta avflytta affl GEN

muuttaa rakennetta restructure Y

muuttaa seurakuntaan inflytta flytta till församlingen infl GEN

muuttaja converter Y

muuttaminen conversion Y

muuttaneiden luettelot flyttningslängd GEN

muuttanut flyttad flyttad fl GEN

muuttanut flyttad flyttat ftt GEN

muuttanut accessit, flyttat GEN

muuttanut pois utflyttad utflyttad utfl GEN

muuttanut pois abiit GEN

muutti pois (seurakunnasta) abiit avgick, utflyttade, flyttat (ur församlingen) ab GEN

muutto migration Y

muutto taloon tai seurakuntaan tillflyttning flytta till gården eller församlingen tillfl GEN

muutto taloon tai srk:aan tillflyttning GEN

muuttokirja flyttning betyg flyttningsbetyg fl. b. GEN

muuttokirja flyttning betyg flyttningsbetyg flbet. GEN

muuttokirja flyttning betyg flyttningsbetyg fl. bet. GEN

muuttokirja, (-todistus) flyttningsbetyg GEN

muuttotodistus mukanaan med flyttningsbetyg GEN

muuttua alter Y

muuttua change Y

muuttua jksk fade into hitaasti Y

muuttuja argument matematiikka Y

muuttuja variable
suure jonka arvo voi muuttua suorituksen aikana, 

muuttuja on arvon säilytyspaikka
Y

muuttumaton invariant Y

muuttuva variable Y
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muuttuva tietokanta twinkling database Y

MVS MVS IBM käyttöjärjestelmä Y

mykkä mute vaimenna Y

mykkä stum GEN

mylly, saha kvarn GEN

mylläri möllare mjölnare Möll GEN

Mytrees.com Mytrees.com GEN

myyjä vendor Y

myynti sales Y

myytäviksi tarkoitettujen ohjelmien 

kehittelijä
commercial software developer Y

myytävä ohjelma commercial program Y

myöhemmässä avioliitossa i senare giftet i senare giftet i.s.g GEN

myöhempi posterior GEN

myöhempi senare GEN

myöhempien (osa termistä latter day 

saints) 
latter GEN

myöhäinen advanced Y

myöhäinen serus GEN

myöhäinen sidonta dynamic binding Olio-ohjelmointi Y

myöhäinen sidonta late binding

Olio-ohjelmointi, palvelupyyntöön vastaavan olion 

luokka ja palvelu määräytyy vasta ohjelman suorituksen 

aikana

Y

myöhässä backward Y

myöhästetty deferred Y

myöhästetty käsittely deferred processing
optisen merkintunnistuksen tunnistuskäsittelyn 

tapahtuminen usean sivun skannauksen jälkeen
Y

myöhästyminen delay Y

myönnetty grant Y

myönnetty grant to Y

myöntäminen acknowledgement Y

myöntää acknowledge Y

myöntää grant Y

myöntää recognize Y

myötäjäiset dos inter nuptias GEN

myötäjäiset hemfölgd GEN

myötäjäiset medföljd GEN

myötäjäiset sponsalis GEN

myötäkanava forward channel Y

myötäkanava go channel Y

mäkitupalainen backstugosittare backstugusittare backst GEN

määre attribute attribute element = tietoelementti Y
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määre clause Y

määre modifier Olio-ohjelmointi Y

määre qualifier Y

määrite attribute
jotain asiaa täsmentävä kuvailu, attribute element = 

tietoelementti
Y

määritellä define Y

määritellä uudelleen remap Y

määritellä uudelleen näppäimistön 

näppäimet
remap keyboards keys Y

määritelmä definition Y

määritelmäkieli declarative language Y

määritelmäkieli nonprocedural language Y

määritetty determined Y

määritin identifier ohjelman osan määrittävä merkkijono Y

määritteet attributes Y

määrittele, määritellä specify GEN

määrittelee setting out Y

määrittelemätön unspecified Y

määrittely defining Y

määrittely definition Y

määrittely mapping relaation tai funktion sisällön kuvaus Y

määrittely specification Y

määrittelyjoukko domain matematiikka, funktion Y

määrittelykieli specification language Y

määrittelyvaihe the planning phase Y

määrittäminen identification ID, tieto-olion Y

määrittämätön unspecified Y

määrittää assign Y

määrittää define Y

määrittää determine Y

määrittää diagnostic Y

määrittää identify muuttujat ym Y

määrittää set Y

määrittää vika diagnose Y

määritykset options Y

määritys configure Y

määritys definition Y

määritys determination Y

määritys specification Y

määritä define Y

määrä count Y

määrä measure Y
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määrä quantity taloustiede, ulkomaankaupan asiakirjat Y

määrä rate Y

määräaika date Y

määräaika term Y

määräaikaishuolto scheduled maintenance Y

määräpaikka destination Y

määräpäivä date Y

määrätietoisuus purpose Y

määrätty osio tila explicit partition state Y

määrätty paikka pitch Y

määrätä assign Y

määrätä design Y

määrätä scale Y

määrätä tarkoin specify Y

määräys command Y

määräys directive Y

määräys order Y

määräys rule Y

määrääminen assignment Y

määräävä taulu driving table
Relaatiotietokannan kyselyä suoritettaessa taulu, jonka 

läpikäynti ohjaa suoritusta
Y

n., noin about GEN

n/a (ei käännetä) n/a GEN

n/a n/a GEN

naamio mask Y

naaras-koiras kaapeli female-to-mail cable eri päissä naaras- ja koirasliittimet Y

naarasliitin female connector Y

nahkaselkäinen kirja välskt band GEN

naimaton Unmarried GEN

naimaton ogift ogift o GEN

naimaton ogift ogift og GEN

naimaton caelabs GEN

naimaton coelebens GEN

naimaton ogift GEN

naimaton äktalös GEN

naimaton mies hegnder GEN

naimaton nainen piga GEN

naimaton nuori juvenis GEN

naimattoman tytön kanssa med pigan med ogift flicka mp GEN

naimisissa oleva, mennyt naimisiin gift GEN

nainen female Hymiö:    :-)8- Y

nainen kvinna  kvinna q GEN
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nainen kvinna kvinna qv GEN

nainen kvinna, femina, quinna, qvinna GEN

nainen female GEN

nainen, naiset kvinnfolk kvinnfolk, kvinna qf GEN

nainen, salavuoteudesta rangaistu quinnsperson qp GEN

nainut, naimisissa oleva gift gift g GEN

naispuolinen qvinnkön GEN

naispuolinen avioton notha GEN

naispuolinen kummi kvinnofadder kvinnofadder qf GEN

naisten työvankila, kehruuhuone spinnhus GEN

naksahdus click näppäimen painalluksen ääni Y

naksahtaa click näppäimen painalluksen ääni Y

naksahteleva clicky Y

naksauttaa click napsauttaa, hiiren painikkeen painallus Y

nakuohjelma adult software Y

NAL, "nalli" Novell Application Launcher

Mikroverkon ZENWorks-käyttöympäristön ohjelma, 

joka tarjoaa sovellusohjelmat näkyville. Käynnistyy 

automaattisesti atk-asemien NT-koneilla. 

Y

nano- nano- Y

nanometri nanometer Y

nanotekniikka nanotechnology Y

napa hub Y

napa pivot Excelin kääntöpistetaulukko Y

napata grab kuva Y

napata kuva grab an image Y

napauttaa click napsauttaa, hiiren painikkeen painallus Y

nappausohjelma grabber ohjelma joka ottaa toisen sovelluksen sisältä tietoja Y

nappi button Y

napsahdus click napsautus, hiiren painikkeen painallus Y

napsaus click hiiren painikkeen painallus Y

napsauta Click GEN

napsauta hiiren oikealla right click GEN

napsauta ja kirjoita smart cut and paste Y

napsauttaa click napsauttaa, hiiren painikkeen painallus Y

napsauttaa kahdesti double-click hiiren painikkeen nopea painallus kahdesti Y

napsauttaa kerran single-click hiirellä Y

napsautus click hiiren painikkeen painallus Y

napsautus click on napsauttaa, hiiren painikkeen painallus Y

nasta pin Y
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NAT Network Address Translation

Toimii sovellusten yhdyskäytävänä web-selaimelle, ICQ, 

FTP, Telnet, E-mail, News, Ping ja muille ohjelmille ja 

suojaa sisäverkkoa ulkoverkon käyttäjiltä. NAT on 

yhdessä verkossa käytetyn IP-osoitteen muuntaminen 

toisessa verkossa tunnetuksi IP-osoitteeksi. Toinen 

verkko on ns. sisäverkko ja toinen taas ulkoverkko. 

NATin avulla sisäverkosta pystytään käyttämään 

ulkoverkkoa yhdellä IP-osoitteella.

Y

nauha band Y

nauha ribbon Y

nauha tape Y

nauha-asema streamer
kovalevyn varmuuskopiointiin tarkoitettu 

nauhalevyasema
Y

nauha-asema tape drive Y

nauha-asema tape unit Y

nauhalaite tape device Y

nauhan alku beginning of tape BOT Y

nauhan loppumerkki end of tape marker Y

nauhankuljetin tape transport Y

nauhavarmistusasema tape backup drive Y

nauhavoittoinen tape oriented Y

nauhoittaa record tallentaa Y

nauhuri recorder Y

nauraa lujaa laughing out loud Hymiö:    :-D Y

nauraa makeasti laughing out loud Hymiö:    :-D Y

nauraa ääneen laughing out loud Hymiö:    :-D Y

nauraa ääneen laughs out loud LOL Y

naurava laughing Hymiö:    :-D Y

nauru laugh Hymiö:    :-D Y

nautintaoikeus häfderätt GEN

navetta piika dejpiga ladugårdspiga djp GEN

navigoida navigate Y

navigointi navigation Olio-ohjelmointi Y

navigointi onnistunut navigation complete Y

NC NC

NeivorkC ornputer Päätetietokone joka  on kiintein 

laajakaistaisenve rkonkauttakytkeqr paiveiinkoneeseen  

ja joka lataakaikkisuoritettavat ohjelmatpalvelimelta

Y

NCSA NCSA
 Yhdysvaltalainen projekti suurkoneiden käyttöön 

liittyen
Y

negaatio negation ei -toimitus Y

negaation merkki negation sign Y
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negatiivi invert kuvan vastaväri Y

negatiivinen kuittaus -merkki negative acknowledge character NAK Y

negatiivinen sisennys hanging indent riippuva sisennys Y

neiti mademoiselle fröken Demois GEN

neito ungmö ungmö ung GEN

neito ungmö GEN

neito, neitsyt jungfru ogift (yngre) kvinna, jungfru j GEN

neito, neitsyt jungfru ogift (yngre) kvinna, jungfru jgfru GEN

nelisivuinen four-sided Y

neliö square sq Y

neliönmuotoinen square sq Y

neljännes fjärding fjärding frd GEN

neljännes quadrans GEN

neljännespiste quadrand point ympyrästä Y

neljännysmies, työnjohtaja, -katsoja kvartersman GEN

neljäs normaalimuoto fourth  normal form 4NF, relaatiotietokannat Y

nenä poskella nose out-of-joint Hymiö:    :^ ) Y

nestekide liquid crystal Y

nestekidekirjoitin liquid crystal printer Y

nestekidenäyttö LCD Y

nestekidenäyttö liguid crystal display Y

nestekidenäyttö liquid crystal display LCD Y

NET DDE, VERKKO DDE NET DDE, VERKKO DDE

DDE-tiedonsiirtojärjestelmä, jonka ansioista verkossa 

olevat työasemat voivat vaihtaa tietoja keskenään 

suoraan verkon yli ja ilman, että tietoja pitäisi välillä 

tallentaa levylle. 

Y

NETBIOS NETBIOS
Lisäys tietokoneen normaaliin BIOS-järjestelmään, joka 

mahdollistaa verkkopalveluiden käytön. 
Y

NetBIOS NetBIOS
MS-DOS-mikroissa toimiva ohjelma, joka erottaa 

verkkoa käyttävät ohjelmat laitteistosta.
Y

netiketti netiquette verkkotermi, tietoverkon käytön eettiset ohjeet Y

Netiketti Netiquette
Internetin käyttöä koskeva kokoelma ohjeita ja 

sääntöjä.
Y

Netiketti Net etiquette Verkkokäyttäjän käyttäytymissäännöstö. Kts. netiketti. Y

NETMASK NETMASK

TCP/IP-protokollan asetuksissa oleva kohta, joka jakaa 

IP-osoitteen verkko- ja koneosoitteeksi. Yleisiä arvoja 

ovat 255.255.255.0, jolloin koko viimeinen kahdeksan 

bitin joukko jää koneosoitetta varten (C-luokan verkko), 

tai 255.255.255.254, jolloin on kyse henkilökohtaisesta 

Internet-liittymästä (yksi kone ja sitä varten vain yksi 

bitti). 

Y
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NETSCAPE NETSCAPE

Syksyllä 1994 valmistunut WWW-selausohjelma, joka 

näppärien ominaisuuksiensa ansioista syrjäytti nopeasti 

aiemman käytännön standardin Mosaicin. 

Y

Netscape-selain Netscape-browser
Netscape Communications Corporationin vuonna 1994 

valmistama Internet-selain.
Y

nettietiketti netiquette verkkotermi, tietoverkon käytön eettiset ohjeet Y

nettiosoite Internet address Internet-verkon solmun (työaseman) osoite Y

nettipalvelun tarjoaja Internet service provider ISP palveluja tarjoava organisaatio Y

Nettipäiväkirja, Weblog, blogi Weblog

Nettipäiväkirja, jota voidaan ylläpitää esim. käyttäjän 

kotisivuilla, jolloin kuka tahansa voi käydä sitä 

lukemassa. Lyhennetään usein muotoon "blog".

Y

Network, Verkkojärjestelmä Network

Verkkojärjestelmä, jonka osat on liitetty toisiinsa 

kaapelilla tai puhelinverkon välityksellä lähi- ja 

etäyhteyksien sekä tiedonvaihdon (puhe, videokuva, 

data jne.) mahdollistamiseksi.

Y

neula pin Y

neuroverkko neural net
verkkotermi, tekoälyjärjestelmämalli, matkii 

keskushermostoa
Y

neuroverkko neural network
verkkotermi, tekoälyjärjestelmämalli, matkii 

keskushermostoa
Y

neuvo tip Y

neuvoja about help Y

Newbie, Aloitteleva Internetin käyttäjä Newbie
Aloitteleva Internetin käyttäjä, joka ei osaa lukea esim. 

FAQ-tiedostoja ilman eri kehoitusta.
Y

NEWS NEWS

Internet-verkon tekstipohjainen keskustelujärjestelmä, 

joka koostuu useasta tuhannesta aiheiden mukaan 

järjestetystä keskustelualueesta. Alueelle jäätetyt viestit 

leviävät news- palvelimien kautta muutamassa tunnissa 

kaikkialle maailmaan. 

Y

Newssit, nyyssit NEWS ks. Uutisryhmät Y

NFS
Network File System, file sharing with PCs, 

etc.

NFS on sovellus- ja yhteyskäytöntökokonaisuus, joka 

tarjoaa tavan jakaa tiedostoja klienttien ja palvelimien 

kesken. On olemassa muitakin yhteyskäytäntöjä, jotka 

tarjoavat mahdollisuuden päästä käsiksi tiedostoihin 

verkkojen kautta. Ne tarjoavat samoja toimintoja mutta 

niiltä puuttuu keskinäinen yhteentoimivuus. 

Y

Niche-markkina niche markets
Markrinaakoraja llinen tai erikoistumistava 

ativamarkkina
Y

nide band Y

nide volume vol Y

nielu drain elektroniikka Y

nihdin torppa knekttorp knekttorp kt GEN
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niin then Y

niin kauan kuin while toistetaan niin kauan kuin Y

niin myöhään kuin mahdollista as late as possible projektinhallinta, ALAP Y

niin pian kuin mahdollista as soon as possible projektinhallinta, ASAP Y

niinpä accordingly Y

nikkeli nickel Y

nikkelöity nickel-plated Y

nimellisnopeus nominal speed Y

nimen mukaan by name Y

nimenomainen specific Y

nimettömyyspalvelin anonymity server
palvelin, jonka kautta verkon käyttäjä voi liikkua 

verkossa tuntemattomana
Y

nimetä name tiedosto, resurssi ym Y

nimetä uudelleen rename vaihtaa tiedostonimeä Y

nimetön anonymous anon Y

nimetön no-name Y

nimetön käyttö anonymous use Y

nimetön käyttö unidentified use Y

nimetön tiedonsiirto anonymous FTP Y

nimeä uudelleen, uudelleennimeä rename GEN

nimeämissäännöt naming conventions muuttujien ym Y

nimeämätön lohkoelementti unnamed block Y

nimeään ilmaisematon anonymous anon Y

nimi identifier Y

nimi label levyke Y

nimi name tiedoston ym Y

nimi nomen namn n GEN

nimi namn, nomen GEN

nimi tuntematon nomen nescio namnet obekant N.N. GEN

nimike title Y

nimikirjain initial projektinhallinta Y

nimikirjoitus signature Y

nimilappu label ohjelmointi, eräajotiedostot Y

nimilappu tag attribute tag on attribuutti nimi; ladontamalli Y

nimilipuke tag attribute tag on attribuutti nimi; ladontamalli Y

nimilyhenne initial projektinhallinta Y

nimipalvelimen osoite name server address verkkotermi Y

nimipalvelin DNS server

palvelin, jonka avulla saadaan selville, mistä IP-

osoitteesta tiettyä verkko-osoitetta vastaava tiedosto 

on löydettävissä

Y
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nimipalvelin domain name server

verkkotermi, palvelin, jonka avulla saadaan selville, 

mistä IP-osoitteesta tiettyä verkko-osoitetta vastaava 

tiedosto on löydettävissä

Y

nimipalvelin name server

verkkotermi, palvelin, jonka avulla saadaan selville, 

mistä IP-osoitteesta tiettyä verkko-osoitetta vastaava 

tiedosto on löydettävissä

Y

NIMIPALVELIN, DOMAIN NAME SERVER domain name server

Lähiverkossa oleva kone, joka pitää kirjaa verkon 

numeerisia Ip- osoitteita vastaavista symboolisista 

nimistä. 

Y

nimipalvelu name service
verkkotermi, muuttaa URL-osoitteet numeerisiksi IP-

osoitteiksi
Y

Nimipalvelu, DNS Domain Name System/Service (DNS)

Nimipalvelu, joka yhdistää koneiden nimet (domain) ja 

IP-osoitteet. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse tietää 

koneen IP-numeroa, vaan pelkkä nimi kuten 

www.internetopas.com riittää. DNS-nimipalvelin 

(Domain Name Server) pitää kirjaa verkon (Internetin) 

numeerista IP-osoitteita vastaavista nimistä ja palauttaa 

asiakkaalle nimeä vastaavan koneiden ymmärtämän IP-

osoitteen. Nimipalvelin ohjaa kyselyt tai postit oikeaan 

osoitteeseen.

Y

nimiparametri name parameter Y

nimipastori (varapastorin arvonimen 

saanut)
honorarius pastor vice pastor

honor.pas

t.
GEN

nimirovasti (rovastin arvonimen saanut) honorarius praepositus prost (fått prosttitel)
honor.pra

ep.
GEN

nimirovasti (rovastin arvonimen saanut) praepositi honarius namnprost (fått prosttitel)
praep.hon

or.
GEN

nimismiehenpuustelli länsmansboställe länsmansboställe lmbost GEN

nimismies länsman länsman länsm GEN

nimismies kronolänsman krlänsm GEN

nimittäin scilicet nämligen sc GEN

nimittäin scilicet nämligen scil GEN

nimittäin scilicet GEN

nimittää call Y

nimittää name Y

nimiö label levyke Y

nimiöidä label Y

niputettu yhteys link aggregation verkkotermi Y

nirso finicky ohjelma Y

nivoamaton näyttö noninterlaced diplay Y

nivomaton näyttö non-interlaced diplay Y

nivonta interlacing Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 259 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

nivottu interlaced näyttö ym Y

nivottu näyttö interlaced display
näytön joka toista pystyriviä virkistetään 

vuorovirkistyskerroilla
Y

NMT NMT

NioicrcM obile Telephoneyh teispohjoismainenana 

loginenmatkaviestinstandardijosa on ciemassaversiot ja 

MHza lueilla

Y

NNTP NNTP

Network News Transfer Protocol. News-viestien 

maailmanlaajuiseen välitykseen ja jakeluun tarkoitettu 

protokolla, jonka ansiosta viestit leviävät hallitusti 

koneesta toiseen. 

Y

noin about Y

noin approximately approx Y

nolla null tuntematon arvo, jota ei ole vielä määritelty Y

nolla zero Y

nolla poikkiviivalla slashed zero Ø Y

nolla-arvot zero values Y

nollahypoteesi null hypothesis

Tilastomatematiikka, olettamus, että otoksesta havaittu 

säännönmukaisuus on vain sattuman aiheuttama eikä 

ole voimassa perusjoukossa

Y

nollalla jakaminen zero divide Y

nollamerkki null character ASCII 0 Y

nollamerkkijono null string olematon merkkijono jossa ei ole yhtään merkkiä Y

nollamodeemikaapeli null modem cabel Y

nollamodeemikaapeli null-modem cabel Y

nollasta poikkeava nonzero arvo ym Y

nollasta poikkeava arvo nonzero value Y

nollasta poikkeava häiriökoodi nonzero error code Y

nollata clear Y

nollata reset bitin ym Y

nollata zero Y

nollata bitti clear a bit Y

nollaus reset bitin ym Y

nopea fast ohjelmakoodi Y

nopea high-speed tietoliikenne ym Y

nopea quick Y

nopea vieritys fast scroll Y

nopeuden sovittaminen rate adaptation Y

nopeus rate Y

nopeus speed Y

nopeus velo Y

nopeus velocity äänitermi Y

nopeuttaa accelerate Y
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nopeutuminen acceleration Y

normaali medium fontti Y

normaali normal Y

normaalimuoto normal form
tietojen rakenne, joka täyttää relaatiomallissa asetetut 

vaatimukset
Y

normaalimuotoinen normalized Y

normaalinäyttö normal display Y

normaalisointi normalization tietokannan tietojen saattaminen normaalimuotoon Y

normaalistaminen normalization Relaatitietokannat Y

normaalisuudesta tinkiminen denormalization Y

normaalitiheyksinen levyke low density disk Y

normalisoimaton muoto unnormalized form
UNF, relaatiotietokannat, relaatiokaava, jossa esiintyy 

moniarvoisia attribuutteja
Y

normalisointi normalization relaatitietokannat, Olio-ohjelmointi Y

normi standard std Y

nostaa add Y

nostaa hoist Y

nostaa mount ylös esimerkiksi levy Y

nostaa pick up Y

nostaa tasoa upgrade Y

nostaa ylös levy mount a disk Y

nosto hoist Y

nostoväki landtvärn GEN

notaari trusted third party TTP Y

notaaripalvelin authentication server Y

notarointi notarization Y

nouseva ascending Y

nouseva järjestys ascending order tietojen lajittelujärjestys Y

nouseva osa ascender
kirjapainotekniikassa kirjaimen se osa joka ylittää 

pienen x-kirjaimen
Y

nousu advance Y

nousu attack äänitermi Y

nousu increment Y

nousuaika attack time Y

noutaa download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

noutaa fetch tavu Y

noutaa pick up Y

noutaa retrieve Y

nouto fetch Y
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noutokertojen määrä hit rate

lukuarvo, joka ilmaisee kuinka monta kertaa WWW-

sivutiedosto tai sivun osan muodostava tiedosto on 

ladattu katseltavaksi selaimella

Y

noutokertojen määrä hit ratio

lukuarvo, joka ilmaisee kuinka monta kertaa WWW-

sivutiedosto tai sivun osan muodostava tiedosto on 

ladattu katseltavaksi selaimella

Y

noutokohdistin fetch-only cursor Y

noutosuunta fetch orientation Y

Novell-verkko Novell Application Launcher ks. Mikroverkko Y

NPU arithmetic processor
Aritmetiikka suoritin. Erityisesti liukuluku eli 

reaalilukulaskentaan kehitetty mikroprosessori. 
Y

nro tai id id GEN

NS4 NS4 

Netscape Navigator-selaimen nelosversio. Selaimen voi 

imuroida eli siirtää tietokoneeseensa ilmaiseksi 

internetistä. Muita käytettyjä selaimia ovat vaikkapa 

Internet Explorer ja Opera. 

Y

NT NT 

Microsoft Windows NT -käyttöjärjestelmä. Muistuttaa 

ulkoisesti kovasti kotikäyttäjien suosimia Windows 95, 

98 ja ME -järjestelmiä, mutta sisältää mm. paremmat 

suojausominaisuudet. Windows 2000 ja XP ovat NT-

järjestelmän seuraajia. Yliopistolla käytetään Windows 

NT -työasemia runsaasti mikroverkon ZENWorks-

käyttöympäristön kanssa atk-asemilla ja mikroluokissa. 

ks. myös Windows 

Y

NTFS, NT FILE SYSTEM NTFS, NT FILE SYSTEM

Windows NT:n tiedostojärjestelmä, joka pohjautuu 

HPFS- järjestelmään, mutta tarjoaa lisäksi Unicode-

tiedostonimet, USA:n hallituksen normit täyttävät 

tietoturvapiirteet sekä paremman toipumisen 

virhetilanteissa. 

Y

NTP, NETWORK TIME PROTOCOL NTP, NETWORK TIME PROTOCOL
Internetissä käytettävä protokolla, joka synkronoi 

tietokoneiden kellot täsmälleen oikeaan aikaan. 
Y

nuhde, varoitus admonitum förebråelse, varning adm GEN

nuhteeton oklanderlig oklanderlig okl GEN

nukkua sleeping Hymiö:    |-) Y

nukkunut rauhallisesti pois beatus mortis in Christi GEN

null-merkki null character NUL = tyhjä tuntematon vielä määrittelemätön arvo Y

numeerinen digital numeromuodossa oleva Y

numeerinen numeric Y

numeerinen kuvankäsittely digital image processing Y

numeerinen merkki numeric character Y

numeerinen monipalveluverkko Integrated Services Digital Network ISDN Y

numeerinen ohjaus computerized numerical control CNC Y
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numeerinen ohjaus numerical control Y

numeerinen signaalinkäsittely digital signal processing DSP Y

numeerinen tietojenkäsittely digital data processing Y

numeerinen tietokone digital computer Y

numeerisesta analogiseen digital-analog D/A, muunnos - Y

numeeristaja digitiser Y

numero character Y

numero copy lehden Y

numero digit Y

numero figure Y

numero number no. Y

numero numeral Y

numero numeric character Y

numero- numeric Y

numeroiden lukitus num lock Y

numeroiden lukitus number lock Y

numerokoodi numeric code Y

numerolevy dial Y

numeromerkki number sign # Y

numeronmurskain number cruncher laskentakone Y

numeronmurskaus number crunching numerojen järsintä laskentakoneella Y

numeronäppäimet numeric keys Y

numeronäppäimistö numeric keypad laskinnäppäimistö Y

numerosormio numeric keyboard Y

numerotaulu dial Y

numerotieto numerical data Y

numerrin digitizer Y

nuolenpää arrowhead Y

nuoli arrow Y

nuoli alas down arrow Y

nuoli oikealle right arrow Y

nuoli vasemmalle left arrow Y

nuoli ylös up arrow Y

nuolinäppäin arrow key Y

nuolinäppäin cursor moving key Y

nuolinäppäin direction key Y

nuoliosoitin arrow pointer Y

nuorempi den yngre den yngre d.y GEN

nuorempi junior junior, den yngre i:r GEN

nuorempi junior junior, den yngre jun. GEN

nuorempi den yngre, junior GEN

nuori isäntä unga bonden unga bonden UB GEN
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nuori isäntä unga bonden unga bonden u. bd. GEN

nuori nainen juvenca GEN

nuorukainen juvencus GEN

nuottiohjelma notation software nuotteja luova ohjelma Y

nuppi knob säätö- Y

nurinpäin oleva huutomerkki spanish open exclamation mark Y

nurinpäin oleva kysymysmerkki spanish open question mark Y

nuuskinta snooping verkkotermi Y

nyky- current Y

nykyinen actual Y

nykyinen current Y

nykyinen current nykyinen Y

nykyinen / tämänhetkinen / tämä .. ei aina 

tarvitse kääntää (current individual = 

henkilö) 

Current GEN

nykyistunto current session Y

nykyrivi current row Y

nykytila present state systeemityö Y

nykyään pro tempore vid denna tid p.t. GEN

näennäinen apparent nopeus, teho Y

näennäis- pseudo Y

näennäis- virtual Y

näennäiskone virtual machine IBM:n käyttöjärjestelmä isoissa koneissa Y

näennäiskone VM IBM:n käyttöjärjestelmä isoissa koneissa Y

näennäiskone järjestelmä virtual machine system Digitalin VAX koneiden käyttöjärjestelmä Y

näennäiskone järjestelmä VMS Digitalin VAX koneiden käyttöjärjestelmä Y

näennäislevy RAM disk Y

näennäislevy virtual disk Y

näennäismuisti virtual memory tietokoneen keskusmuistin jatkamista levymuistilla Y

näennäismuisti virtual storage RAM muistin jatkamista levymuistilla Y

näennäisosoite virtual address Y

näennäisyhteys virtual call Y

näet mitä saat WYSIWYG
What you see is what you get, sen mitä näet sen myös 

saat
Y

nähdä etukäteen preview esikatselu Y

näine suosituksin pro pietate posuit GEN

näkemys outlook Y

näkemys view Y

näkymien nimet views GEN

näkymä outlook Y

näkymä scenery Y
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näkymä view

tietokannassa yhdestä tai useammasta perustaulusta 

muodostettu virtuaalitaulukko, jolla ei ole itsenäistä 

dataa tietokannassa

Y

näkymä virtual table

tietokannassa yhdestä tai useammasta perustaulusta 

muodostettu virtuaalitaulukko, jolla ei ole itsenäistä 

dataa tietokannassa

Y

näkymä / näytä view GEN

näkymän määritys view definition Y

näkyvyys accessibility Olio-ohjelmointi Y

näkyvyys scope Olio-ohjelmointi Y

näkyvyys visibility Olio-ohjelmointi Y

näkyvyysalue scope Y

näkyvyysmääreet visibility modifier Y

näkyvä non-transparent Y

näkyvä opaque Y

näkyvä visible Y

näkö ja tuntu look-and-feel ohjelman Y

näkö- ja äänivihjeet visual and sound cues Y

näköala view Y

näköisesitys visible representation Y

näköisnäyttö WYSIWYG
What you see is what you get, sen mitä näet sen myös 

saat
Y

näköispainos facsimile Y

näköistiedosto image file
tietokoneen kiintolevyn, levyosion tai muun levyn koko 

sisällöstä tehty tiedosto
Y

näkökanta point of view Y

näkökulma phase Y

näköpuhelin videophone Y

näppäillä enter
näppäin vahvistaa usein syötön, tekstinkäsittelyssä 

vaihtaa kappaletta
Y

näppäillä key in Y

näppäillä uudelleen re-enter Y

näppäillä uudelleen rekey Y

näppäillä uudelleen tiedot rekey information Y

näppäily keystroke Y

näppäilysarjat key sequence Y

näppäilytottumukset keystroke habits Y

näppäimen kuori keycap Y

näppäimen kuori keytop Y

näppäimen määrittely key assignment Y

näppäimen määrittely key definition Y

näppäimen määrittely keystroke assignment Y
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näppäimen uudelleenmäärittely key reassignment Y

näppäimen uudelleenmääritys key reassignment Y

näppäimenlyönti keystroke Y

näppäimenpainallus keypress Y

näppäimenpainallus keystroke Y

näppäimet keystrokes Y

näppäimistö keyboard
DOS:ssa KEYB xx, muuttaa näppäimistön 

näppäimistökoodin
Y

näppäimistö keyboard response Y

näppäimistö keypad Y

näppäimistöasetukset keyboard assignments ohjelman Y

näppäimistökaavio keyboard layout Y

näppäimistökiihdytin keyboard accelerator Y

näppäimistökomento keyboard command Y

näppäimistökonventiot keyboard conventions ohjelman Y

näppäimistölukko keyboard lock Y

näppäimistön koodi keyboard code Y

näppäimistön liitin keyboard connector Y

näppäimistön lukitus keyboard lock up Y

näppäimistön toistonopeus typematic rate Y

näppäimistönkäsittelijät keyboard handler ohjelman käsittelyosa Y

näppäimistötoiston viive typematic delay näppäimistötoiston alottamisen odotusaika Y

näppäin button Y

näppäin digital Y

näppäin key Y

näppäin push button Y

näppäinkoodit keyboard scan codes Y

näppäinlukko keylock Y

näppäinmerkinnät keytop markings Y

näppäinmääritys key assignment Y

näppäinmääritys key definition Y

näppäinoikotie a keyboard shortcut Y

näppäinpuskuri keystroke buffer puskurimuisti Y

näppäinsignaalikoodi make code näppäimistön lähettämä koodi näppäintä painettaessa Y

näppäinyhdistelmä a keyboard shortcut Y

näppäinyhdistelmä key combination Y

näppäinyhdistelmä key compination Y

näppäinyhdistelmä keystroke combination Y

näpäyttää click napsauttaa, hiiren painikkeen painallus Y

näpäytys click napsautus, hiiren painikkeen painallus Y

näyte living sample
Suuren relaatiotietokannan tilannetta edustava näyte 

aineistosta
Y
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näyte non-random sample
Tilastomatematiikka, perusjoukosta jollakin perusteella, 

mutta ei satunnaisesti, valittu ryhmä
Y

näyte sample Y

näyte sampling Y

näytetty, esitetty Displayed GEN

näytetty, osoitettu exhiberad uppvisat, företedd exhib GEN

näytettävissä oleva displayable merkki, väri ym Y

näytettävissä oleva merkki displayable character Y

näytettävissä oleva väri displayable colour Y

näytin display Y

näytin video display unit VDU Y

näytin visual display unit VDU Y

näytteenotto sampling Y

näytteenottotaajuus sample rate Y

näytteenottotaajuus sampling rate Y

näytteillä on display Y

näyttelyalue display area Y

Näyttäjä VIEWER

WWW-selausohjelmaan asennettava näyttöohjelma, 

joka esittää WWW- palvelimesta siirretyn tiedoston 

(esimerkiksi kuva, ääni, video tai PostScript -kielinen) 

käyttäjän kuvaruudulla. Erilliset näyttöohjelmat ovat 

tarpeen, koska WWW-järjestelmän tiedostotyyppejä ei 

ole ennalta standardoitu, vaan sivuilla voidaan käyttää 

mitä tahansa tiedostoja. 

Y

näyttäminen viewing Y

näyttämö stage Y

näyttää display Y

näyttää indicate Y

näyttää locate Y

näyttää point Y

näyttää ja tuntuu look-and-feel Y

näyttö display Y

näyttö screen Y

näyttö- video Y

näyttö Display GEN

näyttö screen GEN

näyttöalue display space Y

näyttökiihdytinkortti accelerator board Y

näyttökiihdytinkortti accelerator card Y

näyttökiihdytinkortti graphics accelerator card Y

näyttökirjoituskone display typewriter Y

näyttökorti display card Y
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näyttökortti display adapter Y

näyttökortti display board Y

näyttökortti video board Y

näyttökortti video card Y

näyttökuva display image Y

näyttökuva soft copy Y

näyttölaite display Y

näyttölaite display unit Y

näyttölaite monitor Y

näyttömuisti display memory Y

näyttömuisti screen memory Y

näyttömuisti video memory Y

näyttömuoto display format Y

näyttömääritykset display options Y

näyttöolio control Olio-ohjelmointi Y

näyttöolio display object Y

näyttöolio screen object Y

näyttöpinta display surface Y

näyttöpinta screen Y

näyttöpuskuri display buffer välimuisti Y

näyttöpääte display terminal Y

näyttöpääte VDT Y

näyttöruudun koko screen size Y

näyttöruutu monitor Y

näyttöruutu screen tietokoneen Y

näyttöryhmä display group Y

näyttösarka display area Y

näyttösovitin display adapter Y

näyttösovitinkortti display-adapter board Y

näyttötarkkuus display resolution Y

näyttötulostus display output Y

näyttövalikko screen menu Y

näyttöyksikkö VDU Y

näyttöyksikkö video display unit VDU Y

näyttöyksikkö visual display unit VDU Y

näytä unhide Y

näytä view valikko Y

näytä Unhide GEN

näytä liittämisasetusten painikkeet show paste options buttons Y

näytöllinen screenful Y

näytön kesto display interval Y

näytön puskurimuisti display buffer memory Y
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näytön tulostus print screen PrtSc -näppäin, ruudun valokuvaus Y

näytönjärjestin display manager Y

näytönjärjestin window manager Y

näytönohjain display adapter Y

näytönohjain graphic adapter Y

NÄYTÖNOHJAIN DISPLAY ADAPTER

Mikrotietokoneessa sijaitse osa, jonka avulla 

kirjoitetaan tekstin ja piitteyään kuvat kuvaruudulle. 

Sijaitsee laajennuskorttipaikassa erillisenä korttina tai 

on integroituna emolevylle. 

Y

näytönohjainkortti display adapter card Y

näytönohjainkortti display-adapter board Y

näytönohjainkortti graphic adapter card Y

näytönohjainkortti video card Y

näytönsäästäjä screen saver Y

näytöntyhjennys clear screen  CLS Y

näytös presentation Y

nörtti nerd tietokoneiden käytöstä erittäin innostunut henkilö Y

Nörtti Nerd

Tietokoneen ja internetin kiihkeä käyttäjä, joka on 

kiinnostunut vaalimaan verkon idealistista 

puhdasoppisuutta.

Y

objekti object

Olio-ohjelmointi, kerralla käsiteltävissä oleva 

kokonaisuus, joka sisältää tiedon ja siihen kohdistuvat 

toiminnot eli metodit

Y

objektien selain object browser Y

objektin linkitys ja upotus object linking and embedding OLE-tekniikka Y

objektin pakkaus object packager Y

objektisovellus object application Y

ODBC, OPEN DATABASE CONNECTIVITY ODBC, OPEN DATABASE CONNECTIVITY

MicroSoftin kehittämä tietokantaliittymä, joka on osa 

laajempaa WOSA-määritystä. ODBC tarjoaa yhtenäisen 

rajapinnan eri tietokantaohjelmien käyttöä varten. 

Y

odota wait GEN

odote expectation Y

odottamaton unexpected Y

odotus expectation Y

odotusero difference of expectations Y

odotustila standby Y

odotustila wait state
odotustilan avulla prosessori odottaa jonkin hitaamman 

operaation päätymistä
Y

oersted oersted magneettikentän voiman yksikkö Y

Office-avustaja office assistant Y

Offline Offline Tila, jolloin käyttäjä ei ole yhteydessä verkkoon. Y

oheis- peripheral Y
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oheis- satellite Y

oheis- slave Y

oheishakemisto secondary index Y

oheiskone satellite computer Y

oheislaite accessory Y

oheislaite peripheral Y

oheislaite peripheral device esim. kirjoitin, hiiri tms Y

oheislaitteisto peripheral equipment Y

oheismuisti external storage Y

oheispalvelin peripheral server Y

oheissuoritin coprocessor Y

ohita skip GEN

ohittaa bypass kovalevyohjain ym Y

ohittaa override Y

ohittaa overtake Y

ohittaa pass Y

ohittaa skip Y

ohitus bypass Y

ohitusmenettely bypass procedure Y

ohjain control unit prosessorin ohjainmoduli Y

ohjain controller -laite Y

ohjain driver
oheislaitteiden ja käyttöjärjestelmän välissä oleva 

ohjelma, joka huolehtii oheislaitteen ohjaamisesta
Y

ohjainkisko guide Y

ohjainkortti controller card Y

ohjainlaite control unit prosessorin ohjainmoduli Y

ohjainmatriisi control array Y

ohjainyksikkö control unit prosessorin ohjainmoduli Y

ohjastaa drive Y

ohjata control CTRL -näppäin Y

ohjata guide Y

ohjata manage Y

ohjattu matka guided tour Y

ohjattu toiminto wizard Y

ohjaus control CTRL -näppäin Y

ohjaus routing verkkotermi, signaalin Y

ohjaus- supervisory Y

ohjausbitti control bit tiedonsiirtoa ohjaava bitti Y

ohjausjärjestys control sequence käskyjen toteutus ohjaavan yksikön alaisuudessa Y

ohjauskieli command language Y

ohjauskieli control language Y

ohjauskirjoitin console typewriter Y
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ohjauskone domain controller verkkotermi Y

ohjauskoodi control code kirjoittimen Y

ohjauskortti control card Y

ohjauskytkin sense switch Y

ohjauslaite control Y

ohjauslause control statement prosessoinnin kulkua ohjaava lause Y

ohjauslinja guideline Y

ohjauslippu control flag prosessoria ohjaava lippurekisterin ohjausbitti Y

ohjauslohkon lukutapa code read protocol Y

ohjausmerkki control character Y

ohjausmerkki effector Y

ohjausmuuttuja control variable Y

ohjausnauha carriage control tape Y

ohjausnauha control tape työstökoneen Y

ohjausnuppi paddle Y

ohjausnäppäin control key CTRL -näppäin, jolla saadaan esiin näppäimstön ctrl-taso Y

ohjausnäppäin ctrl key näppäimellä saadaan esiin näppäimstön ctrl-taso Y

ohjausohjelma control program Y

ohjausohjelma executive program Y

ohjauspaketti control packet Y

ohjauspallo control ball Y

ohjauspallo track ball Y

ohjauspallo trackball
hiiren sijasta käytetty ohjauslaite useissa kannettavissa 

laitteissa
Y

ohjauspallo tracking ball Y

ohjauspaneeli control panel Y

ohjauspino control stack Y

ohjauspääte console Y

ohjauspöytä console Y

ohjauspöytä control panel Y

ohjausreuna guide edge Y

ohjausrutiini control routine Y

ohjaussauva control Y

ohjaussauva joystick kursorinohjauslaite Y

ohjaussignaali control signal Y

ohjaussignaalipiikki control pin esim. sarjaliitännässä Y

ohjaustaulu control panel Y

ohjaustavu control byte Y

ohjaustekijä control factor Y

ohjaustila control mode Y

ohjaustila supervisor mode Y
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ohjausvalikko control menu Y

ohjausvalikkoruutu control box Y

ohjausvalikkoruutu control-menu box ikkunan vasemmassa yläkulmassa oleva valikkoruutu Y

ohjausväylä control bus Y

ohje directive Y

ohje guideline Y

ohje help Y

ohje instruction Y

ohje rule Y

ohje help GEN

ohjeen aiheet help topics Y

ohjeen sisällysluettelo help contents Y

ohjeet instructions Y

ohjehakemisto index for topics Y

ohjeisto help facility Y

ohjeisto help manager Y

ohjekortti cue card Y

ohjelma policy Y

ohjelma program Am Y

ohjelma program item Y

ohjelma programme Y

ohjelmakehitin program generator Y

ohjelmakirjasto program library Y

ohjelmakoodi code Y

ohjelmakoodi script automatisoitu toimintosarja Y

ohjelmakoodilistaus code listing Y

ohjelmakoodin kehittelijä code developer Y

ohjelmakoodin koko code size Y

ohjelmakoodin optimointitoimet code optimizations Y

ohjelmakoodin rakenne code structure Y

ohjelmakoodin sisentäminen code indentation Y

ohjelmakoodin yhteiskäyttö code sharing Y

ohjelmalisenssi software licence ohjelman käyttöoikeuden osoittava todistus Y

ohjelmalisäke plug-in

Tietokoneohjelman ominaisuuksia lisäävä tai parantava 

erikseen asennettava osa, joka voidaan lisätä helposti 

alkuperäistä ohjelmaa muuttamatta

Y

ohjelmallinen keskeytys software interrupt Y

ohjelmallinen merkistö soft font Y

ohjelmalohko program segment Y

ohjelmamoduli program module Y

ohjelman huolto program maintenance Y

ohjelman korjaaminen debugging Y
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ohjelman lisenssisopimus license agreement Y

ohjelman otsikko program title Y

ohjelman rakennekaavio program structure diagram Y

ohjelman suorituksen ajoittaminen execution scheduling Y

ohjelman suoritussuunnitelma application plan Y

ohjelman työtila application workspace Y

ohjelmankehitystyökalupakki developer kit Y

ohjelmankorjausohjelma debugger Y

ohjelmapalvelija program manager Y

ohjelmarosvous software piracy Y

ohjelmaryhmä program group Y

ohjelmasilmukka closed loop Y

ohjelmasilmukka loop
toistettava ohjelmaosuus, jota toistetaan kunnes tietty 

ehto täyttyy
Y

ohjelmatalo software developer Y

ohjelmatuote software package Y

ohjelmavirhe bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

ohjelmavirhe program error Y

ohjelmavirhe soft error Y

ohjelmavirheen korjaus bug fix Y

ohjelmavirheitä täynnä oleva bug-ridden Y

ohjelmavuokaavio program flowchart Y

ohjelmayksilö program item Y

ohjelmien hyödyntäminen software infusion Y

ohjelmisto software kutsutaan myös nimellä pehmo Y

ohjelmistokokoelma software suite Y

ohjelmistokomponentti software component Y

ohjelmiston esitutkimus software plan Y

ohjelmiston kehittäminen software engineering Y

ohjelmiston suunnitteluprosessi software design process Y

ohjelmiston toteutusalue software scope Y

ohjelmiston vaatimusanalyysi software requirements analysis Y

ohjelmistoprojektin esitutkimus software planning Y

ohjelmistosuunnittelija programs designer Y

ohjelmistosuunnittelija software developer Y

ohjelmistotekniikka software engineering Y

ohjelmistotuotanto software engineering Y

ohjelmistotyökalu support software Y

ohjelmoida code Y

ohjelmoida program Am Y

ohjelmoida programme Y

ohjelmoida programming Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 273 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

ohjelmoida uudelleen reprogram Y

ohjelmoija developer Y

ohjelmoija programmer Y

ohjelmoija-suunnittelija programmer/analyst Y

ohjelmointi programming Y

ohjelmointikieli programming language Y

ohjelmointirajapinta application programming interface
API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla 

järjestelmään voi rakentaa sovelluksia
Y

ohjelmointitekniikka software development kasvatustiede Y

ohjelmointivirhe pug Y

ohjelmointivirheiden poistaminen debugging Y

ohjelmointivirheiden poistamisessa 

käytetyt apuvälineet
debugging aids Y

ohjelmointiympäristö programming environment Y

ohjelmoitava laite programmable device Y

ohjelmoitava lukumuisti programmable read-only memory PROM muisti, jonka käyttäjä voi ohjelmoida kerran Y

ohjelmoitavat logiikkapiirit programmable logic devices kasvatustiede Y

ohjelmoitu opetus programmed instruction kasvatustiede Y

ohjenäppäin help key Y

ohmi ohm vastuksen mittayksikkö Y

ohuke thin space pisteen levyinen tila, 1/3 EM-välistä Y

ohut light Y

oikaista align Y

oikaista cut Y

oikea accurate Y

oikea genuine Y

oikea positive negative (vastakohta) Y

oikea right Y

oikea TOSI Y

oikea höger, högra GEN

oikea nuoli right-arrow Y

oikea-aikainen just-in-time
JIT, Laatujohtaminen, JOT on juuri oikeaan tarpeeseen -

toimintatapa
Y

oikea-aikainen just-on-time
Laatujohtaminen, JOT on juuri oikeaan tarpeeseen -

toimintatapa
Y

oikeaan aikaan just in time
JIT, Laatujohtaminen, JOT on juuri oikeaan tarpeeseen -

toimintatapa
Y

oikeaksi vahvistaminen verification GEN

oikealle tasattu flush-right teksti Y

oikealle vino right slash Y

oikean reunan tasaus right justification Y

oikeanpuoleinen right Y
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oikeanpuolinen liitos right join tietokannat Y

Oikeassa elämässä (vastine virtuaaliselle), 

IRL
In Real Life (IRL) Oikeassa elämässä (vastine virtuaaliselle). Y

oikeellisuus accuracy Y

oikeellisuus correctness Y

oikeellisuus riktighet GEN

oikeellisuustarkistus validity check Y

oikein quite Y

oikein right Y

oikeinkirjoituksen tarkistin spelling checker Y

oikeinkirjoitus spelling Y

oikeinkirjoitusohjelma spelling checker Y

oikeuden edessä in foro GEN

oikeuden päätös sententia GEN

oikeuksien tarkistus authentication Y

oikeus access Y

oikeus permission Y

oikeus privilege
relaatiotietokannassa lupa käyttää operaatiota tai 

resurssia
Y

oikeus right Y

oikeus warranty Y

oikeus rätthe GEN

oikeus käyttää use Y

oikeus virheiden korjaamiseen vo errore et omissione GEN

oikeutettu deserved Y

oikoluku spell Y

oikoluku spelling Y

oikolukuohjelma spelling checker Y

oikonäppäin shortcut key Y

oikopolku shortcut Y

oikosiirto direct memory access DMA Y

oikosulkukytkin jumper Y

oikotie shortcut Y

oikovalinta direct calling Y

oikovalinta direct dialing Y

OK OK hyväksyvä painike Y

ok Ok GEN

oksa branch Y

oktaali- octal Y

oktaalijärjestelmä octal lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8 Y

oktaaliluku octal number luku lukujärjestelmässa jossa kantaluku on 8 Y

oktetti octet 8 bitin jono eli tavu Y
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OLE, OBJECT LINKING AND EMBEDDING OLE, OBJECT LINKING AND EMBEDDING

Windowssissa oleva ja DDE:n päälle rakennettu 

tiedonsiirtotapa, joka mahdollistaa eri ohjelmilla 

tehtyjen objektien upottamisen toisiin ohjelmiin. Kun 

objektia halutaan muokata, kaksoisnäpäytys hiirellä 

käynnistää ohjelman jolla se on tehty ja muutoksen 

tulos palautuu alkuperäiseen ohjelmaan. Linkitys toimii 

samalla periaatteella, mutta hakee itse tiedon toisesta 

ohjelmasta niin, että alkuperäiseen työtiedostoon 

tehdyt muutokset näkyvät myös tietoa käyttävissä 

ohjelmissa. 

Y

olemassaoleva existing laitteet, ohjelmat Y

olemassaoleva Existing GEN

olematon nonexistent Y

olen sairas being sick Hymiö:    :-###.. Y

olennainen fundamental Y

oleskelee vistas GEN

oleskella, asua hålla hus GEN

OLE-tekniikka OLE objektien linkitys- ja upotustekniikka Y

oletettu virtual Y

oletettu Preferred GEN

oletko kunnossa are you OK Y

olettaa assume Y

olettaa expect Y

oletus default Y

oletus default Y

oletus preference Y

oletus- default Y

oletus Default GEN

oletusalustaja default constructor Olio-ohjelmointi, ilman parametriä kutsuttava alustaja Y

oletusarvo default Y

oletusarvo default value yleisesti hyväksi koettu arvo, käyttäjä voi muuttaa sitä Y

oletusarvo Default value GEN

oletusarvon asetus set default tietokannat Y

oletusarvotiedosto defaults file Y

oletusasetus default setting Y

oletushakemisto default directory Y

oletuskirjoitin default printer Y

oletuskirjoittimen ajuri default printer driver Y

oletuskonstruktori default constructor
Olio-ohjelmointi, ilman parametriä kutsuttava alustaja, 

joka alustaa olion tietojäsenet oletusarvoilla
Y

oletuslaji default type Y

oletuslevy default disk Y
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oletuslevyasema default drive
se asema johon toiminnot kohdistuvat, mikäli 

asematunnusta ei erikseen anneta
Y

oletusmääritys default definition Relaatiotietokannan sarakkeelle annetaan oletusarvo Y

oletusnappi default button Y

oletusosiotila implicit partition state Y

oletuspainike default button Y

oletusreititin default gateway verkon laite, joka sovittaa yhteen kaksi eri järjestelmää Y

oletussääntö default rule Y

oletustoiminto default action Y

oletustunnus Default Account 

Jotkin järjestelmät ja palvelinohjelmistot toimitetaan 

sellaisina, että niihin on valmiiksi asetettu 

käyttäjätunnuksia. Näitä tunnuksia voidaan asettaa 

siten, että niillä on ennalta määritelty (käyttäjänimi ja) 

salasana, vapaan pääsyn sallimiseksi, ja ne asetetaan 

usein sitä varten, että käyttäjien olisi helppo tehdä 

ensimmäinen sisäänkirjaus. Oletustunnukset pitäisi 

poistaa tai niiden ennalta määritellut salasanat tulisi 

poistaa järjestelmän väärinkäytön riskin 

pienentämiseksi. 

Y

oletusyhdyskäytävä router address verkkotermi Y

olio entity itsenäinen kokonaisuus Y

olio object

Olio-ohjelmointi, kerralla käsiteltävissä oleva 

kokonaisuus, joka sisältää tiedon ja siihen kohdistuvat 

toiminnot eli metodit

Y

olioajattelu object oriented approach Olio-ohjelmointi Y

olioanalyysi object oriented analysis OOA, Olio-ohjelmointi Y

oliografiikka object graphic vektorigrafiikka koostuu useista olioista Y

olioiden ja ominaisuuksien suhde entity-attribute relationship Y

oliokaavio object diagram
Olio-ohjelmointi, kuvaa rakenteellisesti oliosysteemiä ja 

olioiden yhteydet
Y

oliokategoria gathegory Olio-ohjelmointi Y

oliokategoria object gathegory Olio-ohjelmointi Y

oliokeskeinen object oriented Olio-ohjelmointi Y

oliokieli object oriented language Olio-ohjelmointi Y

olioluokka object class Olio-ohjelmointi Y

oliolähestymistapa object orientation Olio-ohjelmointi Y

oliolähestymistapa object oriented approach Olio-ohjelmointi Y

oliomalli object model
Olio-ohjelmointi, kuvaa olioiden staattisen rakenteen 

systeemissä sekä olioiden yhteydet
Y
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oliomalliliittymä, DOM Document Object Model (DOM)

Alustasta ja ohjelmointikielestä riippumaton standardin 

mukainen oliomalliliittymä, jonka kautta ohjelmat ja 

scriptit voivat käsitellä dynaamisesti sivujen rakennetta, 

sisältöä ja tyylejä.

Y

olion linkitys ja upotus object linking and embedding OLE-tekniikka Y

olion tunniste object identification OID Olio-ohjelmointi Y

olio-ohjelma object program Y

olio-ohjelmointi object oriented programming OOP, Olio-ohjelmointi Y

olio-ohjelmointi object-oriented programming OOP 1990-luvulla kehitetty ohjelmointitekniikka Y

olio-ohjelmointikieli object oriented language Olio-ohjelmointi Y

olio-operaatio instance function Olio-ohjelmointi Y

oliopalvelu instance function Olio-ohjelmointi Y

olioperustainen kieli object oriented language Olio-ohjelmointi Y

olioperustainen ohjelma object-oriented application Olio-ohjelmointi Y

oliopohjainen object oriented Olio-ohjelmointi Y

oliopohjainen määrittely object-oriented analysis OOA Olio-ohjelmointi, mitä olioita Y

oliopohjainen ohjelmointi object oriented programming OOP, Olio-ohjelmointi Y

oliopohjainen ohjelmointi OOP Y

oliopohjainen suunnittelu object-oriented design OOD Olio-ohjelmointi, miten palveluvastuut Y

oliorakennemalli object structure model Olio-ohjelmointi Y

oliosuunnittelu object oriented design OOD, Olio-ohjelmointi Y

oliosuuntautuneisuus object-orientation Y

oliosuuntautunut object oriented Olio-ohjelmointi Y

oliosuuntautunut ohjelmointi object-orientation programming Y

oliotekniikka object technology Y

oliotietokanta object database Olio-ohjelmointi Y

oliotietokanta object oriented database Olio-ohjelmointi Y

olio-toiminto object-action Y

oliotunniste object identifier Olio-ohjelmointi Y

olioyhteistyökaavio object interaction diagram Olio-ohjelmointi Y

olla occur Y

olla jnk arvoinen deserve Y

olla jnk takana back Y

olla keskipisteessä centre Y

olla läsnä lukukinkereillä vid läsförhör GEN

olla muunnettavissa convert Y

olla olemassa exist Y

olla poissa utevara GEN

olla päivätty date Y

olla päällekkäin overlap Y

olla riippuvainen jstk depend on Y

olla voimassa obtain Y
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olla yhtäpitävä correspond Y

ollen, joka on being GEN

ollos tervehditty veli frater ave var hälsad broder fr.a. GEN

ollut läsnä kinkereillä bevistat läsförhören GEN

ollut poissa kinkereiltä försummat Catechismiförhören GEN

oma hakemisto private directory Y

oma perintötila odal GEN

oma tieto egen uppgift egen uppgift e.u GEN

Oma tietokone My computer Y

oma tunniste  User-id GEN

omaisuus egendom GEN

omaisuus, tavarat ägodelar GEN

omakätisesti manu propria GEN

oman tiedon mukaan enligt egen uppgift enligt egen uppgift e.e.u GEN

omanimi nomen proprium egennamn n.pr. GEN

omassa asiassa propria causa GEN

omassa harkinnassa oleva discreptionary tekstinkäsittely ja taittotyö, pehmeä tavuviiva Y

omasta tahdostaan sua sponte GEN

omataitto desktop publishing DTP painotuotteen valmistus tietokoneella Y

omataitto DTP
kirjapainolaatuisen julkaisun tuottaminen laatijan 

itsensä käyttämällä laitteistolla
Y

omatapa native mode prosessorin ei-emuloitu toimintatapa Y

omavaihde private branch exchange PBX Y

omavarainen kieli self-contained language Y

omaverkko PAN

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa 

hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä 

ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten 

määritystä

Y

omaverkko personal area  network

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa 

hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä 

ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten 

määritystä

Y

omaviestintä personal communications Y

omenavalikko apple menu Macintosh-laitteissa Y

omin sanoin propriis verbis GEN

ominainen characteristic Y

ominainen specific Y

ominaisuudet attributes Y

ominaisuudet characteristics Y

ominaisuudet properties Olio-ohjelmointi Y

ominaisuudet Object properties GEN

ominaisuus attribute Olio-ohjelmointi, attribute element = tietoelementti Y
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ominaisuus capacity Y

ominaisuus characteristic Olio-ohjelmointi Y

ominaisuus feature laitteen ym Y

ominaisuus property Olio-ohjelmointi Y

ominaisuus quality Y

ominaisuus feature GEN

omintakeinen original alkuperäinen Y

omistaa äga GEN

omistaja owner Y

omistaja ownership Y

omistaja publisher Y

omistaja egare ägare eg GEN

omistaja ägare ägare äg GEN

omistajareititin owner router verkkotermi Y

omistusoikeus dominium äganderätt dm GEN

omistusoikeus dominium äganderätt dn GEN

omistusoikeus dominium äganderätt dnm GEN

omistusoikeus dominium äganderätt dom GEN

on julkaissut editit har gett ut ed. GEN

on paikalla adest ad est GEN

on/off  (ei käännetä) On/off GEN

ON/OFF ON/OFF GEN

ongelma problem Y

ongelma trouble Y

ongelman poistaminen troubleshooting ohjelmista tai laitteista Y

ongelmanratkaisu problem solving
problem-solving CBI on  ongelmanratkaisupainotteinen 

TAO
Y

ongelmanratkaisu problem-solving
problem-solving CBI on  ongelmanratkaisupainotteinen 

TAO
Y

ongelmatilanne problem situation Olio-ohjelmointi Y

ongelmaton hassle-free asennus Y

Online Online
Reaaliaikainen yhteys verkkoon. Esim. kiinteä Internet-

yhteys.
Y

Online Genealogist Online Genealogist GEN

onnellinen basic happy Hymiö:    :-) Y

onnistumissuhde success ratio Y

opaali opal Y

opas guide Y

opaskirja guide Y

opaskirja guidebook Y

opaskortti cue card Y

opastaa guide Y
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opastaa tutor Y

opastajajärjestelmä tutor system Y

opaste signal Y

opastin semaphore Y

opastinnäppäin help key Y

opastus guidance Y

opastus help Y

opastus instruction Y

opastusnäppäin help key Y

opastusohjelma tutorial Y

opastustoiminto help function Y

operaatio operation Olio-ohjelmointi Y

operaatioin sitovuus operator precedence Olio-ohjelmointi Y

operaatiomonimuotoisuus operation polymorphism Olio-ohjelmointi Y

operaattori operator
matematiikka, aritmeetinen symboli kuten +, -, * tai / 

tai tietokone-
Y

operandi operand

Olio-ohjelmointi, muuttuja tai lauseke, johon 

operaattorin tekeminen kohdistuu ja  joka vaikuttaa 

lausekkeen lopputulokseen

Y

Opera-selain Opera-browser Kevyt ja nopea norjalainen Internet-selain. Y

operatiivinen suunnittelu operational planning systeemityö Y

opetella muistamaan memorise Engl Y

opetella muistamaan memorize Y

opetus- educational
.edu pääte on oppilaitoksen tai yliopiston internet 

osoitteen loppuosa
Y

opetus- ja viihdeohjelma edutainment software
oppimistuloksia tuottamaan tarkoitettu viihteellinen 

ohjelma
Y

opetusohjelma courseware Y

opetusohjelma tutor Y

opetusohjelma tutorial Y

opetusohjelmisto courseware Y

opetusohjelmisto educational entertainment
oppimistuloksia tuottamaan tarkoitettu viihteellinen 

ohjelma
Y

opetusohjelmisto educational program Y

opinkäynyt utlärd GEN

opintojakso unit Y

oppiaineiston kehitin authoring system Y

oppilas, oppipoika lärling, lärgosse lärling lg GEN

oppilas, oppipoika lärling, lärgosse lärling llg GEN

oppilas, oppipoika lärling, lärgosse lärling lr GEN

oppiminen learning Y

oppimisen helppous ease of learning Y
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oppimiskäyrä learning curve ohjelman Y

oppiva silta learning bridge verkossa siirtotaulua ylläpitävä silta Y

optiikka optics Y

optimi optimum Y

optimoida optimize Y

optimoija optimizer Olio-ohjelmointi Y

optimoiminen optimizing relaatitietokannat Y

optimointi optimization Y

optimointi programming Y

optimoitu koodi optimized code Y

optinen optical valoon perustuva Y

optinen jakeluverkko Optical Distribution Network ODN Y

optinen levy CD compact disk Y

optinen levy compact disk
CD-tietolevyke, jonne voidaan tallentaa lasertekniikalla 

n 600 MB.
Y

optinen levy optical disk Y

optinen linjapääte Optical Line Termination OLT Y

optinen lukija optical scanner skanneri Y

optinen luku optical character reading OCR Y

optinen luku optical character recognition OCR Y

optinen merkinlukija optical character reader Y

optinen merkinluku optical character recognition OCR Y

optinen merkintunnistus OCR
optical character recognition on optinen luku ja 

merkintunnistus
Y

optinen merkintunnistus optical character recognition OCR Y

optinen tallennus optical recording Y

optinen tekstintunnistus optical text recognition OCR Y

optinen tutkain optical scanner skanneri Y

optinen verkkoyksikkö Optical Network Unit ONU Y

optisesta kuidusta valmistettu kaapeli fiber-optic cable Am Y

optisesta kuidusta valmistettu kaapeli fibre-optic cable Engl Y

optisesti eristetty optoisolated signaali Y

oraaliseksiä oral sex Hymiö:    :-()==8 Y

Organisaatio Site 

Käyttöyhteyden mukaan tämä termi voi tarkoittaa 

tietokonejärjestelmiä, jotka on ryhmitelty yhteen 

maantieteeellisen sijainnin, organisatorisen 

hallintavallan tai verkko-osoitteiden mukaan. 

Tyypillisesti se tarkoittaa verkkoa, joka on yhteisen 

hallinnan alainen. 

Y
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organisaatioden välinen tiedonsiirto EDI

OVT, tiedon automaattinen siirto määrämuotoisina 

sanomina suoraan sovelluksesta toiseen, yleensä toisen 

organisaation sovellukseen edelleen käsiteltäväksi

Y

organisaatioiden välinen tiedonsiirto electronic data interchange

EDI tai OVT, tiedon automaattinen siirto 

määrämuotoisina sanomina suoraan sovelluksesta 

toiseen, yleensä toisen organisaation sovellukseen 

edelleen käsiteltäväksi

Y

organisaatio-olio organization object Olio-ohjelmointi Y

orja slave Y

orja-asema slave drive levy Y

orjakone slave computer Y

orjakone slave machine Y

orpo orphan
sivuntaitto yms. sivun lopussa oleva yksinäinen rivi kun 

muu kappale on seuraavalla sivulla
Y

orpo orbus GEN

orpokotilainen ammbarn GEN

orporivi orphan line
sivun lopussa oleva yksinäinen rivi kun muu kappale on 

seuraavalla sivulla
Y

ort.seurakuntien historiakirja metrika GEN

ortodoksinen kappeli tsasouna GEN

osa area Y

osa component Y

osa division asiakirjan Y

osa item Y

osa partition kiintolevyn Y

osa section Y

osa segment muistin jakaminen määrämittaisiin osiin Y

osa unit Y

osa, kiintiö, apuvero kontingent GEN

osa, palsta lott GEN

osaa jopa neljännen pääkappaleen hyvin - kan t.o.m. fjärde huvudstycket väl v4 GEN

osaa vähäkatekismuksen tekstiosan simplex kan lilla katekesens text Simpl GEN

osaaminen knowhow Y

osaava intelligent Y

osaava smart Y

osaava laite intelligent device Y

osajoukko subset Olio-ohjelmointi Y

osakaavio subschema Näkemys tietokannan rakenteesta Y

osakaavio subscheme Näkemys tietokannan rakenteesta Y

osaksi partly Y

osallistuja participant Olio-ohjelmointi Y
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osallistumisrajoite cardinality constraint Olio-ohjelmointi Y

osallistumisrajoite participation restriction Olio-ohjelmointi Y

osallistuu share Y

osallistuva participatory Olio-ohjelmointi Y

osamerkkijono substring Y

osaprojekti subproject projektinhallinta Y

osaruutu partial screen Y

osasto branch Y

osasto department dept Y

osasto section Y

osasto- departmental Y

osastokone departmental computer Y

osastotason tietojenkäsittely departmental computing Y

osata master Y

osata ulkoa word perfect tekstinkäsittelyohjelma Y

osatavoite milestone projektinhallinta Y

osatehtävä subtask projektinhallinta Y

OSI OSI
Open SystemsInterconnectionStandardi kuvaus Siiti 

mitenv iestejdtu lisiv litti Teieviestintiverkoissa
Y

OSI-kaava OSI architecture Y

osin partly Y

osio partition kiintolevyn Y

osion korjaus fix partition Y

osion tarkistus check partition Y

osittain partially Y

osittain partly Y

osittainen partial näytä vain, partial screen = osaruutu Y

osittava refinement ohjelmoinnissa osittava ongelmanratkaisu Y

osittava stepwise ohjelmoinnissa osittava ongelmanratkaisu Y

osittava top down
ohjelmoinnissa osittava ongelmanratkaisu tai 

suunnittelu
Y

osittava top-down osittava ongelmanratkaisu tai suunnittelu Y

osittava ohjelmasuunnittelu top-down design Olio-ohjelmointi Y

ositus partitioning Y

ositus scan Y

ositus repartition GEN

osituskäyttö time sharing useat käyttäjät käyttävät samanaikaisesti tietokonetta Y

osituskäyttö timesharing useat käyttäjät käyttävät samanaikaisesti tietokonetta Y

ositusmenetelmä partitioning sorting method Y

osoite address keskusmuistin muistipaikan osoite Y

osoite location verkossa Y

osoiteavaruus address space Y
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OSOITEAVARUUS address space

Se muistitila, jonka prosessori "näkee" ja jota se pystyisi 

käyttämään jos vain koneessa olisi tarpeeksi 

muistipiirejä. Esimerkiksi 286-prosessorin muistiavaruus 

on vain 16 megatavua. 

Y

Osoiteformaatin indikaattori Address Format Indicator AFI, Tietoliikenne Y

osoitekalenteri directory Y

osoitemerkintä address mark Y

osoitepalvelin address server Y

osoiterekisteri address register Y

osoiteväylä address bus Y

osoitin cursor kutsutaan myös nimellä kursori Y

osoitin finger Y

osoitin indicator kasvatustiede ilmaisin Y

osoitin pointer Y

Osoitin Pointer

Tietoihin upotettu osoite (URL), joka määrittää toisessa 

tietueessa tai tiedostossa olevien tietojen sijainnin. 

Hyperlinkki on osoitin.

Y

osoitinlaite pointing device esim. hiiri Y

osoitinpallo trackball
hiiren sijasta käytetty ohjauslaite useissa kannettavissa 

laitteissa
Y

osoittaa address Y

osoittaa assign Y

osoittaa develop Y

osoittaa display Y

osoittaa indicate Y

osoittaa locate Y

osoittaa mark Y

osoittaa point Y

osoittaa point out Y

osoittaa point to Y

osoittaa kelvolliseksi validate onko oikeat asiat tehty oikein Y

osoittaa lipulla flag Y

osoittaa ystävällisyyttä favor Y

osoittaa ystävällisyyttä favour Y

osoittaminen display Y

osoittautua develop Y

osoitteellinen peräkkäisrakenne indexed sequential organisation Y

osoitteellinen peräkkäisrakenne indexed sequential organization Y

Osoitteen maakoodi Data Country Code DCC, Tietoliikenne Y

osoitteenmuodostus addressing Y

osoitteenmuodostustapa addressing Y

osoitteistosuunnitelma addressing plan Tietoliikenne Y
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osoitus demonstration Y

osoitus indication Y

osoitus mark Y

ostaa purchase Y

osto purchase Y

ostohinta purchase price Y

ostos purchase Y

osua hit Y

osua harhaan miss Y

osuma hit haussa ym Y

osumatarkkuus hit ratio haussa Y

osuus section Y

otaksua assume Y

otanta sampling Y

otantasuhde sampling quota
Tilastomatematiikka, otoksen tai näytteen lukumäärän 

suhde perusjoukon lukumäärään
Y

otantataajuus sample rate Y

otantatutkimus sampling

Tilastomatematiikka, tutkimus, jossa halutaan tietoa 

perusjoukosta, mutta tietojen hankinta kuitenkin 

kohdistetaan vain osaan perusjoukosta

Y

ote extract Y

otetaulu snapshot Y

otetaulu snapshot table Y

otettu kirkkoon synnyksen jälkeen kyrkotagen GEN

otettu palvelukseen antagen GEN

otos random sample
Tilastomatematiikka, perusjoukosta satunnaisesti 

poimittu ryhmä
Y

otoskuva freeze frame Y

otoskysely sample query Relaatiotietokannan otostaulun luova kysely Y

otosnäyttö slow scan display Y

otostaulu sample table Relaatiotietokannasta poimittu ote Y

otostieto sample data Relaatiotietokannasta poimittu ote Y

otsaketeksti caption Y

otsapalkki title bar Y

otsikko caption Y

otsikko header ylätunniste Y

otsikko heading Y

otsikko headline Y

otsikko label Y

otsikko title Y

otsikko header GEN

otsikko, otsake Caption GEN
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otsikko, teksti label GEN

otsikkokirjasin display type Y

otsikkopalkki title bar Y

otsikkorivi banner laidasta laitaan ulottuva Y

otsikkorivi title bar Y

otsikkoteksti display copy Y

otsikkotiedosto header file Y

otsikoida headline Y

ottaa kiinni catch Y

ottaa käyttöön develop Y

ottaa käyttöön enable toiminto Y

ottaa käyttöön initialize muuttuja ym Y

ottaa käyttöön phase in Y

ottaa käyttöön toiminto enable a function aktivoida olemassaoleva toiminto Y

ottaa mukaan involve Y

ottaa muuttuja käyttöön initialize a variable Y

ottaa puhelinyhteys to dial-up Y

ottaa selville interrogate Y

ottaa silmään keeping an eye out Hymiö:    .-) Y

ottaa takaisin resume Y

ottaa talteen capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y

ottaa vastaan accept Y

ottaa vastaan receive Y

ottaa yhteys log Y

ottanut purjehdustodistuksen utagit segel betyg uttagit seglationsbetyg
uttag.seg.

bet.
GEN

ovenavaaja door opener suoramainonnan kylkiäinen Y

OVT EDI

OVT, tiedon automaattinen siirto määrämuotoisina 

sanomina suoraan sovelluksesta toiseen, yleensä toisen 

organisaation sovellukseen edelleen käsiteltäväksi

Y

P2P, Yhteystyyppi Peer-to-peer

Yhteystyyppi jossa liikennöidään suoraan kahden IP:n 

välilllä, ilman keskusserveriä. Sovelluksia ovat mm. 

erilaiset tiedostonjako-ohjelmat ja VoIP.

Y

PAF PAF GEN

paha virnistys evil grin Hymiö:    >:-) Y

paikalla in-place editointi Y

paikalla, paikassa in loco, in situ GEN

paikalleen pano installation laitteen, ohjelman ym Y

paikallinen local Y

paikallinen kasa local heap
ajonaikaista dynaamista muistin allokointia varten 

varattu tila sovellusohjelmassa
Y
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paikallinen kysely local update tietokannan ylläpitotoiminto paikalliseen tietokantaan Y

paikallinen ryhmä local group Y

paikallinen solmu local node
yleensä työasema, johon käyttäjä ensimmäiseksi 

kirjautuu
Y

paikallinen tietokanta local database tietokanta, jonka käyttäjäksi käyttäjä on kirjautunut Y

paikallisesti locally Y

paikallismuuttuja local variable Y

paikallissuojaus local security Y

paikallissuojaus asennettu local security complete Y

paikallistaa localise Y

paikallistaa localize Y

paikallistaminen localization ohjelman, käyttöjärjestelmän ym Y

paikallistettu current Y

paikallistoimialue local domain Y

paikallisuus locality Y

paikallisvarasto data mart suppea tietovarasto Y

paikallisverkko LAN local area network Y

paikallisverkko local area network LAN Y

paikallisverkko local loop Y

paikallisverkko local talk verkkojärjestelmä Y

paikallisverkko local-area network LAN Y

paikallisverkkojen sisäiseen ja väliseen 

liikennöintiin kehitetty protokolla
source data bridging IBM:n kehitti token ringin pohjalta Y

paikallisverkkojen sisäiseen ja väliseen 

liikennöintiin kehitetty protokolla
SRB IBM:n kehitti token ringin pohjalta Y

paikallisväylä local bus Y

paikallisväylänäyttö local bus video
keskusyksikön kellotaajuudella toimiva 

näyttöteknologia
Y

paikallisväylänäyttö local-bus video Y

paikanmerkki place marker Y

paikannimi/-paikka   location
Esim. syntymäpaikka, kastepaikka, paikannimet, 

paikannimiluettelo 
GEN

paikannin locator Y

paikannusmoodi location mode Y

paikannuspallo control ball Y

paikannuspallo track ball Y

paikannussauva joystick kursorinohjauslaite Y

paikannustila location mode Y

paikantaa allocate Y

paikantaa locate Y

paikanvaihdos permutation Y

paikanvaraaja placeholder Y
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paikata patch Y

paikka bay levyasemalle ym Y

paikka drive bay levyasemalle laitteen sisällä varattu kohta Y

paikka location verkossa Y

paikka patch Y

paikka point Y

paikka position Y

paikka slot Y

paikka locus GEN

paikka (geo-paikkatietokannassa, voi 

tarkoittaa kylää, kaupunkia, 

kaupunginosaa...) 

City GEN

paikka missä olen/olemme hic locus ställe där jag/vi är h.l. GEN

paikka(us) Patch 

Ks. "tilapäiskorjaukset, paikkaukset ja niiden 

asentaminen". (Atk-sanakirjan mukaan patch on 

"paikka", mutta verbinä tai teonnimenä varmaankin 

sitten "paikkaus".) 

Y

paikka, mistä tullut kommen ifrån GEN

paikkaesitys positional representation Y

paikkakenttä, paikannimikenttä Place field GEN

paikkakoordinaatat locational coordinates pisteen paikan ilmaisevat Y

paikkakunnan kirkkoherra pastor loci ortens kyrkoherde p.l. GEN

paikkakunta ort GEN

paikkakunta locality GEN

paikkakuntaluettelo master location list GEN

paikkamerkki placeholder Y

paikkansapitävä accurate Y

paikkasidonnainen esitys positional representation Y

paikkatietojärjestelmä geographic information system Y

paikkaus patch Y

paikoitellen patch Y

paimen walherde herde walh GEN

paimen walherde herde Wh GEN

paimen walherde herde Whd GEN

paina ja pidä alhaalla press and hold down Y

paina näppäintä press button Y

painaa inscribe Y

painaa press hiiren nappia Y

painaa print Y

painaa strike Y

painaa alas depress hiiren nappia Y

painaa väärin misprint Y
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painallus keystroke Y

paine pressure Y

painettu printed Y

painettu media print media Y

painettu piirilevy printed-circuit board Y

painike button Y

painike push button Y

painike, nappula button GEN

painikepalkki action bar Y

painikepalkki toolbar

Graafisessa käyttöliittymässä käytettävä elementti, 

johon on koottu ohjelman eri toimintoja vastaavia 

painikkeita

Y

painike-työkalu button tool Y

paino weight wt Y

painokytkentälevy board Y

painokytkentälevy printed circuit board PCB Y

painomerkki grave accent diakriittinen merkki ` esimerkiksi è kirjaimessa Y

painonappi push button Y

paino-originaali pasteup painovalmis tuote Y

painos edition ed. Y

painotettu weighted Y

painotuote printed matter Y

painotuote printed papers Y

painotus emphasis Y

painovirhe misprint Y

painoväri ink Y

paise, ajos svulnad böld svuln GEN

paiväys-aika -leima date/time stamp Y

pakata compress Y

pakata pack Y

pakata pack up Y

pakata package Y

pakata squeeze Y

Pakata compress

Informaation tiivistämistä eli kompressiointia. 

Pakkaamista käytetään erityisesti kun internetin 

välityksellä joudutaan lähettämään suuria tiedostoja. 

Pakkaaminen nopeuttaa tiedonsiirtoa ja rasittaa 

verkkoa vähemmän. Sen avulla voi siis vähentää 

kustannuksiakin.  

Y

pakattu compressed Y

pakattu tieto compressed data Y
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Pakatun tiedoston tunniste, Zippaus, 

pakkaus
ZIP, WinZip

Pakatun tiedoston tunniste. PkZip- tai WinZip -

ohjelmalla tehty kopio, joka on pienempi kuin 

alkuperäinen tiedosto.

Y

paketoida bundle Y

paketoida package Y

paketointi package
Olio-ohjelmointi, samaan käyttötapaukseen liittyvät 

luokat niputettuna yhteen
Y

paketti package pkg Y

paketti packet pkt Y

paketti parcel Y

Paketti Packet
Verkossa liikkuvia pilkottuja datan osia kutsutaan 

paketeiksi.
Y

pakettiajuri packet driver
yleinen määrittely verkkosovittimen ohjaimen ja 

protokollaohjelmiston väliseksi rajapinnaksi
Y

paketti-ikkuna packet window Y

pakettikapasiteetti packet window Y

pakettikytkentä packet switching Y

pakettisuodatus packet filtering
palomuurin läpi poäästetään vain etukäteen 

hyväksyttyjen osoitteiden mukaiset tietopaketit
Y

Pakettisuodatus Bridge Filtering

Perustuu MAC-osoitteisiin. Pakettisuodattimet toimivat 

TCP/IP-tasolla. Ne sallivat esihyväksytyt paketit eli ne, 

jotka tulevat tietyistä lähteistä tai ne, jotka ovat 

osoitettu tiettyihin kohteisiin verkossa. 

Pakettisuodattimet ovat läpinäkyviä käyttäjälle.

Y

pakettivaihdantaverkko packet-switching network Y

pakettiverkko packet network Y

Pakettivälitteinen packet

PakettitälitteinenValitystekniikkajossaviesti ja etaane 

rillisiksi pakeieiksi ja n imä lAhetetlidnitsenAisesti 

verkonl dpi vastaanottajalle Viestintitapahtumanaj aksie 

i varatao maayhteyttäv aan paketit kulkevat yhteisen 

verkon kautta

Y

pakettivälitys packet switching Y

pakka pack Y

pakkaaminen compaction Y

pakkaaminen packaging Y

Pakkaaminen/pakkauksen purku Compression/Decompression

Lähes mikä tahansa tiedosto sekä myös useita 

tiedostoja voidaan pakata yhdeksi käyttämällä esim. 

WinZip -ohjelmaa. Pakkaamisen myötä tiedoston koko 

pienenee. Jotta pakattua tiedostoa voi käyttää, pitää se 

ensin purkaa.

Y

pakkaus compression tiedon tiivistäminen Y

pakkaus package Olio-ohjelmointi, pkg Y
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pakkaus packing Y

pakkaussuhde compression ratio Y

pakkaustiheys compression ratio Y

pakkaustiheys packing density Y

pakko tvång GEN

pakko- tai sotavero kontribution GEN

pakkotyölaitos korrektionshus GEN

pakollinen mandatory Y

pakollinen required Y

pakollisuusvaatimus not null constraint Y

pakota forcibly Y

pakotettu forced Y

pakottaa constrain projektinhallinta Y

pala chip Y

pala piece Y

pala scrap Y

palaava tosite turnaround document Y

palanen chunk Y

palanen muistia chunk of memory Y

palannut seurakuntaan rediit GEN

palanut uppbränd GEN

palasen tyyppi chunk type Y

palata recover Y

palata return Y

palauta reset
ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin 

resetointia
Y

palauta restore palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot Y

palauta revert muunna takaisin Y

palauta zoom out loitonna Y

palauta (asetukset) reset GEN

palauta, palauta varmuuskopio restore GEN

palaute feedback Y

palaute feed-back Y

palautealue diagnostic area Y

palautetaan returned E-mail Y

palautettu remitterad remitterad remitt GEN

palautettu remitterad GEN

palautevarmistus feedback error control Y

palauttaa bounce heti Y

palauttaa restore palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot Y

palauttaa return Y

palauttaa send back Y
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palauttaa undelete tiedosto ym Y

palauttaa unerase Y

palauttaa alkutilaan reset
ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin 

resetointia
Y

palauttaa, lunastaa sukuun återbörda GEN

palautua recover Y

palautumisaika recovery time Y

palautus bounce Y

palautus restore palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot Y

palautus return return näppäin hyväksyy/vahvistaa käskyn Y

palautusarvo return value funktion Y

palautusnappi restore button Y

palautusohjelma restoration utility Y

palautuspainike restore button Y

paletti palette esimerkiksi värivalikoima Y

Palikka computer program

Pieni tietokoneohjelma tai ohjelman osa, joka 

asennetaan koneeseen, jotta halutut laajennukset 

toimivat koneessa. 

Y

paljas pala bare chip Y

paljastaa explode Y

paljastuminen disclosure Y

paljon tehoa vaativa intensive sovellus ym Y

paljous volume vol Y

palkka sold GEN

palkki bar Y

palkkivalikko bar menu Y

palkolliset legofolk GEN

pallo ball Y

pallon muotoinen global Y

paloittelu etsaamalla etch cutting piikiekon Y

paloittelu laserilla laser cutting piikiekon Y

palomuuri fire wall Y

palomuuri firewall
Tekninen järjestely, jonka on tarkoitus estää asiaton 

pääsy verkosta toiseen
Y

Palomuuri firewall

Palomuuri on eräänlainen turvatarkistaja tietokoneen ja 

internetin välissä. Se rajoittaa niin ulos kuin 

sisääntulevankin internetliikenteen. 

Y

Palomuuri Firewall

Palomuurin tarkoitus on estää oikeudeton pääsy 

verkosta toiseen. Pääperiaate on, että yksityisestä 

verkosta voi tehdä yhteydenottoja yleiseen verkkoon, 

mutta toisin päin se ei ole mahdollista.

Y
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Palomuuri Firewall
Erillinen laite tai ohjelmisto, joka estää luvattomien 

käyttäjien pääsyn verkkoon tai palvelimeen.
Y

palovartija brandvakt brandvakt brandv GEN

palsta column Y

palsta newsgroup keskusteluryhmä Y

palsta parcell GEN

palstan toimittaja moderator Y

palstojen erottelu decolumnization optisessa merkintunnistuksessa Y

palstojen väli gutter useampipalstaisessa tekstissä Y

paluu return return näppäin hyväksyy/vahvistaa käskyn Y

paluu retour GEN

paluu maanpinnalle reality check Y

paluulause return statement Y

paluutunnus completion code Y

palvelee tjenar, tjäner GEN

palvelija servant Olio-ohjelmointi Y

palvelija betjänt betjänt bet GEN

palvelija tjänare tjänare tj GEN

Palvelin Server
Verkossa oleva tietokone, joka palvelee muita 

tietokoneita.
Y

palvelin, "serveri" server

Palvelinsovellusta suoritetaan palvelinkoneella. 

Asiakaskoneilta otetaan yhteyttä palvelinkoneelle ja 

haetaan tietoja niin, että tietokannan sisältöä voidaan 

näyttää asiakaskoneilla. Palvelinkone on dtietokannan 

varsinainen sijaintipaikka. Palvelin on 

tietokonejärjestelmä tai tietokonejärjestelmässä olevien 

prosessien joukko, joka tarjoaa palveluja klienteille 

verkon kautta. Sama kuin serveri, tietokone, joka on 

yhteydessä muiden koneiden kanssa. Yleensä 

palvelimella on yrityksen tai julkislaitoksen yhteisiä 

tietokantoja ja yhteisiä tiedostoja.  serveri eli 

palvelinlaite tietoverkon hallintaan tai tietokannan 

hallintaan, tarjoaa palveluita asiakkaille. Palvelinkone 

on tietokonelaitteisto, jolla tarjotaan 

tietoliikenneverkon välityksellä erilaisia atk-palveluja 

työasemille. ks. myös mikroverkkopalvelin, Unix, WWW 

Y

palvelinhotelli server hotel Y

palvelinolio server object
Olio-ohjelmointi, olio joka tarjoaa palvelujaan toiselle 

oliolle
Y

Palvelinpalvelu server service
Niidenpalveluidenjo ukkojotka pystlrttänInternetissdto 

teuttamaansInne Sijoitettujen palvelimienavulla
Y
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palvelinprosessi daemon prosessi, jota käyttöjärjestelmä ajaa tausta-ajossa Y

palvelinryhmä server farm verkkotermi Y

palvelinsovellus server application ohjelma, joka tarjoaa palveluita asiakkaille Y

palvelinsovelma servlet Y

palvelintekniikka client-server architecture Y

palvelu method

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion 

sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden 

kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

Y

palvelu operation Olio-ohjelmointi Y

palvelu service
Olio-ohjelmointi, oliot lähettävät toisilleen 

palvelupyyntöjä eli viestejä
Y

palveluajatus business idea systeemityö Y

palveluautomaatio service automation Y

palveluhakemisto service catalog Y

Palvelujen yhdistäjä Service Aggregator Y

palvelujohtaminen service management systeemityö Y

palvelukenttä service field Olio-ohjelmointi Y

palvelukeskus service bureau Y

palveluksesta eronnut sotamies afskedad soldat avskedad soldat afsk S GEN

palveluksesta eronnut sotamies afskedad soldat avskedad soldat afsk.sold. GEN

palveluliittymä interface Olio-ohjelmointi Y

palveluliittymä message protocol Olio-ohjelmointi Y

palveluliittymä service interface Olio-ohjelmointi Y

palveluluokka user class of service Y

palvelun laatu quality of service Laatujohtaminen Y

palvelunestohyökkäys denial of service
DoS, kun joku tai jokin dominoi järjestelmän resursseja 

niin, että järjestelmän suorituskyky laskee tai romahtaa
Y

palveluntuottaja access provider Y

palveluntuottaja service provider Y

palveluorganisaatio service organisation Olio-ohjelmointi Y

palvelupiste service point Olio-ohjelmointi Y

palveluprosessi Daemons (inetd, talkd, etc.) 

Tämä ovat prosesseja, jotka ovat toiminnassa 

tietokonejärjestelmissä tarjotakseen palveluja muille 

tietokonejärjestelmille tai prosesseille. Tyypillisesti 

palveluprosesseja pidetään "palvelimina". 

Y

palvelupyyntömääritys signature
Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen 

määrittelevä parametrilista
Y

palvelurajapinta service interface Olio-ohjelmointi Y

palvelus service Y

palvelus-, työtodistus orlofssedel GEN

palvelusolmu Service Node SN Y
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palvelusovellus server application ohjelma, joka tarjoaa palveluita asiakkaille Y

palvelut services Y

palvelutaso service level Olio-ohjelmointi Y

palvelutoimisto service bureau Y

palvelutoimitus service provision Olio-ohjelmointi Y

palveluverkko service network Y

palveluverkko value added network VAN Y

palvelypyyntö message
Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot 

pyytävät palveluita toisiltaan
Y

paneeli panel Y

paneeli  Panel GEN

pankkiautomaatti automatic teller Y

pankkiautomaatti automatic teller machine  ATM Y

panna put Y

panna to insert Y

panna kokoon compose luo erikoismerkkejä joita ei ole näppäimistössä Y

panorointi panning
liikutetaan ääni kuulumaan haluttuun kohtaan 

kaiutinparin välissä
Y

panostaa charge Y

pantiin inlades GEN

pantin omistaja förpantnings egare pantägare förp. eg GEN

paperi paper Y

paperiarkki sheet Y

PAPERIKOPIO HARDCOPY

Tietokoneella olevasta tiedosta, esimerkiksi näytöllä 

olevasta tekstistä, kirjoittimella paperille tulostettu 

kopio. 

Y

PAPERIKOPIO HARDCOPY

Tietokoneella olevasta tiedosta, esimerkiksi näytöllä 

olevasta tekstistä, kirjoittimella paperille tulostettu 

kopio. 

Y

paperiliitin paper clip Y

paperilokero bin tulostimen ym Y

paperin syöttö paper feed Y

paperinen paper Y

paperinnipistin paper clip Y

paperinsyöttölokero input paper bin Y

papin virkatalo prestbol GEN

papinkanslian maksut jura parochalia GEN

papinkymmenykset prästtionde GEN

papisto clerus, klerus GEN

papistonapulainen ministerii adjunctus pastorsadjunkt m.adj. GEN

papistonapulainen ministerii adjunctus pastorsadjunkt
m.adjunct

.
GEN
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papistonapulainen ministerii adjunctus pastorsadjunkt minist.adj. GEN

papistonapulainen ministerii adjunctus pastorsadjunkt
minist.adj

unct.
GEN

papistonapulainen pastor adjunctus pastorsadjunkt p.adj. GEN

papistonapulainen pastor adjunctus pastorsadjunkt p.adjunct. GEN

papistonapulainen pastor adjunctus pastorsadjunkt past.adj. GEN

papistonapulainen pastor adjunctus pastorsadjunkt
past.adjun

ct.
GEN

pappila prästgård GEN

pappila, lakitupa curia GEN

pappisoppilas sacrii ministerii candidatus prästkandidat S.M. cand. GEN

paradigma paradigm

Tilastomatematiikka, ryhmä tutkimuksia, joilla on 

jossakin määrin yhteinen näkökulma 

tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden 

tulokset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi

Y

paradoksi paradox Y

parametri argument ohjelmointi, ohjelmalle annettu parametri Y

parametri parameter
Olio-ohjelmointi, muuttuja tai määrite, jonka avulla 

siirretään tietoa ohjelmasta aliohjelmaan tai päinvastoin
Y

Parametri Parameter

Lisämääritys. Esim. tietokoneohjelman olennainen 

muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan 

erilaisia vaihtoehtoja.

Y

parametroitu luokka generic class Olio-ohjelmointi Y

parametroitu luokka parametrized class Olio-ohjelmointi Y

parannettu enhanced Y

parannettu näppäimistö enhanced keyboard Y

parannettu rinnakkaisportti enhanced parallel port Y

parannus enhancement Y

parannus reformation Y

parantaa enhance laitetta, näyttöä, tarkkuutta Y

parantaminen enhancement Y

parantaminen improvement Y

parantuminen sanatio GEN

paras optimum Y

parhaat arvot top value Y

pari couple Y

pari, pariskunta Couple GEN

parikaapeli pair cable Y

parillinen even numero Y

parillinen pariteetti even parity odd parity = pariton pariteetti Y
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parillisuustarkastus even parity check odd parity check = parittomuustarkastus Y

paristo battery Y

paristosuojattu battery-protected muisti Y

parisuojaamaton kaapeli unscreened twisted pair cable verkkotermi Y

pariteetin tarkastus parity check tapa varmistaa tiedon oikeellisuus tietoa siirrettäessä Y

pariteetti parity Y

pariteettibitti parity bit Y

pariteettitarkistettu raitasarja stripe set with parity RAID 5 tekniikka Y

pariteettivarmistus parity checking tapa varmistaa tiedon oikeellisuus tietoa siirrettäessä Y

pariteettivirhe parity error Y

pariton odd Y

pariton numerointi odd numbered Y

pariton pariteetti odd parity even parity = parillinen pariteetti Y

parittomuustarkastus odd parity check even parity check = parillisuustarkastus Y

parkkipaikka parking place Y

parrakas bearded Hymiö:    :-)> Y

partituuri score multimediaesityksen partituuri Y

passiivi-ikkuna inactive window Y

passiivikaiutin passive loudspeaker Y

passiivimatriisinäyttö passive matrix display Y

passiivinen dumb Y

passiivinen inactive kovalevy ym Y

passiivinen kehys inactive border Y

passiivinen käyttäjä lurker
BBS-keskusteluissa lukee muiden kirjoittamia viestejä, 

mutta ei osallistu keskusteluun
Y

passiivinen laajakaistakuituverkko Broadband Passive Optical Network BPON Y

pastori, kirkkoherra pastor pastor, kyrkoherde p GEN

pastori, kirkkoherra pastor pastor, kyrkoherde past GEN

pastorin apulainen sacrii ministerii adjunctus pastorsadjunkt S.M. adj. GEN

patronaattioikeus jus patronatus GEN

patteri battery Y

Pb petabit petabitti = 1 000 000 000 000 000 bittiä Y

PC PC 

Mikrotietokone, kuitenkin yleensä PC:ksi kutsutaan 

Intelin suorittimella varustettuja koneita, erotuksena 

muista mikrotietokoneista esim. Macintosheista. 

Nimitys PC tulee sanoista Personal Computer, 

henkilökohtainen tietokone. 

Y

PC-kortti PC card Y

PCM PCM
PulseC odeM odulation Puheenkoodaukseen ja  

digitalisointiinki iytettymenetelm
Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 298 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

PCMCIA PCMCIA

Personal ComputerMemoryC ard international 

Association Luottokortinkokoisten modeemien 

muistilaitteiden adapterienymsv afmistajista 

muodostuvajn rjestd ja samann i m Inenv iylAstandardi

Y

PC-suurkoneliitännät PC hookups Y

PDF Portable Document Format

Adoben kehittämä tiedostomuoto, jolla voidaan 

laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomasti siirtää ja 

näyttää dokumentteja siten ,että dokumentin ulkoasu 

säilyy. PDF-tiedostot ovat yleistyneet runsaasti WWW-

sivuilla. 

Y

PDF Portable Document Format (PDF)

Kansainvälinen tiedostomuoto sähköisten 

dokumenttien jakamiseen. Tiedostomuoto kattaa 

kaikkien lähdedokumenttien kaikki kirjasimet, 

muotoilut, värit ja kuvat riippumatta siitä, minkä 

sovelluksen avulla ja missä ympäristössä dokumentti on 

luotu. Tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat 

Reader -ohjelma, joka on ilmainen.

Y

PDH PDH
PlesiocronousDigitafH ierarchyVanhempi edelleenk 

ätytssnol evat ransmissiojärjestelmä
Y

Pedigree Resource File (PRF) Pedigree resource File (PrF) GEN

Pedigree Resource Pedigree resource GEN

Peering Peering
YhteenliittimisjärjestelyjossalsPnv aihtavat tietoak 

eskendAnilmane rillistkorvausta
Y

Pegasus Pegasus
Internet-sähköpostiohjelma SLIP/PPP- tai kiinteälle 

yhteydelle.
Y

pehmennys antialias Y

pehmennys anti-aliased viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä Y

pehmennys soften piirtotyökalu Y

pehmennä smooth kuvan värialueiden rajojen pehmennys Y

pehmentää dither kuva Y

pehmeä smooth kuvan värialueiden rajojen pehmennys Y

pehmeä käynnistys soft boot
käynnistys reset tai ctrl+alt+del näppäimillä. Vastakohta 

hard boot = kylmä käynnistys
Y

pehmeä tavumerkki soft hyphen Y

pehmeä tavuviiva soft hyphen Y

pehmeä vieritys smooth scrolling tekstiruudun vieritys piste kerrallaan Y

pehmeä väritystekniikka gouraund shading Y

pehmeä väritystekniikka phong shading Y

pehmeälevy flexible disk Y

pehmonäppäin softkey Y

peilata mirror levy, kuvio ym Y
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peilata kovalevyä mirror a hard disk ylläpitää täydellistä kopiota Y

peilata verkkopaikkaa mirror a site ylläpitää täydellistä kopiota Y

peili mirror Y

peilikuva mirror Y

peilikuva mirror image tietyn akselin suhteen Y

peilikuva reflection Y

peisti pasteup painovalmis tuote Y

peite cover Y

peite mask Y

peitelohko dummy section Y

peitenimi alias Y

peitteet overlays Y

peittävyys opacity
päällimmäisen kuvan läpinäkyvyys niin, että alempi kuva 

näkyy osittain läpi
Y

peittää cover Y

peittää mask Y

peittää overlay Y

peittää patch Y

pelastaa save Y

peli game Y

pelikasetti game gartridge Y

peliohjain game controller Y

peliohjain game pad Y

peliohjain paddle Y

peliportti game port Y

pelisovitin game adapter Y

pelkkä simple Y

pelkkä muistikortti bare memory board Y

pelkkä pääte dumb terminal Y

pelkkä tekstinkäsittelylaite dedicated word processor Y

pelkkä verkkopalvelin dedicated file server vain verkkopalvelimena toimiva tietokone Y

pellavankutoja, kankuri lijnwäfvare linvävare Lijnw GEN

pelleillä joking Hymiö:    :0) Y

peltoraja åkerskilnad GEN

peltosarka åkerteg GEN

peltotarha, aitaus vret GEN

PEM, PRIVATE ENHANCED MAIL PEM, PRIVATE ENHANCED MAIL

Internet-sähköpostin tietoturvan parantamiseksi 

kehitetty salausjärjestelmä, jonka käyttö on kuitenkin 

vähäistä. 

Y

pengonta scavenging Y

pengonta scavening Y

penkkijärjestys bänkeordning GEN
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penkkijärjestys bänkeskifte GEN

pensseli paintbrush Y

PEP PEP

Packetized Ensemble Protocol. Maksiminipeus 19200 

bps. Multicarrier (eli useita kantoaaltoja) -modulaatiota 

käyttäcä Telebit-modeemien menetelmä. Melko 

harvinainen modeemiluokka. 

Y

perehdytysjakso tutorial Y

perforoitu perforated asiakirjan leikkauslävistys Y

perhe (välilehdellä) / perhenäkymä 

(muualla) 
Family view GEN

perheen tiedot  Family group record GEN

periaate principle Y

perille toimittamaton undelivered E-mail Y

perillinen, perilliset heres, heredes arvinge, arvingar, arvtagare h GEN

perillinen, perilliset heres, heredes arvinge, arvingar, arvtagare her GEN

perillinen, perilliset heres, heredes arvinge, arvingar, arvtagare hr GEN

perillinen, perilliset heres, heredes arvinge, arvingar, arvtagare hrd GEN

perillinen, perilliset heres, heredes arvinge, arvingar, arvtagare hs GEN

perinne tradition Y

perinnejärjestelmä legacy system Y

perinnäinen age-old Y

perinnöksiosto skattelösen GEN

perinnöllinen hereditarius GEN

perinnönjako arvskifte GEN

perinnöstä luopunut urarfva GEN

perinteinen traditional Y

perinteinen ohjelmointi conventional programming Y

perintä inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa 

ominaisuuksia
Y

perintö legacy Y

perintö arf GEN

perintö arv GEN

perintölaite legacy device
ennen plug and play laiteliitäntämenetelmää kehitetty 

laite
Y

perintösovellus legacy application aikaisemmista käyttöjärjestelmistä periytynyt sovellus Y

perintötalo, verotalo skattehemman skattehemman sk. h. GEN

perintötalo, verotalo skattehemman skattehemman sk. hem GEN

perintötila, verotila skattehemman GEN

perintötilan verovapaus odalfrihet GEN

peritty luokka derived class Olio-ohjelmointi Y

perittävissä oleva inheritable Y

perittävä luokka ancestor class Olio-ohjelmointi Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 301 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

periytyminen descent Y

periytyminen inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa 

ominaisuuksia
Y

periytymissuhde inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa 

ominaisuuksia
Y

periytymisyhteys generalization Olio-ohjelmointi Y

periytymisyhteys inheritance
Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa 

ominaisuuksia
Y

periytyvä inherited Y

periytyä inherit Olio-ohjelmointi Y

periä inherit Y

Perl Perl

Yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, joka tähtää 

tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Perlillä voidaan 

tehdä mm. verkkoviestintään liittyviä cgi-skriptejä.

Y

perspektiivi perspective Y

perua undo peruu edellisen toiminnon Y

perukirjoitus bouppteckning bouppteckning bouppt GEN

perunkirjoitus bouppteckning GEN

perus- basic
BASIC on ohjelmointikieli (beginners all-purpose 

symbolic instruction code
Y

perus- generic Y

perus- low-end PC ym Y

perus- primary Y

perus basic GEN

perus tiedonsiirtojärjestelmä basic input/output system
ROM:iin sijoitettu pysyvä käyttöjärjestelmän 

osa/mikron perustoimintaohjeet
Y

perus tiedonsiirtojärjestelmä BIOS
EPROM ohjainpiiriin sijoitettu pysyvä käyttöjärjestelmän 

osa/mikron perustoimintaohjeet.
Y

perusajatus principle Y

perusalustus low-level formatting alatason formatointi Y

perusavaimen hakemisto primary index Y

perusavain primary key
tietokannan taulun yksikäsitteinen avain, yksilöi 

tietokannan tietueet
Y

perusavain unique index
relaatiotietokannan hakemisto, jossa kukin avainarvo 

voi esiintyä vain kerran
Y

perushakemisto master index Y

perusjoukko population
Tilastomatematiikka, se yksilöiden ryhmä, jonka 

ominaisuuksia halutaan saada selville
Y

peruskerros physical layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 1 Y

peruskokoonpano base configuration Y

peruskokoonpano basic configuration Y

peruskäsitteitä principal concept Y
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peruskäyttäjä end user Y

peruskäyttäjä enduser Y

peruskäyttäjä End-User 
(Ihmis)yksilö, joka käyttää tietokonejärjestelmiä ja 

verkkoja. 
Y

perusluettelo     master list

Huom. paikassa, jossa perusluettelot ovat sitten 

valittavissa, ei enää toisteta sanaa perusluettelo, jos se 

vain on mahdollista. 

GEN

perusmikro entry-level computer Y

perusmuisti base memory
IBM yhteensopivan mikron muistialue välillä 0-640 

kilotavua
Y

perusmuisti conventional memory
IBM yhteensopivan mikron muistialue välillä 0-640 

kilotavua
Y

perusmuisti lower memory
IBM yhteensopivan mikron muistialue välillä 0-640 

kilotavua
Y

perusmuistin osoiteavaruus conventional-memory address space Y

perusmuistin täydentäminen conventional-memory backfill Y

perusnäkymä primary view Y

perusoikeudet basic access Y

perusosoite base address Y

perusosoitustarkkuus base resolution hiiren Y

peruspalvelu basic service Y

peruspalvelu core service systeemityö Y

peruspiirre element Y

perusrakenne infrastructure Y

perusta basis Y

perustaa tulostusjono establish a print queue Y

perustaja creator Y

perustarkkuus single precision Y

perustaulu base table Y

peruste principle Y

perustermi fundamental term Y

perustieto atomic level data Y

perustietokanta atomic database Y

perustietotyyppi basic data type Y

perustila real mode Y

perustutkimus basic research
Tiede, tutkimushanke, jossa ei tähdätä tulosten 

välittömään soveltamiseen käytäntöön
Y

perustutkimus fundamental  research
Tiede, tutkimushanke, jossa ei tähdätä tulosten 

välittömään soveltamiseen käytäntöön
Y

perusviiva base line maanmittaus Y

perusviiva baseline Y

perusyksikkö basic unit Y
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peruuta / keskeytä  Cancel

Painike cancel - peruuta. Keskeytä -käännöstä käytetään 

tilanteissa,  joissa käyttäjällä on tilaisuus keskeyttää 

jokin toiminto eikä samaa  viestiä käytetä jossain 

muualla merkityksessä "peruuta".  Huom. Jos viesti 

"cancel" on useassa kohdassa käytössä, sen 

perusmerkitys on peruuta. 

GEN

peruuttaa back Y

peruuttaa backspace Y

peruuttaa cancel Y

peruuttaa recall Y

peruuttaa roll-back
mitätöi tietokantatapahtuman aiheuttamat päivitykset 

tietokannassa
Y

peruuttaa suspend Y

peruuttaminen cancel peruuttaminen Y

peruutus backspace
BS poistonäppäin, poistaa kursorista vasemmalla olevan 

tai aktiivisen objektin
Y

peruutus cancel Y

peruutus rollback
Relaatiotietokannan operaatio, joka mitätöi tehdyn 

tapahtuman
Y

peruutus, palautus reduktion GEN

peruutusmerkki cancel character Y

peruutusmoodi cancel mode Y

peräkkäinen consecutive Y

peräkkäinen sequential Y

peräkkäisjärjestys sequential order Y

peräkkäiskäsittely piping Y

peräkkäiskäsittely sequential processing Y

peräkkäisrakenne sequential organization Y

peräkkäissaanti sequantial access Y

peräkkäissaanti sequential access Y

peräkkäistehtävä pipe Y

peräkkäistiedosto sequential file Y

peräkkäistiedostot consecutive files Y

peräkkäisyys sequence Y

peräyttää back Y

peräytyä backtrack Y

pesetan merkki peseta sign Y

pesä, kuolinpesä bo GEN

pesänositus afwittring GEN

peta peta P = 1 000 000 000 000 000 Y

petabitti petabit Pb = 1 000 000 000 000 000 bittiä Y

petatavu petabyte PB = Pt =1 048 576 Gt = 1024 Tt Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 304 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

pettynyt disappointed Hymiö:    :-e Y

pettää fail keskeytys Y

PGP Pretty Good Privacy

PGP on sovelluskokonaisuus, joka tarjoaa välineitä 

tiedostojen salakirjoittamiseen ja digitaaliseen 

allekirjoittamiseen tietokonejärjestelmissä. Se on 

erityisen hyödyllinen tiedostojen ja viestien 

salakirjoittamiseen ja/tai allekirjoittamiseen ennen 

niiden lähettämistä sähköpostitse. 

Y

PGP Pretty Good Privacy (PGP)
Salakirjoitusohjelma, joka mahdollistaa mm. 

sähköpostien lähettämisen salattuina.
Y

PGP, PRETTY GOOD PRIVACY PGP, PRETTY GOOD PRIVACY

Vapaasti kopioitava salakirjoitusohjelma, joka perustuu 

kahden avaimen järjestelmään. Lähettäjän julkisella 

avaisella koodatun viestin voi avata vain vastaanottaja, 

joka tietää julkista avainta vastaavan salaisen avaimen. 

PGP mahdollistaa myös digitaalisen allekirjoituksen, 

jolla varmistetaan, että viesti on todella peräisin 

ilmoitetulta lähettäjältä. PGP tuo kaivattua tietoturvaa 

muuten avoimeen ja huonosti suojattuun Internettiin,. 

Y

PHOTO CD PHOTO CD

Kodakin kehittää tekniikka, jossa valokuvat siirretään 

kehityksen yhteydessä CD-ROM-levylle elektroniseen 

muotoon. Kuvia voi katsella televisiosta PhotoCD-

yhteensopivilla lukulaitteella tai PhotoCD- 

yhteensopivalla CD-ROM-asemalla.  Kodakin luoma 

valokuvien digitointistandardi eli yhtenäinen 

menetelmä, jolla digitointi tapahtuu yhteisiä sopimuksia 

noudattaen.  

Y

PHP PHP

PHP on internetsivuilla käytettävä ohjelmointikieli, jolla 

voidaan tehdä kyselyjä tietokannasta, luoda kuvia, lukea 

ja kirjoittaa tiedostoja sekä keskustella etäpalvelimien 

kanssa.

Y

pidennys extended Y

pidennys extension tiedostonimen tarkennin Y

pienaakkonen lower case letter Y

pienaakkonen lowercase letter Y

pienempi kuin less than < Y

pienempi tai yhtäsuuri kuin less than or equal Y

pienennysikoni minimize icon Y

pienennysnuoli minimize arrow Y

pienennyspainike minimize box Y

pienennyspainike minimizing button Y

pienennyssuhde reduction ratio Y
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pienennä minimize Y

pienennä reduce Y

pienentäminen reduction Y

pienentää decrease Y

pienentää minimize Y

pienentää reduce Y

pienentää zoom out loitonna Y

pienentää kuvakkeeksi iconize Y

pienet kirjaimet lowercase Y

pieni parvus GEN

pieni kirjain lower case Y

pieni kirjain lower case letter Y

pieni tekninen puute glitch laitteessa tai ohjelmassa Y

pieni-iso-eroava case sensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva merkitys Y

pieni-iso-eroava case-sensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva merkitys Y

pieni-iso-eroavuus case sensitivity pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva merkitys Y

pieni-iso-yhtenevyys case insensitivity pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole erottelevaa merkitystä Y

pieni-iso-yhtenevä case insensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole erottelevaa merkitystä Y

pieni-iso-yhtenevä case-insensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole erottelevaa merkitystä Y

pienin minimum min Y

pienkomponenttien säilytysalusta bug tray Y

pienkomponenttien säilytyskehikko bug cage kannellinen Y

pienkomponenttien säilytyslaatikko bug box kannellinen Y

pienoiskuva thumbnail Y

pienoiskuva thumbnail GEN

pienoiskäsikirjoitus scriptlet automatisoitu toimintosarja Y

pienoisohjelma miniprogram Y

pienoissovellus applet
Olio-ohjelmointi, sovelma, joka on toiminnaltaan 

rajoitettu
Y

pientietokone mini computer Y

pientietokone minicomputer Y

PIF, PROGRAM INFORMATION FILE PIF, PROGRAM INFORMATION FILE

Tiedosto, joka kertoo Windowsille miten sen pitäisi ajaa 

DOS- sovellusta: paljonko sille annetaan muistia, 

toimiiko se moniajossa, mitä muisteja se saa käyttää 

yms. 

Y

pii silicon Y

piika, nuori naimaton tyttö piga piga, ung ogift flicka p GEN

piika, nuori naimaton tyttö piga piga, ung ogift flicka pa GEN

piikiekko silicon wafer Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 306 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

piikki pin Y

piikkisyöttö tractor feed matriisikirjoittimet Y

piilastu chip Y

piileskelijä lurker
BBS-keskusteluissa lukee muiden kirjoittamia viestejä, 

mutta ei osallistu keskusteluun
Y

piilevä resident Y

piilo- hidden Y

piiloaika latency levymuistiin pääsyn pyörimisviive Y

piilokustannukset hidden costs Y

piilomerkki hidden character Y

piilosarake pseudo column Y

piilota hide Y

piilota hide GEN

piilota automaattisesti auto hide Y

piiloteksti hidden text Y

piilotettu hidden tiedosto, hakemisto ym Y

piilotiedosto hidden file Y

piilottaa hidden Y

piilottaa hide Y

piiloviiva hidden line Y

piiloviivojen poisto hidden line removal Y

piipunpolttaja pipe smoker Hymiö:     :-? Y

piirakka pie piirakkakuvio Y

piirakkakuvio pie diagram Y

piiras pie piirakkakuvio Y

piiraskaavio pie chart Y

piiri circuit Y

piiri domain Y

piirianalyysi circuit analysis kasvatustiede Y

piirikaavio circuit diagram piirin kytkentäkaavio Y

piirikortin kytkimet board switches Y

piirikortin ohjain board controller Y

piirikortti board Y

piirikortti card Y

piirikortti circuit board Y

piirikortti printed circuit PC Y

piirikortti printed circuit board PCB Y

piirikorttien kokoonpano board assembly Y

piirikorttien valmistaja board maker Y

piirikorttisuunnittelija board designer Y

piirikorttisuunnittelu board design Y

piirikytkentä circuit switching Y
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piirikytkentäinen circuit switched Y

piirilevy board Y

piirilevy card Y

piirilevy cartridge Y

piirilevy circuit board Y

piirilevy printed circuit board PCB Y

piirilevy SIMM muistipiireistä koottu moduuli. Y

piirilevyn vaihtaminen board replacement Y

piirimalli maskwork Y

piiripalasarja chip set Y

piiripäätin data circuit terminating equipment DCE Y

piiristö circuitry Y

piirisuunnittelu circuit design Y

piirit circuitry Y

piirre characteristic Olio-ohjelmointi Y

piirre feature Olio-ohjelmointi Y

piirre touch Y

piirretty elokuva animation Y

piirrin stylus Y

piirros draft Y

piirros drawing Y

piirros graph Y

piirros graphic Y

piirros picture Y

piirros plot Y

piirrotus inking Y

piirrä peittäen draw opaque Y

piirto display element Y

piirto stroke Y

piirtoalkio entity itsenäinen kokonaisuus Y

piirtoelementti entity Y

piirtoheitin overhead projector Y

piirtopää plotting head Y

piirtotarkkuus resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

piirtotoiminto drawing facility Y

piirtoyksikkö entity itsenäinen kokonaisuus Y

piirturi plotter grafiikan tulostukseen käytettävä laite Y

piirtyä uudelleen redraw Y

piirtäjä designer Y

piirtäminen drafting Am Y
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piirtäminen draughting Engl Y

piirtäminen drawing Y

piirtää describe Y

piirtää draw Y

piirtää plan Y

piirtää plot Y

piirtää sketch luonnostelu Y

piirtää (kuvion) sisään inscribe Y

piirtää käyrä plot curve Y

piirtää uudelleen redraw Y

piirtää värikynällä crayon Y

piirtää ympäri circumscribe Y

piirustus design Y

piirustus plan Y

piirustus sketch Y

piirustuseditori drawing editor Y

piirustusohjelmisto drafting software Am Y

piirustusohjelmisto draughting software Engl Y

piisiru silicon chip Y

piispa episcopus biskop EPS GEN

piivalimo silicon foundry Y

pika- quick Y

pika-alustus quick format Y

pikaesittely quick preview Y

pikahakukortti reference card Y

pikaisesti vaihdettava hot swapable verkkotermi Y

pikakatselin quick viewers tiedostojen pikakatseluohjelma Y

pikakatselu quick view Y

pikakuva snapshot Y

pikakuvake shortcut Windows 95 pikakuvake Y

pikakuvake shortcut icon Y

pikamaskaustila quickmask mode Y

pikamaski quick mask Y

pikanäppäimistökomento shortcut keyboard command Y

pikanäppäin accelerator Y

pikanäppäin accelerator key
Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi 

toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa
Y

pikanäppäin application shortcut key Y

pikanäppäin hot key Y

pikanäppäin hotkey Y

pikanäppäin shortcut Y

pikanäppäin shortcut key Y
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pikanäppäin speed key Y

pikanäppäinyhdistelmä hotkey sequence Y

pikavaihto hot swap
verkkotermi, laitteen vaihtomahdollisuus ilman 

jännitteen katkaisemista
Y

pikavalikko context menu Y

pikavalikko pop-up menu Y

pikavalikko shortcut menu Y

pikavalintanäppäin hot key Y

pikkukirjaimet lowercase GEN

pikkukuva thumbnail Y

pikkulapsi batting GEN

pikkulapsi infans GEN

pikkuleipä cookie
WWW-selaimen aputiedosto, jonka avulla ohjataan 

selaimen ja palvelimen liikennettä
Y

pikkuseikka detail Y

pikkutakki jacket Y

pikosekunti picosecond ps = 0,000 000 000 001 Y

pikseli Pixel GEN

Pikseli, kuvapiste pixel

Ruudulla näkyvä pienin yksittäinen piste. Näytön 

terävyys eli tarkkuus riippuu siitä, kuinka monta pikseliä 

näytössä on per mittayksikkö, vaikkapa 75 pikseliä 

sentillä. Toinen näytön terävyyteen vaikuttava asia on 

resoluutio. Piste, josta kuva muodostuu. Esimerkiksi 

VGA-näytöllä on 640 kertaa 486 kuvapistettä. 

Y

pikselöinti pixelate Y

pilailla joking Hymiö:    :0) Y

pilkku comma , Y

pilkku dot lasertekniikassa tulostettava täplä Y

pilkkuvirhe comma splice Y

pilkulla eroteltu arvo comma separated value Y

pilkulla erotettu comma-separated Y

pilkulla erotetut muuttujat comma-separated variables Y

pilvessä stoned Hymiö:    *-) Y

pilvi cloud Y

pimittää suppress Y

PING Packet InterNet Groper (PING) Yhteyksien testaamiseen käytettävä verkkotyökalu. Y

PING, PACKET INTERNET GOPHER PING, PACKET INTERNET GOPHER

Apuohjelma, joka lähettää Internetin kautta 

kohdekoneelle testisignaalin (IP-paketin) ja mittaa sen 

kulkuajan. Pingin avulla voidaan testata, onko 

kohdekone kytketty verkkoon ja toimivatko 

tietoliikenneyhteydet. 

Y
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pino cellar Y

pino pile Y

pino pushdown list Y

pino stack
alue RAM-muistissa, jota prosessori käyttää 

väliaikaiseen tietojen tallentamiseen
Y

pinoamiskaapeli cascade cable verkon hubien asettamiseen päällekkäin Y

pinoamiskaapeli stack cable verkon hubien asettamiseen päällekkäin Y

pinomuisti LIFO list Y

pinomuisti pushdown storage Y

pinota pile Y

pinota stack Y

pinotapa last in first out Y

pinottava stackable verkkotermi Y

pinottava kytkin stackable switch verkkotermi Y

pinottu stacked Y

pinta surface Y

pinta-ala area Y

pinta-alavaatimus footprint laitteen, komponentin ym Y

pintakaavio area graph Y

pintakuvio pattern kuviorasteri Y

pintakuviointi texture
Kuvan esittämän kohteen pinnan ulkoasuun vaikuttavat 

viivat ja pisteet
Y

pintaliitoskomponentti surface mounted device SMD Y

pintamalli surface model Y

pipetti dropper Y

pipetti eyedropper Y

piristää refresh päivittää tai virkistää Y

pirstoutuminen fragmenting Y

pirstoutuneisuuden poisto defragmenting Y

pirstoutunut fragmented tiedosto, levy ym Y

pirstoutunut noncontiguous Y

pirstoutunut non-contiguous Y

pirtti, savutupa pörte GEN

piru devil Hymiö:    ]:-) Y

piste dot esimerkiksi ä ja ö pisteet Y

piste full stop . Y

piste fullstop . Y

piste location Y

piste period . Y

piste point Y

piste spot Y

piste kirjaimen päällä dot accent diakriittinen merkki Y
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pisteeseen saakka to point Y

pistekoko dot size Y

pistekoko point size Y

pistekoko pointsize Y

pistematriisi dot matrix Y

pistematriisikirjoitin dot matrix printer
kirjoitin, joka lyö tekstin paperille pienillä neuloilla 

värinauhan läpi
Y

piste-monipiste-yhteys point-to-multipoint Tietoliikenne Y

piste-monipiste-yhteys point-to-multipoint connection Tietoliikenne Y

pistetaajuus dot frequency TV Y

pistettä tuumalla dots per inch
DPI on tulostustarkkuuden tai kuvatarkkuuden 

(resoluution) mittayksikkö
Y

pistettä tuumalla DPI näyttö- tai tulostusresoluution mittayksikkö Y

pistevarjostus drop shadow pisterasteriefekti Y

pisteviiva leader kirjapainotekniikka, leader line on johtoviiva Y

pisteväli dot pitch Y

pisteytys dither Y

pistoke plug Y

pistorasia plug box Y

pistorasia power outlet Y

pistorasia socket Y

pitkittäistutkimus diachronic study Tiede, kohteen ajallista muuttumista selvittävä tutkimus Y

pitkittäisvarmistus horizontal checking
vertical checking = poikittaisvarmistus = transverse 

checking
Y

pitkittäisvarmistus longitudinal checking Y

pitkä long kortti ym Y

pitkä ajatusviiva emdash Y

pitkä kokonaisluku long integer Y

pitkä rivi array taulukko Y

pitkäjälkihehkuinen long-persistence Y

pitkälle ehtinyt advanced Y

pitkät valikot full menus Y

pitovaatteet gångkläder GEN

pituus height ht Y

pituus proceritas GEN

pitäjä socken socken s GEN

pitäjä sochn, socken socken sn, s:n GEN

pitäjä socken GEN

pitäjä volosti GEN

pitäjän vankitupa, häkki, vankila kista socken häkte, fängelse kis GEN



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 312 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

pitäjänkirjuri sockenskrivare sockenskrivare
sne 

skrivare
GEN

pitäjänkokous sockenstämma GEN

pitää aisoissa constrain projektinhallinta Y

pitää alkaa must start on projektinhallinta, MSO Y

pitää hallussaan own Y

pitää lukua tally Y

pitää parempana prefer Y

pitää päättyä must finish on projektinhallinta, MFO Y

pitää, toimittaa förrätta GEN

PkZip PkZip

PkZip on tiedostojen pakkaukseen tarkoitettu 

julkisohjelma mikrotietokoneille. Tällä ohjelmalla 

pakatut tiedostot puretaan PKUNZIP -ohjelmalla.

Y

plagiointi plagiarism Tiede, toisen tutkijan tulosten esittäminen omina Y

plasmanäyttö plasma display Y

Plug-in Plug-in

Ohjelmaan yleensä alunperin kuulumaton osa, joka tuo 

erilaisia lisätoimintoja. Yleensä erikseen asennettava. 

Esimerkkinä selaimelle flash-plugin, joka mahdollistaa 

flash-animaatioiden katselun.

Y

plusmerkki plus + Y

plusmerkki plus sign + Y

plus-miinus merkki plus or minus sign ± Y

PNG Portable Network Graphics (PNG)

Patenteista riippumaton kuvaformaatti. Pakkautuva 

tiedostomuoto web-grafiikoille. Pakkaa kuvadataa 

paremmin kuin GIF-formaatti.

Y

pohdinta discussion Y

pohja background Y

pohja basis Y

pohjanmaalainen bothniensis österbottning both GEN

pohjasivu underlying page sivu, jolle julkaisu kootaan Y

pohjoinen north Y

pohjoinen norra GEN

pohjustaa format formatointi valmistaa levykkeen käyttöä varten Y

pohjustaa render Y

poika filius son f GEN

poika pojke pojke p GEN

poika son son S, s GEN

poika son son sn, s:n GEN

poika gosse GEN

poika gåsse GEN

poika pojke GEN

poika ja perillinen filius et heres son och ättling f.e.h GEN
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poika ja perillinen filius et heres son och ättling f.et.h GEN

poikalapsi gosse barn gossebarn g.b. GEN

poikalapsi piltebarn pojke pilteb GEN

poikamies ungkarl ungkarl ungk GEN

poikamies ungersven GEN

poikamies ungkarl GEN

poikapuoli styvson styvson St. s. , st:s GEN

poikittaistutkimus cross-sectional study
Tiede, tutkimus, joka ei ota huomioon kohteen ajallista 

kehittymistä
Y

poikittaisvarmistus transverse checking Y

poikittaisvarmistus vertical checking transverse checking = poikittaisvarmistus Y

poikkeama mismatch Y

poikkeava kohta mismatch kahdessa vertailtavassa tiedostossa Y

poikkeava lukutapa varianslectio exceptionell läsning v.l. GEN

poikkeava lukutapa varianslectio GEN

poikkeavuus nonconformity Y

poikkeus exception
laitteistokeskeytys tai odottamaton tilanne 

ohjelmasuorituksessa
Y

poikkeus exeption Y

poikkeustenkäsittelijä exception handler
Olio-ohjelmointi, poikkeusten ja virhetilanteiden 

käsittelijä ohjelmakoodissa
Y

poikkeustenkäsittely exception handling
Olio-ohjelmointi, poikkeusten ja virhetilanteiden 

käsittely ohjelmakoodissa
Y

poikkiteloin cross Hymiö:    :-t Y

poimia download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

poimia pick Y

poiminta picking Y

poiminta eri lähteistä compilation käännös Y

poimintalaatikko target box Y

poimintamuisti random access memory RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

poimintamuisti random access storage Y

pois off Y

pois jättäminen omission Y

pois pyyhintä erasure Y

pois pyyhkiminen deletion Y

pois pyyhkiminen erasure Y

pois päältä off Y

poisheitettävissä oleva discardable Y

poisjätetty absenterad lämnat bort ab GEN

poisjättöluettelo exclusion list varmuuskopioinnin yhteydessä Y

poisjääntimerkki caret kirjapaino ja  CTRL -merkki, ^ Y
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poiskytketty off-line ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

poisluettuna expected Y

poismuutto afflyttning GEN

poismuutto avflyttning GEN

poissa out of Y

poissa käytöstä disabled Y

poissa(oleva) borta borta b GEN

poissa(oleva) borta GEN

poissaoleva absens frånvarande abs GEN

poissaoleva frånvarande frånvarande fr GEN

poissaoleva frånvarande frånvarande frv GEN

poissaoleva absens GEN

poissulkeva excluding excl Y

poissulkeva exclusive Y

poissulkeva-EI-TAI exclusive-NOR Y

poissulkeva-TAI exclusive-OR Y

poista deinstall asennus Y

poista delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

poista remove Y

poista uninstall asennus Y

poista Delete GEN

poista elementti remove object Y

poista kuva clear image Y

poista merkintä Unmark GEN

poista merkki Untag GEN

poista sivunvaihto remove page break Y

poista syöte clear entry Y

poista valinta clear selection Y

poistaa clear Y

poistaa correct Y

poistaa delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

poistaa depopulate muistipalat Y

poistaa eject levyn asemasta Y

poistaa erase tiedosto ym Y

poistaa purge poistaa käyttämättömiä määrityksiä Y

poistaa remove Y

poistaa strip Y

poistaa to delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

poistaa unload
poistaa muistinvaraisohjelma muistista tai tietoväline 

laitteesta
Y

poistaa asennettu ohjelma deinstall Y

poistaa hajanaisuus defragment tiedoston, levyn Y
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poistaa hakemisto remove a directory Y

poistaa jonosta dequeue Y

poistaa kuvakkeen kansiosta remove folder item Y

poistaa käytöstä de-activate Y

poistaa käytöstä disable Y

poistaa käytöstä discard Y

poistaa käytöstä phase out Y

poistaa käytöstä kommentiksi muuttamalla comment-out ohjelmarivi Y

poistaa käytöstä toiminto disable a function Y

poistaa nosto de-hoist Y

poistaa ohjausmerkit strip control characters Y

poistaa rivi delete a line Y

poistaa taulukon remove table Y

poistaa tiedoston hajanaisuus defragment a file Y

poistaa turhat osat crop kuvasta ym Y

poistaa virheet debug Y

poistaminen deletion Y

poistaminen retirement Y

poistaminen levyltä deinstallation asennetun ohjelman Y

poisto delete Y

poisto deletion Y

poisto suppression Y

poistomerkki delete character Y

poiston peruutus undelete kappaleen ym Y

poiston vahvistus confirm on delete Y

poistonappi eject button Y

poistonäppäin del delete näppäin Y

poistonäppäin DEL key
delete näppäin, poistaa kursorista oikealla olevan tai 

aktiivisen objektin
Y

poistonäppäin delete key Y

poistonäppäin rubout key Y

poistosanat stop words Y

poistosääntö delete rule Y

poistotila delete mode Y

poistu exit Y

poistua escape Y

poistua exit ohjelmasta Y

poistua to exit Y

poistumakohta exit point Y

poistuminen exit ohjelmasta Y

poistumiskoodi exit code Y
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poistumisnäppäin exit key Y

pojanpoika, tyttärenpoika, lapsenlapsi nepos sonson, dotterson, barnbarn nep GEN

pojantytär, tyttärentytär neptis sondotter, dotterdotter nep GEN

pojanvaimo, miniä sonhustru svärdotter sh GEN

pojanvaimo, miniä sonhustru svärdotter s:hu GEN

pojat ja tyttäret filii et filiae söner och döttrar f.et.f GEN

politiikanhallinta policy management verkkotermi Y

politiikka policy systeemityö Y

politiikkapalvelin policy server verkkotermi Y

politiikna hallinta policy management verkkotermi Y

polku link Y

polku path Y

polku trail Y

Polku Path

Polku osoittaa tiedoston sijainnin 

hakemistorakenteessa. Hakemistonimet erotetaan /-

merkillä (esim. Unix, Linux, *BSD) tai \-merkillä 

(Windows).

Y

polku Path GEN

polkuhistoria path history Y

poltto baking Y

polttopiste focus Y

polttopuut vedbrand GEN

polttotestaus burn-in Y

ponnahdus pop up Y

ponnahdus popup ponnahdusvalikko Y

ponnahdusikkuna pop-up window

Varsinaista käyttöliittymänäkymää pienempi graafisen 

käyttöliittymän ikkuna, joka tulee esiin osoitinlaitteen 

napsautuksen tai liikkeen mukaan tai ajastuksen 

perusteella

Y

ponnahdusvalikko context menu Y

ponnahdusvalikko menu popup Y

ponnahdusvalikko pop up menu Y

ponnahdusvalikko pop-up menu Y

ponnahdusvalikko shortcut menu Y

ponnistus effort työteho Y

POP POP PointO f PresenceIS Pnt arjoamaliityntäpiste Internetiin Y

POP Point of Presence (POP)

Kaukoliikennekaapelissa sijaitseva kohta, joka yhdistyy 

paikalliseen puhelinverkkoon tai käyttäjän 

järjestelmään.

Y
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POP, POST OFFICE PROTOCOL POP, POST OFFICE PROTOCOL

Sähköpostin käyttöön liittyvä protokolla, joka sopii 

hyvin yksityiskäyttäjällä. POP määrittelee, miten 

työasemassa toimiva postiohjelma hakee viestit 

verkossa olevasta postitoimistosta. Koska postitoimisto 

voi olla erillisessä koneessa, käyttäjän ei itse tarvitse 

huolehtia sen ylläpidosta eikä postin jatkuvasta 

vastaanotosta. 

Y

POP3 Post Office Protocol 3 (POP3)

Vanhin sähköpostin lukemiseen tarkoitettu protokolla. 

Se kopioi viestit palvelimelta koneelle, josta yhteys on 

otettu. Samalla viestit tuhoutuvat palvelimelta, jollei 

sähköpostiohjelman asetuksista ole muuta määrätty.

Y

POP-posti, "poppi" Post Office Protocol

Sähköpostin lukemiseen tarkoitettu yhteyskäytäntö, 

jossa postiviestit haetaan postipalvelimelta siten, että 

ne talletetaan postiasiakasohjelman omiin tiedostoihin. 

POP-postiohjelmaa käytettäessä käyttäjä pääseekin 

käsiksi vanhoihin, jo haettuihin posteihin ilman 

verkkoyhteyttä, vain omalta koneeltaan. Kenties 

yleisimmin käytetty POP-ohjelma on Eudora. Huonon 

tetoturvansa vuoksi nykyään ei-tuettu yhteyskäytäntö 

yliopiston verkossa. ks. myös IMAP 

Y

porrasikkuna cascade window Y

porraslajittelu cascade sort Y

porrasvalikko cascade menu Y

porrasvalikko cascading menu Y

portaali portal
verkon solmu, portaali tarjoaa asiakkailleen erityyppisiä 

markkinointimalleja
Y

Portaali portal
Portti palvel utietoverkkopalveluid En kiyt n he lp 

ottamiseksi
Y

Portaali Portal

Sivusto, johon on koottu mm. hyödyllisiä linkkejä ja 

uutisia. Portaali tarjoaa usein palveluja kuten 

verkkokauppauutisia tai sähköpostin.

Y

portti gate looginen piirielementti Y

portti port tietokoneen takaosassa oleva liitäntä oheislaitteille Y

Portti Port

Palvelimen käyttämä liittymä ulkomaailmaan. 

Tietokoneessa voi olla monia palvelinohjelmia, joilla 

jokaisella on oma numeroitu porttinsa. Tietty palvelin 

valitaan valitsemalla yhteys sen käyttämään porttiin.

Y

porttimatriisipiiri gate array Y

posti mail sähköpostitse lähetettävä viesti Y

posti post Y

postilaatikko mail box sähköpostilaatikko Y

postilaatikko mailbox sähköpostilaatikko Y
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Postilista, postituslista mailing list

Järjestelmä, jossa tiettyyn sähköpostiosoitteeseen 

lähetetty viesti toimitetaan edelleen kaikille listalle 

liittyneille. Postituslistalle liittyminen ja eroaminen 

tapahtuu tavallisesti lähettämällä viesti 

postilistapalvelimen osoitteeseen ja liittämällä viestin 

tekstiosaan sopivia komentoja. Listapalvelimen osoite 

on aina eri asia kuin postilistan osoite. Postilistan 

osoitteelle ei liittymispyyntöjä lähetetä. Listat voivat 

olla avoimia tai suljettuja. Jossain listalle liitytään 

lähettämällä pyyntö listan ylläpitäjälle. 

Y

Postilistapalvelin, postituslistapalvelin list server

Jossain tietokonejärjestelmässä toimiva ohjelmisto, joka 

huolehtii postilistojen ylläpidosta. Käyttäjälle 

listapalvelin näkyy yleensä tiettynä 

sähköpostiosoitteena. Yliopistolla on käytössä 

majordomo-niminen listapalvelinohjelmisto. 

Y

postilokero box Y

postilokero mailbox sähköpostilaatikko Y

Postinimi, Helsinki-posti, Etunimi.Sukunimi-

posti 
post name

Postinimi on Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi-muotoinen 

sähköpostiosoite. Se ei ole varsinaisesti minkään 

tietokonejärjestelmän sähköpostiosoite, vaan helposti 

muistettava laitteistosta riippumaton osoitemuoto, joka 

kannattaa ilmoittaa omaksi osoitteekseen. Käyttäjä voi 

valita mihin järjestelmään hänen postinimellä osoitettu 

sähköpostinsa menee. Jos yliopistolla useampia 

samannimisiä henkilöitä, näistä ensimmäiseksi 

käyttäjätunnuksensa saaneella on postinimi muotoa 

Etunimi.Sukunimi@helsinki ja seuraavilla postinimi on 

muotoa Etunimi.X.Sukunimi@helsinki.fi, jossa X on 

käyttäjän toisen nimen etukirjain. 

Y

postinumero, postinro  / joissakin paikoissa 

pakatun tiedoston tunnus (*.zip) 
Zip GEN

postiohjelma mail program Y

postiohjelma mail programme Y

postittaa post Y

postituslista mailing list
osoitekokoelma, jolla sama viesti voidaan lähettää 

useaan osoitteeseen kerralla
Y

Postituslista Mailing list Sähköpostin varassa toimiva keskustelupalvelu. Y

postituslista mailing list GEN

postitusohjeet mailing directions Y

postituspussi, postituskuori, postituskone mailer GEN

postitustarra mailing label Y
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postitusyhdistely mail merge Y

postitusyhdistely mailing merge Y

postmaster-osoite postmaster Y

POSTSCRIPT POSTSCRIPT

Adoben kehittämä sivunkuvauskieli, jota käytetään 

monissa laserkirjoittimissa ja valolatomakoneissa. 

PostScriptissä tulostettava sivu lähetetään kirjoittimelle 

PostiScript-kielisenä ohjelmana eikä kuvapiste 

kerrallaan, kuten normaalisti. 

Y

PostScript kieli PostScript
eräiden lasereiden (Adobe) ohjauskieli, kuvaa 

matemaattisesti kuvaa
Y

PPP Point-to-Point Protocol
Yhteyskäytäntö, jolla voidaan saada aikaan Internet-

yhteys puhelinlinjan yli. ks. myös HY-PPP 
Y

PPP Point to Point Protocol (PPP)
Internet-puhelinverkkoyhteys, jossa käytetään TCP/IP -

protokollaa. Hieman nopeampi kuin SLIP.
Y

PPP (Point to Point Protocol) PPP (Point to Point Protocol) 

PPP on mekanismi, jolla useimmat peruskäyttäjät 

muodostavat verkkoyhteyden henkilökohtaisen 

tietokoneensa ja Internet-palveluntarjoajansa välille. 

Yhteyden muodostamisen jälkeen henkilökohtainen 

tietokone voi lähettää dataa mihin tahansa muuhun 

järjestelmään verkossa ja ottaa vastaavasti dataa 

vastaan. 

Y

pragmatiikka pragmatics Y

predikaatti predicate relaatiotietokannan totuusarvoinen lause Y

primitiivi primitive Y

prioriteetti priority tärkeysjärjestys Y

prioriteettijono priority queue verkkotermi, palveluluokan edellyttämä jono Y

profiili profile Y

Profiili profile ks. Käyttäjäprofiili Y

projekti project systeemityö Y

projektiala project domain Olio-ohjelmointi Y

projekti-ikkuna project explorer VB -ohjelmointi Y

projektinhallintaohjelma project management program systeemityö Y

projektinohjaus project control Y

projektio projection

relaatiotietokannan operaatio, jolla annetuista 

lähtötaulun sarakkeista muodostetaan tulostaulu 

poistaen siitä mahdolliset toistuvat rivit

Y

projektiorganisaatio project organisation Y

projektiorganisaatio project organization Y

projektisuunnittelu project planning Y

projektitehtävä project task Projektinhallinta Y

promille permile ‰ Y

promillemerkki pro mille sign ‰ Y
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proseduuri procedure Olio-ohjelmointi Y

proseduurin otsikko procedure heading Y

proseduurin runko procedure body Y

prosentti per cent Y

prosentti percent Y

prosentti rate Y

prosenttimerkki percent sign % Y

prosessi process
Olio-ohjelmointi, itsenäinen suorituksessa oleva 

ohjelma
Y

prosessien uudelleensuunnittelu business process redesign Systeemityö Y

prosessienvälinen tiedonsiirto interprocess communication moniajoympäristössä Y

prosessijohtaminen business process management Systeemityö Y

prosessin aikana in-process Y

prosessin säätö process control Y

prosessin toistaminen re-processing Y

prosessin tunnusnumero pid Y

prosessin tunnusnumero process identification number Y

Prosessori prosessor
Tietokoneen aivot, pieni pii-siruista koottu osa, joka 

huolehtii tiedon jakamisesta tietokoneen sisällä.  
Y

prosessorin käyttöaste processor usage Y

prosessoriväylä host bus verkkotermi Y

protokolla protocol
yhteyskäytäntö on tapa, jolla laitteet vaihtavat tietoja 

keskenään
Y

Protokolla Protocol
Tietoliikenneyhteyskäytäntö, jota käytetään 

tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.
Y

PROTOKOLLA, PROTOCOL PROTOKOLLA, PROTOCOL

Yhteiskäytäntö, jota noudattaen kaksi eri konetta tai 

ohjelmaa voi vaihtaa tietoa keskenään. Protokolla 

määrittelee siirrettävän tietojen esitystavan sekä 

mekanismin jolla tiedon siirretään. 

Y

Protokolla,yhteyskäytäntö protocol

Sovittu liikennöintitapa, tiedonsiirtomuoto tms. kahden 

tietokoneen välillä. Esim. HTTP, SSH, Telnet, FTP, POP, 

PPP, ZModem.. 

Y

Protokolla: protocol

Protokolla on säännöstö, jota kahden tai useamman 

koneen on noudatettava, jotta laitteiden välinen 

tietoliikenne on mahdollista.

Y

protokollan mukaan ex protocollo enligt protokollet e.p. GEN

protokollapino protocol stack Y

protokollariippuva protocol depended
verkon reititinlaite on protokollariippuva, se suodattaa, 

valvoo ja rajoittaa läpikulkevaa liikennettä
Y

prototyypin teko prototyping Y

prototyyppi prototype Y

prototyyppilevy breadboard Y
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provosoiva viesti flamebait sähköposti viesti, joka houkuttelee leiskuntaan Y

PROXY PROXY

Internettiin kytketty kone, joka toimii verkon palvelujen 

välimuistina tai yhdyskäytävänä yrityksen oman 

lähiverkon ja Internetin välillä. Välimuistina toimiva 

Proxy tallentaa esimerkiksi viimeksi haetut WWW-sivut 

omaan muistiinsa, josta ne voidaan hakea nopeasti 

uudelleen. 

Y

Proxy Proxy
Palvelimen välimuisti, johon WWW-sivut tallentuvat 

automaattisesti.
Y

Pt petabyte PB = petatavu =1 048 576 Gt = 1024 Tt Y

pudota drop Y

pudotettu anfangi drop cap
kappaleen aloittava kahden tai useamman rivin 

korkuinen suuraakkonen
Y

pudottaa drop Y

pudottaa release Y

pudotus dropout Y

pudotuslista combo box Y

pudotusvalikko drop-down menu Y

puhallin fan Y

puhdas blank Y

puhdas clean Y

puhdas fully Y

puhdas järjestelmä Clean System 

Tietokone, joka on juuri asennettu siten, että sen 

käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto on saatu luotettavalta 

ohjelmiston jakelun välineeltä. Kun ohjelmia ja 

asetusten valintoja lisätään tietokoneeseen, tulee yhä 

vaikeammaksi määrittää, onko se "puhdas" vai onko 

siihen päässyt viruksia, Troijan hevonen tai asetusten 

väärä valinta, joka vähentää järjestelmän turvallisuutta. 

Y

puhdas oliokieli fully object-oriented  language mm. Java Y

puhdas virtuaalifunktio pure virtual Y

puhdastila clean room haitallisista hiukkasista vapaa tila Y

puhdastilateknologia clean-room technology Y

puhdistaa clean up Y

puhdistaa clear Y

puhdistaa clear up Y

puhdistaa purge poistaa käyttämättömiä määrityksiä Y

puhdistus cleanup perinpohjainen Y

puhdistus purging Y

puhdistusaine cleaning fluid Y

puhdistuskasetti cleaning cartridge Y
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puhdistuslevyke cleaning diskette Y

puhdistuspuikko cleaning rod Y

puhdistusvala värjemålsed GEN

puhdistusyksikkö cleaning unit Y

puhe- vocal Y

puhe- voice Y

puheenkäsittely speech processing Y

puheenmuodostin speech synthesizer Y

puheensiirto voice transmission Y

puheentunnistus speech recognition Y

puhekuplaohje balloon help
MAC 7.0 käyttöjärjestelmän avustus, jolla saat tietoa 

kuinka tietokonetta käytetään
Y

puhelinkanava voice channel Y

puhelintoiminta telephony Y

puhelinverkkoyhteydet dial-up networking Y

puhelinyhteys connection Y

puhelu call Y

puhelu katkesi disconnected Y

puhelut Internet verkon kautta, Internet 

Phone
Internet Phone

Ohjelma, jolla voidaan välittää puheluita Internet 

verkon kautta.
Y

puhemies speaker Y

puheposti v-mail Y

puheposti voice mail Y

puhesanoma voicegram Y

puhesynteesi speech synthesis Y

puhesyöttö voice input Y

puhetapa idiom Olio-ohjelmointi Y

puhevikainen tongue-tied Hymiö:    :-& Y

puhevikainen tonque-tied Y

puheyhteys voice circuit Y

puhtaanapito scavenging Y

puhtaus hue värin Y

puhua speaking Hymiö:   :-v Y

puhuroida upload lähettää tietoa eteenpäin Y

puitteet framework Y

puitteet scope Y

puitteet setting Y

pukeutuu knalliin wearing bowler hat Hymiö:    C|:-) Y

pukeutuu lakkiin wearing cap Hymiö:    d:-) Y

pukeutuu päähineeseen wearing cap Hymiö:    d:-) Y

pulssi pulse Y

pultti bolt Y
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punkkari punk Hymiö:    =:-) tai -:-) Y

punnan merkki pound sign £ Y

punnitustodistus vågattest GEN

punos braiding koaksiaalikaapelin Y

puntamerkki pound sign £ Y

puola coil Y

puolen korttipaikan kortti half-slot board Y

puolenpäivän jälkeen poste meridiem eftermiddag p.m. GEN

puolesta for Y

puoli side Y

puoli- half Y

puoli-, ikäänkuin, melkein quasi GEN

puolijohde semiconductor Y

puolijohdelaite solid state device Y

puolijohdeliitos semiconductor junction Y

puolijohdemuisti semiconductor storage Y

puolikas half Y

puolikorkea levyasema half-height drive Y

puolilainausmerkki single quote ´ Y

puolilihava boldface kirjapaino Y

puolilihava Clarendon kirjapainotekniikka, kirjasinlaji Y

puolipiste semicolon ; ja colon = kaksoispiste (:) Y

puolipitkä kortti half-card Y

puolipitkä kortti half-length board Y

puoliso signifigant other SO Y

puoliso spouse GEN

puolisummain half-adder Y

puolisuuntainen half duplex tietoliikenneyhteys Y

puolisävytys halftoning Y

puolitavu nibble neljän bitin sana Y

puolitushaku binary search tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1 Y

puolitushaku dichotomising search Y

puolitushaku dichotomizing search Y

puolustusministeriö Department of Defense DoD Y

pura lukitus unlock Y

pura ryhmä ungroup Y

purettu tiedosto unsqueesed file Y

puristaa compress Y

puristus squeeze Y

purkaa deblock Y

purkaa decompress tiedosto ym Y

purkaa decrypt Y
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purkaa pull down Y

purkaa resolve Y

purkaa unload Y

purkaa unpack Y

purkaa unsqueeze Y

purkaa jakso deblock Y

purkaa tiivistetty decompress tiedosto ym Y

purkaa tiivistetty tiedosto decompress a file Y

purkaa tiivistys decompressing Y

purkaa tuomio återbryta dom GEN

purkaminen decompaction relaatiotietokannassa pakkaamisen vastakohta Y

purkitettu grafiikkakuva canned graphics image Y

purkitettu ohjelmamoduli canned program module Y

purkki BBS bulletin board system (elektroninen ilmoitustaulu) Y

purkki bulletin board elektroninen ilmoitustaulu, BBS Y

purkki bulletin board system elektroninen ilmoitustaulu, BBS Y

purkuvalinta disconnect option Y

purske burst Y

pusertaa press Y

Push-tekniikka push technics

Tekniikka jolla kayttajan tietokoneelletu odaanV 

l/lV\rVnka uttatietoa ilmane ttd kayttAjh joutuu 

erikseen pyfiAmAinsitd

Y

puskuri buffer
muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen 

jatkokäsittelyä
Y

puskurimuisti buffer storage
muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen 

jatkokäsittelyä
Y

puskurin käyttö buffering Y

puskurivaranto bufferpool
relaatiotietokannan käsittelyä varten tarvittaville 

puskureille varattu tila
Y

puskuroida buffer tiedon tallentaminen väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä Y

puskuroida cache Y

puskuroitu buffered Y

puskuroitu buffering Y

puskuroitu puffered Y

puskuroitu toistin buffered repeater Y

puu tree hakemistopuu Y

puuhailla hack järjestelmän, ohjelman parissa Y

puuhailla ohjelman parissa hack a program Y

puumerkki bomärke GEN

puumerkkisana signature word Y

puurakenne tree structure Y
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puuromainen mushy näppäimistön tuntuma Y

puuseppä snickare snickare Snick GEN

puute bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

puute default Y

puute failure Y

puutteellinen defective Y

puutteellisuus bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

puutteellisuus default Y

puuttua interfere Y

puuttuminen default Y

puuttuminen failure Y

puuttuminen interference Y

puuttuva missing Y

puuttuva arvo null value
merkintä siitä, että arvo ei ole tiedossa tai sitä ei ole 

olemassa
Y

puuttuvat tietokoneen käyttövalmiudet computer illiteracy Y

pyhimys saint Hymiö:    O:-) Y

pyhä heliga heliga h GEN

pyhä sacer helig s GEN

pyhä sanctus helig s GEN

pyhä sanctus helig scs GEN

pyhä sanctus GEN

pyhä ehtoollinen sacra communio heliga nattvard s.c. GEN

pyhän teologian tohtori doctor sacrosanctae theologiae helig teologie doktor
doct.S.S.T

h.
GEN

pyhän teologian tohtori doctor sacrosanctae theologiae helig teologi doktor
doct.S.S.T

heol.
GEN

pyhäpäivärikos sabbatsbrott GEN

pyhät (map- osa latter day saints) saints GEN

pyhät kirjoitukset dicta scripurae sacrae de heliga skrifterna dicta s.s GEN

pykälä indent Y

pykälä paragraph Y

pykälämerkki section mark § Y

pykälämerkki section sign § Y

pylväsdiagrammi bar chart Y

pylväskaavio bar chart Y

pylväskuvio bar chart Y

pyrkiä attempt Y

pystyerottelu vartical resolution Y

pystyerottelu vertical resolution Y

pystykatkoviiva broken vertical bar Y

pystyliuku vertical scroll bar Y
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pystypyyhkäisytaajuus vertical scanning frequency ruudun Y

pystysarkaus vertical tab VT Y

pystysivu portrait Y

pystysivu portrait page Y

pystysuora vertical pystysuunta Y

pystysuoraan, pystysuora vertical GEN

pystysuunta portrait orientation Y

pystysuuntainen portrait sivu tulostuksessa Y

pystytulostus portrait Y

pystyvarmistus vertical check Y

pystyvieritys tilt Y

pystyvierityspalkki vertical scroll bar Y

pystyviiva vertical bar Y

pysyvyys durability Y

pysyvyys persistency Olio-ohjelmointi Y

pysyvä constant Y

pysyvä fixed Y

pysyvä non-paged keskusmuistissa pysyvä muisti Y

pysyvä permanent Y

pysyvä resident Y

pysyvä static Y

pysyvä inert GEN

pysyvä häiriö unrecoverable error Y

pysyvä muisti nonvolatile memory
muistin tietosisältö säilyy muistissa vaikka virta 

katkaistaan
Y

pysyvä olio persistent object Olio-ohjelmointi Y

pysyvä taulukko static array Y

pysyvä virhe permanent error Y

pysyvä yhteys permanent connecticity Y

pysyväismuisti nonerasable storage Y

pysyväismuisti noneraseable program Y

pysyväismuisti noneraseable storage Y

pysyväismuisti permanent storage Y

pysyvästi koodattu hardcoded käsky ym Y

pysyvästi koodattu käsky hardcoded instruction Y

pysähdys failure Y

pysähdys halt Y

pysähdys stand Y

pysähdystila deadlock käsittelyn pysähtyminen ohjelmointivirheen vuoksi Y

pysähdystila halt
järjestelmän pysähtyminen ohjelmasta tai laitteistosta 

johtuvan häiriötilan vuoksi
Y

pysähtyä halt Y
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pysähtyä pause Y

pysäköidä park
sijoittaa kovalevyn luku-kirjoituspään levyn reuna-

alueelle
Y

pysäköimisalue parking zone Y

pysäköinti parking Y

pysäköintialue landing zone
kovalevyn osa jolle luku-kirjoituspää laskeutuu kun virta 

katkaistaan
Y

pysäytti halted Y

pysäyttää abend Y

pysäyttää abort ohjelma tai toiminto Y

pysäyttää halt Y

pysäytyskuva still frame liikkuvasta videokuvasta kaapattu yksittäinen kuva Y

pysäytyskuva still image yksittäinen grafiikkakuva Y

pyyhekumi rubber Y

pyyhintänäppäin clear key Y

pyyhittävä erasable levy ym Y

pyyhittävä levy erasable disk Y

pyyhittävä optinen levy erasable optical disk Y

pyyhkiä erase tiedosto ym Y

pyyhkiä purge poistaa käyttämättömiä määrityksiä Y

pyyhkiä wipe Y

pyyhkiä pois blank out Y

pyyhkiä pois brush off Y

pyyhkiä pois cancel Y

pyyhkiä pois delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

pyyhkiä pois erase tiedosto ym Y

pyyhkiä pois merkintä erase a mention Y

pyyhkiä pois tiedosto erase a file Y

pyyhkiä yli cancel Y

pyyhkiä yli delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

pyyhkäistä scan Y

pyyhkäisyjuova scanline Y

pyyhkäisytaajuus scanning frequence monitorin Y

pyykit ja muut rajamerkit rå och rör GEN

pyyntö call Y

pyyntö demand Y

pyyntö request Y

pyytää request Y

pyöreä levy disk Am Y

pyöriminen rotation Y

pyöristetty rounded Y

pyöristetyt kulmat rounded corners Y
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pyöristys fillet Y

pyöristys rounding Y

pyöristysvirhe rounding error Y

pyöristysvirhe round-off error Y

pyöristää half adjust Y

pyöristää round Y

pyöristää round off Y

pyörittää dial Y

pyöritä rotate Y

pyöritä spin Y

pyörivä rotating Y

pyörä wheel Y

pyörähdys revolution Y

pyöräytys flip Y

päiden lukitus head locking levyaseman Y

päiden lukumäärä head count levyaseman Y

päiden parkkeeraus head parking kovalevyn Y

päinvastainen inverse Y

päinvastainen opposite Y

päinvastainen reverse palauttaa käänteisen listan Y

päinvastoin vice versa tvärtom vv GEN

päivitetty updated Y

päivitettävissä updatable Y

päivitettävä näkymä updatable view Y

päivittyvyys updatability tietokannat Y

päivittäminen revision Y

päivittäminen Updating GEN

päivittää echo Y

päivittää refresh ruutu Y

päivittää update Y

päivittää upgrade Y

päivittää ruutu rewrite the screen Y

päivitys maintenance Y

päivitys update Y

päivitys updating Y

päivitys upgrade Y

päivitys, päivittää Update GEN

päivityssuoritin overdrive processor Y

päivitä refresh ruutu Y

päivitä update Y

päivitä, virkistä refresh GEN

päivyri journal Y
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päivä day Y

päivä dag dag d GEN

päivä dies dag d GEN

päivä, päiväys, päivänä Ondate GEN

päiväkirja, asialuettelo diarium GEN

päivämäärä date Y

päivämäärän esitysmuoto date format Y

päivämäärän esitystapa date order Y

päivämäärän mukaan by date Y

päivän vihje tip of the day Y

päivätä date Y

päiväys date Y

päiväys datum datum d GEN

päiväyskenttä date field tietokannan Y

pätemätön invalid Y

pätevyys availability Laatujohtaminen Y

pätevyys qualification Y

pätevä available Y

pätöteho effective output tekniikka Y

pätöteho effective power tekniikka Y

pää head levyaseman luku- tai kirjoituspää Y

pää- main pääryhmä Y

pää... main GEN

pääasiallinen principal Y

pääavain primary key
tietokannan taulun yksikäsitteinen avain, yksilöi 

tietokannan tietueet
Y

pääfunktio main function ohjelman runko-osa erotukseksi muista funktioista Y

päähakemisto primary index Y

päähakemisto root directory Y

PÄÄHAKEMISTO, JUURIHAKEMISTO root directory

Jokaisella levyllä oleva hakemistopuun ylin taso. Jos 

alihakemisto ei ole perustettu, levyllä on vain 

päähakemisto. Koska päähakemiston koko on aina 

rajoitettu (kovalevyllä 5112, levykkeillä 112 tai 224 

tiedostonimeä) se saattaa tulla täyteen ja tästä syystä 

isoilla levyillä on lähes pakko käyttää alihakemistoja. 

Y

päähenkilöruutu / päähenkilöruudut main position GEN

pääkytkin mainline switch Y

pääkäynnistyslohko master boot record
MBR, käynnistää halutun käyttöjärjestelmän latauksen 

muistiin
Y

pääkäyttäjä administrator järjestelmän hoitaja Y

Pääkäyttäjä Administrator
Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet verkkoon ja 

kansioihin.
Y
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päälause main clause Y

päälevy main board emolevy Y

päälevy master disk Y

päälle painaminen overprint Y

päällekirjoitus overprint Y

päällekirjoitus overstrike Y

päällekirjoitus overwrite Y

päällekirjoitus overwriting Y

päällekirjoitustila overtype mode Y

päällekkäin yhdistetty cross-linked Y

päällekkäisnäppäin dead key Y

päällelyönti overwriting Y

päällinen cover Y

päällys jacket Y

päällyslevy cover plate Y

päällä on top of Y

päälomake main form Y

päälomake mainform Y

pääluvun mukaan per capita GEN

päämäärä goal systeemityö Y

päämäärä objective Y

päämäärä purpose Y

päämäärähaku goal seek Y

pään törmäys head crash luku-kirjoituspään törmäys levyn pintaan Y

pääobjekti parent Y

pääohjauskone primary domain controller Y

pääohjelma main program Y

pääoma huvudstol GEN

pääotsikko subject heading Y

pääryhmä main group Y

päästetty ripille konfirmerad konfirmerad k GEN

päästä jäljille trace jäljittää ohjelman kulkua Y

päästä pois escape Y

päästä ripille admittera GEN

päästä ripille, päästetty ripille admittera, admitterad konfirmerad adm GEN

pääsy access Y

pääsy approach Y

pääsy estetty access denied Y

pääsy evätty access denied Y

pääsy tiedostoihin file access Y

pääsy tietoihin data access Y

pääsy tietokantaan database access Y
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pääsyaika access time
hakuaika, joka kuluu, kun tieto haetaan muistilaitt. 

keskusyksikköön
Y

pääsynvalvonta access control Y

pääsypalvelin access server
serveri joka huolehtii pääsystä yleisestä puhelinverkosta 

lähiverkkoon
Y

pääsäie main thread ohjelman Y

päätaso collapse all jäsentely Y

päätaulu main index Y

pääte data terminal Y

pääte terminal
näyttö ja näppäimistö ilman varsinaista tietokonetta, 

liitetään verkon avulla tietokoneeseen
Y

Pääte terminal

Työasema, jolta voidaan olla yhteydessä verkossa 

oleviin keskuskoneisiin, esim. unix-laitteistoihin. Pääte 

ei ole mikrotietokone, siinä ei ole keskusyksikköä eikä 

levykeasemaa. Sillä ei saa yhteyttä mikroverkkoon, eikä 

sillä voi käyttää Windowsia. Tunnistat päätteen siitä, 

ettei siitä löydy kuin näyttö ja näppäimistö. Ks. myös X-

pääte. Passiivinen laite, joka on liitetty 

tietokonejärjestelmään ja joka tarjoaa järjestelmän 

(tekstipohjaisen) käyttömahdollisuuden käyttäjille ja 

hallinnoijille. 

Y

pääteasema terminal
näyttö ja näppäimistö ilman varsinaista tietokonetta, 

liitetään verkon avulla tietokoneeseen
Y

päätekappale terminator
väylän vastus lähiverkon kummassakin päässä, se pitää 

väylässä kulkevat signaalit saman muotoisena
Y

päätekeskustelu chat
kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestien 

vaihto tietoverkossa
Y

päätekäyttäjä terminal user Y

päätekäyttö terminal operations Y

päätelaite data terminal equipment DTE Y

päätelaite terminal device Y

pääteneuvottelu computer conferencing Y

Pääteohjelma, terminaaliohjelma terminal program

Tietokoneohjelma, jolla mikrotietokone saadaan 

toimimaan päätteenä ja jolla voidaan siis ottaa 

yhteyksiä keskuskoneisiin. 

Y

pääteosa extension tiedostonimen tarkennin Y

päätepiste endpoint janan, ACAD endp Y

päätetyyppi terminal type Y

päätevastus terminator
väylän vastus lähiverkon kummassakin päässä, se pitää 

väylässä kulkevat signaalit saman muotoisena
Y

pääteverkko terminal network Y
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Pääteyhteys Terminal connection  TELNET

Merkkipohjainen TELNET-protokollaa käyttävä yhteys 

tietokoneesta toiseen. Toista tietokonetta voi käyttää 

verkon yli olematta itse paikanpäällä pääteyhteyden 

avulla.

Y

päätiedosto main file Y

päätiedosto master file kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto Y

päätteenkäyttäjä terminal operator Y

päättely inference Y

päättymistunnus completion code Y

päättymätön silmukka closed loop Y

päättymätön silmukka continuous loop Y

päättymätön silmukka endless loop Y

päättyy aikaisintaan finish no earlier than projektinhallinta, FNET Y

päättyy viimeistään finish no later than projektinhallinta, FNLT Y

päättyä terminate Y

päättäminen completion Olio-ohjelmointi Y

päättäväisyys purpose Y

päättää close Y

päättää decide Y

päättää end Y

päättää resolve Y

päättää terminate Y

päätäntä decision Y

päätäntäteoria decision theory Y

päätöksentekijä decision maker Y

päätöksenteko decision Y

päätöksenteon tukijärjestelmä decision support system DSS Y

päätös decision Y

päätöskanta solutions database Y

päätöstaulu decision table Y

päätöstuki decision support system DSS Y

päävalikko main menu Y

päävalikko master menu Y

pöytä table Y

pöytäjulkaisutoiminta desktop publishing DTP painotuotteen valmistus tietokoneella Y

pöytäjulkaisutoiminta DTP
desktop publishing, painotuotteen valmistus 

tietokoneella
Y

pöytäjulkaisutoimintaa tekevä desktop publisher Y

pöytäjärjestin desktop organizer ohjelma Y

pöytäkirja record Y

pöytäkirja protocollum GEN

pöytälaskin desk calculator Y
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pöytälevy table Y

pöytätestaus desk checking Y

pöytätietokone desktop computer Y

Quottaus Quotting

Quottauksella tarkoitetaan esim. Netnewsissa tai 

sähköpostissa siteerausta edeltäviin viesteihin. 

Quottauksen tarkoituksena on käsiteltävässä aiheessa 

pysyminen.

Y

QWERTY-KEYBOARD, QWERTY-

NÄPPÄIMISTÖ

QWERTY-KEYBOARD, QWERTY-

NÄPPÄIMISTÖ

Normaali tietokoneissa ja kirjoituskoneissa käytettävä 

näppäimistö. Nimi tulee ylimmän kirjaimia sisältävän 

rivin kuudesta ensimmäisestä kirjaimesta. QWERTY-

näppäimistö keksittiin sen takia, että ensimmäisiä 

kirjoituskoneita mainostaessa myyntimiesten oli helppo 

kirjoittaa sana TYPEWRITER (=kirjoituskone). 

Y

QWERTY-NÄPPÄIMISTÖ QWERTY-KEYBOARD

Normaali tietokoneissa ja kirjoituskoneissa käytettävä 

näppäimistö. Nimi tulee ylimmän kirjaimia sisältävän 

rivin kuudesta ensimmäisestä kirjaimesta. QWERTY-

näppäimistö keksittiin sen takia, että ensimmäisiä 

kirjoituskoneita mainostaessa myyntimiesten oli helppo 

kirjoittaa sana TYPEWRITER (=kirjoituskone). 

Y

QWERTY-näppäimistö QWERTY keyboard yleisin konekirjoitus ja tietokonenäppäimistö Y

raahata drag hiirellä vetäminen Y

raahattava tietokone luggable computer painavahko siirrettävä tietokone Y

raajarikko, rampa krympling GEN

raajarikkoinen bräckling GEN

raaka-aine material Y

raaka-aineen puhdistaminen material purification Y

raaka-arkisto repository Y

raamattu oracles Y

raastupa rådstuga GEN

raastuvanoikeus rådstufwisrätt GEN

raha currency Y

raha penning GEN

rahakanta currency Y

rahakortti cash card Y

rahakortti electronic purse Y

rahavirta money flow systeemityö Y

rahtaus bearer Y

rahtauspalvelu bearer service Y

rahvas vulgus GEN

rahvas, rivimies gemene man gemene man g:ne GEN

raidat tracks Y

raide track Y
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raipparangaistus spöslitning GEN

raita band Y

raita stripe Y

raita track Y

raitasarja stripe set Windows NT:n RAID 0 tekniikka Y

raja border Y

raja boundary Y

raja edge Y

raja limit Y

raja term Y

raja- ja pyykkitalo rå- och rörshemman GEN

raja, rajapyykki terminus GEN

rajaa crop Y

rajaaminen cropping kuvan Y

raja-arvo boundary value Y

rajaava reitti clipping path kuvassa olevan kohteen irrottaminen taustasta Y

rajakäyrä path curve Y

rajamerkki delimiter Y

rajamerkki separator Y

rajankäynti rågång GEN

rajapinta boundary Y

rajapinta interface

standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka 

mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai 

käyttäjän välillä

Y

rajapintakaavio context diagram Y

rajapintaluokka interface class
Olio-ohjelmointi, luokka, joka sisältää vain metodin 

rungon, ei toteutuskoodia
Y

rajapyykki råröse GEN

rajata bound Y

rajata crop Y

rajata define Y

rajaton absolute Y

rajattu bounded Y

rajattu defined Y

rajattu ilmaus bounded expression Y

rajaus crop tool piirtotyökalu Y

rajausmääre check option Y

rajavartija (vartioi rajaa hevosella 

ratsastaen), tullaaja
gränsridare

gränsridare (vid tullen), patrullerar landets 

gränser till häst
gr.r. GEN

rajaviiva boundary Y

rajoite constraint Y

rajoite mask Y
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rajoite restrict Y

rajoitettu limited Y

rajoitin delimiter merkkijonon tai kentän alku- tai loppumerkki Y

rajoitin terminator
väylän vastus lähiverkon kummassakin päässä, se pitää 

väylässä kulkevat signaalit saman muotoisena
Y

rajoittaa circumscribe Y

rajoittaa constrain projektinhallinta Y

rajoittaa define Y

rajoittaa restrict Y

rajoittaa terminate Y

rajoittamaton discreptionary tekstinkäsittely ja taittotyö, pehmeä tavuviiva Y

rajoitteinen limited Y

rajoittimien avulla kenttiin jaettu 

tiedostomuoto
delimited file format Y

rajoitus qualification Y

rajoitus restriction Y

rajoitussääntö restriction rule Y

rakeinen grainy kuva Y

rakeinen kuva grainy image Y

rakeisuus granularity muistin allokointiyksikön suuruus Y

rakenne architecture Y

rakenne construction Y

rakenne design Y

rakenne hive Y

rakenne organization Y

rakenne pattern Y

rakenne structure Y

rakennelma construct Y

rakennemuutos alter table Y

rakennenäkymä design view Y

rakenneosa component Y

rakenneosa element Y

rakennussarja kit Y

rakentaa build tietokone ym Y

rakentaa build on Y

rakentaa construct Y

rakentaa design Y

rakentaa sisään build in Y

rakentaja constructor Y

rakentaminen construction Y

rakenteellinen structural Olio-ohjelmointi Y

rakenteellinen kyselykieli structured query language SQL on relaatiotietokannan käsittelykieli Y
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rakenteeseen sisältyvä built-in sisäänrakennettu Y

rakenteeton tiedosto flat file Y

rakenteinen structured Y

rakenteinen ohjelmointi structured programming Y

rakenteinen olio aggregate Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y

rakenteinen olio composite object Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio Y

rakenteistus structuring Y

rako break Y

rako slot Y

rakuuna, draguna dragon dragon drag GEN

rakuuna, draguna dragon dragon drg GEN

RAM, RAM-MUISTI RAM, RANDOM ACCESS MEMORY

Tietokoneessa käytetty muisti, johon voi sekä lukea että 

kirjoittaa. Esimerkiksi XMS, EMS, UMB ja perusmuisti 

ovat kaikki RAM-muistia. 

Y

RAM-levy RAM-disk
keskusmuistista varattu osa, joka käyttäytyy kuin 

levyasema
Y

ranskalainen French Hymiö:    /:-) Y

ranskalainen viiva bullet luettelomerkki Y

rapautua decay Y

raportinkehitin report generator Y

raportit reports GEN

raportoida report verkkotermi Y

raportointi report verkkotermi Y

raportointi reporting Y

raportointityökalu reporting tool Y

raportti report Y

raporttiohjelma report program Y

rappeutuminen degradation Y

rappiotila obestånd GEN

rappiotila, huonosti pidetty vanhävd GEN

rasia case Y

rasite servitus GEN

rasite, kiinnitys gravation GEN

rasitus tunga GEN

rasitus, maksu, vero onus GEN

raskaana oleva gravid, grosses gravid gr GEN

raskaana oleva gravid GEN

raskas heavyweight Y

rasteri halftone Y

rasterigrafiikka raster graphics Y

rasterikuva raster image Y

rasterikuva raster-image Y
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rasteritiheys line screen Y

rasteritiheys screen ruling Y

rasterivedos halftone Y

rasterointi dithering sekoitussävytys Y

rasterointi halftoning Y

rasteroitu kuva halftone Y

rasti tick Y

rastia tick off Y

rata track Y

rationalisointi method engineering Y

ratkaisematon unsolve Y

ratkaiseva fatal Y

ratkaisin solver Y

ratkaista break Y

ratkaista clear up Y

ratkaista determine Y

ratkaista resolve Y

ratkaista solve Y

ratkaisu answer Y

ratkaisu solution Y

ratkaisumalli pattern Olio-ohjelmointi Y

ratkaisumenetelmä algorithm
yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma 

ratkaistaan
Y

ratsumiehenvaimo ryttarhustru ryttarhustru
R:hu tai 

rhu
GEN

ratsumies ryttare ryttare r GEN

ratsumies kavallerist GEN

ratsutila rusthåll GEN

ratsutila, rustholli rusthåll rusthåll rh GEN

ratsutila, rustholli rusthåll rusthåll rusth GEN

ratsutilallinen, rusthollari rusthållare rusthållare rusth GEN

rauha pax GEN

rauhansopimus fredsslutet fredsslutet frdsl GEN

rautalanka wire Y

rautalankamalli wire frame model Y

rautalankaverkko wire Y

rautatavarat hardware kutsutaan myös nimellä kovo tai hardis Y

Reaali- eli tosiaikainen Real Time Reaali- eli tosiaikainen. Viiveetöntä tiedonsiirtoa. Y

reaaliaikainen keskustelukanava Internet relay chat IRC, jossa kirjoitettu teksti näkyy heti toisessa koneessa Y

reaaliaikakello real time clock Y

reaalitila real mode Y
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reagoida respond Y

reaktiivinen järjestelmä reactive system Y

reaktio reaction Y

reaktio responce Y

REG.DAT REG.DAT

Windowsin ylläpitämä tietokanta, joka kertoo mitä DDE-

komentoja Windows-sovelluksille pitää lähettää, jotta 

ne avaisivat ja tulostaisivat osoitetun työtiedoston. 

Y

REGEDIT, REGEDIT.EXE REGEDIT, REGEDIT.EXE
Windowsin apuohjelma, jolla muokataan REG.DAT-

tietokantaa. 
Y

regressionanalyysi regression analysis

Tilastomatematiikka, tilastoanalyysi sen yhtälön 

muodon selvitäämiseksi, jota seuraten selittävä 

muuttuja vaihtelee yhden tai useamman selittäjän 

arvojen mukaan

Y

rehupula fodernöd fodernöd fn GEN

rei'itetty perforated asiakirjan leikkauslävistys Y

reikäkortti punched card Y

reikäkorttikone accounting machine Y

reikäkorttikone card punch Y

reikäkorttikone punched card machine punched card = reikäkortti Y

reikäkorttikone unit record machine Y

reikänauha paper tape Y

reikänauha perforated tape Y

reikänauha punch tape Y

reikänauha punched tape Y

reititin router
verkkotermi, laite tai ohjelmisto, joka ohjaa 

tietoliikennettä sopivalle reitille kohti määränpäätä
Y

Reititin router

Laite, joka selvittää verkossa seuraavan pisteen, johon 

paketti tulisi lähettää, jotta se siirtyisi kohti 

määränpäätään. Reititin ohjaa verkossa liikkuvat paketit 

oikeaan suuntaan osoitetietojen perusteella. Laite, joka 

yhdistää paikallisen lähiverkon osaksi Internetiä. Reititin 

ohjaa IP-paketit niiden osoitteiten mukaisesti oikeisiin 

verkkoihin ja rajoittaa tarvittaessa tietoturvasyistä myös 

verkkojen välistä liikennettä. 

Y

Reititin Router
Paikallisen lähiverkon Internetiin yhdistävä laite. Löytyy 

myös Internetin solmukohdista.
Y

reitittimen osoite router address verkkotermi Y

reitittää route Y

reitittää paketti route a packet Y

reititys routing verkkotermi, pakettien Y
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reitityssäännöt routing rules
säännöt, joiden perusteella reitittimet ohjaavat 

tietoliikenteen sopivalle kulkureitille
Y

reitti path Y

reitti route Y

rekisteri main file Y

rekisteri master file kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto Y

rekisteri register prosessorin sisäinen muistipaikka Y

rekisteri registry järjestelmärekisteri Y

rekisterinhaltija file operator Y

rekisterinpitäjä data controller Y

rekisterinpitäjä registrar Y

rekisterinumero licence number Y

rekisteriseloste file description Y

rekisteröidä post Y

rekisteröidä record Y

rekisteröidä register Y

rekisteröinti registration ohjelman Y

rekisteröintimaksu registration fee ohjelman Y

rekisteröity tavaramerkki registered sign ® Y

rekisteröity tavaramerkki registered trademark sign ® Y

rekonstruoida assembler-lähdekielikoodi disassemble Y

rekursiivinen recursive Y

relaatio relation relaatiotietokannat, taulu Y

relaatio- relational Y

relaatioalgebra relational algebra Y

relaatiokaava relation schema
relaatiotietokannat, määrittää yksittäisen relaation 

(taulun)
Y

relaatiokaavio relational schema Y

relaatiokalkyyli relational calculus Y

relaatiomalli relational model

relaatiotietokantajärjestelmien pohjana oleva 

teoreettinen malli, joka kuvaa tietokantajärjestelmää 

tietojen käyttömahdollisuuksien kannalta, ei atk-

tekniikan

Y

relaation aste relation degree Y

relaation koko cardinality of a relation relaation monikoiden lukumäärä Y

relaatiotietokannan määrittävä kaava relational database schema relaatiotietokannat, koostuu relaatiokaavojen joukosta Y

relaatiotietokanta relational database Y

reliabiliteetti reliability
kasvatustiede, atk:ssa tarkoittaa sitä, että tallennettu 

tieto on saatavissa myöhemmin
Y

renderointi rendering 3D grafiikan varjojen, heijastumien ja pintojen luonti Y

rengas ring Y

rengasverkko ring network tavaramerkki Y
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renki, drengi dräng dräng d GEN

renki, drengi dräng dräng dg GEN

renki, drengi dräng dräng dr GEN

renki, drengi dräng dräng drg GEN

renkipoika drängpojke drängpojke drgp GEN

repijä burster Y

replika replica

replica kopioita voidaan päivittää useammassa paikassa 

yhtä aikaa ja synkronoida ne keskenään, jolloin kaikissa 

kopioissa on automaattisesti samat tiedot

Y

replikointi replication

replica kopioita voidaan päivittää useammassa paikassa 

yhtä aikaa ja synkronoida ne keskenään, jolloin kaikissa 

kopioissa on automaattisesti samat tiedot

Y

reservi reserve Y

reserviläinen reservist reservist res GEN

resetoida reset
ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin 

resetointia
Y

Resoluutio resolution

Juovatiheys, kun vaikkapa kuva digitoidaan, otetaan 

siitä näytteitä. Resoluutio kertoo kuinka tiheästi näitä 

näytteitä on otettu. Näytön terävyyteen vaikuttaa se, 

kuinka tiheä resoluutio sillä on. Katso myös pikseli. 

Y

resurssi resource systeemityö Y

resurssien supistus downsizing Y

resurssienhallinta explorer tiedostonhallintaohjelma Y

resurssihaara resource  fork Y

resurssihaara resource fork Y

resurssilomake resource form projektinhallinta Y

resurssiohjattu resource driven projektinhallinta Y

resurssitaulukko resource sheet projektinhallinta Y

resurssityökalupakki resource kit
käyttöjärjestelmän ominaisuuksia laajentava 

työkalupaketti
Y

return -näppäin return key Y

retusointi retouch Y

reuna border Y

reuna edge Y

reuna margin teksinkäsittelyohjelmassa Y

reuna side Y

reunakerros access layer verkkotermi Y

reunakytkin edge switch verkkotermi Y

reunalaite core equipment Y
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reunaliipaisukeskeytys edge-triggered interrupt
väyläkorttien välillä ei-jaettu, alkavan pulssin 

käynnistämä keskeytys
Y

reunan pehmennys anti-aliasing viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä Y

reunan pehmentäminen anti-aliased viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä Y

reunaviiva border Y

reunojen tasaus justification tekstin Y

reunus border Y

reunus edge Y

reunus margin teksinkäsittelyohjelmassa Y

reunus margin space Y

RFC Request of comments (RFC)
RFC:t ovat asiakirjoja, jotka kuvaavat erilaisia Internetin 

käytäntöjä, lähinnä eri protokollia ja standardeja.
Y

RFC, REQUEST FOR COMMENTS RFC, REQUEST FOR COMMENTS

Joukko numeroituja teknisiä kuvauksia, jotka 

määrittelevät Internetin käyttöön ja toimintaan liittyviä 

protokollia, sääntöjä ja yleisiä ohjeita. 

Y

Rich Text Format rich text format GEN

riikintaaleri riksdaler riksdaler rdr GEN

riikintaaleri riksdaler riksdaler rs GEN

riikintaaleri riksdaler riksdaler rsd GEN

riikintaaleri riksdaler riksdaler rsdr GEN

riippua depend Y

riippumaton independent Y

riippuva dependent taulukkolaskenta ym Y

riippuva tiedosto dependent file Y

riippuva työasema client machine Y

riippuvuus dependency Y

riippuvuus relationship Y

riippuvuuspuu dependency tree taulukkolaskennassa Y

riippuvuussuhteet dependency relations Y

riisua downgrade Y

riittämätön insufficient levytila ym Y

riittävä enough Y

riittävästi enough Y

rikkalaatikko trashcan Applen roskakori Y

rikki out of order Y

rikki meno failure Y

rikkoa break Y

rikkoa crack Y

rikos crime Y

rikos brott brott br GEN

rikos brottmål GEN
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rikos delikt GEN

rikos missgörning GEN

rikos ogerning GEN

rikoskirja brottmålsboken brottmålsboken bb GEN

rikoskirja brottmålsboken brottmålsboken Br GEN

rikoskirja brottmålsboken brottmålsboken brb GEN

rikoskirja svartboken brottmålsbok Sb GEN

rikoskirja svartboken brottmålsbok Sv.b. GEN

rikoskirja br.b. (brottmålsbok) GEN

rikoskirja, "mustakirja" sb GEN

rikoskirja, "mustakirja" svarta boken GEN

RIN, ei käännetä (rin  = record index 

number) 
rin GEN

rinnakkainen dup laite Y

rinnakkainen duplex laite Y

rinnakkainen parallel Y

rinnakkais- parallel Y

rinnakkaisajo parallel run Y

rinnakkaiskirjoitin parallel printer Y

rinnakkaiskäsittely parallel processing Y

rinnakkaislevyjen käyttö disk dublexing Y

rinnakkaislevyjen käyttö disk duplexing Y

rinnakkaisliitäntä Centronics portti tulostimen liittämiseksi Y

rinnakkaisliitäntä parallel interface
Centronics liitäntä, kirjoitin liitetään usein 

rinnakkaisliitäntään
Y

rinnakkaisliitäntäportti LPT 1 Centronics-liitäntä Y

rinnakkaismuisti EMS Y

rinnakkaisportti parallel port Y

rinnakkaissiirto parallel transmission Y

rinnakkaistoimitus parallel operation Y

rinnakkaisuus concurrency Y

rinnakkaisvarmistus online backup Y

rinnan in parallel Y

rinnanpakotus bröstvärk bröstvärk bröstv GEN

rinnastaa synchronize Y

RIPE RIPE
EuroopassaIP osoitteiden ja  kelustav astaava 

organisaatio
Y

ripillepääsy, hätäkasteen vahvistus confirmation konfirmation, konfirmering av nöddop conf GEN

ripilläkäynyt communiserad GEN

ripittäytynyt, saanut synninpäästön absolverad GEN

ripitys skriftning GEN

rippi, synnintunnustus skriftermåhl GEN
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rippikirja communion bok kommunionbok c.b. GEN

rippikirja kommunionbok GEN

rippikirja communionbok GEN

rippikirja förhörsbok GEN

rippikirja förhörslängd GEN

rippikirja kb GEN

rippikirja kommunionbok GEN

rippikirja kommunionlängd GEN

rippikirja skriftebok GEN

rippikoulu skriftskola GEN

rippileipä, öylätti hostia GEN

riski risk Y

riskien hallinta risk management Olio-ohjelmointi Y

RISK-prosessori risk-processor

Reduced InstructionS et Computer Mikroprosessorijon 

kak iskykantao n pienim utta erittän nopeaksi optimoitu 

Nopeak iskykantasaadaana ikaank dytthmllirinnakkaisia 

rakenteita

Y

risteys crossing leikkaavat Y

risteys intersection Y

risteyskohta node Y

risti dagger kirjapaino Y

risti crux GEN

risti, ristikirkon sakara eli laiva kors GEN

risti, ristikirkon sakara eli laiva kors GEN

ristihiuskursori cross-hair cursor Y

ristiin linkitetty cross linked useamman tiedoston käytössä Y

ristiin meno overlap Y

ristiin viivoitettu cross-hatched kuvio Y

ristiinkääntäjä cross compiler Y

ristiinkääntäjä cross-compiler Y

ristiinkääntäminen cross-compiling Y

ristiinlinkata cross-link Y

ristiinlinkkaus cross-linking tiedostojen Y

ristiintaulukointi crosstab Y

ristiinviivoitustyyppi cross-hatch pattern Y

ristikko grid Y

ristikkomerkki crosshatches # Y

ristikkomerkki hash mark # Y

ristikkomerkki hash sign # Y

ristikkomerkki number sign # Y

ristikytkentäpaneeli cross connect panel verkkotermi Y

ristikäytävä korsgång GEN
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ristiosoitin cross-hair ponter Y

ristiriidaton consistent Y

ristiriidattomuus consistency Y

ristiriidattomuuskohta point of consistency Y

ristiriita collision verkkotermi, törmäys Y

ristiriita conflict pyyntöjen välinen ristiriita Y

ristiriita confliction Y

ristiriita interference Y

ristiriitainen incompatible Y

ristiriitainen inconsistent Y

ristiriitainen Conflicting GEN

ristitulo cartesian product Y

ristitulo cross join Y

ristitulo quadratic join Y

ristiviite cross reference Y

ristiviite cross-reference Y

ristiviittaus cross reference Y

ristiviivoitus crosshatching # Y

ristiviivoitus hatching Y

ristiviivoitustyyppi hatching pattern Y

risuaita hash sign # Y

ritari riddare riddare Ridd GEN

rivi line Y

rivi range Y

rivi rank Y

rivi row Y

rivi string Y

rivi line GEN

rivi, palkki bar GEN

riviassembler in-line assembler
muun ohjelman sisällä olevien konekielikoodirivien 

käyttömahdollisuus
Y

rivikatkos line break Y

rivikirjoitin line printer LP Y

rivikirjoitin lineprinter Y

rivilukija raster scanner Y

rivimäärä number of lines Y

rivin jatkomerkki line continuation character Y

rivin loppu end of line EOL Y

rivin päätemerkki line terminator Y

rivin väli line heigth Y

rivinopeus line speed Y

rivinpalautus carriage return CR Y
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rivinpituus line length Y

rivinsiirto line feed LF Y

rivinsiirto linefeed Y

rivinsyöttö line feed LF Y

rivinvaihto carriage return CR Y

rivinvaihto line feed LF Y

rivinvaihto wraparound Y

rivinvaihtomerkki line feed character Y

rivinväli line spacing kirjapaino Y

rivinäytin line display Y

rivipuskuri line buffer Y

riviside coupled line feed Y

rivitiheys line density Y

rivitys line division Y

riviväli leading Y

riviä minuutissa lines per minute LPM Y

RLE, RUN LENGHT ENCODED RLE, RUN LENGHT ENCODED

Tiedon koodausmuoto niin, että toistuvista 

merkkisarjoista tallennetaan vain ensimmäinen merkki 

ja koodi, joka kertoo montako kertaa se toistuu. 

Windowsin oma käynnistyslogo on RLE-muodossa 

tiedostossa VGALOGO.RLE. Myös OS/2 tukee tätä 

tiedostomuotoa. 

Y

robotti robot tekee tiettyä toimintoa ihmisen sijaan Y

Robotti Robot

"Robotit" mainitaan tavallisesti WWW:n yhteydessä 

ohjelmina, jotka ovat erikoistuneet suurten 

tietomäärien käsittelyyn ja analysointiin. Yleisimmin 

käytetyt robotit ovat ns. hakukoneita, joilla löydetään 

nopeasti haluttuja sanoja sisältäviä Internet-sivuja. 

Tällaisia ovat mm. Google ja Altavista.

Y

robottitekniikka robotics Y

robusti ROBUST Laatujohtaminen Y

robusti robust design method Laatujohtaminen Y

rokko (isorokko) koppor koppor kopp GEN

rokko (isorokko) koppor koppor kr GEN

rokotettu vaccinerad vaccinerad v GEN

rokotettu vaccinerad vaccinerad vacc GEN

rokotettu ympad  vaccinerad y GEN

rokotettu vaccinerad GEN

rokotus vaccination vaccination vac GEN

rokotus vaccination vaccination vacc GEN

rokotus vaccination GEN
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ROM-MUISTI ROM, READ-ONLY MEMORY

Tietokoneessa oleva muisti, jota käyttäjä ei pysty 

muuttamaan, ainoastaan lukemaan. Tätä muistityyppiä 

käytetään tietokoneissa sellaisen tiedon säilyttämiseen, 

jota ei tarvita muuttaa. Esimerkiksi koneen 

käynnistyksessä tarvittavat tiedot. 

Y

Romppu cdrom ks. CDROM Y

rooli role Olio-ohjelmointi Y

Rooli role

Roolien kautta käyttäjille voidaan antaa joko palvelimen 

hallintaan tarkoitettuja oikeuksia tai sovellusten 

käyttöön tarkoitettuja oikeuksia. 

Y

roolihahmo avatar keinotodellisuudessa käytetty virtuaaliruumis Y

ropo skärf GEN

roska garbage Y

roska junk Y

roskafaksi junk fax Y

roskakori recycle bin kierrätettävä roskakori Y

roskakori trash can Applen roskakori Y

roskakori trashcan Applen roskakori Y

roskakori wand Y

roskakori waste basket Y

roskalaatikko waste bin Y

roskaposti junk e-mail sähköposti Y

roskaposti spam häiriötä tuottava tai turha sähköposti Y

roskien keruu carbage collection
mm. Java ohjelmointikielessä varaamattomalla 

muistialueella olevat oliot poistetaan tietyin väliajoin
Y

roskien keruu garbage collection
Olio-ohjelmointi, keskusmuistin puhdistaminen 

hyödyttömästä informaatiosta
Y

rosoinen ragged Y

rovasti ja ensimmäinen pastori 

(=kirkkoherra, viimeinen P voi olla myös 

paikkakunnan nimi)

praepositus et pastor primarus
prost och första pastor (=kyrkoherde, det 

sista P:et kan också vara ortnamn
P. et P.P. GEN

rovasti ja kirkkoherra praepositus et pastor prost och kyrkoherde p. et past. GEN

rovasti ja kirkkoherra praepositus et pastor prost och kyrkoherde pr. et p. GEN

rovastikunta kontrakt GEN

rovastikunta kontrakt GEN

rovastikunta prosteri GEN

rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt pr.adj. GEN

rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt
pr.adjunct

.
GEN

rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt praep.adj. GEN

rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt
praep.adj

unct.
GEN
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rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt
praepos.a

dj.
GEN

rovastin apulainen praepositi adjunctus prostadjunkt
praepos.a

djunct.
GEN

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, 

jonka vakinainen haltija on saanut rovastin 

arvon)

curam gerens praepositi
tjänstförrättande prost (kyrkoherde som 

blivit utnämnd till prost)
c.ger.pr. GEN

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, 

jonka vakinainen haltija on saanut rovastin 

arvon)

curam gerens praepositi
tjänstförrättande prost (kyrkoherde som 

blivit utnämnd till prost)

c.ger.prae

p.
GEN

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, 

jonka vakinainen haltija on saanut rovastin 

arvon)

curam praepositi gerens
tjänstförrättande prost (kyrkoherde som 

blivit utnämnd till prost)
c.pr.ger GEN

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, 

jonka vakinainen haltija on saanut rovastin 

arvon)

curam praepositi gerens
tjänstförrättande prost (kyrkoherde som 

blivit utnämnd till prost)

c.praep.ge

r
GEN

rovastinapulainen adjunctus praepositi prostadjunkt adj.pr. GEN

rovastinapulainen adjunctus praepositi prostadjunkt adj.praep. GEN

rovastinapulainen adjunctus praepositi prostadjunkt
adj.praep

os.
GEN

RPM, REVOLUTIONS PER MINUTE RPM, REVOLUTIONS PER MINUTE
Kierrosta minuutissa. Esimerkiksi kovalevyt pyörivät 

yleensä noin 3500 RPM. 
Y

RS-232C RS-232C

Amerikkalaisen EIA (Electronic Industry Awards) -

järjestön kehittämä sarjaliikenneliittymä, jonka avulla 

modeemit kommunikoivat tietokoneen kanssa. 

Käytännössä sama kuin ITU:n V.24/V.28 -suositus. 

Y

RSA RSA

Tiedon salausmenetelmä, joka perustuu julkiseen ja 

salaiseen avaimeen. Yksi käytetyistä 

tiedonkryptausmenetelmistä.

Y

RTF RTF muotoilut säilyttävä tiedosto (teksti) -muoto Y

ruhtinaallinen armo furstliga Nåde furstliga nåde FN GEN

rukoukset böner böner br GEN

rukouksia preces GEN

rukous bön GEN

rullaus rolling Y

rummunlyöjä, rumpali trumbslagare trumslagare Trumbsl GEN

rumpumuisti drum memory Y

rumpumuisti drum storage Y

rumpupiirturi drum plotter Y

runko barebone
verkkotermi, pelkkä verkkolaitteiden muodostama 

runkoverkko
Y
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runko chassis
auton,  runko jolle tietokoneen keskusyksikkö 

rakennetaan
Y

runko frame Y

runko shell Y

runkokytkin core switch verkkotermi Y

runkoverkko backbone lähiverkko FDDI standardin runkoverkko Y

runkoverkko core network Y

runsaasti tietokoneresursseja vaativa computer-intensive CIM Y

runsashäiriöinen noisy linja, yhteys ym Y

runsassanainen verbose Y

runsassanainen tulostus verbose output Y

ruoka, ateria vard GEN

ruokakunta matlag matlag matl GEN

ruokakunta matlag GEN

ruotsalainen svensk svensk s GEN

ruotsalainen suecus GEN

ruotsalainen svensk GEN

ruotsinkielinen svecus svenskspråkig S GEN

ruotsinkielinen svecus svenskspråkig sv GEN

ruotsinkielinen svecus GEN

ruotu rote GEN

ruotujakolaitos indelningsverket GEN

ruotusuoritin array processor Y

ruotusuoritin matrix processor Y

ruotuvaivainen rotfattig rotfattig rf GEN

ruotuväki indelt militär GEN

rupattelu chat
kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestien 

vaihto tietoverkossa
Y

ruplavero rubelskatt GEN

rusetti bow-tie Hymiö:    :-)X Y

rusetti kaulassa bow tie Hymiö:    :-)X Y

rusthollin aputila augment GEN

rutiini method

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion 

sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden 

kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

Y

rutiini routine Y

rutiköyhä utfattig utfattig uf GEN

ruudukko grid Y

ruudukko gridlines Y

ruudukointi tiling Y

ruudunkaappauskortti frame-grabber board Y

ruudunnappauskortti frame-grabber board Y
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ruudunnappausohjelma frame grabber Y

RUUDUNSÄÄSTÄJÄ, NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ SCREEN SAVER

Ohjelma, joka pimentää näytön ennalta-asetetun 

joutoajan jälkeen. Näyttö voi ainoastaan pimentyä tai 

sitten ruudunsäästäjä voi sisältää erilaisia animaatioita, 

tekstejä ja ääntä. 

Y

ruuhka congestion verkkotermi Y

ruuhka-aika peak hour Y

ruuhkautuminen congestion verkossa Y

ruuhkautumisen hallinta congestion control verkossa Y

ruuhkautumisen välttäminen congestion avoidance verkossa Y

ruukki, tehdas bruk GEN

ruumis lik GEN

ruumisraha, hautamaksu likstol GEN

ruutitehdas krutqvarn GEN

ruutu box Y

ruutu frame Y

ruutu image frame yhdellä virkistyskerralla ruudulle piirtyvä kuva Y

ruutu pane Y

ruutu panel Y

ruutu panel area Y

ruutu slide Y

ruututaajuus frame rate ruudun virkistystaajuus Y

ruututaajuus refresh rate ruudun virkistystaajuus Y

ryhmitetty taulu grouped table Y

ryhmittely grouping Y

ryhmittää cluster Y

ryhmittää uudelleen realign Y

ryhmitys clustering Y

ryhmitys group by SQL-kyselyyn liittyvä määre Y

ryhmitys pattern Y

ryhmityssarakkeet grouping columns Y

ryhmitä group Y

ryhmitä objektit group objects Y

ryhmitä uudelleen regroup Y

ryhmä batch komentojono Y

ryhmä block Y

ryhmä cluster Y

ryhmä group Y

ryhmäerotin digit grouping symbol Y

ryhmäerotin group separator GS Y

ryhmäkatko control break Y

ryhmäkehys group box Y
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ryhmäkeskusyksikköpääte clustered CPU terminal Y

ryhmäkuvake group icon Y

ryhmäluettelo group list Y

ryhmälähetys multicast
verkkotermi, tiedonsiirtotapa, jossa useampia 

vastaanottajia
Y

Ryhmälähetys Multicast

Ryhmälähetys on tehokas tapa monistaa ja jakaa samaa 

sisältöä IP-verkossa useille vastaanottajille 

samanaikaisesti ilman erityisiä välityspalvelimia.

Y

ryhmämuokkaus group edit Y

ryhmän kehys group box Y

ryhmänohjain cluster controller Y

ryhmäosoite group address Y

ryhmäosoite multicast address Y

ryhmäsuhde cluster ratio Y

ryhmätön ungroup Y

ryhmäviivevääristymä group delay distortion Tietoliikenne Y

ryhtyä uudelleen resume Y

rykmentti regemente regemente reg GEN

rykmentti legio GEN

rykmentti regemente GEN

rypäle cluster Y

ryväs cluster Y

ryvästys clustering Y

ryömijä crawler Y

räjäyttää explode AutoCad, palauttaa blokin tai polylinen osiin Y

rälssi frälse GEN

räväyttää auki blow up Y

räätäli skräddare skräddare skr GEN

räätäli skräddare skräddare skrädd GEN

räätälöidä custom-design Y

räätälöidä customise Y

räätälöidä customize Y

räätälöidä tailor Y

räätälöinti tailoring Y

räätälöity custom Y

räätälöity kaapeli custom-built cable Y

räätälöity ohjelma custom software Y

räätälöity ohjelma customized software Y

räätälöity piipala custom chip Y

räätälöity piiri custom circuit Y

räätälöityjen piipalojen valmistaja custom chipmaker Y

räätälöitävissä oleva customisable Engl Y
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räätälöitävissä oleva customizable Y

räätälöitävyys customisability Engl Y

räätälöitävyys customizability Y

s (sanassa E-mail, email, sähköposti, s-

posti)
E GEN

saada access Y

saada develop Y

saada get Y

saada obtain Y

saada receive Y

saada to gain Y

saada aikaan achieve Y

saada aikaan create Y

saada aikaan establish Y

saada aikaan yhteys establish a connection Y

saada jkn suostumus obtain Y

saada selville find Y

saada takaisin recover Y

saada takaisin retrieve Y

saanti access Y

saanti, saanto åtkomst GEN

saantiaika access time
hakuaika, joka kuluu, kun tieto haetaan muistilaitt. 

keskusyksikköön
Y

saantikoodi access code Y

saantikoodi, kulkulupa Access Code

Lähiverkkojen ja modeemien välityksellä toisiinsa 

yhteydessä olevat tietokoneet käyttävät usein 

numerosarjaa, jonka avulla estetään järjestelmän 

luvaton käyttö. Toinen vaihto on tunnussana. 

Y

saantimääre access specifier Olio-ohjelmointi, määrittää luokan jäsenen näkyvyyden Y

saantipolku access path Y

saantisuunnitelma access package Y

saantiviive latency time verkkotermi, tietoa siirrettäessä muodostuva viive Y

saanut synninpäästön absolverad fått syndaförlåtelse abs GEN

saapua anlända anlända anl GEN

saapumisnumero 10 anlänt som nr 10 ink. n:o 10 GEN

saapuneet inbox Y

saapuva incoming paketti, merkki ym Y

saapuva signaalijono inbound queue verkossa Y

saapuva tiedonsiirto inbound data transfer Y

saapuvan tiedon puskuri inbound buffer Y

saarelainen öbo GEN



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 352 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

saarnan selitys homilia GEN

saarnastuoli predikstol GEN

saastuttaa infect viruksella Y

saatavat fordringar GEN

saatavilla available Y

saatavissa available Y

saatavuus availability

Laatujohtaminen. Tietotekniikka: ominaisuus, joka 

ilmentää sitä, kuinka varmasti järjestelmä, laite, 

ohjelma tai palvelu on tarvittaessa käytettävissä

Y

saattaa ajantasalle update Y

saattaisi olla kiva jos it would be nice if IWBNI Y

saavutettavissa oleva accessible Y

saavutettavuus accessibility

Olio-ohjelmointi. Tietotekniikka: ominaisuus, joka 

ilmentää sitä, kuinka helposti henkilö voi saada 

järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun käyttöönsä

Y

saavuttaa achieve Y

saavuttaa obtain Y

sadalta per cent Y

sahalaitaisuus aliasing Y

sahalaitos mola serratoria GEN

sai kansalaisoikeudet Naturalized GEN

sairaala nosocomium GEN

sairaala valetudinarium GEN

sairaalloinen, raihnas bräcklig bräcklig br GEN

sairaalloinen, raihnas bräcklig bräcklig brkl GEN

sairaalloinen, raihnas bräcklig bräcklig bräkl GEN

sairausvuodemaksu legosängsafgift GEN

sakaristo, sakasti sakristia GEN

sakko plikt böter pl GEN

sakko saköre GEN

sakot böter GEN

sakotettu bötfälld bötfälld bft GEN

sakotettu pliktat pliktad pl GEN

sakotettu bft GEN

sakotettu böt fälld GEN

sakotettu bötfälld GEN

sakramentit nådemedel GEN

saksia cut and paste menetelmä Y

saksiminen cut and paste menetelmä Y

salaa synnyttänyt lön lagt GEN

salaamaton, suojaamaton, ei suojattu Not private GEN
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salaaminen cryption Y

salainen secret Y

salakapakoiminen lönnkrögeri GEN

salakirjoittaa encrypt Y

salakirjoitus cipher Y

salakirjoitus enciphering Y

salakirjoitus encryption Y

salakirjoitus Encrypting / Encryption 
Tämä on matemaattinen menetelmä datan 

sekoittamiseksi yksityisyyden suojelemista varten. 
Y

salakirjoitusohjelma Encryption Software 

Ohjelma, joka tarjoaa tarvittavat toiminnot, jotta 

peruskäyttäjät voivat salakirjoittaa viestejä ja 

tiedostoja. PGP on yksi esimerkki. 

Y

salakoodata encrypt sanoma, tiedot ym Y

salakoodauksen purkaminen decryption Y

salakoodaus encryption Y

salakuuntelu eavesdropping Y

salakuuntelu interception Y

salalauseke Passphrase 

Salalauseke on pitkä salasana. Se on usein muodostettu 

useista sanoista ja symboleista, jotta sitä olisi vaikeampi 

arvata. 

Y

salaovi trap door Y

salapoliisi detective Hymiö:    i-) Y

salarippi öronbikt GEN

salasana password Y

salasana personal password Y

Salasana password

Tietokonejärjestelmän käyttäjätunnukseen liittyy lähes 

aina salasana, jota tarvitaan sisäänkirjoittautumisen 

yhteydessä. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa 

antaa muiden käyttöön. Se on ikäänkuin pankkikortin 

tunnusluku tai kännykän SIM-koodi. 

Y

salasanalla lukittu joutonäyttö Password-Locked Screensaver 

Joutonäyttö estää näyttimen normaalinäyttöä 

näkymästä. Salasanalla lukitun joutonäytön voi poistaa 

käytöstä vain, jos annetaan peruskäyttäjän salasana. 

TÄmä estää sen järjestelmän väärinkäytön, johon on 

kirjauduttu sisään, ja piilottaa parhaillaan tehtävän työn 

ohikulkijoiden näkyvistä. 

Y

salassa pidettävä confidential Y

salassapitosopimus nondisclosure agreement Y

salata cover Y

salata encrypt Y

salata hide Y

salata viesti encrypt a message Y
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salateksti cipher Y

salateksti ciphertext Y

salauksen purkaminen decrypt Y

salaus encryption
Tiedon muuttaminen sellaiseen muotoon, ettei sitä 

voida tulkita ilman sopivaa salauksen purkumenetelmää
Y

salausalgoritmi encryption algorithm Y

salausavain cryptographic key Y

salausavain encryption key Y

salausjärjestelmä cryptosystem Y

salaustekniikka cryptography Y

salaustekniikka cryptology Y

salavuoteudesta rangaistu nainen kvinnsperson kvinna dömd för lönskaläge qp GEN

salavuoteudesta rangaistu nainen kvinnsperson kvinna dömd för lönskaläge qvp GEN

salavuoteus lönskaläge lönskaläge LL GEN

salavuoteus ll GEN

salavuoteus lönskaläge GEN

salkku briefcase
salkun avulla kaksi toisiinsa kytkettyä tietokonetta 

voivat automaattisesti päivittää samoja dokumentteja
Y

salkkumikro briefcase computer Y

salkkumikro laptop computer Y

salli muokkaus allow edits Y

sallia allow Y

sallia enable Y

sallia let Y

sallia permit Y

sallia send Y

sallittu allowable Y

sallittu allowed Y

sallittu enabled Y

sallittu legal Amer. paperikoko Y

sama idem den/det samma id. GEN

sama samma samma s GEN

sama idem GEN

sama samma GEN

sama kirjainkoko match case Y

sama kuin equivalent Y

sama kuin idem quod det samma som i.q. GEN

sama kuin edellä, samoin dito dito d:o GEN

sama kuin edellä, samoin dito dito do GEN

sama kuin edellä, samoin dito GEN

sama kuin edellä, samoin d:o GEN



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 355 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

sama päiväys samma datum samma datum s.d. GEN

sama sijainti co-location Y

sama, samaa laatua, samana ejusdem GEN

sama, samana ejusdem samma ejusd GEN

samaan paikkaan eodem GEN

samaan tasoon asennettu flush-mounted komponentti Y

samakeskinen coaxial Y

saman muotoinen similarity Y

saman tiedon toistaminen data duplication Y

samana päivänä ejusdem dei samma dag e.d. GEN

samana päivänä samma dag samma dag s.d. GEN

samana vuonna ejusdem anni samma år e.a. GEN

samanaikainen concurrent Y

samanaikainen simultaneous Y

samanaikaisuuden hallinta concurrency control Y

samanaikaisuus concurrency Y

samanarvoinen equivalent Y

samanarvoisuus equivalence Y

samankaltainen like Y

samankaltainen similis GEN

samanlaiset similarity Y

samanlaiset similarity to Y

samanlaisuus similarity Y

samannäköinen lookalike käyttöliittymä Y

samanrakenteisuus union compatibility Y

samassa paikassa ibidem GEN

samassa paikassa, sama henkilö ibidem på samma ställe, samma person ib GEN

samassa paikassa, sama henkilö ibidem på samma ställe, samma person ibid GEN

samassa paikassa, sama henkilö ibidem på samma ställe, samma person ibm GEN

samasta paikasta indidem från samma ställe indid GEN

samasta paikasta indidem GEN

samat äänioikeudet paria vota GEN

samaten, samoin, myöskin item GEN

sammakko frog Hymiö:    8) Y

sammuta shut down Y

sammuta tietokone shut down the computer Y

sammuttaa switch off Y

sammuttaa turn off Y

sammuttaminen shutdown tietokoneen ym Y

samoilla surf liikkua WWW -palveluissa Y

samoin item också, likaså it. GEN

samoin sammaledes GEN
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sana word tekstinkäsittelyohjelma Y

sanaa minuutissa words per minute WPM Y

sanajärjestys word order Y

sanake token Y

sanakirja dictionary Y

sanakirjahyökkäys dictionary attack Y

sanakirjatavutus dictionary hyphenation Y

sanalla sanoen in summa GEN

sanaluettelo dictionary Y

sanaluettelo glossary Y

sanamerkki word mark Y

sanankierrätys word wrap
täyttyneeltä riviltä seuraava sana siirtyy seuraavalle 

riville
Y

sananpituus word length Y

sananpoisto ellipsis Y

sanapituus word size Y

sanarunkohaku stemming Y

sanaside required space Y

sanasota flame war Y

sanasota flamewar Y

sanasta sanaan verbatim GEN

sanasto dictionary Y

sanasto glossary Y

sanatarkasti verbaliter GEN

sanaväli tracking välistys Y

sanoittainen muisti word organized storage Y

sanojen jakaminen riveille word wrap Y

sanojen jakaminen riveille wordwrap Y

sanojenkäsittely word processing Y

sanoma communication Y

sanoma message Y

sanoma-, kuolinkellot själaringning GEN

sanomahallinto message management Y

sanomaikkuna message box Y

sanomajono message queue Y

sanomalehti paper Y

sanomaliikenne electronic mail e-mail Y

sanomaliikenne e-mail electronic mail on sähköisten viestien lähettämiseen Y

sanomaliikenne message communications Y

sanomaliikenne messaging Y

sanomaliikenne teletex Y

sanoman alku start of message Y
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sanoman loppu end of message EOM Y

sanoman tunnus message identifier Y

sanoman välitys message switching Y

sanomanvälitys communications Y

sanomanvälitys message handling Y

sanomanvälitys message passing Y

sanomanvälitys message switching Y

sanomanvälitys messaging Y

sanomaopas message reference Y

sanomien hallinta message handling Y

sanomien näyttö display messages Y

sanomien välittäminen communication Y

sarake column Y

sarakefunktio column function Y

sarakeleveys column width Y

sarakemuoto columnar Y

sarakemuotoinen columnar Y

saraketapaaja tabulator näppäimistön tabulaattorinäppäin Y

saraketoiminto column function Y

sarakkeen määritys column definition Y

sarja battery Y

sarja chain Y

sarja range Y

sarja sequence Y

sarja series Y

sarja set Y

sarja string Y

sarja- serial Y

sarjahiiri serial mouse Y

sarjajärjestys serial order Y

sarjakirjoitin serial printer Y

sarjakäsittely serial processing Y

sarjakäyntinen ohjelma serially reusable program Y

sarjalaite serial device Y

sarjaliitäntä serial interface
RS-232 standardin mukainen, lähettää bitin kerrallaan 

jonossa
Y

sarjaliitäntäportti COM COM 1-4 Y

sarjallistuva serializable Y

sarjallistuvuus serializability Y

sarjanumero serial number Y

sarjaportti serial port Y

sarjasaanti serial access Y
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sarjasiirto serial transmission Y

sarjaväylä ADB
Applen hidas sarjaväylä, johon kytketään hiiri, 

näppäimistö tms.
Y

sarka row Y

sarka (-vaate, -kangas) vadmal GEN

sarkaimilla rajattu tab-delimited Y

sarkaimilla rajattu kenttä tab-delimited field Y

sarkain tab Y

sarkain tabulator näppäimistön tabulaattorinäppäin Y

sarkainasetin tabulator set key Y

sarkainjärjestys tab order Y

sarkainkohta tab point tekstinkäsittelyssä Y

sarkainmerkki tab Y

sarkainmuoto tabular Y

sarkainmuotoinen tabular Y

sarkainnäppäin tabulator key näppäimistön tabulaattorinäppäin Y

sata centum hundra C GEN

satama port tietokoneen takaosassa oleva liitäntä oheislaitteille Y

satelliitti satellite Y

sattua occur Y

sattuma occurence Y

sattuma occurrence Y

sattumalta accidentally Y

sattumalta by the way BTW Y

sattumanvarainen random Y

satunnainen accidental Y

satunnainen random Y

satunnais- randomize Y

satunnaisjärjestys random order Y

satunnaisluku random number Y

satunnaistekijä randomize factor Y

satunnaisvirhe random error
Tilastomatematiikka, yhdenmittaustuloksen poikkeama 

kaikkien mittaustulosten keskiarvosta
Y

sauna badstuga GEN

savenvalaja, ruukuntekijä krukmakare GEN

savu rök GEN

savuja eli asuttuja taloja rökar GEN

savuluku röketal GEN

SCSI-väyläliitäntä SCSI Small Computer System Interface Y

SDH SDH
Synchronous DigitalH ierarchyUudempi 

PDHnkorvaavatransmissiojArjestelmi
Y
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SDK, SOFTWARE DEVELOPMENT KIT SDK, SOFTWARE DEVELOPMENT KIT

Kehityspakkaus, joka sisältää työkalut ohjelmien 

kehittämiseksi tiettyä käyttöympäristöä varten. 

Esimerkiksi MicroSoft julkaisee omia SDK-pakkauksiaan 

säännöllisesti, CD-ROM-levyinä. 

Y

SDSL SDSL Singleline DSLYhdenl injanH DSL Y

se on id est det är, det vill säga id.e. GEN

se on id est det är, det vill säga i.e. GEN

se on id est GEN

se on ie GEN

se on, toisin sanoen hoc est det är, det vill säga h.e. GEN

se on, toisin sanoen hoc est GEN

segmentin kuvaaja segment descriptor Y

segmentoimaton nonsegmented Y

segmentti segment muistin jakaminen määrämittaisiin osiin Y

segmenttikytkentä segment switching verkkotermi Y

seikka factor Y

seikkailupeli adventure game Y

seinäpaperi wallpaper rakentaminen Y

seinätaulutekniikka wall posting technique Y

seinätekniikka wall posting technique systeemityö Y

seis end Y

seisokki idle time Y

seisokkiaika downtime tietokone on poissa käytöstä Y

sekaantuminen interference Y

sekaisin oleva scrambled tiedosto ym Y

sekalainen miscellaneous misc Y

sekasumma hash total Y

sekava cluttered näyttö Y

sekoittaa blend väriliukuma tai häive Y

sekoittaa garble Y

sekoittaa scramble Y

sekoittaminen blend väriliukuma tai häive Y

sekoittua blend väriliukuma tai häive Y

sekoituksen purkaja descrambler signaalin- Y

sekoitus blend väriliukuma tai häive Y

sekoitus dither Y

sekoitussävyttää dither kuva Y

sekoitussävytys dithering Y

sekoitussävytysalgoritmi dithering algorithm Y

sekoitussävytysmalli dither Y

sekoitussävytysmalli dithering pattern Y

sektori sector levykkeellä olevan magneettisen tallennusuran osa Y
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sektoriryhmän koko cluster size Y

sekunti second Y

sekvensseri sequencer
äänenkäsittely, laite tai ohjelma, joka tallentaa 

musiikkilaitteiden MIDI-liitännästä lähtevän tiedon
Y

Sekvenssi sequence Jakso, toimintajakso Y

sekvenssikaavio sequence diagram
Olio-ohjelmointi, kuvataan olioiden välinen 

vuorovaikutus
Y

sekä (että), molemmat both GEN

selaa browse GEN

selailija browser Y

selailla browse Y

selailla browsing Y

selailla flip Y

selailla surf liikkua WWW -palveluissa Y

selailla WWW-sivuja browse the web WWW-sivulta toiselle liikkumista Y

selailu browsing Y

selain browser

Ohjelma, jolla luetaan ja selataan World Wide Web -

palvelimissa olevia graafisia HTML-sivuja. Tunnetuimpia 

ovat Mosic ja NetScape. 

Y

selain browser WWW-sivujen selailuun tarkoitettu ohjelma Y

selain web browser ohjelma jolla selaillaan WWW-sivuja Y

Selain Browser
Sovellusohjelma, jota käytetään ääni-, kuva- ja 

tekstitiedostojen katselemiseen verkossa.
Y

Selainohjelma, selain, selaaja, "browseri" browser

Ohjelma, jolla voidaan katsella ja hakea tietoa WWW-

palvelimilta. Yliopistolla yleisimmin käytössä ovat 

Netscape, Internet Explorer ja tekstipohjainen Lynx. 

Y

selata browse Y

selata scan Y

selata tietueita browse records Y

selata verkkoa browse the net Y

selaus scan Y

selite legend kuvan, kuvion ym Y

selittäminen explaining
Tilastomatematiikka, ilmiön tekeminen 

ymmärrettäväksi osoittamalla sen syyt ja tarkoitus
Y

selittävä declarative Y

selittävä declaratory Y

selittävä huomautus comment Y

selittää declare Y

selittää interpret Y

selitys annotation Y

selitys comment Y

selitys declaration Y
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selitys explanation Y

selitys interpretation Y

selitys legend -teksti Y

selitys solution Y

selitys exeges GEN

selitys explicatio GEN

selitys förklaring GEN

selitys (osaa Lutherin selitykset) explicato redigt (kan Luthers förklaring) explic GEN

selonteko report Y

seloste document Y

seloste writeup dokumentti Y

selostus report Y

selvitetty  (map-sana, tiedot valmisteltu 

temppeliä varten) 
Cleared GEN

selvittää clear up Y

selvittää resolve Y

selvittää solve Y

selvyys definition Y

selvä absolute Y

selvä graphic Y

selvästi merkitty defined Y

selvästi osoittava demonstrative Y

semanttinen semantic Y

sen mukaisesti accordingly Y

senaatin oikeusosasto justiedepartmentet GEN

sentti centi c = 0,01 Y

serkku kusin GEN

sertifionti certification systeemityö Y

Serveri server
Tiedostopalvelinkone eli tietokone, jossa on esimerkiksi 

työryhmän yhteiset tiedot tai yrityksen koko tietokanta.  
Y

seteliautomaatti automatic teller machine  ATM Y

Set-top box Set-top box

 Laitejo nka avulla Televisiostasa adaan 

Internetinkayttliittymä Laitejo nka avulla 

toteutetaandigitaalinente levisio

Y

setä farbror farbror fb GEN

setä farbror farbror fbr GEN

seuraava next Y

seuraava following Y

seuraava next Y

seuraava sequential Y

seuraava följande följande f GEN
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seuraava sequens den/det följande seq GEN

seuraava sequens följande sq GEN

seuraava följande GEN

seuraava sequens GEN

seuraava Next GEN

seuraava  (työkalurivin ikonissa seuraava) forward GEN

seuraavaksi next Y

seuraavan sukupolven next-generation tietokone Y

seurakunnasta muuttanut utflyttad GEN

seurakunta församling församling f GEN

seurakunta församling församling frsl GEN

seurakunta frsl GEN

seurakunta församling GEN

seurakunta parochia GEN

seurakuntaan muuttanut inflyttade GEN

seuranta audit Y

seuranta auditing relaatiotietokannan käytön valvonta Y

seuranta guidance systeemityö Y

seuranta monitoring verkkotermi, Kasvatustiede Y

seurantahistoria audit trail Y

seurata go Y

seurata liukuobjektiivilla zoom suurentaa tai pienentää Y

seuraus consequence Olio-ohjelmointi Y

seuraus result Y

seutu country asettaa maakohtaiset tiedot Y

seutu, alue regio GEN

SFTP Secure FTP

SSH:n kaltainen suojattu yhteyskäytäntö tiedostojen 

siirtoa varten. Ratkaisee FTP-siirtoihin liittyvän 

tietoturvaongelman. 

Y

SGML SGML

Standard Generalized Markup Language. ISO-standardin 

määrittelemä asiakirjojen kuvauskieli, joka erottaa 

asiakirjan sisällön sen muotoillusta. WWW-tekniikassa 

käytetty HTML on SGML:n erikoistapaus. 

Y

SGML
Standard Generalized Markup Language 

(SGML)

SGML on yleinen dokumenttien rakenteen kuvaamisen 

kieli. Se sisältää välineet kuvata eri dokumenttityyppejä. 

Esimerkiksi hypertekstidokumentteja varten on HTML.

Y

Shareware Shareware

Ohjelma, jota saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. 

Ohjelmaa saa kuitenkin käyttää vain tietyn ajan, jonka 

jälkeen ohjelman tekijälle täytyy lähettää maksu tai sen 

käyttö on lopetettava.

Y
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Shockwave-plugin Shockwave-plugin

Asiakasselaimeen asennettu Shockwave-plugin 

mahdollistaa Director-esitysten katselemisen. 

Shockwave-plugin sisältää myös Flash-pluginin, mikä 

mahdollsitaa myös Flash-esitysten katselemisen.

Y

shokissa shocked Hymiö:   :-O Y

side band Y

sidokset bindings Y

sidonnainen bound Y

sidonnainen limited Y

sidonta bind Y

sidonta binding Y

sidos binding Y

sidosohjelma bind executor Y

sidosohjelma binder Y

sidosryhmä interest group systeemityö Y

sidossarake bound column Y

sidostiedosto bind file Y

sidottu bound Y

siellä, tuolla ther GEN

siepata catch Olio-ohjelmointi Y

siepata intercept DOS-kutsu Y

sieppaaminen interception Y

sietoinen tolerant Y

sietokyky tolerance Y

sietävä tolerant Y

sietää häiriöitä fail soft Y

signaali signal Y

Signaali Signal
Informaatiota sisältävä lyhytaikainen fyysinen ilmiö, jota 

käytetään informaation lähettämisessä.
Y

signaalin ja häiriöiden suhde signal to noise ratio S/N Y

signaalinkäsittely signal processing Y

signaalitekijä signal factor Y

siipeillä piggyback Y

siipeily piggybacking Y

siirretty yleiseen aktisarjaan, säilytetään förvaras förvaras förv. GEN

siirretty yleiseen aktisarjaan, säilytetään förvaras förvaras förvs. GEN

siirrettävissä oleva movable Y

siirrettävyys portability Y

siirrettävä adjustable Y

siirrettävä portable kannettava mikro Y

siirrettävä removable Y

siirrettävä transportable Y
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siirry go to Y

siirry sivulle go to page Y

siirrä move tiedosto, tavu ym Y

siirrä output to Y

siirräntä I/O Y

siirräntä input/output Y

siirräntä input-output Y

siirräntälaite input/output device Y

siirräntälaite input-output device Y

siirräntälohko I/O block Y

siirräntäsidonnainen input/output bound Y

siirräntäsidonnainen input-output bound Y

siirräntäsidonnainen ajo input/output limited run Y

siirräntäsidonnainen ajo input-output limited run Y

siirräntäsuoritin I/O processor Y

siirräntäsuoritin input/output processor Y

siirräntäsuoritin input-output processor Y

siirto assignment Y

siirto media conversion (tiedon) siirto (välineestä toiseen) Y

siirto move Y

siirto swap Y

siirto transfer Y

siirto transmission Y

siirto- exchange Y

siirto sivulta toiselle transport GEN

siirtoheitin display projector Y

siirtokerros data link layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 2 Y

siirtokirjoitin non-impact printer Y

siirtoliike translation Y

siirtomediakerros Physical Media Dependent Tietoliikenne Y

siirtomuoto output format Y

siirtonopeus baud rate Y

siirtonopeus data transfer rate Y

siirtonopeus transmission speed Y

siirtopiiri data circuit Y

siirtopiiri transmission circuit Y

siirtoprotokolla transfer protocol Y

siirtopuskurit translation buffers Y

siirtosovituskerros Trnasmission Convergence Tietoliikenne Y

siirtotiedosto export file Y

siirtoyhteyskerros data link layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 2 Y

siirtoyhteyskerros link layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 2 Y
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siirtymisohjelmat migration programmes Olio-ohjelmointi Y

siirtymä displacement Y

siirtymä offset AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja Y

siirtymä state transition Olio-ohjelmointi Y

siirtymä transition videolta toiselle siirryttäessä tapahtuva siirtymäefekti Y

siirtymäkauden systeemi change-over system Y

siirtyä change Y

siirtyä convert Y

siirtyä go to Y

siirtyä goto hyppykäsky komentojonossa Y

siirtyä pass Y

siirtyä port Y

siirtyä swap väliaikaisesti pois keskusmuistista Y

siirtyä toggle Y

siirtyä hakemistossa chance directory Y

siirtäjä mover Y

siirtää carry kirjapaino Y

siirtää migrate toiseen ympäristöön Y

siirtää move tiedosto, tavu ym Y

siirtää port toiseen ympäristöön Y

siirtää remove Y

siirtää shift Y

siirtää swap väliaikaisesti pois keskusmuistista Y

siirtää transcribe toiselle välineelle Y

siirtää transfer Y

siirtää translate Y

siirtää muistiluvuksi carry Y

siirtää ohjelma port a program Y

siirtää piirun verran nudge graafisissa ohjelmissa Y

siirtää tiedosto boksiin upload Y

siirtää uudelleen retransfer Y

siirtää uudelleen tiedosto retransfer a file Y

siittää afla GEN

siivota clean up Y

siivota clear up Y

siivous cleanup perinpohjainen Y

siivous garbage collection muistin tai tiedoston siivous Y

sijainen dummy Y

sijainen surrogate Y

sijainen substitutus vikarie subst GEN

sijainnin haku find location Y

sijainnin tuntumattomuus location transparency Y
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sijainti location verkossa Y

sijainti position Y

sijainti residence Y

sijaintipaikka residence Y

sijais-, vara-, virkaatekevä vice vice, tjänstförrättande v GEN

sijaisargumentti dummy argument Y

sijaisavain surrogate key relaatiotietokannat Y

sijaiskäsky dummy instruction Y

sijasta for Y

sijoiltaan mennyt dislocated Y

sijoita paste Y

sijoita leikepöydältä paste from clipboard Y

sijoitella lay out komponetit Y

sijoitta jhk luokkaan classify Y

sijoittaa allocate Y

sijoittaa assign Y

sijoittaa locate Y

sijoittaa map muistiosoite Y

sijoittaa park
sijoittaa kovalevyn luku-kirjoituspään levyn reuna-

alueelle
Y

sijoittaa put Y

sijoittaa relocate Y

sijoittaa to insert Y

sijoittaa keskelle middle Y

sijoittaa uudelleen relocate Y

sijoittaminen mapping muistiosoitteiden Y

sijoittelu layout komponenttien Y

sijoittelu mapping Y

sijoitus investment Y

sijoitusalue assignment statement Y

sijoitusalusta container
olion tai yhteyden olioon säilyttämään kykenevä 

tiedosto
Y

sijoituslause assignment statement Y

sijoitusoperaatio assignment operation sijoituslause Y

sijoitusvakio relocation constant Y

sijoitusvakio relocation factor Y

sika pig Hymiö:   :8) Y

sileä smooth kuvan värialueiden rajojen pehmennys Y

sillä aikaa kun while Y

silmukan iteraatio loop iteration silmukan toistokerta Y

silmukka loop
toistettava ohjelmaosuus, jota toistetaan kunnes tietty 

ehto täyttyy
Y
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silmukka mesh Y

silmukkalaskuri  (esim. kun ohjelma joutuu 

luuppiin virheen takia) 
loop count GEN

silmukkaliitos nested loop join Y

silmäillä browse Y

silmämerkki eyeball Y

silmänisku eyewink Hymiö:    ;-) tai ;) Y

silppuri shredder OS/2 tiedostojen poistoon Y

SILTA BRIDGE

Samanlaisten mikroverkkojen välinen tietoliikennelaite. 

Sillalla voidaan yhdistää useita fyysisesti erillään olevia 

verkkoja käyttäjän kannalta näkymään yhtenä 

verkkona. 

Y

silta bridge

Ensisijainen käyttötarkoitus eristää verkonosat 

toisistaan, mutta vahvistaa myös verkon signaalia ja 

yhdistää kaksi lähiverkkoa, joissa käytetään samaa 

protokollaa

Y

siltareititin bridge router
verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta 

toiminnolla
Y

silta-reititin brouter
verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta 

toiminnolla (bridge - router)
Y

siltaus jumper Y

siltavouti brofogde brofogde Brof GEN

SIM SIM
Subscriberld entityM odute Alytortti joka sishltAdti 

laajantu nnistetiedot
Y

simahtaa die Y

simpukankuori clamshell Y

simpukankuorimalli clamshell design
kannettava tietokone, jossa näyttö sulkeutuu 

näppäimistön päälle
Y

simulaattori simulator Y

simuloida simulate Y

simulointi simulation Y

sinetin paikka locus sigilli plats för sigillet l.s. GEN

sinetin paikka, sinetin sijasta locus sigilli GEN

sinetin sijasta loco sigilli på platsen för sigillet l.s. GEN

sinetti seal Y

sinetti insegel GEN

sinetti petschaft GEN

sinetti secret GEN

sinetti segel GEN

sinetti sigill GEN

sinetti signete GEN
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sinetöidä, sinetöinti  (map-termi, 

henkilöiden sinetöinti liittoon 'covenant') 
seal GEN

sinetöity vanhempiin gregoriaanisen 

katkosvuoden jälkeen 

sp:date after cutoff year of (sp=sealed to 

parents)
GEN

sirkumfleksi circumflex diakriittinen merkki ^ Y

sirkumfleksi circumflex accent diakriittinen merkki ^ Y

siru chip Y

sisar soror syster s GEN

sisar syster syster s GEN

sisar soror syster sr, s:r GEN

sisar syster syster sr GEN

sisarukset siblings GEN

sisennetty indented kappaleen ensirivin sisennys Y

sisennys indent lähdekoodin ym Y

sisennys indentation kappaleen ensirivin sisennys Y

sisentäminen indentation ohjelmakoodin sisennys C-ohjelmoinnissa Y

sisentää indent kappale ym Y

sisko syster syster syst GEN

sisäinen embedded Y

sisäinen interior Y

sisäinen internal Y

sisäinen asema internal drive tietokoneen sisälle asennettava asema Y

sisäinen esitysmuoto internal representation Y

sisäinen kaapelointi internal wiring laitteen sisäiset Y

sisäinen kaavio internal schema Y

sisäinen kiertoaika internal cycle time prosessorin rekisterin päivityksen vaatima aika Y

sisäinen komento internal command
COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-

käyttöjärjestelmäkomento
Y

sisäinen komento intrinsic command komentotulkkiin sisäänrakennettu komento Y

sisäinen käsky internal command
COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-

käyttöjärjestelmäkomento
Y

sisäinen levyasema internal disk unit Y

sisäinen luokka inner class Olio-ohjelmointi, toisen luokan sisälle rakennettu luokka Y

sisäinen nauha-asema internal tape drive Y

sisäinen peite internal overlay pääohjelmatiedostoon sisältyvä peite Y

sisäinen rekisteri internal register prosessorin Y

sisäinen tiedostotunnus file handle Y

sisäinen vastus internal resistance Y

sisäinen virhe internal error Y

sisäisohjelma inline code Y

sisäkkäin asettaminen nesting Y
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sisäkkäinen nested Y

sisäkkäiset nested Y

sisäkkäiset alikyselyt nested subselects Y

sisäkysely subquery
tietokannassa kyselylause joka on kirjoitettu toisen 

lauseen sisään
Y

sisäkysely subselect
Tietokanssa kyselylause joka on kirjoitettu toisen 

lauseen sisään
Y

sisäliitos inner join Y

sisällyksetön blank Y

sisällys contents Y

sisällysluettelo table of contents TOC Y

sisällytysohje include directive Y

sisällytystiedosto include file Y

sisälsi Contained GEN

sisältää consist Y

sisältää containing Y

sisältö assesment Y

sisältö content Y

sisältö contents sisällys Y

sisältö context Y

sisältö text Y

sisältöaineisto content Y

sisältöaineiston tuottaja content provider Y

sisältöhaku content addressing Y

sisältöhaku content retrieval Y

sisältötyyppi content type Y

sisäluku lectionem novit innanläsning lect. nov. GEN

sisäluku innanläsning GEN

sisäluku läsning i bok GEN

sisäluokka inner class Olio-ohjelmointi, toisen luokan sisälle rakennettu luokka Y

sisämarginaali gutter sidontaan jätettävä tila Y

sisämerkintä infix notation Y

sisämerkintäinen infix Y

sisäverkko internetwork Y

sisäverkko intranet
TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä organisaation 

sisäinen tietoverkko
Y

sisään heitto roll-in Y

sisään syöttönäppäin insert key Y

sisäänastuminen entry Y

sisäänkirjaus login Y
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sisäänkirjaus log-in

tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjaus sign-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjaus Log In, Logging into a System 
Tämä on toiminta, jonka peruskäyttäjä suorittaa, kun 

hän aidontaa itsensä tietokonejärjestelmälle. 
Y

sisäänkirjauskehote Log In Prompt 

Merkit, jotka järjestelmä näyttää, kun käyttäjä on 

suorittamassa sisäänkirjausta, ja jotka merkitsevät 

käyttäjänimen ja salasanan kysymistä. 

Y

sisäänkirjautuminen logging-in

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjautuminen logging-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjautuminen logg-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjautuminen login Y

sisäänkirjautuminen log-in

tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjautuminen logon Y

sisäänkirjautuminen log-on Y

sisäänkirjautuminen signing-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

sisäänkirjautuminen sign-on

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun 

käyttäjätunnistuksen avulla

Y

Sisäänkirjautuminen, 

sisäänkirjoittautuminen, "loggaus", 

"sisäänloggaus" 

logging

Toimenpide, jota tarvitaan päästäkseen käyttämään 

jonkun tietokonejärjestelmän palveluja. 

Sisäänkirjautumiseen yleensä kuuluu käyttäjätunnuksen 

ja salasanan syöttäminen koneelle. 

Y

sisäänkirjautunut Logged In 

Kun peruskäyttäjä on menestyksellisesti todistanut, että 

hänellä on oikeus käyttää järjestelmää, häntä pidetään 

sisäänkirjautuneena. 

Y

sisäänrakennettu build-in Y

sisäänrakennettu built-in Y

sisäänrakennettu embedded Y
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Sisäänsoittosarja dial in series

Sisäänsoittosarja on iso määrä modeemeja sekä 

muutama puhelinnumero, joihin käyttäjä voi oman 

koneensa avulla ottaa yhteyttä päästäkseen käyttämään 

yliopiston tietokonepalveluja. ks. HY-PPP, PPP 

Y

sisäänsyöttönäppäin ins Y

sisääntulo entry Y

sisääntulo input Y

Site, saitti Site Yleisesti käytetty nimitys www-sivustolle. Y

siteerata quote Y

siten, sillä tavalla, näinköhän sic GEN

sitkeys robustness Y

sitoa attach Y

sitoa bind Y

sitomaton unbound ei sidottu (elementti) Y

sitominen binding Olio-ohjelmointi Y

sitoutua commit
tietokannassa julistetaan elvytysyksikön aikana tehdyt 

muutokset pysyviksi
Y

sitoutumispiste commit point Y

sitoutuneiden luettavuus read committed Y

sitova demonstrative Y

sitova välilyönti non-breaking space Y

sitovuus precedence Y

siunata hautaan jordfästa GEN

siunaus benedictio GEN

sivellin brush Y

sivellin paintbrush Y

sivellin paint-brush Y

sivistävä educational
.edu pääte on oppilaitoksen tai yliopiston internet 

osoitteen loppuosa
Y

sivu page Y

Sivu page

Virtuaalimuistin perusyksikkö. Kun tietoa siirretään 

fyysisen keskusmuistin ja virtuaalimuistin (=kovalevyn) 

välillä, se tehdään aina sivu kerrallaan. 386-

arkkitehtuurissa (386/486/Pentium) sivun koko on aina 

neljä kilotavua (eli 4096 tavua). 

Y

Sivu Page Sivu. World Wide Webissä oleva hypermedia-asiakirja. Y

sivu sida sida s GEN

sivu pagina GEN

sivu sida GEN

sivu- off Y

sivu- satellite Y
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sivu- slave Y

sivu alaspäin page down PgDn -näppäin Y

sivu ladattu navigation complete Y

sivu ylöspäin page up PgUp -näppäin Y

sivua minuutissa pages per minute ppm Y

sivuajo spool tausta-ajo Y

sivuava tangent tangenttipisteessä Y

Sivuhistoria History, Page History

Sivuhistoria-kansioon tallentuu muistiin asetuksissa 

määritellyn ajan Web-sivustojen osoitteet. Sivuhistorian 

tarkoituksena on nopeuttaa osoitteen 

uudelleenkirjoittamista. Tietoturvan vuoksi sivuhistoria-

kansio on hyvä tyhjentää tarpeeksi usein.

Y

sivujärjestys page order Y

sivukatko page break Y

sivukirjoitin page printer Y

sivulle till pagina till sida tp GEN

sivulle till pagina GEN

sivulle tp. GEN

sivumennen sanoen by the way BTW Y

sivun asetukset Page setup GEN

sivun sisäreunus gutter sidontaan jätettävä tila Y

sivun vaihto page break Y

sivunasetukset page setup Y

sivunkehys page frame EMS-muistin käyttämä kehysalue Y

sivunkuvauskieli page description language Y

sivunloppumerkki page end character Y

sivunpituus page length Y

sivunrajamerkki page end character Y

sivuntaitto desktop publishing DTP painotuotteen valmistus tietokoneella Y

sivuntaitto DTP
desktop publishing, painotuotteen valmistus 

tietokoneella
Y

sivuntaitto-ohjelma desktop publishing program
korkealaatuisten tietotekniikalla tehtyjen 

taittotuotteiden julkaisuohjelma
Y

sivuntaitto-ohjelma DTP program
korkealaatuisten tietotekniikalla tehtyjen 

taittotuotteiden julkaisuohjelma
Y

sivunumero page number Y

sivunumerointi pagination Y

sivunvaihto form feed FF Y

sivunvaihtomerkki new page character Y

sivunäytin full page display Y

sivunäytin page display Y

sivupalkki side bar Y
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sivustokartta site map
WWW-sivuston yhteyteen liitetty rakenteinen tai 

graafinen esitys sivuston rakenteesta
Y

sivuston toisinto mirror
jotakin WWW-sivustoa vastaava toisella palvelimella 

sijaitseva WWW-sivusto
Y

sivuston toisinto mirror site
jotakin WWW-sivustoa vastaava toisella palvelimella 

sijaitseva WWW-sivusto
Y

sivusuhde aspect ratio Y

sivuta repaginate Y

sivutettava paged Y

sivuttaa page Y

sivuttaa paginate Y

sivuttaa pass Y

sivuttaismuistin hallintayksikkö paged memory management unit apuprosessori joka tukee sivuttaismuistin käyttöä Y

sivuttaismuistin hallintayksikkö PMMU apuprosessori joka tukee sivuttaismuistin käyttöä Y

sivuttaissiirto logical shift Y

sivuttaissiirto shift Y

sivutus pagination Y

sivutus paging Y

sivutusalue paging zone Y

sivutustiedosto paging file Y

sivutusvyöhyke paging zone Y

sivuvaihto page break Y

sivuvyöhyke page band Y

skaalaa scale Y

skaalata scale Y

skaalattavuus scalability Y

skaalattu kokonaisluku scaled integer Y

skaalaus scaling muuttaa mittakaavassa Y

skalaarifunktio scalar function Y

skannata scan kuva ym Y

skannaus scanning kuvan- ja tekstinluku Y

skanneri scanner kuvan- ja tekstinlukija Y

skenaario scenario Olio-ohjelmointi, tietyn asian käsittelytavan kuvaus Y

Skripti, skriptikieli Script, Scripting language

Skriptikielet ovat komentokieliä, joiden avulla 

esimerkiksi WWW-sivuille saadaan toiminnallisuutta 

upotettavia erillisohjelmia helpommin. Skriptit voidaan 

upottaa suoraan HTML-koodiin. Tällaisia kieliä ovat 

esimerkiksiJavaScript, Perl, PHP ja ASP.

Y
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SLIP SLIP

Serial Line Internet Protocol. Protokolla, joka lajentaa 

TCP/IP- tietoliikenneyhteyden kulkemaan tavallisen 

puhelinlinjan yli modeemilta toiselle. SLIP-yhteyden 

ansiosta kotikäyttäjä voi liittää koneensa Internettiin 

modeemin välityksellä 

Y

SLIP Serial Line IP (SLIP)

Protokolla Internet-palvelujen (TCP/IP -protokollan) 

käyttämiseksi sarjaliikenneyhteyden esim. modeemin 

tai RS-232 -yhteyden kautta.

Y

smaragdinvihreä emerald väri Y

SMARTDRIVE, SMARTDRV.EXE SMARTDRIVE, SMARTDRV.EXE

MS-DOS- ja Windows- käyttöjärjestelmien mukana 

toimitettava levyn välimuistiohjelma, joka pitää viimeksi 

käsitellyt tiedot omassa muistissaan ja näin nopeuttaa 

levytoimintoja. 

Y

SMS SMS

ShortMessage SystemL yhytsanomatov at 

matkapuhelimellaki rjoitettaviaEnimmilldn 

merkinpituisiav ieste ja Lyhytsanomiatu kevatl 

Aheskaikkimarkkinoillaol e vat matkapuhelinma llitseki 

verkot

Y

SMTP SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Internetin alkuperäinen 

sähköposti- protokolla. Koska SMTP tukee vain 

seitsemän bittisiä merkkejä, kahdeksan bittisten 

merkkejen (esimerkiksi Ä ja Ö) esittämiseksi on jouduttu 

kehittämään monia kiertoteitä. Ne aiheuttavat vieläkin 

yhteensopivuusongelmia lähettäjän ja vastaanottajan 

välillä. 

Y

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Sähköpostinvälitysstandardi, joka kuuluu osana TCP/IP -

perheeseen ja on siis käytössä Internetissä. Tukee 

periaatteessa vain seitsemän bittisten merkkien siirtoa, 

joten muu data on koodattava esim. MIME -standardin 

mukaisesti.

Y

SNMP SNMP

Siple Network Management Protocol. Verkon ylläpito- 

ja hallintatietojen siirtoprotokolla. SNMP:n avulla 

verkossa olevalta työasemalta voidaan seurata verkon 

liikennettä sekä tilasto-ja vikatietoja. 

Y

Softa software

eli software on tietokoneohjelma, jonka kanssa ihminen 

on tekemisissä, vaikkapa tekstin- tai 

kuvankäsittelyohjelmat. Vastakohta on hardware-

ohjelma, jota käyttää tietokone. 

Y

SOHO SOHO

Small Office or Home Office. Pienyritys tai kotona 

sijaitseva toimisto. Tämä termiä käytetään yleensä 

ohjelmien yhteydessä, jotka ovat suunniteltu edellä 

mainittuihin paikkoihin. 

Y
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soikio ellipse matematiikka Y

sointi tone Y

sointu cadence Y

sointu sound Y

soitinten digitaalinen liitäntä musical instrument digital interface MIDI Y

soitonilmaisin ring indicator Y

soittaa call Y

soittaa dial Y

soittaa to dial-up Y

soittaa takaisin return a call Y

soittajan tunnistus caller ID Y

soittaminen dialing Y

soittaminen ringing Y

soittamo call center Y

soittokello bell Y

soittoluettelo playlist Y

Soittosarja Dial-up

Soittosarja on modeemikeskus, johon soittaessa 

vapaana oleva modeemi välittää yhteyden Internetiin. 

Tämä mahdollistaa yhden numeron käyttämisen, johon 

kaikki käyttäjät soittavat ottaessaan yhteyden 

Internetiin.

Y

sokea blind blind bl GEN

solmu host verkkotermi Y

solmu node valitsee pistealkion eli solmun Y

Solmu node
YksilollisellAlP osoitteella miärdttylii 

tyntipisteInternetverkkoon
Y

Solmu Node Verkkoon liitetty laite, kuten esim päätelaite. Y

solmuhakemisto node directory Y

solmuke kaulassa bow tie Hymiö:    :-)X Y

solmupiste node valitsee pistealkion eli solmun Y

solu cell Y

solukytkentä cell switching verkkotermi Y

solusuojaus cell protection Y

soluverkko cellular network Y

soluviittaus cell reference Y

sommite layout sivuntaitto Y

sommittelu layout Y

SONET SONET

Synchronous Optical NetworkamerikkalainenSD Htav 

astaavastandardi kuituverkossa tapahtuvaadigitaalista 

Särtoav arten

Y

sopia apply Y

sopia yhteen correspond Y
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sopimaton awkward Y

sopimuksen valmistelu contract preparation Olio-ohjelmointi Y

sopimus contract Olio-ohjelmointi, kahden luokan välinen palvelusopimus Y

sopimus rovasti contracts prost kontraktsprost c.pr. GEN

sopimus, avioehto pactum GEN

sopimusala contract domain Olio-ohjelmointi Y

sopu samdrägt GEN

sopukäytäntö noncontention protocol Y

sormenjälki fingerprint Y

sormio keypad Y

sorsa duck {:V Y

sorvari svarfvare svarvare svarfv GEN

sosiaalinen social Y

sota-artiklat krigsartiklar GEN

sotainen urotyö vapenbragd GEN

sotakuri krigsaga GEN

sotakuri manstakt GEN

sotamies knecht GEN

sotamies kneht GEN

sotaväenotto konskription GEN

sotaväenottokokous rekryteringsmöte GEN

sotilaallinen military
.mil on sotilaallisen yhteisön internet osoitteen 

loppuosa
Y

sotilaan torppa soldat torp soldattorp s.t. GEN

sotilaanvaimo soldathustru soldathustru S:hu GEN

sotilas soldat soldat Sold GEN

sotilas, rivimies gemene soldat, gemene man g GEN

sotilasvirkatalo militieboställe GEN

sotkea garble Y

sotkea smear Y

sotkeutuminen contamination Y

sotkeutuminen corruption Y

sotku FOOBAR lyhenne verkkokeskusteluslangista Y

sotkuteksti Greeked text Y

sotkutekstiksi muuttaminen Greeking Y

Soundex Soundex GEN

Soundex, ei käännetä Soundex GEN

SourceWriter SourceWriter GEN

SourceWriter, ei käännetä SourceWriter GEN

sovelluksen tallennuskohta application savepoint Y

sovelluksen tiedot application information Y
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sovelluksen vaihdannaistiedosto application swap file Y

sovelluksen verkkopalveluohjelma application server Y

sovellus application Y

Sovellus application Y

sovellus application GEN

Sovellus, aplikaatti Application

Mikä tahansa suoritettava ohjelma. Sovelluksia voidaan 

suorittaa selaimessa mm. Java-appletteina ja ActiveX-

rajapintaa hyväksikäyttäen.

Y

sovellusikkuna application window Y

sovellusikoni application icon Y

sovelluskehitin application development system Y

sovelluskehitin application generator Y

sovelluskehitin fourth generation language 4GL Y

sovelluskehitystyökalut application-development tools Y

sovelluskehitysympäristö application-development environment Y

sovelluskehys application framework Y

sovelluskehys framework Olio-ohjelmointi Y

sovelluskerros application layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 7 Y

sovelluskieli special purpose language Y

sovelluskohtainen makro application-specific macro Y

sovelluskohtainen ohjelmakoodi application-specific code Y

sovelluskuvake application icon Y

sovelluskäytäntö application protocol Y

sovellusliittymä application programming interface
API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla 

järjestelmään voi rakentaa sovelluksia
Y

sovellusmalli application model Y

sovellusohjelma application package tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma Y

sovellusohjelma application program tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma Y

sovellusohjelma application software tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma Y

sovellusohjelman rajapinta application programming interface
API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla 

järjestelmään voi rakentaa sovelluksia
Y

sovellusohjelmapaketti application package Y

sovellusohjelmien ryhmä applications group Y

sovellusohjelmisto application software tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma Y

sovellusohjelmoija application programmer Y

sovellusohjelmoija applications programmer Y

sovellusohjelmointi application programming Y

sovellusohjelmointi applications programming Y

sovelluspalvelin application server Y

sovelluspalveluntarjoaja application service provider
ASP, sovellusten vuokrauspalvelua verkon välityksella 

tarjoava yritys
Y

sovelluspikanäppäin application shortcut key Y
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sovellustaso application platform Y

sovellusvirhe UAE Y

sovellusvirhe unrecoverable application error Y

sovellutus application sovellus Y

sovelma applet
Olio-ohjelmointi, sovelma, joka on toiminnaltaan 

rajoitettu
Y

soveltaa adjust Y

soveltaa apply Y

soveltaa tietokoneelle computerize Y

soveltaminen adaptation Y

soveltaminen application Y

soveltaminen applying Y

soveltamisala field of application Y

soveltava tutkimus applied research
Tilastomatematiikka, tutkimushanke, jonka tuloksia on 

tarkoitus soveltaa heti käytäntöön
Y

soveltua apply Y

soveltuvuus applicability Olio-ohjelmointi Y

soveltuvuus compatibility Laatujohtaminen Y

soveltuvuustutkimus feasibility study Y

sovita to fit Y

sovita ikkunaan fill window GEN

sovita malliin match mode Y

sovita sivulle fit to page Y

sovitettavissa oleva adjustable Y

sovitin adapter Y

sovitin adaptor Y

sovitinkortin kehys card cage Y

sovitinkortti adapter board
emolevyn laajennusliittimiin kiinnitettävä oheislaitteen 

kiinnityskortti
Y

sovitinkortti adapter card
emolevyn laajennusliittimiin kiinnitettävä oheislaitteen 

kiinnityskortti
Y

sovitinluokka adapter class Olio-ohjelmointi Y

sovittaa adapt Y

sovittaa adjust Y

sovittaa arrange Y

sovittaa measure jakaa objektin annetun mittaisiin osiin Y

sovittaa sivulle fit to page Y

sovituskanta adapter Y

sovituskerros adaptation layer Y

spam spam häiriötä tuottava tai turha sähköposti Y
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Spammi, roskaposti Spam

Roskaposti eli spam on sama, usealle eri ihmiselle 

lähetetty häiritsevä sähköpostiviesti, useimmiten 

mainos. Kun viestistä ei ole hyötyä kuin lähettäjälle 

itselleen, se luetaan roskapostiksi. Lisääntynyt 

roskaposti saattaa täyttää sähköpostin, jolloin 

henkiökohtaiset viestit hukkuvat muun postin sekaan.

Y

SSH Secure Shell

Salausjärjestelmä, jonka ansiosta käyttäjätunnus ja 

salasana eivät kulje verkossa selväkielisinä. Jotkin 

tietoliikenneohjelmat esim. Netscape Communicator tai 

Internet Explorer tukevat SSL-pohjaisia yhteyksiä 

palvelinkoneisiin. 

Y

SSH Secure Shell (SSH)

SSH on menetelmä, jolla verkossa liikkuva tieto 

salakirjoitetaan. Salakirjoituksen tarkoituksena on estää 

mahdollisten verkon kuuntelijoiden pääsyä käsiksi 

lähetettyyn tietoon. SSH myös varmistaa tiedon 

päätymisen sille osoitettuun järjsestelmään.

Y

SSH (Secure Shell) SSH (Secure Shell) 

SSH tarjoaa yhteyskäytännön klientin ja palvelimen 

välille ja mahdollistaa salakirjoituksen suojaaman 

etäkäyttöyhteyden. 

Y

SSH-tunnelointi SSH-tunneling

Joillain SSH-protokollaa käyttävillä ohjelmilla voidaan 

muodostaa suojattuja yhteyksiä, siten että 

turvattomammalla yhteyskäytännöllä (esim. telnet, 

POP, FTP) kulkeva tietoliikenne voidaan "paketoida" 

salatun SSH-liikenteen sisälle. Oma mikrotietokone 

hoitaa suojaamattoman liikenteen ohjaamiseen "SSH-

tunneliin" ja vastapäässä olevan kone (esim. unix-kone) 

ohjaa taas liikenteen tunnelista pois. Näin esimerkiksi 

salasanat saadaan liikkumaan verkossa salattuina. 

Y

SSL Secure Sockets Layer

Tämä yhteyskäytäntö tarjoaa turvapalveluja verkossa 

toimiville yhteyskäytännöille, jotka muutoin eivät ole 

turvallisia. SSL:ää käyttävät tyypillisesti Web-selaimet 

salakirjoittaakseen dataa, jota ne lähettävät 

palvelimelle ja pyytävät palvelimelta. 

Y

SSL Secure Socket Layer (SSL)
Protokolla, jota Netscape käyttää taatakseen verkon 

käyttäjille siirtotapahtumien turvallisuuden.
Y

SSL SSL 

Secure Sockets Layer Netscapen kehittämä tapa salata 

Internetissä välitettävä tieto niin, että ulkopuoliset eivät 

pääse sitä lukemaan. Uudet selaimet (kuten IE4 ja NS4) 

osaavat SSl-yhteyden, jos sellainen on tarjolla. Vielä 

toistaiseksi tieto kuitenkin kulkee yleensä täysin 

salaamattomana. 

Y
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-ssä, -llä, luona vid GEN

-sta från från fr GEN

-sta ifrån från, ifrån ifr GEN

-sta, jostakin ifrån GEN

-sta, merkityksessä jostakin från GEN

staattinen muistinvaraus static memory reservation
Olio-ohjelmointi, muistinvaraus tehdään pysyvästi koko 

ohjelman ajon ajaksi
Y

staattinen oliomalli object structure model Olio-ohjelmointi Y

staattinen sähkö electrostatic discharge Y

staattinen sähkö static Y

standardi standard std Y

standardista poikkeava nonstandard Y

standardoida standardize Y

standardoimaton nonstandard levyasema ym Y

stattinen lukumuisti static read access memory SRAM Y

strategia strategy systeemityö, perusluonteinen toimintasuunnitelma Y

strategiataso strategic level systeemityö Y

strateginen strategic Y

strateginen johtaminen strategic management systeemityö Y

Streaming media Streaming media

Virtaava media. Video- tai audiotiedosto, joka "virtaa" 

käyttäjän koneelle. Tiedostoa ladataan yhä samalla kun 

alkuosa välittyy jo käyttäjälle.

Y

subjekti subject Y

suffiksi suffix jälkeen asettuva ilmauksen osa Y

suffiksimerkkijono suffix string Y

suhdannevaihtelu conjuncture variation
Tilastomatematiikka, aikasarjan arvojen vaihtelu, joka 

seuraa talouselämän suhdanteiden vaihtelua
Y

suhde rate Y

suhde ratio Y

suhde relation Y

suhde , esim. lapsi-vanhempi -suhde   relation GEN

suhteellinen proportional Y

suhteellinen relative Y

suhteellinen osoite relative address Y

Suhteellinen osoite, Suhteellinen URL, 

Suhteellinen viittaus
Relative address, relative URL

Suhteellinen URL viittaa samaan WWW-palvelimeen 

kyseisen dokumentin kanssa samassa hakemistossa 

olevaan tiedostoon. Esimerkiksi HTML-koodissa 

samassa kansiossa sijaitseva sivu voidaan määrittää 

seuraavasti ../sivu.html. Suhteellisessa viittauksessa 

esiintyy kuitenkin ongelmia, esimerkiksi jos dokumentti 

siirretään toiselle palvelimelle, linkki ei enää toimi.

Y

Suhteet relation Y
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suhteutettu proportional Y

suhteutettu tulostus proportional spacing kirjasinleveyden huomioiva tulostus Y

suihkepullo air brush Y

suihkepullo airbrush värityökalu Y

suku genus GEN

sukuhauta ättehage GEN

sukulaissuhde  (muotoa sukulaisuussuhde 

on myös käytetty, sukulaissuhde on ysa:n ja 

sss:n mukainen)  

relationship GEN

sukunimiluettelo master surname list GEN

sukuoikeus bördsrätt GEN

sukupolven vaihtuminen digenesis GEN

sukupolvi generation tietokoneiden kehitysvaihe Y

sukupolvi generatio GEN

sukupuolenvaihtaja gender changer
sovitin jonka avulla naarasliitin vaihdetaan koiraaksi tai 

päinvastoin
Y

sukupuoli secus GEN

sukupuoli sexus GEN

sukuselvitys slägtutredning GEN

sukutaulu ahnentafel GEN

sukutaulu tai esipolvitaulu ancestry chart GEN

sukutaulu, -luettelo ättartavla GEN

sukutaulu, sukuluettelo stamtavla GEN

sukutaulutiedosto Pedigree file GEN

sukutiedosto family file GEN

sukututkimus genealogi GEN

sulaa melt Y

sulaa thaw Y

sulake fuse Y

sulassa tilassa molten state Y

sulate melt Y

sulattaa melt piitä ym Y

sulattaa thaw Y

sulautettu embedded Y

sulautettu järjestelmä embedded system automatisoiduissa laitteissa käytetty logiikkajärjestelmä Y

sulautettu tietotekniikka pervasive computing
arkielämässä laajamittaisesti ja huomaamattomasti 

hyödynnetty tietotekniikka
Y

sulautettu tietotekniikka ubiquitous computing
arkielämässä laajamittaisesti ja huomaamattomasti 

hyödynnetty tietotekniikka
Y

sulautua toisiinsa blend väriliukuma tai häive Y

sulautua yhteen merge Y
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sulje close Y

sulje parenthesis () tai {} tai [] Y

sulje Close GEN

sulje kaikki ohjelmat close all programs Y

suljettu closed Y

suljettu down tietokone Y

suljettu aliohjelma closed subroutine Y

suljettu arkkitehtuuri closed architecture Y

suljettu järjestelmä closed system Y

suljettu käyttö closed shop operations Y

suljettu pois srk:n toiminnasta dejectus GEN

suljettu silmukka closed loop Y

suljettu virtapiiri closed circuit sähköoppi Y

sulkea close Y

sulkea close up Y

sulkea disconnect Y

sulkea lock up Y

sulkea plug Y

sulkea power down Y

sulkea turn off Y

sulkea ulkopuolelle close off Y

sulkea virtapiiri close a circuit Y

sulkeminen shutdown tietokoneen ym Y

sulkemispainike close button Y

sulkeutuva closure Y

sulkumerkki parenthesis Y

sulkunappi close button Y

suma jam Y

sumea fuzzy Y

sumea haku fuzzy search Y

sumea joukko fuzzy set Y

sumea joukko-oppi fuzzy-set theory matematiikka Y

sumea logiikka fuzzy logic Y

sumennus blur Y

sumentaa blur Y

summa sum Y

summa summa summa s GEN

summaaminen summation Y

summain adder Y

summain summer Y

summakenttä totals bucket Y

summautumaton nonadditive Y
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summautuva additive Y

sumutin airbrush värityökalu Y

sunnuntai dominica söndag dca GEN

sunnuntai dominica söndag dn GEN

sunnuntai dominica söndag dnca GEN

sunnuntai dominica söndag dni GEN

sunnuntai dominica söndag dnica GEN

sunnuntai dominica söndag doca GEN

sunnuntai dominica söndag dom GEN

suntio kyrkväktare GEN

suoda permit Y

suodatin filter tietoa poimiva ohjelmaosuus Y

suodatinkomento filter command Y

suodattaa filter Y

suodattaa maskilla mask Y

suodatus filtering verkkotermi Y

suodatus lomakkeen mukaan filter by form Y

suodatus valinnan mukaan filter by selection Y

suodatuskyky filtering rate
verkkotermi, kytkimen kyky tulkita välitettävien 

kehysten kohdeosoitteita määritellyssä aikajaksossa
Y

suodin filter Y

suoja cover Y

suoja protection Y

suoja- protecting Y

suojaamaton kierretty parikaapeli unshielded twisted pair verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli Y

suojaamaton parikaapeli unshielded twisted pair cable verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli Y

suojaamaton parikaapeli unshielded twisted-pair cabeling verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli Y

suojaamaton parikaapeli untwisted pair cable UTP Y

suojaava protecting Y

suojamuuri firewall
Tekninen järjestely, jonka on tarkoitus estää asiaton 

pääsy verkosta toiseen
Y

SUOJAMUURI FIREWALL

Järjestely, jolla tietoturvasyistä rajoitetaan oman 

lähiverkon ja Internetin välistä liikennettä. Suojamuuri 

voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa peräkkäin 

kytketyssä reitittimessä tai ohjelmallisesti jossakin 

verkon koneessa toimivana ohjelmana. Se valikoi läpi 

pääsevän tietoliikenteen joko osoitteiden tai palvelujen 

tyypin perusteella. Suojamuuri on luultavasti tehokain 

tapa suojata Internet-yhteydessä olevaa konetta eikä 

sen murtamisesta ilman sisäpiirin vuotoa ole tietoja. 

Y

suojanäkymä security view Y
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suojata cover Y

suojata lock tiedosto, tietue ym Y

suojata protect Y

suojata secure Y

suojatila protected mode Y

suojaton svarslös GEN

suojattu protected Olio-ohjelmointi Y

suojattu parikaapeli shielded twisted pair cable verkkotermi, STP, suojattu kiedottu parikaapeli Y

suojattu parikaapeli STP
shielded twisted pair cable, suojattu kiedottu 

parikaapeli
Y

SUOJATTU TILA PROTECTED MODE

Intelin prosessoreissa 80286-mallista alkaen oleva 

kehittyneempi toimintatila, joka hallitsee moniajon, 

virtuaalimuistin ja keskusmuistin suojauksen. Normaali 

MS-DOS ja sille tehdyt ohjelmat eivät kuitenkaan toimi 

suojatussa tilassa, vaan sen käyttö vaatii joko 

Windowsissa tai jotakin muuta kehittyneempää 

käyttöjärjestelmää. On kuitenkin olemassa muutamia 

laajoja pelejä, jotka pitävät sisällään oman 

käyttöjärjestelmän suojatun tilan luomiseksi. 

Y

suojattu tila protected mode Y

suojatun tilan hallintamääritys protected mode interface Y

suojaukset Permissions 

Jokaiseen tietokantaan ja tauluun voidaan suojauksella 

määritellä, mitkä oikeudet käyttäjällä  tai 

käyttäjäryhmällä  siihen on.  Oikeudet voidaan erikseen 

joko sallia tai kieltää. Tietyllä käyttäjällä voi olla 

sallittuja tai kiellettyjä oikeuksia kahdella eri tavalla: 

käyttäjälle on määritelty oikeudet suoraan tai käyttäjä 

kuuluu sellaiseen käyttäjäryhmään, jolle on määritelty 

oikeudet. Mikäli käyttäjälle ei ole määritelty oikeuksia 

mihinkään, ei hän voi myöskään nähdä tai tehdä 

mitään. Jos taas tietyt oikeudet on sallittu, voi käyttäjä 

tehdä näiden määrittelemiä toimenpiteitä. Toinen nimi 

käyttöä kontrolloiville järjestelyille, joilla valvotaan 

mahdollisuuksia päästä käsiksi tiedostoihin ja muihin 

resursseihin. 

Y

suojaus protection Y

suojaus screening Y

suojaus security Y

suojaus shielding kaapelin ominaisuus Y

suojauskaavio security schema Y
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suojausmääre access modifier Olio-ohjelmointi, määrittää luokan jäsenen näkyvyyden Y

suojausvirhe general protection fault Y

suojausvirhe GPF Y

suojella protect Y

suojella save Y

suojelus protection Y

suojus cover Y

suojus screen Y

suomalainen finne finsk f GEN

suomalainen finne GEN

Suomalaisten korkeakoulujen verkko, Funet Finnish University Network (Funet) Suomalaisten korkeakoulujen verkko. Y

suomea puhuva finsktalande finsktalande f GEN

suomenkielinen fenno finskspråkig f GEN

suomenkielinen fenno finsktalande fe GEN

suomenkielinen fenno GEN

Suomenkielinen sana tai merkki 

(samankaltainen merkitys)
Englanninkielinen sana tai merkki Selitys / esimerkki

Luokitus 

(R=rauta, 

S=softa, 

Y=yleinen, 

K=kiva 

tietää)

suora non-stop Y

suora online Y

suora laitteisto-ohjaus direct hardware control Y

suora liukuväri linear gradient Y

suora muistinkäyttö direct memory access DMA Y

suora muotoilu direct formatting Y

suora viiva line matematiikka Y

suora yhteys direct connection
vakinaista suoraa linjaa hyväksikäyttävä 

tietoliikenneyhteys
Y

suoraan directly Y

suoraan kytketty online tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

suoraan kytketty on-line tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

suoraan kytkevä on-the-fly switching verkkotermi Y

suoraan vaihtokelpoinen directly compatible Y

suoraan vaihtokelpoinen plug compatible Y

suorakaapeliyhteys direct cable connect Y

suorakulmainen orthogonal AutoCAD, ortho = kohtisuora pakotus Y

suorakäsittely direct manipulation Y

suorakäsittely online processing Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 386 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

suorakäsittelyn aloitus direct manipulation begin Y

suorakäyttäjä online user Y

suorakäyttäjä terminal user Y

suorakäyttö direct access suora käsiksipääsy Y

suorakäyttö direct manipulation Y

suorakäyttö direct operations Y

suoramuisti random access memory RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

suoramuisti random access storage Y

suorapääsy direct access suora käsiksipääsy Y

suorasaanti direct access suora käsiksipääsy Y

suorasaantimuisti direct access storage Y

suorasaantimuisti direct access storage device DASD Y

suorasaantimuisti random access memory RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

suorasaantimuisti random access storage Y

suorasaantitiedosto random file Y

suorasysteemi online system Y

suorita run Y

suorita, mene Go GEN

suoritettava executable .EXE päätteinen tiedosto on ajettavissa Y

suoritin processor Y

suoritinaika processor time Y

suorittaa arrange Y

suorittaa execute komento Y

suorittaa process Y

suorittaa run Y

suorittaa esikäsittely preprocess Y

suorittaa kysely poll Y

suorittaa kysely puskurista poll a buffer Y

suorittaa loppuun achieve Y

suorittaminen execution ohjelman, käskyn ym Y

suoritus execution Y

suoritus performance Y

suoritus prestation Y

suoritusaika execution time käskyn Y

suoritusaika object time Y

suoritusaikainen run time Olio-ohjelmointi, ohjelman suoritusaikana tehtävä Y

suoritusaikainen sidonta dynamic binding Olio-ohjelmointi Y

suoritusindeksi achievement index projektinhallinta, AI Y

suorituskelpoinen executable .EXE päätteinen tiedosto on ajettavissa Y

suorituskyky capacity Y

suorituskyky performance tietokannat Y

suorituskyvyn hallinta performance management verkkotermi Y
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suorituskyvyn mittaus benchmark test Y

suoritusteho performance Y

suoritusteho throughput Y

suoritusvaihe object time Y

suoritusvaihe run time Y

suoritusyksikkö execution unit prosessorin Y

suoritusympäristö execution environment ohjelman Y

suosia favor Y

suosiollinen välbevågen GEN

suositellaan vain lukua read only recommended Y

suositukset references Y

suositus introduction Y

suostumus permission Y

supertietokone supercomputer Y

supistaa collapse jäsentely Y

supistaminen reduction Y

supistua collapse jäsentely Y

supistunut, lamautunut, rampa kontrackt GEN

surffailla surf liikkua WWW -palveluissa Y

Surffaus Surffing
Internetissä yleensä päämäärätöntä sivulta toiselle 

vaeltamista kutsutaan surffaukseksi.
Y

surista zoom suurentaa tai pienentää Y

suru sorrow Hymiö:    :-( Y

surullinen basic sad Hymiö:    :-( Y

suudelma kiss Hymiö:    :-* tai :-# tai :-X Y

suullinen lupaus (vihkimisen) caution GEN

suunnata point Y

suunnilleen about Y

suunnilleen approximately approx Y

suunnistaa navigate Y

suunnitella arrange Y

suunnitella construct Y

suunnitella design Y

suunnitella plan Y

suunnitellut kustannukset planned cost projektinhallinta, PC Y

suunnitelma construction Y

suunnitelma design Y

suunnitelma device Y

suunnitelma draft Y

suunnitelma layout Y

suunnitelma plan Y

suunnitelma project Y
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suunnitelma scheme Y

suunniteltu planned Y

suunniteltu suoritus planned achievement projektinhallinta, PA Y

suunnittelija analyst Y

suunnittelija constructor Y

suunnittelija designer Y

suunnittelija developer Y

suunnittelija planner Y

suunnittelija projector Y

suunnittelu construction Y

suunnittelu design Y

suunnittelu planning Y

suunnitteluautomaatti design automation Y

suunnitteluinsinööri design engineer Y

suunnitteluinsinööriryhmä design-engineering team Y

suunnittelumalli design model systeemityö Y

suunnittelun ratkaisumalli design pattern Olio-ohjelmointi Y

suunnitteluteoria theory of design Y

suunnitteluvaiheen teknologia design engineering Y

suunnitteluvirhe bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

suunta direction Y

suunta orientation merkin tai sivun suunta tulostuksen aikana Y

suuntanäppäin direction key Y

suuntauma bias Y

suuntaus current virta Y

suuntaus direction Y

suuntavektori direction vector Y

suuntaviiva guideline Y

suuraakkonen upper case letter Y

suuraakkonen uppercase letter Y

suure fact Y

suurempi kuin greater than > Y

suurempi tai yhtäsuuri kuin greater than or equal Y

suurenna maximize Y

suurennusikoni maximize icon Y

suurennusnappi maximize button Y

suurennusnuoli maximize arrow Y

suurennuspainike maximize box Y

suurennuspainike maximizing button Y

suurentaa enhance Y

suurentaa enlarge ikkunaa Y

suurentaa increase Y
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suurentaa magnify Y

suurentaa maximize Y

suurentaa zoom in Y

suuri large Y

suuri alkukirjain anfangi kahden tai kolmen rivin korkuinen kappaleen alkukirjain Y

suuri kirjain upper case letter Y

suuri nenä large nose Hymiö:    :+ ) Y

suurimmat arvot top value Y

suurin maximum max Y

suurin arvo high-value ohjelmoinnissa avainkentän suurin arvo Y

suurkapasiteettilevyke high-capacity diskette korkeatiheyslevyke Y

suurkapasiteettinen high-capacity kovalevy ym Y

suurkone mainframe Y

suurkone mainframe computer Y

suurkonejärjestelmä mainframe installation Y

suurkonemaailma mainframe world Y

suurkonetuote mainframe product Y

suurkoneväki mainframers suurkoneiden parissa työskentelevät Y

suurkoneympäristö mainframe environment Y

suurkäyttäjälisenssi site licensing Y

suurpaketti large-packet Y

suurruutumonitori large-screen monitor Y

suurta laskentatehoa vaativa computationally intensive tehtävä Y

suurta laskentatehoa vaativa computing-intensive ohjelma Y

suurtarkkuus high resolution Y

suurtarkkuusmonitori high-resolution monitor Y

suurtarkkuusmonitori hi-res monitor Y

suurtietokone large scale computer Y

suurtietokone main frame Y

suurtietokone mainframe Y

suurtietue large-record Y

suurtietuetiedosto large-record file Y

suuruus dimension Y

suuruus size Y

suuryhteisantenni community antenna television CATV Y

suuryritystietojärjestelmät corporate information systems Y

suutari skomakare skomakare skom GEN

suutin nozzle mustesuihkukirjoittimen Y

suuttunut angry Hymiö    :-|| Y

suvaitsevuus tolerance Y
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Swebiliuksen Lutherin Vähäkatekismuksen 

selitykset
swebilius förklaring

Swebilius förklaringar över Luthers lilla 

katekes

Sweb.förk

.
GEN

syaani cyan väri Y

sydän core ydin Y

syke pulse Y

sykli cycle Y

syklinen cyclic Y

syklinen wrap-around Y

syklinen riippuvuus cyclic dependency Y

syklinen siirto cyclic shift Y

sykäys pulse Y

sylimikro laptop computer Y

sylinteri cylinder tekniikka Y

sylinterien lukumäärä cylinder count levyaseman Y

symbolikieli notation Y

symbolinen konekieli assembler Y

symbolinen konekieli assembly language Y

symbolinen koodi mnemonic code Y

symbolinen linkitysmuoto SYLK säilyttää kaavat ja muotoilut yms Y

symbolinen linkitysmuoto Symbolic Link Format säilyttää kaavat ja muotoilut yms Y

symbolinen osoite symbolic address Y

symbolisarja symbol set Y

symboolinen linkkitiedosto SYLK symbolic link file Y

symboolinen linkkitiedosto symbolic link file SYLK Y

symmetrinen symmetric Y

symmetrinen monoprosessorijärjestelmä symmetric multiprocessing SMP Y

symmetrinen salaus symmetric encryption Y

synkroninen synchronous Y

synkroninen lähetys synchronous transmission Y

Synkroninen tiedonsiirto Syncronic transfer

Tiedonsiirtoa, jossa jokaista siirrettävää merkkiä ei 

lähetetä erikseen vaan merkkien siirto tahdistetaan 

kellosignaalin avulla.

Y

synkroninen tutkimus synchronic study
Tilastomatematiikka, tutkimus, joka ei ota huomioon 

kohteen ajallista kehittymistä, poikittaistutkimus
Y

synkronoida synchronize Y

synkronoitu synchronous Y

synninpäästö absolution syndernas förlåtelse abs GEN

synninpäästö avlösning GEN

synnytyksen jälkeen post partum GEN

synnytys, lapsi partus GEN

synonyymi synonym sanan Y

synonyymisanasto thesaurus Y
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synonyymitietue synonym record Y

syntaikapaikka (lyhenne, jossa 3 asiaa 

samassa) 
birthdateplace GEN

syntaksi syntax
ohjelmointikielen ja komentojen rakennetta määräävä 

muotosääntö
Y

syntaksin tarkastus syntax checking Y

syntaksivirhe syntax error ohjelmavirhe Y

syntas (syntymätieto-asiakirja, itse keksitty 

lyhenne) 
brec GEN

synteesi synthesis systeemityö, tietosysteemi kootaan pienemmistä osista Y

synty, alkuperä ortus GEN

syntymä födelse GEN

syntymä, syntyä birth GEN

syntymämuistio birth notes GEN

syntymäpaikka födelseort födelseort fo GEN

syntymäpaikka fo GEN

syntymäpaikka födelseort GEN

syntymätietojen lähteet birthsources GEN

syntynyt född född f GEN

syntynyt natus född n GEN

syntynyt född GEN

syntynyt natus GEN

syntynyt, syntyi (myös was born = syntyi) born GEN

syntyperäinen anboren GEN

syrjä border Y

syrjäinen remote Y

syrjäyttäminen overriding Y

syrjäyttää override Olio-ohjelmointi Y

SYSEDIT, SYSTEEMI EDITORI SYSEDIT, SYSTEEMI EDITORI

Windowsin apuohjelma, joka avaa automaattisesti neljä 

tärkeää asetustiedostoa SYSTEM.INI, WIN.INI, 

AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS. Asennusohjelma ei lisää 

tätä ohjelmaa ohjelmaryhmiin, vaan käyttäjän pitää itse 

asentaa ohjelma käyttöön. 

Y

systeemi 7 system 7 Applen 90-91 julkaisema käyttöjärjestelmä Y

systeemi pohjainen luotettavuuden 

ennakointi ja arviointi
SUPER Laatujohtaminen Y

systeemi pohjainen luotettavuuden 

ennakointi ja arviointi

system used to predict and evaluate 

reliability
Laatujohtaminen Y

systeemikuvaus system documentation Y

systeemimurtaja hacker

Henkilö, joka tunkeutuu luvatta tietoverkkoon tai 

tietojärjestelmään tai käyttää luvatta tietoa, ohjelmaa 

tai palvelua

Y
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systeemimurto system hacking Y

systeemin kunnossapito system maintenance Y

systeemin rajaus system boundary Olio-ohjelmointi Y

systeeminmurtaja cracker Y

systeeminsuunnittelija system designer Y

systeeminsuunnittelija systems analyst Y

systeeminsuunnittelu systems analysis Y

systeemiohjelmisto system software Y

systeemiohjelmointi system programming Y

systeemiohjelmointi systems programming Y

systeemiolio system object Olio-ohjelmointi Y

systeemioperaattori SysOp Y

systeemisuunnittelija system designer Y

systeemisuunnittelija system developer Y

systeemisuunnittelija systems developer Y

systeemisuunnittelija-ohjelmoija system developer/programmer Y

systeemisuunnittelu system design Y

systeemitaulu schema information table Y

systeemitaulu schema table Y

systeemitaulusto data dictionary tietokannat Y

systeemitaulusto system catalog Y

systeemityö systems development systeemityö Y

SYSTEM.INI SYSTEM.INI

Windowsin käyttämä asetustiedosto, joka sisältää mm. 

Windowsin fontti- ja laiteohjainmääritykset. Tiedostoa 

ei välttämättä tarvitse koskaan muuttaa itse, sitä voi 

käyttää Ohjauspaneelin yms. asetusohjelmien kautta. 

Y

systemaattinen tarkistus checkout Y

systemaattinen virhe systematic error

Tilastomatematiikka, mittaustulosten keskiarvon 

poikkeama suureen oikeasta arvosta (johtuu yleensä 

määritelmän tai mittarin huonosta validiteetista)

Y

sysätä push Y

sysäys impulse Y

syvennetty chiseled Y

syvätä zoom suurentaa tai pienentää Y

syväysnappi zoom button Y

syväyssuhde zooming factor Y

syy fault Y

syy occasion Y

syy orsak GEN

syy, oikeusperuste causa GEN

syyllisyysruudut quilt screens
ohjelmaa käynnistettäessä esiin tuleva lisensiointi-

ilmoitus
Y
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syyllisyysruutu guilt screen
ohjelman asennuksen yhteydessä täytettävä 

lisensiointiruutu
Y

syyskuu september september VII ber GEN

syyskuu septembris september VII bris GEN

syyskuu septembris, september 7bris GEN

syyskäräjät hösteting GEN

syyte åtal GEN

syytinki sytning sytning sytn GEN

syytinki, eläke födoråd GEN

syytinki, eläke sytning GEN

syytinki, eläke undantag GEN

syytinkiläinen undantags sytningsman, -kvinna und GEN

syytinkiläinen undantags sytningsman, -kvinna undtg GEN

syytinkiläisnainen undantagsqvinna sytningskvinna uqv GEN

syyttää åtala GEN

syöpä kräfta GEN

syöstä eject Y

syöte input Y

syöte input data Y

syöte, syötä, syöttää input GEN

syötevirta input stream
Olio-ohjelmointi, mahdollistaa tiedon lukemisen 

tietolähteestä
Y

syöttäminen entry tiedon Y

syöttäminen input Y

syöttää enter
näppäin vahvistaa usein syötön, tekstinkäsittelyssä 

vaihtaa kappaletta
Y

syöttää feed lomake, paperi ym Y

syöttää input Y

syöttää komento enter a command Y

syöttää sisään enter
näppäin vahvistaa usein syötön, tekstinkäsittelyssä 

vaihtaa kappaletta
Y

syöttää sisään key in Y

syöttää tietokoneeseen computerize Y

syöttää uudelleen re-enter Y

syöttö entry tiedon Y

syöttö feed paperin Y

syöttö input Y

syöttö ja tulostus I/O Y

syöttö ja tulostus input-output Y

syöttö näppäimistöltä keyboard input Y

syöttöhuomio input focus Y

syöttökenttä text box Y
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syöttölaite input device Y

syöttönäppäin enter key Y

syöttöpaperitaso input tray kirjoittimen Y

syöttöpuskuri input buffer Y

syöttörajoite input mask
MS Access, määrittelee syöttötiedon sisäänsyötön 

ulkoasun.
Y

syöttöruutu entry screen Y

syöttöruutu input screen tiedon Y

syöttötiedosto input file Y

syöttötiedot input Y

syöttötieto input data Y

syöttötietojono input queue Y

syöttö-tulostus input/output Y

syöttö-tulostuslaite input/output device Y

syöttöyksikkö input unit Y

säde radial Y

säde radius ympyrän tai kaaren säde Y

sähkö electricity Y

sähkö- electric Y

sähkö- electronic Y

sähköeriste electrical insulator sähköoppi Y

sähköeriste insulator Y

sähköeristin dielectric Y

sähköeristin electrical insulator sähköoppi Y

sähköhohtonäyttö electroluminescent display Y

sähköinen electronic Y

Sähköinen allekirjoitus Digital signature

Digital signature muodostetaan asiakirjasta ja siihen 

liitetystä varmisteesta, joka on salakirjoitettu asiakirjan 

lähettäjän ja vastaanottajan omalla avaimella.

Y

sähköinen asiakirja electronic document Y

sähköinen ilmoitustaulu bulletin board system BBS Y

sähköinen kaupankäynti e-commerse Electronic commerce Y

sähköinen kirja e-book Electronic book Y

sähköinen pankkisiirto electronic funds transfer EFT Y

sähköiset häiriöt electrical noise laiteperäiset Y

sähköjohde conductor Y

sähköjännite voltage Y

sähkökatkos blackout Y

sähkökenttä electric field Y

sähkökosketin electric outlet pistorasia Y

sähkömagneetti electromagnet Y
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sähkömagneettinen electromagnetic Y

sähkömagneettinen pulssi electromagnetic pulse EMP Y

sähkömagneettinen säteily electromagnetic radiation Y

sähkömagneettiset häiriöt electromagnetic interference Y

sähkönjohdin conductor Y

sähkönjohtokyky conductance fysiikka Y

sähköposti computer mail Y

sähköposti electronic mail e-mail Y

sähköposti email Y

sähköposti e-mail electronic mail on sähköisten viestien lähettämiseen Y

Sähköposti email, E-mail

Internetin käytetyin sovellus WWW:n ohella. 

Tiedonsiirtoprotokolla, jolla lähetetään informaatiota 

valittuun osoitteeseen. Ei ole olemassa kahta identtistä 

sähköpostiosoitetta.

Y

Sähköposti, joka luetaan selaimella Webmail
Sähköposti, joka luetaan selaimella, ei 

sähköpostiohjelmalla.
Y

Sähköposti, maili, meili Email

Sähköposti on tapa siirtää viestejä tietokoneiden välillä. 

Sähköpostin siirtämiseen ja lukemiseen on useita eri 

yhteyskäytäntöjä. Ks. myös Mappi-posti, POP, IMAP, 

sähköpostiosoite 

Y

Sähköpostialias Alias email

Tavallisen sähköpostiosoiteen rinnalla käytettävä 

postiosoite joka on muotoa 

etunimi.sukunimi@loppuosa.fi.

Y

sähköpostikansio e-mail folder Y

sähköpostilaatikko bulletin board elektroninen ilmoitustaulu, BBS Y

sähköpostilaatikko electronic mailbox Y

Sähköpostilista Mailing list
Lista sähköpostiosoitteista. Listan osoitteille voidaan 

lähettää samansisältöiset viestit yhteislähetyksenä.
Y

Sähköpostimato virus, email worm Ks. virus Y

sähköpostin turvaohjelmisto Email Security Software 

Ohjelmisto, joka tarjoaa turvallisuutta digitaalisten 

allekirjoitusten ja salakirjoituksen (ja sen avaamisen) 

kautta, jotta peruskäyttäjä voi suojata viestejä ja 

dokumentteja ennen kuin lähettää niitä mahdollisesti 

turvattomassa verkossa. PGP on esimerkki sellaisesta 

ohjelmistosta. 

Y
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sähköpostiohjelmat Email Packages 

Viestiäkseen sähköpostitse peruskäyttäjä tavallisesti 

käyttää sähköpostiklienttiä, joka tarjoaa käyttöliittymän 

sähköpostin luomista, lähettämistä, vastaanottamista ja 

lukemista varten. Eri sähköpostiohjelmissa on sama 

joukko perustoimintoja mutta erilaisia käyttöliittymiä ja 

mahdollisesti erikois- ja lisätoimintoja. Jotkin 

sähköpostiohjelmat sisältävät salakirjoittamisen ja 

digitaalisen allekirjoittamisen mahdollisuuden. 

Y

sähköpostiosoite email address
käyttäjän henkilökohtainen tunnus, jolla posti ohjautuu 

oikeaan osoitteeseen
Y

sähköpostiosoite e-mail address
käyttäjän henkilökohtainen tunnus, jolla posti ohjautuu 

oikeaan osoitteeseen
Y

Sähköpostiosoite email address

Yliopistolla käyttäjätunnukseen liittyy aina 

sähköpostiosoite. Se on yleensä muotoa 

käyttäjätunnus@kone.helsinki.fi, esim. 

mmeikala@elo.helsinki.fi. Kaikilla käyttäjillä on 

postinimi eli Helsinki-postiosoite, joka on muotoa 

Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi, esimerkiksi 

Matti.Meikalainen@helsinki.fi. Ilmoittaessaan 

sähköpostiosoitteensa muille, kannattaa kertoa 

postinimi, joka on helpommin muistettava 

tietokonelaitteistosta riippumaton osoitemuoto. 

Käyttäjätunnus ei siis ole sama asia kuin 

sähköpostiosoite, vaan sähköpostiosoite on vain yksi 

käyttäjätunnuksen liittyvistä ominaisuuksista. 

Y

sähköpostipalvelin mail server
sähköpostien ohjaukseen ja hallintaan tarkoitettu 

palvelin
Y

sähköpostiviesti e-mail message Y

sähköpostiviesti mail sähköpostitse lähetettävä viesti Y

sähköraha cyberback

slangi, käyttäjän laitteessa oleva sähköinen lompakko, 

josta myyjän koneessa oleva ohjelmaa ottaa ostoa 

vastaavan summan

Y

sähköraha ecash

slangi, käyttäjän laitteessa oleva sähköinen lompakko, 

josta myyjän koneessa oleva ohjelmaa ottaa ostoa 

vastaavan summan

Y

sähkörumpusetti electronic set äänitermi Y

sähkösanoma cable Y

sähköstaattinen kirjoitin electrostatic printer Y

sähköteho electric power Y

sähköviesti e-mail message Y

sähkövirta current sähköoppi Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 397 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

sähkövirtaa kantava current-carrying elektroni Y

sähköäjohtava maali conductive paint muovikotelon radiohäiriösuojausmaali Y

säie thread
Olio-ohjelmointi, kevyehkö ohjelmakoodi, jota ovi 

ohjata ohjelman eli prosessin sisällä
Y

säikeen synkronointi synchronizing threads
Olio-ohjelmointi, estetään tilanne jossa eri säikeet 

voivat suorittaa yhtä aikaa ohjelmakoodia
Y

säikeiden välinen interthread ohjelmoinnissa Y

säikeinen thread Y

säikeisyys thread Y

säiliö container Y

säilytin container
olion tai yhteyden olioon säilyttämään kykenevä 

tiedosto
Y

säilyttävä luku nondestructive read Y

säilyttää continue Y

säilyttää enforce Y

säilyttää preserve Y

säilyttää reserve Y

säilyttää retained Y

säilyttää store Y

säilytys retention Y

säilytys storage Y

säilytyskaavio internal schema Y

säilytyskaavio storage schema Y

säilytyslaatikko bin Y

säilytysrakenne physical structure Y

säilytysrakenne storage structure Y

säilytä preserve Y

säilyvä olio persistent object Olio-ohjelmointi Y

säilyvä rivinvaihto hard carriage return Y

säilyvä sivunvaihto hard page break Y

säilö container Y

säilöä preserve Y

sämpläys sampling äänenkäsittely, äänen tallennus digitaaliseen muotoon Y

särkyneet lasit broken glasses Hymiö:    R-) Y

särmä edge Y

särmäliitin edge connector Y

särvin sofvel GEN

särö distortion äänitermi Y

säteily emission Y

säteily radiation Y

säteittäinen radar Y

sävel note Y
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sävy color Am Y

sävy colour Y

sävy dye Y

sävy hue määrittelee kyseessä olevan perusvärin Y

sävy shade Y

sävy tone Y

sävysublimaatiokirjoitin dye-sublimation printer höyrystämällä tulostava tulostin Y

sävytys shading Y

säädellä control Y

säädettävissä oleva adjustable Y

säädettävä adjustable Y

säädettävä variable Y

säännöllinen regular Y

säännöllisesti regular Y

säännönmukainen ilmaus regular expression Y

säännöt code koodi Y

sääntö rule Y

sääntöihin perustuva rule-based Y

sääntökieli rule-based programming language Y

sääntökokoelma algorithm
yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma 

ratkaistaan
Y

säästää favor Y

säästää favour Y

säästää save Y

säätimet control panels
Macintosh laitteen muistinkonfigurointi- ja 

verkonhallintaohjelma
Y

sääty stånd GEN

Säätyläisneiti, neiti mademoiselle fröken av högre stånd, fröken Mlle GEN

Säätyläisrouva, rouva madame gift kvinna av högre stånd, fru Mme GEN

säätyläisten rippikirja ståndspersonbok GEN

säätyläistön rippikirja kommunionbok för ståndspersoner kommunionbok för ståndspersoner Stp. B GEN

säätäminen adjustment Y

säätää adjust Y

säätää control Y

säätö adjustment Y

säätö control Y

säätö effect Y

säätö feedback control Y

säätökytkin adjustment Y

säätölaite adjustment Y

säätönuppi control knob Y

säätöohjelma calibration program Y
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säätötietokone process control computer Y

taaja dense Y

taajamaverkko metropolitan area network Y

taajuus density levyn ym Y

taajuus frequency Y

taajuusalue band Y

taajuusaluetekniikka frequency domain technique Y

taajuuskorjain equalizer äänenkäsittely, äänenvärin säätö Y

taajuusmodulointi frequency modulation FM Y

taakse back Y

taaksepäin back Y

taaksepäin backward Y

taaksepäin backwards Y

taaksepäin ketjutus backtracking Y

taaksepäin suunnattu backward Y

taaksepäinyhteensopivuus backward compatibility Y

taaleri daler daler d GEN

taantuminen degradation Y

taattu guaranteed Y

tabletti tablet Y

tabulaattori tabulator näppäimistön tabulaattorinäppäin Y

tahaton accidental Y

tahdistaa synchronize Y

tahdistamaton asynchronous

Kahden laitteen välisessä tiedonsiirrossa käytetty 

menetelmä, jossa merkkien siirto ei tapahdu etukäteen 

sovitun ajoituksen mukaan. Siirrettäviin merkkeihin 

lisätään bittejä osoittamaan vastaanottavalle laitteelle 

merkin alku ja loppu. 

Y

tahdistamaton asynchronous Y

tahdistamaton siirto asynchronous transmission kahden laitteen välinen tiedonsiirtomenetelmä Y

tahdistamaton siirtotapa asynchronous transfer mode ATM eli nopeakytkentäinen tiedonsiirtostandardi Y

tahdistamaton siirtotapa ATM nopeakytkentäinen tiedonsiirtostandardi Y

tahdistamaton tiedonsiirto asynchronous communications kahden laitteen välinen tiedonsiirtomenetelmä Y

tahdistamaton tietoliikenne asynchronous communications kahden laitteen välinen tiedonsiirtomenetelmä Y

tahdistettu synchronous Y

tahdistettu siirto synchronous transmission Y

tahdistin synchronizer Y

tahdistusosa preamble verkkotermi, Ethernet-kehyksen alkutahdistus Y

tahdistusura clock track Y

taho direction Y

tahti cycle Y

tai or OR on looginen hakulauseoperaattori Y
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taikasauva magic wand Y

taipuisuus flexibility Y

taipuvainen juopotteluun begiven på fylleri begiven på fylleri
beg. på 

fyll.
GEN

taistelukenttä field Y

taistelukenttä valplats GEN

taitaa master Y

taitava advanced Y

taiteellinen artistic Y

taiteen sääntöjen mukaan lege artis GEN

taito ability Y

taito address Y

TAI-toimitus OR operation Y

tai-toimitus or-operation Y

taito-oppi arteology Y

taitotuki expert system Y

taitto layout sivuntaitto Y

taitto-ohjelma desktop publishing program
korkealaatuisten tietotekniikalla tehtyjen 

taittotuotteiden julkaisuohjelma
Y

taivutus folding Y

takaavalaistu backlit nestekidenäyttö Y

takahuippu late peak projektinhallinta Y

takaisin back Y

takaisin (työkalurivin ikonissa edellinen) back GEN

takaisinkelaus rewind Y

takaisinkierto backward recovery Y

takaisinkierto recycle Y

takaisinkierto roll backward Y

takaisinkierto rollback Y

takaisinkutsu callback Y

takaisinkytkentä feedback Y

takaisinkytkentä feed-back Y

takaisinkytkentä feedback loop Y

takaisinpano replacement Y

takaisinsaanti retrieval Y

takaisinsoitto call back Y

takaisinsoitto callback Y

takaisinsyöttö feedback Y

takakenoviiva backslash \ Y

takakenoviiva left slash \ -merkki Y

takamaa, ulkopalsta utmark GEN

takapainotteinen back loaded projektinhallinta Y
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takaperin back Y

takaperin backwards Y

takaraja dead line projektinhallinta Y

taksa rate Y

taksamerkki at sign @ Y

taksamerkki at-sign @ Y

taksvärkki dagsverke dagsverke dv GEN

taktiikkataso tactical level systeemityö Y

taktinen tactical Y

taktinen suunnittelu tactical design systeemityö Y

takuu security Y

takuu warranty Y

takuu, takaaja vas GEN

tallenna save - tiedosto Y

tallenna save GEN

tallenna nimellä save as GEN

tallenne record
joukko tietokenttiä, joita käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena, esim kortiston kortti
Y

tallenne recording Y

tallennettu filed GEN

tallennettu recorded GEN

tallennin data entry device Y

tallennin data recorder Y

tallennin recorder Y

tallennus data entry Y

tallennus key entry Y

tallennus recording Y

Tallennus välimuistiin Caching

Tekniikka, jossa suosittua Internet-sisältöä tallennetaan 

ISP:n palvelimille, jottei samaa materiaalia jouduttaisi 

jatkuvasti hakemaan toiselta puolelta maaiImaa

Y

tallennuskyky capacity Y

tallennusmateriaali medium Y

tallennusmateriaalin kestoikä media life Y

tallennusmateriaalin kuluminen media wear Y

tallennusmateriaalin pinta media surface Y

tallennustiheys bit density Y

tallennustiheys recording density Y

tallennustila storage space Y

tallennusväline medium Y

tallennusväline storage device Y

tallentaa capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y
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tallentaa record Y

tallentaa save - tiedosto Y

tallentaa store Y

tallentaa automaattisesti levylle autosave Y

tallentaa nimellä save as Y

tallentaa väliaikaisesti levylle spool to disk Y

tallentaja keyboard operator Y

tallentaminen data entry Y

tallentaminen key entry Y

tallentaminen storage Y

tallettaa commit Y

tallettaa save - muuttuja Y

tallettaa store Y

tallettaa arvo store a value Y

tallettaa muuttuja save a variable Y

talletuskaavio storage schema Y

talletusrakenne physical structure Y

talletusrakenne storage structure Y

talo gård gård grd GEN

talo, tila hemman hemman hem GEN

talo, tila hemman hemman hn, h:n GEN

talo, tila hemman GEN

talo, tila, kartano, piha gård GEN

talollinen nainen bondekvinna bondekvinna bq GEN

talollinen, isäntä, talonpoica bonde bonde b GEN

talollinen, isäntä, talonpoica bonde bonde bd GEN

talollisen leski bonde enka bondänka bde.enk. GEN

talollisen poika bondenson bondeson Bondes GEN

talollisen sisar bondens syster bondes syster B.Sr. GEN

talollisen veli bondens broder bondens broder B.Br., GEN

talollisen veli bondens broder bondes broder Bs.Br. GEN

talollisen vävy bondes måg bondmåg bd. måg GEN

talon-, tilanomistaja hemmansegare hemmansägare heg GEN

talon-, tilanomistaja hemmansegare hemmansägare hemseg GEN

talon-, tilanomistaja hemmansegare hemmansägare hg GEN

talon-, tilanomistaja hemmansägare hemmansägare hmäg GEN

talon-, tilanomistaja hemmansägare hemmansägare häg GEN

talon-, tilanpito hemmansbruk GEN

talonisäntä, talollinen, isäntä husbonde husbonde h GEN

talonisäntä, talollinen, isäntä husbonde husbonde hb, h.b. GEN

talonisäntä, talollinen, isäntä husbonde husbonde hbd GEN

talonkatselmus husesyn GEN
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talonsisäinen ohjelmisto in-house software Y

talontytär gårdsdotter gårdsdotter gd GEN

talonväki, perhekunta, huonekunta husfolk GEN

talouden vastuuhenkilö financial authority Olio-ohjelmointi Y

talousarvio budget Kasvatustiede Y

taltio volume vol Y

taltioida file Y

taltion loppu end of volume EOV Y

taltioryhmä storage group Y

taltta chisel Y

talvikäräjät vinterting GEN

tangeeraava tangent tangenttipisteessä Y

tapa custom Y

tapa form Y

tapa mode Y

tapa, laatu, menetelmä modus GEN

tapahtua occur Y

tapahtuma event Olio-ohjelmointi Y

tapahtuma occasion Y

tapahtuma occurence Y

tapahtuma process Y

tapahtuma transaction Olio-ohjelmointi Y

tapahtuma, tapaus casus GEN

tapahtuma-ajo transaction run Y

tapahtuma-analyysi transaction analysis Y

tapahtumaherätteinen transaction driven Y

tapahtumaketju concatenation Y

tapahtumakäsittely transaction processing Y

tapahtumalista event list Y

tapahtumaloki event log ohjelman pitämä kirjanpito tapahtumista Y

tapahtumaluettelo master event name list GEN

tapahtumamuistio Event notes GEN

tapahtuman alku begin transaction Y

tapahtuman alku begin work Y

tapahtuman keskeytys event trapping Y

tapahtuman kuuntelu event listener Olio-ohjelmointi Y

tapahtuman käsittely event handling Olio-ohjelmointi Y

tapahtuman käsittelyn malli event handling model Olio-ohjelmointi Y

tapahtuman tallennin transaction recorder Y

tapahtumankuuntelijaluokka event listener class Olio-ohjelmointi Y

tapahtumankäsittelijä event handler Olio-ohjelmointi Y

tapahtumansovitinluokka event adapter class Olio-ohjelmointi Y
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tapahtumaohjattu event driven Olio-ohjelmointi Y

tapahtumaohjattu ohjelmointi event driven programming Y

tapahtumaohjattu ohjelmointi event-driven programming Y

tapahtumapolku event trace Olio-ohjelmointi Y

tapahtumaproseduuri event procedure Y

tapahtumasanoma event message Y

tapahtumasarja transaction tietokannat Y

tapahtumasilmukka event loop Y

tapahtumasuuntautunut event-oriented ohjelmointikieli Y

tapahtumatiedosto audit trail Y

tapahtumatiedosto detail file Y

tapahtumatiedosto transaction file Y

tapahtumatoimintosarja event procedur Y

tapahtumavalvonta event viewer Y

tapahtumien hallinta transaction management Y

tapahtumien käsittelijä event handler ohjelmamoduli Y

tapaturmaisesti vådeligen GEN

tapaus event merkki- Y

tapaus instance
yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman 

kappaleista
Y

tapaus item Y

tapaus occurence Y

tapaus occurrence Y

tapetti wallpaper rakentaminen Y

tappaja killer Y

tapulikaupunki stapelstad GEN

tariffi rate Y

tarjontatekniikka push technology Y

tarjous offer Y

tarjouskilpailu call for tender Olio-ohjelmointi Y

tarjouskilpailun asiakirja tendering deliverable Olio-ohjelmointi Y

tarjouskilpailun vastaus tender response Olio-ohjelmointi Y

tarjousprosessi tendering process Olio-ohjelmointi Y

tarjouspyyntö invitation of tenders Olio-ohjelmointi Y

tarkalleen accurately Y

tarkalleen directly Y

tarkastaa audit Y

tarkastaa check Y

tarkastaa examine Y

tarkastaa inspect Y

tarkastaa search Y

tarkastaa test Y
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tarkastaa (map-terminä), lähettää (jos ei 

map-termi) 
submitted GEN

tarkastaja auditor Y

tarkastaja controller Y

tarkastaja inspector Y

tarkastaja object inspector Y

tarkastaja viewer Y

tarkastelu view Y

tarkastettavuus auditability Y

tarkastettu (map-termi, aineisto on 

tarkastettu mutta toimituksia ei ole vielä 

tehty), lähetetty (jos ei map-termi) 

submitted GEN

tarkasti accurately Y

tarkastus audit Y

tarkastus auditing Y

tarkastus check Y

tarkastus inspection komponenttien Y

tarkastus revision Y

tarkastus search Y

tarkastus test Y

tarkastus inspectio GEN

tarkastus- check Y

tarkastus (map-termi), lähetys (jos ei map-

termi) 
submission GEN

tarkastuslista check list Y

tarkastusmerkki check rastia Y

tarkastussanasto spelling dictionary Y

tarkastussumma checksum
siirrettävästä tiedosta laskettava tunnusluku, jota 

verrataan tiedon lopussa olevaan tarkastussummaan
Y

tarkastussumma proof total Y

tarkastusväline Auditing Tool 

Välineet, joiden tarkoituksena on analysoida 

tietokonejärjestelmiä tai verkkoja niiden 

turvallisuustilanteen tai niiden tarjoamien palvelujen 

suhteen. COPS (Computer Oracle Password and Security 

analyzer) ja SATAN (Security Administrator's Tool for 

Analyzing Networks) ovat kuuluisia esimerkkejä 

sellaisista välineistä. 

Y

tarkemmin määrittelemätön toimintahäiriö general failure Y

tarkenna details Y

tarkenna zoom in lähennä Y

tarkenne file extension Y
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tarkenne qualifier Y

tarkenne specifier Y

tarkennus focusing Y

tarkentaa focus Y

tarkentaa sharpen terävöi kuvan kontrastia Y

tarkentaminen specialization Olio-ohjelmointi Y

tarkista check Y

tarkista kielioppi kirjoitettaessa check grammar as you type Y

tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta 

tarkastettaessa
check grammar with spelling Y

tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa check spelling as you type Y

tarkistaa adjust Y

tarkistaa check Y

tarkistaa control Y

tarkistaa readjust Y

tarkistaa verify tarkistaa tiedon oikeellisuus Y

tarkistaa levy check disk DOS:ssa CHKDSK tarkistaa levyn Y

tarkistaminen revision Y

tarkiste check character Y

tarkistus adjusting Y

tarkistus adjustment Y

tarkistus calibration
näytön, skannerin, ohjelman ja tulostimien 

yhteensovittaminen
Y

tarkistus check Y

tarkistus control Y

tarkistus scan esim. virustarkistus Y

tarkistus verification Y

tarkistuskello control clock Y

tarkistuskohta checkpoint Y

tarkistuslista check list Y

tarkistuslista checklist
Konferenssiasiakirjan merkintä, kirjoitetaan 

suuraakkosilla
Y

tarkistusluku check digit Y

tarkistuslävistää key verify Y

tarkistusmerkki check mark Y

tarkistusmääre check clause Y

tarkistuspiste checkpoint Y

tarkistuspiste milestone projektinhallinta Y

tarkistusruutu check box

Valintaikkunan elementti, jota napsauttamalla käyttäjä 

voi ottaa asetuksen käyttöön tai pois käytöstä tietyssä 

ryhmässä, jonka asetuksista voi olla valittuina useita 

kerrallaan

Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 407 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

tarkistussumma frame check sequence verkkotermi Y

tarkistussumma frame-check sequence

verkkotermi, Ethernet-kehyksen tarkistussumma, 

lähettäjän lähettämää tarkistussummaa verrataan 

vastaanottavassa päässä laskettuun

Y

tarkistussääntö validation rule Y

tarkistustallennus key verification Y

tarkistustallentaa key verify Y

tarkistustaulu lookup table Y

tarkistuva näkymä view with check option Y

tarkka accurate Y

tarkka strict Y

tarkka TOSI Y

tarkka grafiikka näyttö extended video graphic array
värinäytön standardi, voidaan näyttää 256 tai 65536 

väriä
Y

tarkka grafiikka näyttö VGA
1987 esitelty 16 värillä ja 640 * 480 tarkkuudella 

toimiva näyttö
Y

tarkka grafiikka näyttö video graphics array
VGA on 1987 esitelty 16 värillä ja 640 * 480 

tarkkuudella toimiva näyttö
Y

tarkka grafiikka näyttö XGA
värinäytön standardi, voidaan näyttää 256 tai 65536 

väriä
Y

tarkka jäljennös facsimile Y

tarkka rajoittaminen definition Y

tarkka, oikeudenmukainen, vain just GEN

tarkka-ampuja skarpskytt skarpskytt skarpsk GEN

tarkkailla control Y

tarkkuus accuracy Y

tarkkuus definition Y

tarkkuus precision Y

tarkkuus resolution

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. 

Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) 

määrän tuumaa kohti

Y

tarkkuuttaa calibrate instrumentti Y

tarkoin määrätty specific Y

tarkoite object Y

tarkoittaa design Y

tarkoitus design Y

tarkoitus destination Y

tarkoitus intent Olio-ohjelmointi Y

tarkoitus objective Y

tarkoitus purpose Y

tarkoitus scope Y

tarpeeksi enough Y
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tarpeen mukainen painaminen print-on-demand Y

tarpeeton redundant Y

tarra label osoite- Y

tarra tag Y

tarratulostin label printer Y

tarrojen luonti label generation tietokantaohjelman ym avulla Y

tarttua snap määrittää näkymättömän kohdistuspisteistön Y

tarttuva sticky Y

tartunta infection virus- Y

tartuttaa infect viruksella Y

taru fiction Y

tarve requirement Y

tarvike accessory Y

tarvitsee tukanleikkuuta needs haircat Hymiö:    (-) Y

tarvittaessa as necessary Y

tarvittaessa sivutettava muisti demand-paged memory muistinkäsittelystrategia Y

tarvittaessa sivuttaminen demand paging muistin Y

tasaamaton reuna ragged Y

tasaaminen alignment tekstin ym Y

tasa-arvoisuus parity Y

tasainen flat Y

tasainen pinta flat Y

tasaisesti flat projektinhallinta Y

tasajännite VDC Y

tasalevyinen monospaced Y

tasalevyinen fontti monospaced font mm. Courier Y

tasanäyttö flat Y

tasapinta flat Y

tasareuna flush margin Y

tasareuna justified margin Y

tasasuhteinen symmetric Y

tasasuuntaaja converter Y

tasasähkö direct current DC Y

tasata align Y

tasata justify tekstin oikea reuna Y

tasata to align Y

tasattu justified molemmista reunoista tasattu teksti Y

tasaus align Y

tasaus alignment tekstin ym Y

tasaus justification reunuksen Y

tasausharvennus justification spacing Y

tasausharvennus kerning kirjapaino Y
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tasausreuna aligning edge Y

tasavirta direct current sähköoppi Y

tasku pocket Y

taskulaskin pocket calculator Y

taskumikro palmtop PC Y

taskurotta Gopher eräs internetin tiedon etsimismuoto Y

taskutietokone hand held computer Y

taso branch Y

taso layer Y

taso level Y

taso scale Y

taso shift Y

taso tray Y

tasoherkkä keskeytys level-sensitive interrupt Y

tasoittaa modify Y

tasoittaa trim Y

tasokuvanlukija flatbed scanner pöytämallinen skanneri Y

tason näyttö expand branch Y

tason tunnistava case sensitive pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva merkitys Y

tasonvaihtomerkki shift out character SO Y

tasonvaihtonäppäin additional key Y

tasopiirrin level recorder Y

tasopiirturi flatbed plotter Y

tauko break Y

tauko pause Y

tauko timeout Y

taulu array Y

taulu board Y

taulu panel Y

taulu picture Y

taulu table Y

Taulu table Y

taulualue tablespace Y

taulukko array matematiikka Y

taulukko chart Y

taulukko database file Y

taulukko sheet Y

taulukko table tietokannan käsittelyssä merkitsee samaa kuin relaatio Y

taulukko tabular Y

taulukko worksheet Excel Y

taulukko tabell tabell tab GEN

taulukkoalkio table entry Y
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taulukkohaku table lookup Y

taulukkoikkuna datasheet Y

taulukkolaskenta spreadsheet Y

taulukkolaskenta spreadsheet computation Y

taulukkolaskin spreadsheet program Y

taulukkomuotoinen tabular Y

taulukkonäkymä datasheet view Y

taulukkoon haku array select Y

taulukkoon haku bulk select Y

taulukkoon nouto array fetch Y

taulukkoon nouto bulk fetch Y

taulukkotila tablespace Y

taulukko-työkalu table tool Y

taulukoida tabulate Y

taulukointi charting taittotyö, kuvitusominaisuus Y

taulukointi tabulation

Tilastomatematiikka, empiiristen tapausten luokittelu 

samanaikaisesti kahden tai useammankin eri 

luokitusperusteen mukaan

Y

taulukointikone accounting machine Y

taulukon alustaja array initializer Olio-ohjelmointi Y

taululauseke table expression tietokannat Y

taulun koko cardinality of a table Y

taulun luonti create table Y

taulun määritys table definition Y

taulun tuhoaminen drop table Y

taulutila tablespace Y

tauoton non-stop Y

tausta background Y

tausta- back-end Y

tausta background GEN

tausta-ajo background program Y

tausta-ajo background run Y

taustakirjoitus background printing
toiminto, jolla tulostetaan taustalla samalla kun 

tietokoneella tehdään muita toimintoja
Y

taustakone back end processor Y

taustakuva wallpaper rakentaminen Y

taustakäsittely background processing Y

taustalaskenta background recalculation Y

taustan laji background type Y

taustan valinta colour mapping Y
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taustaohjelmat terminate and stay resident program

TSR, työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä 

latautuva taustalla toimiva ohjelma, esim. 

virustorjuntaa valvova ohjelma

Y

taustaohjelmat TSR varaavat muistia ja jäävät odottamaan vuoroaan Y

taustaprosessi demon Y

taustasuoritin back end processor prosessori Y

taustatallennus lazy writer Y

taustatulostus background printing
toiminto, jolla tulostetaan taustalla samalla kun 

tietokoneella tehdään muita toimintoja
Y

taustatulostusohjelma PrintMonitor Y

taustavalo backlight Y

taustaväri back color Am Y

taustaväri background color Am Y

taustaväri background colour Y

taustaväylä backplane verkkotermi, kytkimen Y

tavaaminen stafning GEN

tavallinen normal Y

tavallinen regular Y

tavallinen routine Y

tavallinen typical Y

tavallinen alkutila typical initial state Olio-ohjelmointi Y

tavallinen lopputila typical final state Olio-ohjelmointi Y

tavanmukainen normal Y

tavanomainen common arkinen, tavanomainen Y

tavara article Y

tavaramerkki trademark ™ Y

tavarantoimittaja vendor Y

tavoite intermediate stopping point systeemityö Y

tavoite purpose Y

tavoite target
mm kohdelevyke jolle diskcopy kopioi. Source on 

lähdelevyke jolta kopioidaan
Y

tavoitetila target state systeemityö Y

tavoittaa overtake Y

tavoittamaton unreachable Y

tavoitteenhaku goal seek Y

tavu B kB = kilotavu, MB megatavu Y

tavu byte B, nykyisin 8 bittiä pitkä merkkijono, kB tai kt = kilotavu Y

tavu syllable Y

tavua sekunnissa bytes per second BPS Y

tavua tuumalle bytes per inch BPI Y

tavueditori byte-level editor Y

tavuittain siirto start-stop transmission Y
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tavuittainen muisti byte organised storage Y

tavuittainen muisti byte organized storage Y

tavukoodi byte code
Olio-ohjelmointi, laitteistoriippumaton ja tiivis koodi, 

joka suoritetaan järjestelmään upotetulla tulkilla
Y

tavuttaa hyphenate Y

tavutuksen poikkeussanasto exception dictionary Y

tavutus hyphenation tekstinkäsittelyohjelmissa, taitto-ohjelmissa yms Y

tavutussanasto exception glossary Y

tavutustoiminto hyphenation tekstinkäsittelyohjelmissa, taitto-ohjelmissa yms Y

tavutusvihje soft hyphen Y

tavutusvyöhyke hyphenation zone tekstinkäsittelyohjelmissa, taitto-ohjelmissa yms Y

tavuviiva hyphen - Y

Tb terabit terabitti = 1 000 000 000 000 bittiä Y

TCP/IP TCP/IP

Transport Control Protocol/ Internet Protocol. 

Yhteisnimitys kahdelle protokollalle. Siirrettävä tieto 

jaetaan IP-paketeiksi, jotka verkossa toimivat reitittimet 

ohjaavat oikeisiin paikkoihin paketeissa olevien 

osotetietojen mukaisesti. TCP kokoaa linjalta saapuvat 

IP-paketit oikeaan järjestykseen ja pyytää tarvittaessa 

lähettämään puuttuvat paketit uudelleen. Näin TCP 

huolehtii luotettavan säilymisestä lähettäjän ja 

vastaanottajan välittä. TCP/IP-protokolla perheeseen 

kuuluu monia muitakin protokollia, joita käytetään 

Internetissä muun muassa reititystietojen vaihtoa ja 

tiedonsiirtoa varten. 

Y

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol

Internetissä olevien tietokoneiden väliseen 

liikennöintiin tarkoitettu protokolla. Kaikki muut 

Internetissä käytetyt protokollat tarvitsevat TCP/IP:tä 

pohjakseen. 

Y

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol (TCP/IP)

Standardi verkkoprotokolla, jota käytetään Internetissä 

olevien tietokonejärjestelmien yhdistämiseen.
Y

TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol):

Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol

Standardi verkkoprotokolla, jota käytetään Internetissä 

olevien tietokonejärjestelmien yhdistämiseen. Se 

perustuu IP-osoitteisiin ja reititykseen. Lähettävä kone 

jakaa tietovirran paketeiksi, numeroi ne, antaa osoitteet 

ja lähettää IP-protokollalla kohti toista Internet-

palvelinta. TCP kokoaa paketit yhteen vastaanottajan 

koneessa. TCP varmistaa sen, että lähetettävä 

dokumentti menee kokonaisuudessaan ja 

vääristymättömässä muodossa lähettävästä pisteestä 

vastaanottavaan pisteeseen. IP huolehtii siitä, että 

sanoma lähtee matkaan oikeaan suuntaan.

Y
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TCP/IP protokolla TCP/IP

transmission control protocol / internet protocol, 

protokollapari, jota käytetään erityisesti internetissä ja 

intraneteissä

Y

TCP/IP-verkko TCP/IP network Y

TDMA TDMA

TimeD ivision Multiple AccessDigitaalinenac 

cessmenetelmi| missi kattaja Terotetaant oisistaana 

iallisesti

Y

tee udelleen repeat toistofunktio Y

tee uudelleen redo Y

teema topic Y

teema scheme GEN

teemahaastattelu thematic interview
Tilastomatematiikka, haastattelutapa, jota tutkija 

ohjailee vain sen verran, ettei poiketa aiheesta liikaa
Y

teeskennellä simulate Y

tehdas factory Y

tehdas manufaktur GEN

tehdasautomaatio factory automation Y

tehdastyöläinen fabriks arbetare fabriksarbetare fa GEN

tehdastyöläinen fabriks arbetare fabriksarbetare fabr. arb. GEN

tehdä go Y

tehdä make Y

tehdä kelpaamattomaksi disable Y

tehdä kuolemaa själas GEN

tehdä kykeneväksi enable Y

tehdä kyvyttömäksi disable Y

tehdä teräväksi sharpen terävöi kuvan kontrastia Y

tehdä tyhjäksi undo peruu edellisen toiminnon Y

tehdä uudelleen redo Y

tehdä vararikko bust Y

teho emphasis Y

tehokas efficient Y

tehokas ratkaisu efficient solution Y

tehokeino effect Y

tehokkuus efficiency Olio-ohjelmointi ja kasvatustiede Y

tehokäyttäjä advanced user Y

tehosteet effects Y

tehosumma power sum Y

tehoton työaika downtime tietokone on poissa käytöstä Y

tehty  (map-sana, toimitukset tehty)  Completed GEN

tehtävien vaihdanta task switching Y

tehtävä activity Olio-ohjelmointi Y

tehtävä assignment Y
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tehtävä function Y

tehtävä problem Y

tehtävä task Projektinhallinta Y

tehtävä, toimi kommission GEN

tehtävä, toimi sparta GEN

tehtävälista task list Y

tehtäväläheinen ohjelmointikieli FORTRAN kehitetty teknis-tieteellisiin tehtäviin Y

tehtävänläheinen kieli problem oriented language Y

tehtävänmukainen functional Y

tehtäväohjelma problem program Y

tehtäväpalkki task bar Y

tehtäväpalkki taskbar Y

tehtävärinnakkainen monikone
multiple instruction stream multiple data 

stream
MIMD Y

tehtävärinnakkainen rakenne MIMD architecture Y

tehtävät, tehtäväluettelo to-do GEN

tehtävätila problem mode Y

tehtävätila slave mode Y

tehtävätila task mode Y

tehtäväverkko task network systeemityö Y

teidonsiirto transfer Y

teidän Eders er Es GEN

teidän armonne Eder Nåde ers nåde E.N. GEN

teini djekne GEN

tekemättä jättäminen failure Y

tekemättä jättäminen omission Y

tekeytyminen impersonation Y

tekeytyminen masquerade Y

tekeytyminen spoofing Y

tekeytyminen Masquerade 

Jokaisen, joka esiintyy jonakuna muuna kuin on 

voidakseen käyttää tietokoneen käyttäjätunnusta, 

sanotaan suorittavan "tekeytymisen". Tämä voidaan 

tehdä ilmoittamalla väärä käyttäjänimi tai varastamalla 

jonkun muun salasana ja kirjoitumalla sisään hänenä. 

Y

tekeytyä jksk simulate Y

teki testamentin testamentum fecit gjorde testamente T.F. GEN

teki tilaa fecit locum gjorde plats f.l. GEN

tekijä dimension tietokannat Y

tekijä factor Y

tekijäkieli author language Y
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Tekijänoikeudet Copyright

Tekijänoikeuslaki pätee myös Internetissä eli toisen 

sivun sisällön uudelleenlevittämiseen tarvitaan tekijän 

kirjallinen lupa. Saatavilla on myös täysin vapaasti 

kopioitavia tietoja.

Y

tekijänoikeus copyright Y

tekijäohjelma authoring program Y

tekijätaulu dimension table tietokannat Y

tekniikan levitys technology diffusion Y

tekniikan leviäminen technology diffusion Y

tekniikan nykytila state of the art Y

tekniikat techniques Y

tekniikka engineering Y

tekniikka technique Y

tekniikka technology Y

teknillinen technical tech Y

tekninen technical tech Y

tekninen tietojenkäsittely information technology IT Y

tekniset neuvot technical advice Y

teknis-matemaattinen ohjelmointikieli ALCOL teknis-matemaattinen ohjelmointikieli Y

teknis-matemaattinen ohjelmointikieli algorithm language Y

teknistieteellinen tietojenkäsittely scientific data processing Y

teknologia technology Y

teknologisen kehityksen hallinta migration management verkkotermi Y

teko action Y

tekoelämä artificial life Y

tekokieli artifical language Y

tekokieli artificial language Y

tekokuu satellite Y

tekotodellisuus artificial reality AR Y

tekoäly artifical intelligence Y

tekoäly artificial intelligence AI Y

tekoäly, keinoäly artificial intelligence
Vielä saavuttamaton tavoite, jossa tietokoneella 

yritetään jäljitellä ihmisen aivojen toimintaa. 
Y

tekoälytutkimus artificial-intelligence research Y

teksti copy Y

teksti script merkistö Y

teksti text Y

teksti alaspäin -tulostus facedown output Y

teksti ylöspäin -tulostus faceup output Y

tekstieditori text editor GEN

tekstihaku full text search Y

tekstiili textile piirtotyökalu Y
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tekstikehys text frame Y

tekstikenttä text box Y

tekstilaatikko text box Y

tekstilohko block of text Y

tekstilohko text block Y

tekstilohkon siirto block move Y

tekstimaatti text processor Y

tekstin alku start of text Y

tekstin jakaminen riveille text wrap Y

tekstin kohdistaminen text alignment Y

tekstin loppu end of text EOT Y

tekstin muokkain text editor Y

tekstin rivitys text wrap Y

tekstin syöttö text entry Y

tekstinkäsittely text processing Y

tekstinkäsittely word processing Y

tekstinkäsittely wordprocessor Y

tekstinkäsittelyohjelma text processor Y

tekstinkäsittelyohjelma word processor Y

tekstinkäsittelyohjelma word-processing program Y

tekstinkäsittelyohjelma word processor GEN

tekstinkäsittelyohjelman käyttäjä word-processor user Y

tekstinlomitus text merging tekstien yhdistäminen Y

tekstintoimitin text editor Y

tekstintunnistus text recognition Y

tekstiruutu text box Y

tekstitelevisio teletext Y

tekstitiedon hallinta text management Y

tekstitiedosto text file yleensä ASCII -merkkikoodeilla kirjoitettu tiedosto TXT Y

TEKSTITIEDOSTO text file

Tiedosto, joka sisältää vain teksti- ja numeromerkkejä. 

Koska ohjelmien omia ohjauskoodeja ei ole, tiedoston 

voi tulostaa kuvaruudulle TYPE-komennolla. Lähes 

kaikki sovellusohjelmat osaavat käyttää tekstitiedostoja. 

Y

teksti-työkalu text tool Y

tekstityökalurivi text toolbar Y

tela platen Y

telakointi docking Y

telakointiasema docking station
kannettavan tietokoneen pöytälaitteeksi muuntava 

asema
Y

telakoitu dockable Y

telakoitu docked Y
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telanpalautus carriage return CR Y

telanpalautusnäppäin carriage return key Y

teleavusteinen palvelu teleservice Y

telehallintaverkko telecommunications management network Y

telekokous teleconference Y

telekokous telemeeting Y

telekopio facsimile Y

telekopio fax Y

telekopio telecopy Y

telekopio telefacsimile Y

telekopio telefax Y

telekopiointilaite facsimile device Y

telekopiokortti fax board Y

telekopiokortti fax card Y

telekopiomodeemi fax modem Y

telekopiopalvelin fax server Y

telelaitos common carrier Y

telelaitos public telecommunications operator PTO Y

teleliikenne telecommunication Y

teleliikenne telecommunications Y

teleliikennepalvelu telecommunication service Y

telemaatti communicating text processor Y

telemittaus telemetering Y

teleneuvottelu teleconference Y

teleostos telepurchase Y

telepalvelu telecommunication service Y

telepalvelu teleservice Y

teleposti computer mail Y

teleposti electronic mail e-mail Y

teleposti e-mail electronic mail on sähköisten viestien lähettämiseen Y

teleposti teletex Y

teletapaaminen telemeeting Y

teletekniikka telecommunication technology Y

teletietopalvelu videotex (service) Y

teletietopalvelu viewdata Y

teletoiminta telecommunications operation Y

televalvonta remote surveillance Y

televalvonta telemonitoring Y

televerkko telecommunication network Y

teleyritys public telecommunications operator PTO Y
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Telnet Telnet

Verkko-ohjelma, jonka avulla voi käyttää toista verkossa 

olevaa tietokonetta Internetin kautta. Kirjautumalla 

sisään toiseen järjestelmään käyttäjät voivat käyttää 

sellaisia Internetin palveluja, joita heidän omista 

palvelimistaan ei voi käyttää.

Y

Telnet Telnet 

Internetiä käyttävä pääteyhteysprotokolla ja 

samanniminen apuohjelma. Telnetillä voidaan käyttää 

toista verkossa olevaa konetta Internet-yhteyden 

välityksellä. Monet tekstipohjaiset Internet-palvelut 

perustuvat Telnet-pääteyhteyteen.  Työaseman ja 

keskuskoneen väliseen yhteydenottoon tarkoitettu 

yhteyskäytäntö. Telnetiä voidaan käyttää mm. 

mikrotietokoneessa olevan pääteohjelman avulla. 

Yliopistolla yhteydenottoon suositellaan kuitenkin 

Telnetin sijasta turvallisempaa SSH:ta. Telnetin käyttö 

on rajoitettu yliopiston verkossa. 

Y

temple submission -tiedosto  (ei käännetä 

suomeksi) 
temple submission file GEN

templeready  (ei käännetä suomeksi) templeready GEN

TempleReady templeReady GEN

temppelitoimitus, toimitus  (map-termi, 

temppelissä suoritettava henkilöiden 

sinetöinti, kaste, valmistelu tms. toimitus) 

Ordinance GEN

teollisuus industry Y

teollisuusautomaatio industrial automation Y

teollisuusprosessinohjain factory process controller Y

teollisuusrobotti industrial robot IR Y

teollisuusstandardi industry standard Y

teologian tohtori theologiae doctor teologie doktor Th.doct. GEN

teologian tohtori theologiae doctor teologie doktor
Theol.doc

t.
GEN

teos work Y

tera tera T = 1 000 000 000 000 Y

terabitti terabit Tb = 1 000 000 000 000 bittiä Y

teratavu terabyte TB = Tt = 1 048 576 Mt Y

termi term Y

terminologia glossary Y

teroittaa sharpen Y
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Terrestriaalinen Terrestriaalinen

Terrestriaalinen Maanpllinen Esimerkiksi perinteinente 

levisioverkko joka toieutetaanmaanpAAllisin 

antennimasioihinas ennetuinliihettimintA mnu 

lkopuolellaov atkaapelitelevisiose kAsate|| iittitelevisio 

Y

terveystietomuistio medical notes GEN

terveyttä ja hyvinvointia (fraasi kirjeen 

alussa)
salutem digit hälsa och välgång (inlednings fras i brev) S.D GEN

teräs- wire Y

terävyys definition Y

terävyys sharpness Y

terävä crisp näyttö ym Y

teräväpiirtotelevisio high definition television Y

terävöinti sharpen piirtotyökalu Y

terävöinti sharpness Y

testaaja program tester Y

testaaminen verification
Tilastomatematiikka, hypoteesin paikkansapitävyyden 

arvioiminen empiirisen aineiston perusteella
Y

testamentin mukaan ex testamente enligt testamentet e.t. GEN

testamentti testamentum testamente tesm GEN

testamentti testamentum testamente TT GEN

testata debug Y

testata process Y

testata test Y

testattava laite device under test Y

testattava laite unit under test UUT Y

testattavuus testability Y

testaus checkout Y

testaus debug apuohjelma keskusmuistin tutkimiseen yms Y

testaus debugging Y

testaus testing Y

testausajo test run Y

testausnäppäimet debugging keys Y

testi test Y

testiaineisto test data Y

testialue scratch Y

testiohjelma benchmark Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti Y

testiohjelma test program Y

TETRA TETRA

TJrrestriatTr unkedRadio 

ETSIndigitaalistenyksityistenmatkaviestinverkkojenstand

ardi

Y

Þ capital THORN Y
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þ small thorn Y

THK THK
Telehallintokeskus JakaaSuomessae Simerkiksif 

iloppuisetdo mainnimet
Y

tie route Y

tiedin communicator Y

tiedin computer Y

tiedin digital assistant Y

tiedin personal communicator Y

tiedin personal digital assistant PDA on pieni tietokone jokapäiväisten asioiden hoitoon Y

tiedin personel communicator Y

tiedoksesi for you information FYI Y

tiedoksi pro notitia till underrättelse p.n. GEN

tiedon eheys data integrity Y

tiedon ehjyys data integrity Y

tiedon häviäminen data loss Y

tiedon kulkukaavio data-flow diagram Y

tiedon kuvaus data declaration objektin nimeäminen ja tietotyyppimäärittely Y

tiedon käsittelyvaatimukset data-handling requirements Y

tiedon kätkeminen information hiding
Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia 

tietojaan
Y

tiedon louhinta data mining
tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-

seuraussuhteiden perusteella
Y

tiedon läpimenoarvo data throughput Y

tiedon moninkertaisuus commonality of data Y

tiedon muoto data format Y

tiedon muuntaminen data conversion Y

tiedon salakoodaus data encryption Y

tiedon tiivistyksen purku data decompression Y

tiedon tiivistäminen data compression Y

tiedon tuonti data import ohjelmaan Y

tiedon tuontisuodatin data-import filter Y

tiedon valtatie information highway Y

tiedon valtatie Information superhighway amerikkalainen tietoverkkosuurhanke Y

tiedon vienti data export ohjelmasta Y

tiedon vientisuodatin data export filter Y

tiedon yksityisyys privacy of information Y

tiedonerotin data separator Y

tiedonhaku data retrieval valmiiksi talletetun tiedon haku Y

tiedonhaku information retrieval IR Y

tiedonhakujärjestelmä information retrieval system Y

tiedonhallinta data management Y
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tiedonkantaja carrier Y

tiedonkeruu data acquisition Y

tiedonkeruu data capture Y

tiedonkeruu data collection Y

tiedonkeräin data collector mittaustietoja yms keräävä laite Y

tiedonkeräin data logger Y

tiedonkäsittelijä data processor Y

tiedonmäärittelykieli data-definition language Y

tiedonrikastus data mining
tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-

seuraussuhteiden perusteella
Y

tiedonsiirron linjakuri transmission control protocol TCP Y

tiedonsiirto data transfer Y

tiedonsiirto data transmission Y

tiedonsiirto file transfer Y

tiedonsiirto transmit Y

Tiedonsiirto Data transfer, file transfer Tapahtuma jossa dataa siirtyy toiselta koneelta toiselle. Y

tiedonsiirto lohkoina block transfer Y

tiedonsiirtokaapeli data cable Y

tiedonsiirtokäytäntö file transfer protocol FTP Y

tiedonsiirtonopeus data transfer rate Y

tiedonsiirtonopeus data-transfer rate Y

tiedonsiirtonopeus data-transfer speed Y

tiedonsiirtonopeus data-transmission speed Y

tiedonsiirtonopeus transfer rate Y

tiedonsiirtonopeus transmission rate Y

Tiedonsiirtonopeus Data transfer rate
Kuinka nopeasti data liikkuu kahden koneen välillä. 

Ilmoitetaan yleensä kilobitteinä sekunnissa.
Y

tiedonsiirtonopeus bitteinä sekunnissa bit-per-second rate Y

tiedonsiirtotekniikka data communication kasvatustiede Y

tiedonsiirtoverkko data network Y

tiedonsiirtoverkko data transmission network Y

tiedonsiirtoverkko information network Y

tiedonsiirtoyhteyden hallintaprotokolla data-link control linjakuri Y

tiedonsiirtoyhteyskerros data-link layer OSI-mallin toinen kerros Y

tiedonsyöttö data entry Y

tiedonsyöttökenttä data-entry field Y

tiedonsyöttöruutu data-entry screen Y

tiedonsyöttöruutu entry screen Y

tiedonsyöttöruutu input screen Y

tiedontalteenotto data capture Y

tiedontiivistysalgoritmi data-compression algorithm Y
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tiedontiivistysaste data-compression rate Y

tiedontuottaja information provider Y

tiedonvaihto exchange of information Y

tiedonvaihtomuoto Data Interchange Format Y

tiedonvaihtomuoto DIF Y

tiedonvalmistelu data preparation Y

tiedosta riippumaton data independent Y

tiedosto data set Y

Tiedosto File

Mikä tahansa Internetissä tai tietokoneella sijaitseva 

sivu tai dokumentti. Myös esim. Flash animaatio on 

tiedosto.

Y

Tiedosto file

Tietokoneessa olevat tiedot on talletettu kiintolevylle, 

levykkeille, CDROM-levyille ja muillekin 

tallennusmedioille tiedostoiksi. Tiedostot voivat olla 

yhtä hyvin käyttöjärjestelmän vaatimia tiedostoja kuin 

eri ohjelmien tallentamia dokumentteja. 

Y

tiedosto file GEN

Tiedosto ja dokumentti (ja niiden erot) difference of file and document

Tiedosto on esimerkiksi: a)    *.exe = sovellus b)    *.dll = 

ohjelmaan liittyvä kirjasto c)     *.php = näytön koodattu 

ohjelma  Dokumentti on käyttöön liittyvä ohje tai 

kuvaus.

Y

tiedostoerotin file separator FS Y

tiedostohakemisto directory tiedostojen sijainnin ja koon ilmoittava hakemisto Y

tiedostoikoni file icon Windows Y

tiedostojen etsintärajoite file mask Y

tiedostojen hallinta file management Y

tiedostojen jakaminen file sharing Y

tiedostojen konvertointi file conversion muunatminen toiseen järjestelmään sopivaksi Y

tiedostojen käsittely file handling Y

tiedostojen merkitseminen file tagging Y

tiedostojen muuntaminen file translation toiseen tiedostotyyppiin Y

tiedostojen ohjauslohko file control block Y

tiedostojen pelastaminen file recovery Y

tiedostojen pirstoutuminen file fragmentation Y

tiedostojen siirto file transfer Y

tiedostojen siirtokäytäntö file transfer protocol FTP Y

tiedostojen tiivistys file compression Y

tiedostojen tilanvaraustaulukko FAT file allocation table Y

tiedostojen vaihto file exchange käyttäjien kesken esim. verkossa tai levykkeillä Y

tiedostojen valinta file selection Y

tiedostojen vertailu file compare Y

tiedostojen yhdistäminen combine files Y
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tiedostojen yhteiskäyttö file sharing Y

tiedostojen yhteiskäyttövirhe file-sharing conflict Y

tiedostojulkaisutoiminta database publishing Y

tiedostojärjestelmä file system Y

tiedostokansio file folder Macintosh Y

tiedostokuvaus file description Y

tiedostokäsittelyohjelma file handler Y

tiedostolukko file lock tiedoston väliaikainen suojauskeino Y

tiedostomuoto file format Y

tiedostomuoto kuvien siirtämiseksi 

laitteiden välillä
GIF

Graphics Intercharge Format kuva, jossa värejä voi olla 

vain 256
Y

tiedostomuoto kuvien siirtämiseksi 

laitteiden välillä
Graphics Intercharge Format GIF kuva, jossa värejä voi olla vain 256 Y

tiedostomäärite file attribute tiedoston ominaisuus Y

tiedoston alku beginning of file BOF Y

tiedoston alkuosa file header Y

tiedoston alkuosa header area Y

tiedoston datakoko file data size Y

tiedoston eheys file integrity Y

tiedoston haun tulokset file search results Y

Tiedoston lataaminen Upload

Tiedostojen lataamisen vastakohta. Omalta 

tietokoneelta lähetetään tiedostoja Internetiin, esim. 

tiedostoja omille kotisivuille.

Y

tiedoston linkkaus file linking Y

tiedoston lohkojen hallinta file control block Y

tiedoston lomitus merge Y

tiedoston loppu end of file EOF Y

tiedoston loppu EOF end of file Y

tiedoston loppumerkki end of file mark EOF Y

tiedoston lukitus file locking Y

tiedoston luoja file-creator Y

tiedoston nimiö file label Y

tiedoston otin file handle Y

tiedoston rakenne file organisation Y

tiedoston tarkka nimi file specification Y

tiedoston tilanvaraustaulukko file allocation table FAT Y

tiedoston tuontimahdollisuus file-importing facility ohjelmaan Y

tiedoston vientimahdollisuus file-exporting facility ohjelmasta toiseen Y

tiedoston yhdistäminen associate to a file Y

tiedoston ylläpito file maintenance Y

tiedostonhallinta file manager Y

tiedostonimen kantaosa base name Y
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tiedostonimen laajennin filename extension Y

tiedostonimen pääteosa filename extension Y

tiedostonimen tarkennin filename extension Y

tiedostonimeämistavat file-naming conventions käyttöjärjestelmän Y

tiedostonimi filename Y

tiedostonkatselin browser Y

tiedostonkatselin file viewer ohjelma Y

tiedostonkatselin viewer Y

tiedostonkuvaus file description Y

tiedostonkäsittelynumero handle number Y

tiedostonkäsittelytunnus file handle Y

tiedostonluojakoodi creator code Macintosh Y

tiedostonluojakoodi file creator code Macintosh Y

tiedostonluontihäiriö file-creation error Y

tiedostonsiirto File Transfer 

Tiedostojen siirtäminen kahden tietokonejärjestelmän 

välillä verkon kautta, käyttäen sellaista yhteyskäytäntöä 

kuin FTP tai HTTP. 

Y

tiedostonsiirtokäytäntö file transfer protocol FTP Y

tiedostonvalitsin file selector Y

tiedosto-osoitin file pointer Y

tiedostopalvelija file manager Y

tiedostopalvelija file server
tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon 

välityksellä
Y

tiedostopalvelin file server
tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon 

välityksellä
Y

tiedostopalvelin File Server 

Tietokonejärjestelmä, joka tarjoaa tavan käyttää ja 

käsitellä järjestelmään tallennettuja yhteisiä tiedostoja 

verkon kautta, niille käyttäjille, joilla on pääsy kyseisiin 

tiedostoihin. 

Y

Tiedostopalvelin File Server
Tietokone, jonka tiedostoja etäkäyttäjät, eli verkossa 

asioivat asiakkaat, voivat käyttää.
Y

tiedostopalvelut file utilities Y

tiedostopolku file path Y

tiedostorakenne file structure Y

tiedostosuunnittelija file designer Y

tiedostot Files (programs, data, text and so on) 

Tiedostot sisältävät käyttäjien dataa, mutta myös 

ohjelmia, tietokoneen käyttöjärjestelmän ja 

informaatiota järjestelmän kokoonpanosta ja 

asetuksista. 

Y

tiedostotarkennin file extension Y

tiedostotoimenpide file operation Y

tiedostoviitetaulukko file index table Y
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tiedostovirhe file error Y

tiedostoyhteensopivuus file compatibility Y

tiedot data käsiteltävässä muodossa oleva tieto Y

tiedot detail Y

tiedot details Y

tiedot erillisinä yksikköinä tai solmuina, 

Hypermedia
Hypermedia

Tapa esittää tietoja erillisinä yksikköinä tai solmuina, 

joita linkit yhdistävät. Tiedot voidaan esittää eri tavoilla 

kuten tekstinä, grafiikkana, ääninä, videokuvana, 

animaatioina, kuvina tai suoritettavina ohjelmina.

Y

tiedote statement Y

tiedottaa notify Y

tiedottaa report Y

tiedottaa warn Y

tiedottava informational Y

tiedotus communication Y

tiedotus information Y

tiedotus notification Y

tiedustelu enquiry Y

tiedustelu query Y

tiedustelu, tarkastusmaksu rekognition GEN

tieteellinen laskenta scientific computing Y

tieto attribute Olio-ohjelmointi, olion tiedollinen ominaisuus Y

tieto data käsiteltävässä muodossa oleva tieto Y

tieto information Y

tieto knowledge Y

tietoa käyttäjätunnuksista, Finger Finger

Ohjelma, joka mm. kertoo tietoa käyttäjien 

käyttäjätunnuksista. Unix-komento, jolla voi selvittää 

johonkin Unix-palvelimeen samalla hetkellä kirjautuneet 

käyttäjät tai sen, milloin tietty henkilö on viimeksi ollut 

kirjautuneena palvelimeen.

Y

tietoala information activities Y

tietoala information sector Y

tietoalkio data element Y

tietoalkio data item Y

tietoalkio item Tietueen kenttä tai monikon sarake Y

tietoalusta data platform Y

tietoasema data station Y

tietobitti data bit tiedonsiirrossa siirtyvä tietobitti Y

tietodonmanipulointikieli data-manipulation language SQL-tietokannan Y

tietoelementti attribute element Y

tietohaara data frok Macintosh Y
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tietohakemisto data dictionary

tietokanta, jossa on tallennettuna keskeistä tietoa 

sovelluksista ja tietovarastoista, niiden suunnittelun ja 

ylläpidon tehostamiseksi ja helpottamiseksi

Y

tietohakemisto data directory

tietokanta, jossa on tallennettuna keskeistä tietoa 

sovelluksista ja tietovarastoista, niiden suunnittelun ja 

ylläpidon tehostamiseksi ja helpottamiseksi

Y

tietohallinto information management Y

tietohallinto information resources management IRM Y

tietohuolto information provision Y

tietoja about Y

tietoja asemasta drive info Y

tietojakso block of data Y

tietojakso data block Y

tietojalusta platform Y

tietojen ehjyys data integrity Y

tietojen elvytys data recovery Y

tietojen irrottaminen tietokannasta database extraction Y

tietojen kalastelu phishing

Käyttäjän manipuloinnin muoto, jossa pyritään 

sähköpostin tai WWW-sivun välityksellä saamaan 

luottamuksellista tietoa

Y

tietojen koherenssi data coherency se että tiedot eivät ole sisäisesti ristiriitaiset Y

tietojen korruptoituminen data corruption Y

tietojen käypyyden tarkistus data validation se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä Y

tietojen käypyyden tarkistus data validity check se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä Y

tietojen käypyys data validity se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä Y

tietojen käypyystarkistus data validity check se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä Y

tietojen luotettavuus data reliability sisällöllinen, eheys ym Y

tietojen manipulointi data manipulation Y

tietojen oikeellisuuden tarkistus data verification Y

tietojen pelkistys data reduction Y

tietojen piilotus information hiding
Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia 

tietojaan
Y

tietojen suojaus data protection Y

tietojen tuhoutuminen data destruction Y

tietojen valmistelu data preparation Y

tietojen yhdistäminen consolidation of data Y

tietojen yhdistäminen useista lähteistä consolidation of data from multiple sources Y

tietojenkäsittelijä data processor Y

tietojenkäsittely computing Y

tietojenkäsittely data processing Y

tietojenkäsittely information processing Y
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tietojenkäsittelyhenkilöstö DP staff Y

tietojenkäsittelyjärjestelmä data-processing system Y

tietojenkäsittelylaite computing device Y

tietojenkäsittelylaite data processor Y

tietojenkäsittelyn tarkastus information audit Y

tietojenkäsittelyopin tutkija computer scientist Y

tietojenkäsittelyoppi computer science Y

tietojenkäsittelyoppi computer-science Y

tietojenkäsittelyoppi informatics Y

tietojenkäsittelyoppi information science Y

tietojenkäsittelyresurssit computing resources Y

tietojenkäsittelyteho computer power Y

tietojenkäsittelyteho computing power Y

tietojenkäsittelytiede computer science Y

tietojenkäsittelytiede information science Y

tietojenkäsittely-ympäristö computing environment Y

tietojenkäsittely-ympäristö computing platform Y

tietojoukko data set Y

tietojärjestelmä data processing system Y

tietojärjestelmä data system Y

tietojärjestelmä information system Y

tietojärjestelmäosasto IS department Y

tietojärjestelmätiede information systems science Y

tietojäsen data member Y

tietojäte garbage hyödytön informaatio Y

tietojätteen kerääminen pois garbage collection
Olio-ohjelmointi, keskusmuistin puhdistaminen 

hyödyttömästä informaatiosta
Y

tietokanava data channel Y

tietokannan hallinta database management DBM Y

tietokannan hallintajärjestelmä database management system DBMS on ohjelmisto, jolla ylläpidetään tietokantaa Y

tietokannan hoitaja database administrator DBA Y

tietokannan käsittelykieli data manipulation language DML Y

tietokannan luonti database creation Y

tietokannan määrittely database definition Y

tietokannan määritys database definition Y

tietokannan nosto database startup tietokannan käynnistys Y

tietokannan pelastaminen database recovery
turmeltuneen tietokannan palauttaminen 

käyttökelpoiseksi
Y

tietokannan pyyntöohjelma application requester Y

tietokannan suunnittelu database design Y

tietokannan valvoja data administrator Y

tietokannan valvoja database administrator DBA Y
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tietokannan valvontakieli data control language DCL Y

tietokannat data bases kasvatustiede Y

tietokanta database DB Y

tietokanta directory of related files Y

Tietokanta Database

Usean käyttäjän käytettävissä oleva tietokokoelma. 

Tietokannassa on suuri määrä samantyyppisiä tietoja 

esim. nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita 

organisoidussa järjestyksessä, joista voidaan suorittaa 

hakuja esim. php-kielellä.

Y

Tietokanta (ns. moottori) database

Tietokantaa  hallitaan palvelimella Firebird tietokannan 

hallintaohjelmistolla, järjestelmän pääkäyttäjän 

toimesta. Esimerkiksi tietokannan käyttäjiä ja 

käyttäjäryhmiä lisätään tai muutetaan ja heille 

annetaan oikeudet käyttää kantaa. 

Y

tietokanta-asiakas database client Y

tietokanta-asiakas database requester Y

tietokantajulkaiseminen database publishing Y

tietokantajärjestelmä database system Y

tietokantajärjestelmän hoitaja database administrator DBA Y

tietokantakaavio schema relaatiotietokannan määrittelykokonaisuus Y

tietokantakieli database language Y

tietokantakoneisto database engine tietokantaohjelmiston keskeinen toiminnallinen osa Y

tietokantamoottori database engine Y

tietokantaohjelma database program Y

tietokantaolio database object Olio-ohjelmointi Y

tietokantapalvelin database server Y

tietokantapalvelu database service Y

tietokantaproseduuri database procedure tietokantaan tallennettu tietokannan käsittelyohjelma Y

tietokantasovellus database application Y

tietokantatapahtuma logical unit of work LUW, Relaatiotietokanta Y

tietokantatapahtuma transaction tietokannat Y

tietokantataulukko database table Y

tietokantatyöasema database workstation Y

tietokennosto data cell drive Y

tietokenttä data field Y

tietokenttä data member Y

tietokone computer Y

tietokoneaika computer time Y

tietokoneajo job Y

tietokoneala computer business Y

tietokoneala computer industry Y

tietokonealan yritys computer operation Y
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tietokoneanimaatio computer animation Y

tietokoneasiantuntemus computer expertise Y

tietokoneasiantuntija computer expert Y

tietokoneavusteinen computer aided Y

tietokoneavusteinen computer assisted Y

tietokoneavusteinen computer-assisted Y

tietokoneavusteinen arviointi computer assisted evaluation Y

tietokoneavusteinen arviointi computer assisted testing Y

tietokoneavusteinen insinööritekniikka computer aided engineering CAE Y

tietokoneavusteinen julkaisutoiminta computer aided publishing CAP Y

tietokoneavusteinen kokonaistoteutus CAE computer aided engineering Y

tietokoneavusteinen kokonaistoteutus computer aided engineering CAE Y

tietokoneavusteinen kokonaistoteutus computer-aided engineering CAE Y

tietokoneavusteinen laadunvarmistus CAQ Y

tietokoneavusteinen laadunvarmistus computer aided quality assurance CAQ Y

tietokoneavusteinen laskenta ja suunnittelu CAE computer aided engineering Y

tietokoneavusteinen opetus computer aided instruction CAI, suomeksi lyhenne TAO Y

tietokoneavusteinen oppiminen computer aided learning CAL Y

tietokoneavusteinen oppiminen computer assisted learning CAL Y

tietokoneavusteinen oppiminen computer-assisted learning Y

tietokoneavusteinen piirtäminen computer aided draughting Y

tietokoneavusteinen suunnittelu CAD computer aided design Y

tietokoneavusteinen suunnittelu CASE computer aided systems engineering Y

tietokoneavusteinen suunnittelu computer aided design CAD Y

tietokoneavusteinen suunnittelu computer aided planning CAP Y

tietokoneavusteinen suunnittelu computer-aided design CAD Y

tietokoneavusteinen suunnittelu ja 

työpiirustusten luonti
computer-aided design and drafting CADD Y

tietokoneavusteinen suunnittelu ja 

työpiirustusten luonti
computer-aided design and draughting CADD Y

tietokoneavusteinen suunnittelu ja 

valmistus
computer-aided design/manufacturing CAD/CAM Y

tietokoneavusteinen systeemityö CASE computer aided systems engineering Y

tietokoneavusteinen systeemityö computer aided software engineering CASE Y

tietokoneavusteinen systeemityö computer aided systems engineering CASE Y

tietokoneavusteinen taide computer-aided art Y

tietokoneavusteinen testaus CAT computer aided testing Y

tietokoneavusteinen valmennus computer-aided training Y

tietokoneavusteinen valmistus CAM computer aided manufacturing Y

tietokoneavusteinen valmistus computer aided manufacturing CAM Y

tietokoneavusteinen valmistus computer-aided manufacturing CAM Y
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tietokoneavusteinen valmistusteknologia CAE computer aided engineering Y

tietokoneavusteinen valmistusteknologia computer-aided engineering CAE Y

tietokoneen avulla automatisoitu 

järjestelmä
computer-automated system Y

tietokoneen avulla suoritettu petos computer fraud Y

tietokoneen avulla suoritettu varkaus computer theft Y

tietokoneen käyttäjä computer user Y

tietokoneen käyttö computer operation Y

tietokoneen käyttö computing Y

tietokoneen käyttöön perehtynyt computer-literate Y

tietokoneen luettavissa oleva computer-readable Y

tietokoneen luoma computer-generated Y

tietokoneen matkakäyttö mobile computing Y

tietokoneen näyttö computer display Y

tietokoneen näyttöruutu computer screen Y

tietokoneen oheislaite computer peripheral Y

tietokoneen ostaja computer buyer Y

tietokoneen valvoma computer-controlled Y

tietokoneenkäyttövalmiudet computer literacy Y

tietokonefirma computer company Y

tietokonefobia computer phobia Y

tietokonefobiasta kärsivä computer phobic henkilö, työntekijä ym Y

tietokonefriikki nerd tietokoneiden käytöstä erittäin innostunut henkilö Y

tietokonegrafiikka computer graphics Y

tietokoneharrastaja computer hobbyist Y

tietokoneharrastelija computer hacker Y

tietokonehuligaani computer vandal virusten levittäjä ym Y

tietokonehullu computer freak Y

tietokonehyypiö computer geek Y

tietokonehökötys kludge
monimutkainen, huonosti suunniteltu laite tai 

järjestelmä
Y

tietokoneiden aikakausi computer age Y

tietokoneiden aikakausi computer era Y

tietokoneiden avulla työskentelevä henkilö computerist Y

tietokoneiden jälleenmyyjä computer dealer Y

tietokoneiden käyttäjäkunta computer community Y

tietokoneiden lisälaitteet computer add-ons lisäkortit, muistit ym Y

tietokoneiden valmistaja computer maker Y

tietokoneinsinööri computer engineer Y

tietokoneintegroitu tuotanto CIM computer-integrated manufacturing Y

tietokoneintegroitu tuotanto computer-integrated manufacturing CIM Y

tietokoneintoilija computer buff Y
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tietokoneisiin liittyvä computer-related Y

tietokoneisiin seonnut tyyppi computer junkie Y

tietokoneista innostunut henkilö computer enthusiast Y

tietokoneistaa computerise Y

tietokoneistaa computerize Y

tietokoneistaminen computerisation Y

tietokoneistaminen computerization Am Y

tietokoneistettu toiminto computerised function Olio-ohjelmointi Y

tietokoneistetut arkistot computerized records Y

tietokonejärjestelmä- ja ohjelmapaketti bundled system Y

tietokonejärjestelmän suunnittelu computer system engineering Y

tietokonekanta computer population Y

tietokonekauppa computer store Y

tietokonekeskus computer center Y

tietokonekeskus computer facility Y

tietokonekeskus data centre Y

tietokonekeskus data-processing center Am Y

tietokonekeskus data-processing centre Engl Y

tietokonekirjallisuus computer literature Y

tietokonekokemus computer experience käyttökokemus Y

tietokonekuva computer image Y

tietokoneladonta computer typesetting Y

tietokonelaitetyyppi computer architecture Y

tietokonelaitteet computer equipment Y

tietokonelaitteistosuunnittelija computer architect Y

tietokonelaitteistosuunnittelu computer architecture Y

tietokonelehden toimittaja computer journalist Y

tietokonelehdistö computer press Y

tietokonelehti computer journal Y

tietokonelehti computer magazine Y

tietokoneleiri computer camp Y

tietokonelingvistiikka computational linguistics Y

tietokonelistaus computer printout Y

tietokonemarkkina-analyytikko computer analyst Y

tietokonemessut computer fair Y

tietokonemessut computer trade show Y

tietokonemyyntineuvottelija computer salesman Y

tietokonenauha computer tape Y

tietokoneohjattu computer controlled Y

tietokoneohjattu computer managed Y

tietokoneohjattu computer-controlled Y

tietokoneosasto computer department tavaratalossa Y
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tietokonepeli computer game Y

tietokonepohjainen koulutus computer-based training Y

tietokonepohjainen teollisuuden 

tuotantotekniikka
advanced manufacturing technology Y

tietokone-puhelin -integraatio computer telephone integration Y

tietokonerikollisuus computer crime Y

tietokonerikos computer crime Y

tietokonesabotaasi computer sabotage Y

tietokonesovellusten välinen tiedonsiirto electronic data interchange

EDI tai OVT, tiedon automaattinen siirto 

määrämuotoisina sanomina suoraan sovelluksesta 

toiseen, yleensä toisen organisaation sovellukseen 

edelleen käsiteltäväksi

Y

tietokonesuunnittelija computer designer Y

tietokonesuunnittelu computer design Y

tietokonesuurmyymälä computer superstore Y

tietokoneteollisuus computer industry Y

tietokonetiede computer science Y

tietokonetiede computer-science Y

tietokonetieteilijä computer scientist Y

tietokonetyyppi computer nerd henkilö jonka aika menee tietokoneilla tuhratessa Y

tietokonevahvisteinen computer augmented Y

tietokonevarkaus computer theft Y

tietokonevehkeet computer gear Y

tietokoneverkko computer network Y

tietokonevirtuoosi computer wizard Y

tietokonevirus computer virus
Tietotekniikka: Haittaohjelma, joka leviää kopioitumalla 

muihin ohjelmiin
Y

tietokonevirustartunta computer virus infection Y

tietokooste data aggregate Y

tietokoosteet aggregates relaatiotietokannat Y

tietokortti memory card Y

tietoliikenne communication Y

tietoliikenne communications Y

tietoliikenne data communication Y

tietoliikenne data communications Y

tietoliikenne-elektroniikka telecommunication electronic kasvatustiede Y

tietoliikennekäytäntö communication protocol Y

tietoliikennekäytäntö Novell Netware-

verkolle
internet packet exchange protocol Y

tietoliikennekäytäntö Novell Netware-

verkolle
IPX Y

tietoliikennelaitteet data-communications equipment Y
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tietoliikenneohjelma comm program Y

tietoliikennepalvelin data communications server Y

tietoliikennetekniikka communication theory kasvatustiede Y

tietoliikenneteknologia data-communications technology Y

tietoliikenneverkko data-communication network Y

tietoliikenneväylä tai tietoliikenneyhteys Wideband

Laajakaistainen. Kapasiteetiltaan keskisuuri 

tietoliikenneväylä tai tietoliikenneyhteys. Nopeus on 

tavallisesti välillä 64 kbps (kilobittiä sekunnissa) ja 1544 

Mbps (megabittiä sekunnissa).

Y

tietoliikenneyhteys call Y

tietoliikenneyhteys data-communication link Y

tietolohko block of information Y

tietolohko data block Y

tietolähde data source Y

tietolähdenimi data source name DSN, tietokannat Y

tietolähteet guide to information Y

tietomalli data model Y

tietomääritelmä data definition esitysmuodon Y

tietomäärityslause data definition statement Y

tieto-oikeus information law Y

tieto-olio data object Y

tietoovuokaavio dataflow diagram Y

tietoovuokaavio data-flow diagram Y

tietopaketti data packet
tiedonsiirrossa kerralla siirrettävä bittiryhmä (sisältää 

myös ohjaustiedot)
Y

tietopalvelu information service Y

tietopankki bank Y

tietopankki data bank Y

tietopankki databank Y

tietopetos data fraud Y

tietorakenne data structure Y

tietorakenneohjelmointi data-structured programming Y

tietorakenteet data structures kasvatustiede Y

tietorikos data abuse Y

tietorikos data trespass Y

tietorinnakkainen rakenne SIMD architecture Y

tietoriski data security risk Y

tietoruutu  Data box GEN

tietoryväs data cluster Y

tietosarja data series mm. luku- tai päiväyssarja Y

tietosarja data set Y

tietosisältö data content Y
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tietosisältö data inventory Y

tietosuoja confidentiality Y

tietosuoja data protection Y

tietosuoja data security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y

tietosuoja information security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y

tietosuoja privacy measures Y

tietosuoja privacy protection Y

tietosuojamenettely privacy policy Y

tietosuojarikos data protection crime Y

tietosuojatekniikka privacy enhancing technology Y

tietosuojattu sähköposti privacy enhanced mail PEM Y

tietosuojavaltuutettu privacy commissioner Y

tietosysteemi data (processing) system Y

tietosysteemi data system systeemityö Y

tietotarve information requirements systeemityö Y

tietotarvetutkimus information analysis Y

tietotekniikan ammattihenkilö data processor Y

tietotekniikan perustaidot computer literacy Y

tietotekniikan yleistyminen informatization Y

tietotekniikka information technology IT Y

tietotekniikka IT Y

tietotekniikka teleinformatics Y

Tietotekniikka, IT Information technology Tietotekniikka. Y

tietotekninen työ information engineering IE Y

tietotekniset perusrakenteet information infrastructure Y

tietoteollisuus information industry Y

tietotuote information product Y

tietoturva data security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y

tietoturva information security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y

tietoturva-aukko security flaw
Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen 

heikkous, joka vaarantaa tietoturvan
Y

tietoturva-aukko security hole
Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen 

heikkous, joka vaarantaa tietoturvan
Y

tietoturva-aukko security loophole
Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen 

heikkous, joka vaarantaa tietoturvan
Y

tietoturvakonsultti computer-security consultant Y

tietoturvallisuus data security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y
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tietoturvallisuus information security
Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus
Y

tietoturvallisuus security of information systems Y

Tietoturvallisuus Security
Valvontajärjestelmät, jotka estävät resurssien 

luvattoman käytön.
Y

tietotyypin attribuutti type qualifier Y

tietotyypin muuntaminen casting Y

tietotyypin muuntaminen type conversion Y

tietotyypin nimi type specifier Y

tietotyyppi data type tietoa luokitteleva tyyppi, merkkijono, luku ym Y

tietotyyppi inspection Y

tietotyö information work systeemityö Y

tietotyöläinen knowledge worker Y

tietotyöntekijä information worker Y

tietoura data path tiedonsiirtoväylän bittileveys Y

tietoura data track levyn ura jolle talletetaan tietoa Y

tietovalkama data haven Y

tietovaltainen data-intensive tehtävä, sovellus ym Y

tietovarahakemisto information resources dictionary IRD Y

tietovaranto corporate data organisaation kaikki tietokannat Y

tietovarasto data bank Y

tietovarasto data set Y

tietovarasto data warehouse

Tietokanta tai tietokantakokoelma, johon on kattavasti 

koottu määrämuotoista tietoa organisaation eri 

toiminnoista

Y

tietovarasto databank Y

tietovarasto datamart Y

tietovarasto repository Y

tietovarastointi data warehousing Y

tietovarkaus data theft Y

tietoverkko information network Y

tietoverkko internet

Maailmanlaajuinen yleinen tietoverkko, palveluverkko,  

verkkojen välinen verkko, yhdyskäytävä monen 

paikallisverkon välillä. Avoin tietoverkko, joka 

ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön

Y

tietovirhe data error Y

tietovirta data flow systeemityö Y

tietovirta data stream Y

tietovirta stream
Olio-ohjelmointi, virta on polku tiedon lähteen ja 

kohteen välillä
Y

tietovirta-analyysi data flow analysis Olio-ohjelmointi Y

tietovuo data flow systeemityö Y
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tietovuokaavio data flow diagram systeemityö Y

tietovuokaavio data flowchart Y

tietovuosuoritin data flow processor Y

tietovuoto data seepage Y

tietoväline data carrier Y

tietoväline data medium Y

tietoväline data support Y

tietoväline media Y

tietoväline medium Y

tietovälineen loppu end of medium Y

tietovälineen osan loppu end of volume EOV Y

tietoväylä data bus Y

tietoyhteiskunta information society Y

tietoyhteiskunta knowledge society Y

tietoyhteys data link tiedonsiirtoyhteys Y

tietty veterlig GEN

tietue logical record Y

tietue record
joukko tietokenttiä, joita käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena, esim kortiston kortti
Y

tietue struct Olio-ohjelmointi Y

tietue structure Y

tietue (tietueiden käsittely) / tieto 

(raportissa) 
record GEN

tietueen loppu end of record EOR Y

tietue-erotin record separator RS Y

tietuejoukko recordset Y

tietuelähde record source Y

tietuemerkki record mark Y

tietuepituus record length Y

tietuevyöhyke record band Y

tietämyksen muodostaminen data mining
tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-

seuraussuhteiden perusteella
Y

tietämyksenhallinta knowledge management Y

tietämys knowledge Y

tietämysinsinööri knowledge engineer Y

tietämyskanta knowledge base K-base Y

tietämyskanta knowledgebase Y

tietämystekniikka knowledge engineering Y

tietämystekniikka knowledge technology Y

tietämysteknologia knowledge engineering Y

tihennys condensing Y

tihentäminen condensation Y
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tiheys density levyn ym Y

tiheys pinta-alayksikköä kohti areal density Y

tiheä dense Y

tiheään pakattu dense piirilevy ym Y

tiheään pakattu piirilevy dense circuit board Y

tiili tile ikkunat vierekkäin Y

tiimalasi hourglass Y

tiimalasi-ikoni hourglass icon Y

tiimalasiosoitin hourglass pointer Y

tiirikointi cryptanalysis Y

tiivis compact Y

tiivis dense Y

tiivistelmä summary Y

tiivistetty compressed Y

tiivistetty teksti compressed type matriisikirjoittimessa Y

tiivistetty tiedosto squeezed file Y

tiivistetyn niteen sisältävä tiedosto compressed volume file Y

tiivistyksen purkaminen decompression tiedon Y

tiivistyminen compression Y

tiivistys compact Y

tiivistys kerning Y

tiivistysalgoritmi compression algorithm tiedon Y

tiivistysaste compression rate tiedon Y

tiivistysaste compression ration tiedon- Y

tiivistysohjelma compression program Y

tiivistäminen compacting Y

tiivistäminen compaction Y

tiivistäminen compression tiedon tiivistäminen Y

tiivistäminen condensation Y

tiivistämätön noncompressed tiedosto Y

tiivistämätön nondense Y

tiivistää collapse Y

tiivistää compact järjestää mm. tietokannan uudestaan Y

tiivistää compress Y

tiivistää consolidate Y

tiivistää pack Y

tiivistää squeeze Y

tiiviys compactness Y

tiiviys density levyn ym Y

tikittää tick Y

tila condition Y

tila mode asettaa laiteparametrejä Y
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tila space Y

tila state Olio-ohjelmointi Y

tila status Y

tila / asema  (child status = lapsen asema) status GEN

tila ei riitä insufficient space Y

tila, koti domus gård, hem dom GEN

tila, välilyöntinäppäin space GEN

tilaaja client Y

tilaaja orderer Olio-ohjelmointi Y

tilaaja subscriber Y

tilaajavaihde private branch exchange PBX Y

tila-alue status bar Y

tilaisuus occasion Y

tilakaavio state diagram Olio-ohjelmointi Y

tilakaavio state transition diagram Olio-ohjelmointi Y

tilakenttä statusbar Y

tilamuuttuja state variable Olio-ohjelmointi, olion tiedollinen ominaisuus Y

tilanne occasion Y

tilanne progress Y

tilanne situational Olio-ohjelmointi Y

tilanneilmaisin progress indicator Y

tilanne-indeksi status index projektinhallinta, SI Y

tilannekohtainen avustus context-sensitive help Y

tilannekohtainen valikko context menu Y

tilannesumma flash total Y

tilannetekijä situational factor Olio-ohjelmointi Y

tilannetieto current value data Y

tilannevedos snapshot Y

tilannevedos snapshot table Y

tilanneyhteys context Y

tilanomistaja gårdsegare gårdsägare g GEN

tilanvaraustaulukko FAT file allocation table Y

tilanvaraustaulukko file allocation table FAT Y

tilapäinen accidental Y

tilapäinen temporary temp Y

tilapäinen korjaus fix Y

tilapäisesti par occasion tillfälligtvis p. occ. GEN

tilapäisesti tillfälligt tillfälligt tillf GEN

tilapäisesti tillfälligt GEN
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tilapäiskorjaukset, paikkaukset ja niiden 

asentaminen
Fixes, Patches and installing them 

Ohjelmien toimittajat, vastauksena turvallisuusaukkojen 

(haavoittuvuuden) havaitsemiseen, tarjoavat joukkoa 

tiedostoja, jotka on asennettava tietokonejärjestelmiin. 

Tällaiset tiedostot "korjaavat tilapäisesti" tai 

"paikkaavat" tietokonejärjestelmän tai ohjelmia ja 

poistavat kyseisen turvallisuusaukon. 

Y

tilapäiskorjaus fix Y

tilapäiskysely ad hoc query Y

tilapäistiedosto temporary file TMP tai TEMP Y

tilaraportti status report Olio-ohjelmointi Y

tilarivi status bar Y

tilarivi status line Y

tilasto statistic Y

tilastollinen statistic Y

tilastollinen statistical Y

tilastollinen analyysi statistical analysis

Tilastomatematiikka, mitattujen muuttujan arvojen 

tutkiminen niissä ilmenevän jonkin 

säännönmukaisuuden löytämiseksi

Y

tilastollinen luotettavuusanalyysi STAR Laatujohtaminen Y

tilastollinen luotettavuusanalyysi statistical analysis of reliability Laatujohtaminen Y

tilastollinen tutkimushypoteesi statistical hypothesis
Tilastomatematiikka, kvantitatiiviseen, tilastollisesti 

testattavaan muotoon laadittu hypoteesi
Y

tilastotiede statistic kasvatustiede Y

tilata order Y

tilata subscribe Y

tilaton obesutten obesutten obest. GEN

tilaus order Y

tilaustyönä tehty custom-built Y

tilausvideo video on demand Y

tilavalo status light Y

tilavaraus extent Y

tilaviestit mode messages äänitermi Y

tilavuus volume vol Y

tilavuusalkio voxel Y

tilde merkki tilde accent ~ Y

tili poistettu käytöstä account disabled Y

tili, jonkun puolesta account GEN

tilikausi fiscal year Y

tilintarkastus, tuomion nosto revision revision rev. GEN

tilivelvollisuus accountability Y

tilus, sarka ägolott GEN
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timantti diamond Y

tiputtaa drop Y

titteleittä sine titulo, salvo titulo utan titel, uteslutande av titeln S.T. GEN

titteli prefix prefix to = liittää jnkin alkuun Y

titteli / otsikko (raporteilla 

etusivuvalinnoissa) 
title GEN

Titteli, otsikko Title Selaimessa näkyvä WWW-sivun otsikkotieto. Y

tiukkailmeinen tight-lipped Hymiö:    :-T Y

TLD TLD Toplevel Domainc om net org in Tedu Y

todellinen actual Y

todellinen right Y

todellinen TOSI Y

todellinen virtual Y

todellinen parametri actual parameter Y

todellinen saantiaika effective access time Y

todellinen suoritus actual achievement projektinhallinta, AA Y

todelliset kustannukset actual cost projektinhallinta, AC Y

todenmukaisuus fidelity

Tilastomatematiikka, koetilanteessa ärsykkeenä 

käytetyn korvikkeen yhdenmukaisuus todellisen esineen 

kanssa

Y

todennus authentication Y

todennäköinen likely Y

todennäköinen probable Y

todennäköisesti probably Y

todennäköisyys expectation Tilastomatematiikka Y

todennäköisyys likelihood Y

todennäköisyyslaskenta calculus of prohabilities Y

todentaa verify tarkistaa tiedon oikeellisuus Y

todentaminen authentication

Tietotekniikka: tiedonsiirrossa käytettävä menettely, 

jolla varmistetaan käyttäjän tai laitteen tunnistus tai se, 

että sanoma ei ole muuttunut lähettämisen jälkeen

Y

todentaminen verify onko tehty oikeat asiat Y

todistaja vittne GEN

todistajat testes fadder, faddrar tt GEN

todistaminen vidimatio GEN

todistava demonstrative Y

todistettu jäljennös copia vidimata bevittnad avskrift cop.vid. GEN

todistuksella med attest med betyg m.a. GEN

todistuksen kera med betyg med betyg m.b. GEN

todistuksen kera, todistuksen perusteella cum testimonio med betyg c.t. GEN

todistuksen mukaan enligt attest enligt attest e.att. GEN

todistuksen mukaan cum testimonio GEN
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todistus authority Y

todistus certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y

todistus demonstration Y

todistus attest skriftlig intyg, betyg att GEN

todistus betyg betyg b GEN

todistus betyg betyg bet. GEN

todistus attest GEN

todistus betyg GEN

todistus bevis GEN

todistus testimonium GEN

todistus lukutaidosta lässedel GEN

todistus mukanaan ma GEN

todistus mukanaan mb GEN

todistus mukanaan med attest GEN

todistus mukanaan med betyg GEN

todistus, kirje sedel GEN

todistus, todiste testimonium vittnesbörd, bevis test GEN

todistusaihe indicium GEN

tohtori doctor doktor D GEN

tohtori doctor doktor doct GEN

tohtori doctor doktor dr GEN

toimeenpano execution Y

toimeenpantavissa oleva executable .EXE päätteinen tiedosto on ajettavissa Y

toimeksianto assignment Y

toimeksianto briefing Y

toimeksisaaja contractor Olio-ohjelmointi Y

toimenpide action Olio-ohjelmointi Y

toimenpide measure jakaa objektin annetun mittaisiin osiin Y

toimenpide operation Y

toimenpide action GEN

toimeton inactive Y

toimi action Y

toimi operation Y

toimi- intelligent Y

toimi- smart Y

toimi, työ, tehtävä värf GEN

toimi, työ, tehtävä värv GEN

toimia behave Y

toimia execute Y
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toimia function Y

toimia move Y

toimia operate Y

toimia huonosti malfunction Y

toimia uudelleen re-execute Y

toimiala industry Y

toimialue domain
verkkotermi, verkon hallinnallinen serverin ja 

työasemien joukko
Y

toimija actor Olio-ohjelmointi Y

toimikieli data processing language Y

toimikieli executable language Y

toimikortti chip card Y

toimikortti processor card Y

toimikortti smart card Y

toimilomake intelligent form Y

toiminnallinen dynamic ajan ja tilanteen mukaan tai jatkuvasti muuttuva Y

toiminnallinen functional Y

toiminnallinen ominaisuus functional property Olio-ohjelmointi Y

toiminnallinen testaus functional testing Y

toiminnallinen yksikkö functional unit Olio-ohjelmointi Y

toiminnallisuus functionality Y

toiminnassa oleva active Y

toiminnassapitotoimet housekeeping Y

toiminta action Y

toiminta activity Y

toiminta function Y

toiminta operation laitteen Y

toiminta procedure Y

toiminta-aika uptime tietokone on käytössä Y

toiminta-ala business area Y

toimintahäiriö crash Y

toimintahäiriö malfunction Y

toimintakaavio activity diagram Olio-ohjelmointi, kuvaa käyttötapauksen työnkulkua Y

toimintakelpoinen levyasema valid drive Y

toimintakoodi op code Y

toimintamalli functional model Olio-ohjelmointi Y

toimintanopeus operating speed laitteen Y

toimintaohje directive Y

toimintaperiaate policy systeemityö Y

toimintaperiaate principle Y

toimintataajuus operating frequency Y

toimintatapa mode Y
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toimintatila operation mode Y

toimintatutkimus action research

Tilastomatematiikka, tilanne, jossa tutkija tilapäisesti 

liittyy kohdeyhteisöön ja teoreettisen tietonsa avulla 

auttaa yhteisöä ratkaisemaan ongelmia

Y

toimintatutkimus activity analysis Y

toimintavalo in-use light Y

toimintavarmuus reliability
atk:ssa tarkoittaa sitä, että tallennettu tieto on 

saatavissa myöhemmin
Y

toimintayksikkö functional organization Y

toimintayksikkö functional unit Y

toimintayksikkö processing unit Y

toimintaympäristö context Y

toiminto action Y

toiminto activity Y

toiminto facility Y

toiminto feature ohjelman Y

toiminto function Olio-ohjelmointi Y

toiminto method

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion 

sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden 

kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

Y

toimintokieli procedural language Y

toimintokoodi opcode Y

toimintonäppäin function key funktionäppäin Y

toimintopalkko action bar Y

toimintosarja procedure Y

toimintosarjan näkymä procedure view Ohjelmointi Y

toimintosisältö activity content Y

toimintosisältö activity inventory Y

toimipuhelin smart phone Y

toimisto office Y

toimistoautomaatio office automatio Y

toimistoautomaatio office automation Y

toimistojärjestelmä office system Y

toimisto-ohjelmisto kokoelma office suite Y

toimistotekniikka office technology Y

toimistotietokone office computer Y

toimitettu palsta moderated newsgroup Y

toimitin editor ed. Y

toimitinohjelma text editor Y

toimittaa compile Y

toimittaa deliver tavara Y

toimittaa dispatch Y
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toimittaa edit Y

toimittaa execute Y

toimittaa provide Y

toimittaja editor ed. Y

toimittaja supplier tavaran tai palvelun Y

toimittaja vendor Y

toimittajan valinta supplier selection Olio-ohjelmointi Y

toimittajastandardi proprietary standard Y

toimittajastandardi vendor standard Y

toimittamaton palsta unmoderated newsgroup Y

toimittaminen delivery tavaran Y

toimituksen valinta editor's choice Y

toimitus delivery tavara- Y

toimitus operation Y

toimitus transaction Y

toimituskelpoinen deliverable Y

toimitusketjun hallinta supply chain management SCM Y

toimituskoodi operation code Y

toimitusvalmis deliverable Y

toimiva active Y

toimiva functional Y

toimiva osoite effective address Y

toimiverkko intelligent network IN Y

toimivuus functionality ohjelman Y

toinen alternative ALT -näppäin, vaihtaa tasoa Y

toinen other muu Y

toinen second Y

toinen second GEN

toinen arvo vota secunda GEN

toinen kirkko 2. kyrka andra kyrkan 2:k GEN

toinen normaalimuoto second normal form 2NF, relaatiotietokannat Y

toinen, vielä, lisää another GEN

tointua recover poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista Y

toipua recover poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista Y

toisaalta on the other hand OTOH Y

toisarvoinen accidental Y

toisarvoinen secondary Y

toiseksi pro secundo för det andra p.s. GEN

toiseksi pro secundo för det andra 2o, 2:o GEN

toisella nimellä alias Y

toisenlainen different Y

toisin sanoen in other words IOW Y
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toisinnuksen tuntumattomuus replication transparency Y

toisinnus replication Y

toisintaa replicate Y

toisintaa reproduce Y

toisintava verkkopaikka mirror site verkkopaikan fyysinen kopio Y

toisinto version Y

toisio- secondary Y

toisioasema secondary station Y

toisiohakemisto secondary index Y

toisiokanta mirror database Y

toisiopalvelin mirror server Y

toisioyksikkö secondary unit Y

toisistaan riippumatta independently Y

toissijainen secondary Y

toissijainen välimuisti secondary cache Y

toista repeat toistofunktio Y

toistaa echo näyttää komentojonon käskyt näytöllä Y

toistaa repeat toistofunktio Y

toistaa samanlaisena echo Y

toistaiseksi ad interim tills vidare a.i. GEN

toistaiseksi ad interim GEN

toistaminen repetition Y

toistamiseen varoitettu återvarnad GEN

toistava näppäin repeating key Y

toistettavuus reliability

kasvatustiede, tilastomatematiikka, ilmoittaa, onko 

käsitteen määritelmä ja mittausmenetelmä onnistuttu 

määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai 

mittaaminen antaa aina saman tuloksen

Y

toistettavuus repeatability

Tilastomatematiikka, ilmoittaa, onko käsitteen 

määritelmä ja mittausmenetelmä onnistuttu 

määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai 

mittaaminen antaa aina saman tuloksen

Y

toistin hub

lähiverkon aktiivilaite, joka yhdistää työasemat ja 

palvelimet toisiinsa, tähtimäisen verkon fyysinen 

päätelaitteiden kytkentälaite

Y

toistin repeater
vahvitsaa verkon signaalia, väylätyyppisen verkon 

fyysinen päätelaitteiden kytkentälaite
Y

toisto loop äänenkäsittely, ääninäytteen jatkuva toistaminen Y

toisto repetition Y

toistoharjoitus drill harjoite Y

toistokelpoinen repeatable Y

toistokäsittely reworking Y
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toistolaite repeater Y

toistonopeus repeat rate Y

toistonäppäin redo key Y

toistonäppäin repeat key Y

toistoviipymä delay until repeat Y

toistoviipymä repeat delay Y

toistoviive repeat delay Y

toistua echo Y

toistuva recursive Y

toistuva avain duplicate key Y

toistuva rivi duplicate row Y

toistuva tehtävä recurring task projektinhallinta Y

toistuvasti esitetty kysymys frequently asked question FAQ Y

Token Ring Token Ring LANprotokollastandardirEngasverkkoi hIn Y

toleranssi tolerance Y

tomu, maalliset jäännökset stoft GEN

torjua prevent Y

torni tower Y

tornikotelo tower Y

tornimalli tower model Y

torppa torp torp tp GEN

torppari torpare torpare t GEN

torppari torpare torpare tp GEN

tosi TOSI totuusarvo Y

tosiaika real time Y

tosiaikainen on line Y

tosiaikainen online tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva Y

tosiaikainen real time Y

tosiaikainen jäsentävä käsittely online analytical processing OLAP, relaatiotietokannat Y

tosiaikajärjestelmä real time system Y

tosiaikakäsittely real time processing Y

tosiasia fact Y

tosiasiallinen actual Y

tosiasiallinen de facto Y

tosiasiassa de facto Y

tosielämässä in real life IRL Y

tosiseikat data käsiteltävässä muodossa oleva tieto Y

tosiseikka fact Y

tosite document Y

toteen näyttäminen demonstration Y

toteutettavissa oleva feasible järjestelmä ym Y

toteutettavuusselvitys feasibility study Y
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toteuttaa execute Y

toteuttaa implement Y

toteuttaa realize Y

toteuttaa ominaisuus implement a feature Y

toteuttaja actor Olio-ohjelmointi Y

toteuttaminen realization Y

toteutuksesta riippumaton implementation-independent ominaisuus Y

toteutuksesta riippuva implementation-dependent ominaisuus Y

toteutus execution Y

toteutus implementation Olio-ohjelmointi, tapa jolla palvelu on toteutettu Y

toteutuserä increment Olio-ohjelmointi Y

toteutuva luokka concrete class
Olio-ohjelmointi, luokka, jolla voi olla välittömiä 

ilmentymiä
Y

tottumus custom Y

totuusarvo truth value Y

traktoriveto tractor feed matriisikirjoittimet Y

transaktiokäsittely transaction processing Y

transistori transistor vahvistin- tai kytkilaite Y

translitteroida transliterate muuntaa tekstiä kirjainjärjestelmästä toiseen Y

transponointi transpose äänenkäsittely, äänen korkeuden muutos Y

treema diaeresis ¨ diakriittinen merkki Y

treema dieresis
¨ diakriittinen merkki, esimerkiksi Ä kirjaimen päällä 

olevat pisteet
Y

treema umlaut accent
diakriittinen merkki, esimerkiksi Ä kirjaimen päällä 

olevat pisteet
Y

troijalainen Trojan
Hyödyllinen tai harmiton tai sellaiseksi naamioitu 

ohjelma, johon on piilotettu haittaohjelma
Y

troijalainen Trojan horse
Hyödyllinen tai harmiton tai sellaiseksi naamioitu 

ohjelma, johon on piilotettu haittaohjelma
Y

Troijan hevonen Trojan Horse 

Ohjelma, joka kantaa sisällään välinettä, jolla ohjelman 

tekijä saa pääsyn järjestelmään, jossa ohjelmaa 

käytetään. 

Y

Troijan hevonen, troijalainen Troyan horse

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti tekee muuta kuin sen 

väitetään tekevän, ja joka on tehty ilkivaltaisessa 

tarkoituksessa. Vrt. virus.

Y

troijanhevonen Trojan
Hyödyllinen tai harmiton tai sellaiseksi naamioitu 

ohjelma, johon on piilotettu haittaohjelma
Y

troijanhevonen Trojan horse
Hyödyllinen tai harmiton tai sellaiseksi naamioitu 

ohjelma, johon on piilotettu haittaohjelma
Y
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TRUECOLOR TRUECOLOR

24-bittinen grafiikkatila/kuva, jossa on 16,7 miljoonaa 

värisävyä (3 tavua/kuvapiste). Värisävyjen määrän 

katsotaan olevan niin suuri, että kuva vastaa täysin 

luonnollista kuvaa. 

Y

TRUETYPE TRUETYPE
MicroSoftin kehittämä skaalattavien fonttien tekniikka, 

joka on mukana Windows-käyttöjärjestelmässä. 
Y

Tt terabyte TB = teratavu = 1 048 576 Mt Y

TTP TTP

FileT ransfer Protocol 

Internetissdyleisestikaytettytiedostojen 

Särronprotokotla

Y

tuhat jaksoa kilocycle kc Y

tuhat merkkiä kilocharacter kc Y

tuhat miljardia trillion Y

tuhaterotin thousands separator Suomessa välilyönti on tuhaterotin Y

tuho extermination Y

tuho, onnettomuus ofärd GEN

tuhoaja destructor
Olio-ohjelmointi, olion palvelu, joka on luokassa 

määritelty ja se  vapauttaa olion varaamat resurssit
Y

tuhoaminen extermination Y

tuhoamisoperaatio kill Y

tuhoava luku destructive read Y

tuhoisa fatal Y

tuholaisohjelma rogue program Y

tuhota break Y

tuhota crack Y

tuhota delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

tuhota destroy Y

tuhota disable Y

tuhota exterminate Y

tuhota kill tiedosto ym Y

tuhota to delete poistaa tiedostoja tai merkkejä Y

tuhota trash tiedosto ym Y

tuhota undo peruu edellisen toiminnon Y

tuhota tiedosto kill a file Y

tuhria smear Y

tukea favor Y

tukea support Y

tukea käyttäjiä support users Y

tukea laitetta support a device Y

tukee sustain Y

tukehdus kväfning GEN

tukehtunut kvävd GEN
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tukeminen maintenance Y

tukeva solid Y

tuki comfort Y

tuki support Y

tuki kädestä pitäen handholding Y

tukiasema base station Y

tukihenkilö support person Y

tukihenkilöstö support staff Y

tukikeskus help desk Y

tukikeskus infocenter Y

tukikeskus information center Y

tukikeskus Help Desk 
Tukiyksikkö, jonka puoleen voidaan kääntyä avun 

saamiseksi tietokone- tai tietoliikenneongelmaan. 
Y

tukimuisti backing storage Y

tukiohjelmisto support Y

tukipalvelu hotline service Y

tukipalvelu support service systeemityö Y

Tukipalvelu Internetin käyttäjille HelpDesk Tukipalvelu Internetin käyttäjille. Y

tukkuri körsnär GEN

tulevaisuus future Y

tuli, muutti sisään (seurakuntaan) accessit kom, inflyttade (till församlingen) acc GEN

tuli, muutti sisään (seurakuntaan) accessit kom, inflyttade (till församlingen) acces GEN

tulisi, pitäisi shall/should GEN

tulkinta interpretation Y

tulkinta rendering rakentaminen pohjarappaus Y

tulkinta, rangaistus räfst GEN

tulkintaohjelma interpreter
ohjelman suorituksen aikana lähdekielistä koodia rivi 

kerrallaan tulkitseva ja suorittava ohjelma
Y

tulkita decode Y

tulkita interpret kääntää ohjelmakoodia rivi kerrallaan Y

tulkita read Y

tulkita translate Y

tulkitseva ohjelma interpreted program Y

tulkitseva ohjelma interpretive program
lähdekielistä koodia rivi kerrallaan tulkitseva ja 

suorittava ohjelma
Y

tulkittu ohjelma interpreted program Y

tulkkaus translation Tietoliikenne Y

tulkki interpreter
ohjelman suorituksen aikana lähdekielistä koodia rivi 

kerrallaan tulkitseva ja suorittava ohjelma
Y

tulkkikieli interpreter language ohjelmointikieli Y

tulla esiin appear Y

tulla näkyviin appear Y
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tulli custom Y

tulli, vero vectigal GEN

tullimylly, veromylly tullqvarn GEN

tullivirasto tullstat GEN

tulo admission Y

tulo product Y

tulo- ja menoarvio budget Y

tulokas newbie Y

tulokkaat newbies Y

tulokohta entry point Y

tuloliitäntä input Y

tulolokero inbox Y

tulolokero in-tray Y

tulos deliverable Y

tulos product tulo Y

tulos result Y

tulos- object Y

tulosjoukko dynaset Y

tuloskenttä output field Y

tuloskieli object language Y

tuloskieli target language Y

tulosmoduli object module Y

tulosohjelma object program Y

tulosohjelma target program Y

tulospuskuri input buffer verkkotermi Y

tulossa lähipäivinä real soon now RSN Y

tulosta Print GEN

tulosta oletushakemisto print working directory Y

tulosta oletushakemisto pwd Y

tulostaa output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

tulostaa plot Y

tulostaa print Y

tulostaa put Y

tulostaa write Y

tulostaminen output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

tuloste output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

tuloste print Y

tuloste printout Y

tulostettavissa printable Y

tulostettavissa oleva merkki printable character Y

tulostevirta output stream
Olio-ohjelmointi, mahdollistaa tiedon kirjoittamisen 

kohteeseen
Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 451 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

tulostiedosto object file Y

tulostin output device Y

tulostin printer Y

tulostin Printer GEN

tulostuksenhallinta print manager Y

tulostumaton nonprinting Y

tulostus output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

tulostus oikeassa paperijärjestyksessä collated output Y

tulostusalue print area Y

tulostusasema print server Y

tulostusikkuna printbox Y

tulostusjono print queue Y

tulostusjono spool tausta-ajo Y

tulostuskanava output channel Y

tulostuskohde print destination Y

tulostuslaite output device Y

tulostusotsikot print titles Y

tulostuspalvelija print manager Y

tulostuspalvelin output server Y

tulostuspalvelin print server Y

tulostuspuskuri output buffer Y

tulostustiedosto print file
kirjoitintulostustiedosto joka on luotu myöhempään 

tulostamiseen
Y

tulostustieto output data Y

tulppa plug Y

tulva flooding verkkotermi Y

tulva floods Y

tummennus darken piirtotyökalu Y

tummentaa darken Y

tummuus intensity Y

tunkea push Y

tunkea squeeze Y

tunkeutua break Y

tunkeutua infiltrate tietoliikenneyhteyden kautta tietokoneeseen Y

tunkeutua tietokoneeseen infiltrate a computer tietoliikenneyhteyden kautta Y

tunkeutuminen intrusion Y

tunkeutuminen penetration Y

tunnelma tone Y

tunnelointi tunneling Tietoliikenne Y

Tunnelointi, tunneli Tunnel Ks. SSH-tunnelointi. Y

tunnetaan myös nimellä also known as aka Y

tunnettu famous Y
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tunnistaa detect virhe Y

tunnistaa identify Y

tunnistaa recognize Y

tunnistamaton Unrecognized GEN

tunnistamaton sovellusvirhe unrecoverable application error Y

tunnistava adaptive verkkotermi Y

tunniste identification
ID, merkkijono, joka yksiselitteisesti määrää tietyn 

kohteen, yksilön.
Y

tunniste identifier ID henkilöllisyyden osoittava Y

tunniste identify ID henkilöllisyyden osoittava Y

tunniste identity

ID, henkilöllisyyden osoittava, Olio-ohjelmointi, 

erityispiirre, jonka perusteella olio pystytään 

erottamaan toisesta oliosta

Y

tunnisteiden levitysprotokolla Label Distribution Protocol Tietoliikenne Y

Tunnistekytkentäinen reititin Label Switch Router Tietoliikenne Y

tunnistin sensor
Laite joka antaa kohteen tilaa tai tapahtumia kuvaavaa 

dataa tietokoneelle
Y

tunnistus detect Y

tunnistus identification Y

tunnistus recognition Y

tunnistuskortti identification card Y

tunnus ID Y

tunnus identification ID, käyttäjän Y

tunnus identifier ID henkilöllisyyden osoittava Y

tunnus key Y

tunnus label Y

tunnus sign Y

tunnus symbol Y

tunnuskuva symbol Y

tunnusmerkki vidermäle GEN

tunnussana lockword Y

tunnussana password Y

TUNNUSSANA, SALASANA password

Lähiverkkojen ja modeemien välityksellä toisiinsa 

yhteydessä olevat tietokoneet käyttävät usein 

salasanaa, jonka avulla estetään järjestelmän luvaton 

käyttö. Salasanaa voidaan myös käyttää esimerkiksi 

yksittäisten tiedostoja salaamiseen niin, että tiedostoa 

ei pysty käyttämään ilman salasanaa. 

Y

tunnustaa acknowledge Y

tunnustaminen acknowledgement Y

tunnustanut isyyden bekänt på bekänt på bek på GEN

tunnustella finger Y
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tuntea sense Y

tuntematon unknown Y

tuntematon okänd okänd ok GEN

tuntematon ignotus GEN

tuntematon okänd GEN

tuntematon lastentauti okänd barnsjukdom okänd barnsjukdom ok bsj GEN

tuntematon sairaus okänd sjukdom okänd sjukdom o.k.s. GEN

tuntematon sairaus okänd sjukdom okänd sjukdom ok sj GEN

tunteminen recognition Y

tunti hour hrs Y

tunti, hetki hora timme, stund h GEN

tuntomerkit descriptions Y

tuntomerkki attrib Y

tuntomerkki description Y

tuntomerkki marker Y

tuntomerkki sentinel Y

tuntomerkki tag Y

tuntu feel Y

tuntumaton transparent Y

tunturilappalainen fjällapp fjällapp fj.l. GEN

tunturilappalainen fjällapp fjällapp fjäll l. GEN

tuo esiin unhide Y

tuo eteen bring to front Y

tuo eteenpäin bring forward Y

tuoda import Y

tuoda to import Y

tuoda esiin highlight Y

tuoda esiin, näyttää, osoittaa framte framvisa fr GEN

tuoda markkinoille launch tuote Y

tuokiokuva snapshot Y

tuomiokapituli konsistorium GEN

tuomiokapituli senatus GEN

tuomiokirja dombok dombok db GEN

tuomiokunta domsaga GEN

tuomiorovasti archipraepositus domprost a.praep. GEN

tuomiorovasti archipraepositus domprost archipr. GEN

tuomiorovasti archipraepositus domprost
archiprae

p.
GEN

tuomiorovasti archipraepositus domprost
archiprae

pos.
GEN

tuomiorovasti, rovasti praepositus domprost, prost pr GEN

tuomiorovasti, rovasti praepositus domprost, prost praep GEN
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tuomiorovastin apulainen adjunctus archipraepositi domprostsadjunkt

adj.a.prae

p./adj.arc

hipr./adj.a

rchipraep.

/adj.archi

praepos.

GEN

tuomiorovastin apulainen adjunctus archipraepositi domprostsadjunkt
archipr.ad

j.
GEN

tuomiorovastin apulainen adjunctus archipraepositi domprostsadjunkt
archipr.ad

junct.
GEN

tuomiorovastin apulainen adjunctus archipraepositi domprostsadjunkt
archiprae

pos.adj.
GEN

tuomita find lak Y

tuomita syylliseksi, sakottaa sakfällä GEN

tuonti import Y

tuontisuodatin import filter toisen ohjelman luomien tiedostojen muunnossuodatin Y

tuontitiedosto import file Y

tuore new Y

tuotannollinen tehdasautomaatio factory-floor automation Y

tuotanto output Y

tuotanto production Y

tuotantoajo production run Y

tuotantoindeksi production index Y

tuotantolaitos factory Y

tuotanto-ohjelma processing program Y

tuote item Y

tuote produce Y

tuote product Y

tuote specialty Y

tuotehakemisto product catalog Y

tuotekehitys development Y

tuotekehitys product development Laatujohtaminen Y

tuotetuki product support Y

tuotevaihto competitive upgrade päivitys kilpailevaan tuotteeseen Y

tuotevastuu product liability Y

tuotos deliverable Olio-ohjelmointi Y

tuotos output Y

tuottaa generate koodia Y

tuottaa produce Y

tuottaa realize Y

tuottaa koodia generate code Y
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tuottaja generator ohjelmointi Y

tuottaja producer Y

tuottajaolio producer Olio-ohjelmointi Y

tuottaminen generation koodin ym Y

tuottavuus productivity kasvatustiede Y

tuotteen valmistettavuus design for manufacturability Y

tuottoisa profitable Y

tuottokielioppi generative grammar Y

tupakoitsija smoker Hymiö:     :-i tai :-Q Y

tupakoitsija hymyilee smoker smiling Hymiö:    :-j Y

tuplaklikkaus double click
hiiren painiketta painetaan nopeasti kaksi kertaa 

peräkkäin
Y

tuplapainallus double-click hiiren painikkeen nopea painallus kahdesti Y

tuplaympyrä donut Y

tuplaympyrä doughnut Y

tuputus push Y

turha redundant Y

turkulainen aboensis åbobo Ab GEN

turva protection Y

turva- security Y

turvakirja legdebref GEN

turvakoti räddningsanstalt GEN

turvallisuuden hallinta security management verkkotermi Y

turvallisuus security Y

turvallisuusmanageri security manager

Olio-ohjelmointi, turvallisuusmanageri ei päästä Java-

appletteja käsiksi käyttäjän tietokoneen 

tiedostojärjestelmään tai siellä oleviin ohjelmiin

Y

turvallisuuspolitiikka Security Policy 

Organisaatiot laativat turvallisuuspolitiikan 

käsitelläkseen turvakysymyksiä ohjeiden ja kieltojen 

muodossa. Nämä suuntaviivat ja säännöt käyttäjille 

koskevat fyysistä turvallisuutta, 

tietoaineistoturvallisuutta, tietoturvallisuutta ja sisältöä 

(esim. säännöt, jotka sanovat, että ei pitäisi käydä 

sivustoissa, joiden sisältö on seksuaalinen, ja että 

tekijänoikeuksia on kunnioitettava imuroitaessa 

ohjelmia, jne.). 

Y

turvalupa lejd, legd lejd l GEN

turvalupa legd GEN
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turvaominaisuudet Security Features 

Tämä ovat ominaisuuksia, jotka tarjoavat suojaa tai 

antavat peruskäyttäjille ja hallinnoijille mahdollisuuden 

arvioida järjestelmän turvallisuutta esimerkiksi 

tarkastamalla muodostuneen aineiston perusteella, 

esiintyykö virheitä tai epäsäännöllisyyksiä. 

Y

turvapalvelin security server Y

turvata secure Y

turvatalletus escrow Y

turvatarkastus security checking Y

turvaus security Y

tussi piirrin India ink drawing Y

tutkain scanner kuvan- ja tekstinlukija Y

tutkata scan Y

tutkia check Y

tutkia examine Y

tutkia interrogate Y

tutkia investigate Y

tutkielma paper Y

tutkija  (tämä on siis sukutiedoston tekijä) Compiler GEN

tutkimus analysis Y

tutkimus enquiry Y

tutkimus inquiry Y

tutkimus research Y

tutkimus study Y

tutkimus ja kehitystyö research and development Laatujohtaminen Y

tutkimusetiikka ethics of research Tilastomatematiikka Y

tutkimuskäräjät räfsteting GEN

tutkimusloki research log GEN

tutkimusmatkailija explorer Y

tutkimusmuisto research notes GEN

tutkimusperinne paradigm

Tilastomatematiikka, ryhmä tutkimuksia, joilla on 

jossakin määrin yhteinen näkökulma 

tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden 

tulokset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi

Y

tutkimusvilppi faking Tilastomatematiikka Y

tuuhea bushy Y

tuuheat kulmakarvat bushy eyebrows Hymiö:    |: -) Y

tuuletin fan Y

tuuletinjäähdytteinen fan-cooled laite Y

tuuletinta käyttämätön fanless työasema Y

tuulettimen suojaristikko fan guard Y
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tuulimylly väderqvarn GEN

tuuma inch in = 2,54 cm Y

tuumaa  inches GEN

tuuman tuhannesosa mil Y

tv-sovitin set-top box

Analogisen televisiovastaanottimen lisälaite, jonka 

avulla voidaan ottaa vastaan lähetyksiä, jotka vaativat 

signaalin muuntamista, koodauksen purkamista tai 

kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

Y

TV-tekstipalvelu broadcast videotext Y

TV-tekstipalvelu teletext Y

tyhjennä clear Y

tyhjennä , selvittää (map-sana) clear GEN

tyhjennä roskakori empty recycle bin Y

tyhjennä, poista purge GEN

tyhjentää clear Y

tyhjentää empty kenttä, puskuri ym Y

tyhjentää erase Y

tyhjentää flush puskuri ym Y

tyhjentää unpack Y

tyhjentää kuvaruudun clear screen  CLS Y

tyhjentää kätkömuisti flush a cache Y

tyhjentää puskuri flush a buffer Y

tyhjä blank Y

tyhjä dummy Y

tyhjä empty kenttä, puskuri ym Y

tyhjä hollow neliö ym Y

tyhjä null tuntematon arvo, jota ei ole vielä määritelty Y

tyhjä void Y

tyhjä kenttä blank field Y

tyhjä lause dummy statement Y

tyhjä näppäin dummy key Y

tyhjä tila blank Y

tyhjäarvo null tuntematon arvo, jota ei ole vielä määritelty Y

tyhjäarvo null value
merkintä siitä, että arvo ei ole tiedossa tai sitä ei ole 

olemassa
Y

tyhjäarvon salliva nullable Y

tyhjäkäyntiaika free slack projektinhallinta Y

tyhjäkäyntiaika idle time Y

tyhjäkäyntitila idling laitteen tai ohjelman Y

tyhjäkäyntitilassa oleva ohjelma idling program Y

tyhjälause null statement Y

tyhjämerkki blank Y
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tyhjämerkki blank character Y

tyhjämerkki space character Y

tyhjätila space Y

tyhjätä blank Y

tyhjätä blank out Y

tyhjätä clear Y

tyhjätä fill with blanks Y

tyhjätä reset Y

tyhjäys nullify Y

tyhjäys set null tietokannat, tyhjäyssääntö Y

tyhjäyssääntö nullifying rule Y

tyhmä kysymys dump question Hymiö:    <:-) Y

tyhmä pääte dumb terminal Y

tynnyri (tilavuusmitta) tunna (rymdmått) t GEN

tynnyri (tilavuusmitta) tunna (rymdmått) tna GEN

tynnyrimäisyys barreling Y

tynnyriä (tilavuusmitta) tunnor (rymdmått) tr, t:r GEN

Typo Kirjoitusvirhe Kirjoitusvirhe. Y

tyttö flicka fl GEN

tyttö flicka GEN

tyttö fänta GEN

tyttölapsi flicka pijgeb GEN

tyttönimi maiden name GEN

tytär dotter d GEN

tytär dotter dot GEN

tytär dotter dotr GEN

tytär dotter dr GEN

tytär filia dotter f GEN

tytärkortti daughter board korttiin lisättävä pienempi lisäkortti Y

tytärkortti daughterboard korttiin lisättävä pienempi lisäkortti Y

tytärkortti daughtercard korttiin lisättävä pienempi lisäkortti Y

tytärpuoli styvdotter Std, st:d GEN

tytärpuoli styvdotter stdr GEN

tytärtaulukko child table Y

tyven smooth Y

tyyli style Y

tyyli tone Y

tyyliarkki style sheet Y

tyyliarkki stylesheet Y

tyylikäs elegant Y

tyylikäs ratkaisu elegant solution Y

tyyliopas style guide Y
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tyylittely stylize Y

tyypillinen typical Y

tyypin mukaan by type Y

tyyppi design Y

tyyppi format tiedontallennus Y

tyyppi standard std Y

tyyppi type Olio-ohjelmointi Y

tyyppimuunnos cast
Olio-ohjelmointi, tyyppimuunnos, jossa olion tai 

lausekkeen tyyppi vaihdetaan toiseksi
Y

tyyppimuunnos conversion
Olio-ohjelmointi, tyyppimuunnos, jossa olion tai 

lausekkeen tyyppi vaihdetaan toiseksi
Y

tyyppimuunnos type conversion Y

työ job Y

työ task Y

työ work Y

työ, ponnistus, synnytys labor GEN

työalue work area Y

työalue work space Y

työalue working area Y

työalue working space Y

työalue working storage Y

työalue workspace Y

työalue muistissa working storage Y

työarkki worksheet Y

Työasema workstation, work station

Alunperin työasemalla tarkoitettiin lähinnä teknisiin 

suunnittelutehtäviin tehtyjä, yhden henkilön käyttöön 

tarkoitettuja unix-koneita, joihin oli suoraan liitetty 

näyttö, näppäimistö ja hiiri. Niiltä myös edellytettiin 

riittävää suorituskykyä ja niissä oli tyypillisesti graafinen 

käyttöliittymä. Nykyisin työasemana voidaan pitää 

kaikkia mikrotietokoneita ja unix-koneita, jotka eivät 

toimi palvelimina. Myös X-päätteet ovat työasemia. 

Myös tavallisia päätteitä kutsutaan joskus työasemiksi. 

Y

työhakemisto current directory Y

työhakemisto working directory Y

työhuone shop Y

työkalu implement Y

työkalu tool Y

työkalulaatikko tool kit Y

työkalulaatikko toolbox Y

työkalulaatikko toolkit Y
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työkaluohjelma tool program Y

työkaluohjelma utility ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide Y

työkaluohjelmisto toolkit Y

työkalupakki toolbox Y

työkalupakki toolkit Y

työkalupalkki toolbar

Graafisessa käyttöliittymässä käytettävä elementti, 

johon on koottu ohjelman eri toimintoja vastaavia 

painikkeita

Y

työkalurivi toolbar

Graafisessa käyttöliittymässä käytettävä elementti, 

johon on koottu ohjelman eri toimintoja vastaavia 

painikkeita

Y

työkalurivi button bar GEN

työkalurivi toolbar GEN

työkaluruutu toolbox Y

työkaluryhmä tool box Y

työkalusto finder
Macintosh käyttöjärjestelmän osa joka hallitsee 

työpöytää ja sovelluksia
Y

työkalut tools Y

työkalut tools GEN

työkaluvihje tooltip Y

työkirja workbook Excel Y

työmuisti DRAM
Luku/kirjoitusmuisti, tieto häviää kun virta katkaistaan. 

Dynaaminen RAM-muisti.
Y

työmuisti RAM
luku/kirjoitusmuisti, nopea, luettava ja kirjoitettava 

puolijohdemuisti.
Y

työmuisti random access memory RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti Y

työmuisti read-access memory luku/kirjoitusmuisti Y

työmuisti scratch pad storage nopea väliaikainen työmuisti Y

työmuisti SRAM
luku/kirjoitusmuisti, tieto häviää, kun virta katkaistaan, 

kalliimpaa kuin DRAM
Y

työmuisti Static Random Access Memory
luku/kirjoitusmuisti, tieto häviää, kun virta katkaistaan, 

kalliimpaa kuin DRAM
Y

työn kuvaus job comment Y

työn kuvaus work descriptions Olio-ohjelmointi Y

työn laajentaminen job enlargement Y

työn loppu end of job EOJ Y

työn ominaisuudet job properties Y

työn sisältö job content Y

työn tila job status Y

työnhallintakieli job control language JCL Y

Työnkulku workflow
Työnkulun avulla voidaan mallintaa kohteen elinkaarta 

reaalimaailman prosessia vastaavasti. 
Y
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työnkulkukaavio process flowchart Y

työnohjauskieli job control language JCL Y

työnohjauslause job control statement Y

työntutkimus methods engineering Y

työntutkimus work studies Y

työntää push Y

työntää sisään insert levyke ym Y

työpaikka shop Y

työpaikka workplace Y

työpiirustus working drawing Y

työpiste working position Y

työpiste workplace Y

työpohja worksheet Y

työpöydän hallinta desktop manager Y

työpöytä desk Y

työpöytä desktop
työpöytä, jolla näet mm kansioita, roskakorin ja 

tiedostoikoneja
Y

työpöytä workplace Y

työrutiini work routine Y

työryhmä workgroup Y

työryhmäkerros distribution layer verkkotermi Y

työryhmäohjelma groupware Y

työryhmäohjelmisto groupware Y

työryhmäohjelmisto groupware program systeemityö Y

TYÖRYHMÄ-WINDOWS WINDOWS FOR WORKGROUPS

Windowsin versio, jossa on mukana tuki lähiverkoille 

niin, että jokainen Windows-työasema voi toimia sekä 

palvelimena että työasemana yhtä aikaa. Palvelimena 

toimiminen edellyttää vähintään 386-tason mikroa. 

Windows for Workgroups sisältää verkon ohjaimet niin, 

ettei verkottamiseksi tarvita muuta kuin verkkokortti. 

Y

työselitys specification Y

työstömuoto revisable form Y

työtapa mode Y

työtaso virtual desktop Y

työtaulu temporary table Y

työtavan tarkastelu work practise view Olio-ohjelmointi Y

työteho effort Y

työtiedosto work file Y

työtila work space Y

työtila workspace MDI sovelluksen pääikkuna Y

työtodistus arbetsbetyg GEN
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työväline tool Y

työvälineistö workbench Y

työvälineohjelma toolkit program Y

tähdentäminen highlighting Y

tähdentää enhance Y

tähtikaavio star schema tietokannat, kyselykannan kaaviomuoto Y

tähtikytkentä star kaikki verkon laitteet kytketään keskittimeen Y

tähtimerkki asterisk * Y

tähtipiste hub

lähiverkon aktiivilaite, joka yhdistää työasemat ja 

palvelimet toisiinsa, tähtimäisen verkon fyysinen 

päätelaitteiden kytkentälaite

Y

tähtipistekuvio constellation Tietoliikenne Y

tähtipistekuvio constellation pattern Tietoliikenne Y

tähtiverkko star network Y

tällä haavaa, valmistumatta pro tempore GEN

tämä kirja denna bok denna bok d.b GEN

tämä kirja denna bok GEN

tämä sivu denna sida denna sida d.s GEN

tämän lain mukaan hac lege GEN

tämän vaimo dennes hustru dennes hustru d.h GEN

tämänhetkinen current Y

tänne, tälle seudulle hoc hit, dit, till denna ort h GEN

tänne, tälle seudulle hoc hit, dit, till denna ort hc GEN

tänä vuonna anno currenti under innevarande år a.c. GEN

tänä vuonna hoc anno under detta år h.a. GEN

tärkein main Y

tärkein primary Y

tärkeä important Y

täsmällinen accurate Y

täsmällinen punctual Y

täsmällinen specific Y

täsmällisyys accuracy Y

täsmällisyys correctness Y

täsmällisyys precision Y

täsmätä match Y

täsmäysaste match type relaatiotietokannat Y

täsmäyttää match Y

tässä (paikassa) hoc loco på denna plats h.l. GEN

tässä lepää hic jacet här vilar H.J. GEN

tässä tapauksessa in casu GEN

tätä ennen ante hac före detta a.h. GEN

täydellinen absolute Y
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täydellinen complete Y

täydellinen järjestelmä complete system Y

täydellisesti totally Y

täydellisin ominaisuuksin varustettu full-featured ohjelma Y

täydennysmies ersättnings-, vargeringskarl varg GEN

täydennysmies ersättnings-, vargeringskarl v.k. GEN

täydentäminen integration Y

täydentävä yhdiste union join Y

täydentää backfill Y

täydentää upgrade Y

täynnä full levy Y

täynnä saturated Y

täyshaku full select Y

täyshaku full text search Y

täysi absolute Y

täysi full levy ym Y

täysi-ikäinen mundig GEN

täysikasvuinen adultus GEN

täysikasvuinen lapsi hemföding GEN

täysilukuinen complete Y

täysilukuinen, omavarainen fullsutten GEN

täysin fully Y

täysin totally Y

täysin arvonimin peno titulo med titlar P.T. GEN

täysin arvonimin peno titulo GEN

täysin yksiselitteinen fully qualified Y

täysivaltainen sui juris GEN

täyskaksisuuntainen full-duplex Y

täyskokoinen kortti full-size board Y

täyskokoinen näppäimistö full-size keyboard Y

täyskopio full copy Y

täyskorkea full-height levyasema ym Y

täyspalveluyhteysverkko Full Service Access Network FSAN Y

täyspitkä full-length kortti ym Y

täyssummain full adder elektroninen piirielementti Y

täysvalikot full menus Y

täysvarmistus ful backup Y

täysvarmistus full backup Y

täysvärisyys true color
Värisyvyys, jossa yhden pikselin värin esittämiseen 

käytetään 24 bittiä, 16,7 miljoona väriä
Y

täysvärisyys true colour
Värisyvyys, jossa yhden pikselin värin esittämiseen 

käytetään 24 bittiä, 16,7 miljoona väriä
Y
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täyte filler Y

täyte pad
Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on alle 64 bittiä, 

lisätään puuttuvaan osaan täytettä
Y

täyte padding
verkkotermi, Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on 

alle 64 bittiä, lisätään puuttuvaan osaan täytettä
Y

täytekuviointi hatching Y

täytekuviointi hatching pattern Y

täytemerkki filler Y

täytemerkki padding character Y

täytetty filled Y

täytetty kaari filled arc Y

täytetty lomake filled in the forms Y

täytetty monikulmio filled polygon Y

täytetty ruutu filled box Y

täytetty selite filled label Y

täytetty soikio filled ellipse Y

täytetty suorakulmio filled rectangle Y

täytettävä kenttä fill-in field käyttäjä voi kirjoittaa tietoja Y

täyttäminen padding
verkkotermi, Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on 

alle 64 bittiä, lisätään puuttuvaan osaan täytettä
Y

täyttäveroa maksavat behållne GEN

täyttää fill kuvio Y

täyttää pad Y

täyttää write Y

täyttö fill kuvion Y

täyttö flood fill maalipurkki, jolla luodaan erilaisia väritäyttöjä Y

täyttökuviotyyppi fill pattern rasterointityyppi Y

täyttötyyli fill style Y

täytäntöönpano implementation Y

täällä härstädes härst GEN

täällä hic GEN

täällä här GEN

täällä härstädes GEN

täällä haudattu hic sepultus här begravd h.sp. GEN

täällä, tällä paikalla hic här, här på denna plats hc GEN

täältä, tältä seudulta hinc härifrån, från denna ort hc GEN

töiden etäsyöttö remote job entry Y

töiden kuvausluettelo job details Y

töiden syöttö job entry Y

törmätä yhteen collide Y

törmäyksen havainnut collision detection verkkotermi Y

törmäyksen tunnistus collision detection verkkotermi Y
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törmäys collision verkkotermi Y

törmäysalue collision domain verkkotermi, alue jonka sisällä törmäys tunnistetaan Y

™ registered trademark sign rekisteröity tavaramerkki Y

™ trademark tavaramerkki Y

UAE, UNRECOVERABLE APPLICATION 

ERROR

UAE, UNRECOVERABLE APPLICATION 

ERROR

Windows-käyttäjärjestelmässä esiintymä 

pahamaineinen virhetilanne, joka johtaa sovelluksen 

kaatumisen ja usein koko Windowsin loppumiseen. 

Y

UART UART

Universal Asynchronous Reciever and Transmitter. 

Asynkronisen tiedon lähetin ja vastaanotin, 

yksinkertaisemmin sanottuna sarjaliikennepiiri, joka 

ohjaa tietokoneen sarjaporttien kautta liikkuvaa tietoa 

(yleensä COM1: ja COM2:). 

Y

UDP, USER DATAGRAM PROTOCOL UDP, USER DATAGRAM PROTOCOL

TCP:tä yksinkertaisempi siirtoprotokolla. UDP ei 

varmista IP- pakettien luotettavaa perillemenoa, vaan 

sitä käyttävien sovellusten on itse huolehdittava 

tarvittavista kuittauksista ja toistoista. 

Y

uhat Threats 

Se mahdollisuus, että olemassaolevaa haavoittuvuutta 

voidaan käyttää järjestelmien tai verkkojen 

turvallisuuden heikentämiseen. Vaikka haavoittuvuus ei 

olisi tiedossa, se edustaa uhkaa tämän määritelmän 

mukaan. 

Y

uhka risk Y

uhkasakko vitebot GEN

uhkasakon alainen rikos vitebrott GEN

uinuva dormant Y

uiva floating vapaasti määriteltävä koko ja paikka Y

ulkoasu appearance Y

ulkoasu layout Y

ulkoinen external Y

ulkoinen apulaitteisto peripheral equipment Y

ulkoinen asema external drive levy-, kasetti- ym Y

ulkoinen kaavio external schema Y

ulkoinen komento external command
DOS-komentotulkkiin COMMAND.COM kuulumaton 

komento
Y

ulkoinen komento extrinsic command komentotulkkiin kuulumaton komento Y

ulkoinen muisti external memory Y

ulkoinen muisti external storage Y

ulkoinen peite external overlay Y

ulkoinen viite external reference Y

ulkoinen välimuisti second level cache Y

ulkoistaminen outsourcing Y

ulkoliitos outer join Y
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ulkoluku läsning ur minnet GEN

ulkomainen external Y

ulkopalsta, -sarka utskifte GEN

ulkopuoli external Y

ulkopuolinen external Y

ulkopuolinen tieto external data Y

ulkopuolisen valmistajan ohjelmisto third-party software Y

ulkosarka, eräpalsta urfjäll GEN

ulkoverkko extranet

TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä rajatulle 

käyttäjäjoukolle tarkoitettu organisaatioiden välinen 

tietoverkko, jonka toteutuksessa yleensä hyödynnetään 

Internetiä

Y

ulkoveronmaa utbyssjord GEN

uloke kern kirjapaino, kirjaimen Y

uloketasata kern kirjainparit Y

uloketasaus kerning kirjapaino Y

ulompi outer Y

ulosheitto roll-out Y

uloskirjaus log-off Y

uloskirjaus log-out Y

uloskirjaus sign-off Y

uloskirjautuminen logout Y

ulostulo output tieto tulostetaan monitorille tai paperille Y

ulosveto outdenting vedetään kappaleen ensirivi marginaalin ulkopuolelle Y

ulottuvuus dimension Y

ulottuvuus range Y

ulottuvuus scope Y

ulottuvuuslaskenta dimensioning AutoCAD ym Y

umpeutuminen expiration Y

umpilevy hard disk
ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa 

pysyvästi suuriakin tietomääriä
Y

umpilevyasema hard disk unit
ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa 

pysyvästi suuriakin tietomääriä
Y

umpilevyasema Winchester disk unit Y

UMTS UMTS

Universal Mobile 

TelecommunicationsSystemKolmannensukupolvendigit

aalinen matkapuhelinjärjestelmä joka tulee 

tarjoamaank ehittyneemmitpaitelaitteet uusia 

palveluitas ek nopeammat datapalvelut

Y

unaarinen operaattori unary operator Olio-ohjelmointi, vaatii vain yhden operandin Y

UNICODE UNICODE kansainvälinen 16-bittinen merkistöstandardi Y
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UNICODE UNICODE

16-bittinen merkkijärjestelmä, joka pystyy esittämään 

65536 erilaista merkkiä. Tavallisten eurooppalaisten 

aakkosten lisäksi Unicode sisältää monien aasialaisten 

maiden merkit. Unicode on alaspäin yhteensopiva ASCII-

järjestelmän kanssa. Unicode sisältyy Windows NT 

käyttöjärjestelmään ja NT käyttää sitä sisäisesti. 

Y

Unicode-merkki wide character Y

Unix Unix

Moniajokäyttöjärjestelmä useille käyttäjille. Unixia 

käytetään yleisesti työasemien ja etenkin palvelinten 

isäntäohjelmistona.

Y

Unix Unix 

Laiteriippumaton käyttöjärjestelmä. Keskuskoneissa 

nykyään yleisesti käytössä oleva käyttöjärjestelmä, joka 

mahdollistaa useamman käyttäjän samanaikaisen 

käytön.

Y

unohtaa forget Y

upota embed Y

upotettu embedded Y

upotettu sunked Y

upotettu sunken Y

upotettu elementti embedded object Y

upotettu objekti embedded object Y

upotettu olio embedded object Y

upottaa embed Y

upottaa imbed Y

upottaa insert Y

upottaminen embedding Y

upotus sunken Y

upotusmenetelmä insertion method Y

upotusmenetelmä insertion sorting method Y

upotustila insert mode Y

ura channel Y

ura path Y

ura slot lisäkortin kiinnityspaikka Y

ura track Y

uraa tuumalla track per inch TPI Y

uraa tuumalla tracks per inch TPI on tallennustiheyden mitta Y

uraa/tuuma TPI Y

uraa/tuuma track per inch TPI Y

URL URL
Internetissä olevan resurssin sijainnin yksikäsitteinen 

osoite
Y
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URL Uniform Resource Locator (URL)

Palvelun osoite. Ilmaisee sen palvelinkoneen nimen, 

jossa palveluun kuuluva tiedosto sijaitsee, tiedoston 

hakemistopolun sekä tiedoston nimen. Esim. 

www.opasmedia.com/index.html

Y

url (ei välttämättä siis käännetä), web-

osoite 
Url GEN

URL osoite URL address uniform resource locator on www verkko-osoite Y

URL, Uniform Resource Locator, "urli", 

verkko-osoite 
Universal Resource Locator 

Internetin resurssiosoite, joka kertoo miten ja mistä 

jotain tietoa voidaan hakea. Se koostuu kolmesta 

tiedosta: miten tietoa haketaan (esim. http tai ftp), 

mistä koneesta (esim. www.helsinki.fi) sekä mistä 

hakemistosta ja tiedostosta (esim. 

/atk/neuvonta/sanasto.html) tieto löytyy. URL-osoitetta 

käytetään pääasiassa WWW-selaimien kanssa. 

Täsmällinen ja täydellinen osoite, jolla haluttu tieto 

löytyy verkosta. Käytännössä tämä on siis nettisivun 

osoite, jonka voit kirjoittaa selaimen osoitekenttään 

(engl. Address tai Location) , esimerkiksi: 

http://www.nicehouse.fi/frame3.htm 

Y

us piirikunta / lääni County GEN

USA:n valtion tietotekniikkastandardi Federal Information Processing Standard FIPS Y

usea multiple Y

useampi more Y

useasti often Y

useasti luettava read many Y

usein often Y

usein esitetty kysymys frequently asked question FAQ Y

usein esitettyjä kysymyksiä FAQ frequently asked questions Y

usein esitettyjä kysymyksiä frequently asked questions FAQ Y

usein julkisen tehtävän hoitaja, esim. 

tilanhoitaja
kommissar GEN

usein tehtyjä kysymyksiä FAQ frequently asked questions Y

usein tehtyjä kysymyksiä frequently asked questions FAQ Y

Usein toistuvat kysymykset, UKK, FAQ Frequently Asked Questions

(Frequently Asked Questions) Usein toistuvat 

kysymykset. Tietotekniikka-alalla tyypillinen tapa jakaa 

tietoa Internetissä yleisimpiä aiheita koskevista 

kysymyksistä ja tietyn alan perusteista.

Y

useista lähteistä from multiple sources Y

USENET USENET

Aluperäinen newsejä välittänyt erillisverkko, nykyisin 

newsit välitetään Internetissä ja siksi ne kuuluvat 

Internetin peruspalveluihin. 

Y
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Usenet USEer NETwork (Usenet)

Internetin uutisryhmät. Varhaisimpia 

"ryhmäsähköpostin" muotoja. Uutisryhmiä on nykyisin 

noin 10000.

Y

uskoa jkn tehtäväksi delegate Y

uskon- ja synnintunnustus confessio GEN

uskontunnustukset symbola GEN

uskontunnustus symbolum trosbekännelse Symb GEN

uskontunnustus symbolum trosbekännelse Symbol GEN

uskontunnustus, -tunnustukset symbolum GEN

uudelleen re- Y

uudelleen antaminen reassignment levyaseman tunnuksen Y

uudelleen järjestely reformation Y

uudelleen kirjoittaa retype Y

uudelleen käytettävyys reusability Olio-ohjelmointi Y

uudelleen käytettävä reusable Y

uudelleen mitoitettava scalable Y

uudelleen määrittely overriding Y

uudelleen määrätty redefined Y

uudelleen suoritettu tiedonsiirto retransfer Y

uudelleen suunnata redirect Y

uudelleenaktivoida reactivate Y

uudelleenaloitus restart Y

uudelleenasennus reinstall Y

uudelleenhaku retrievel Y

uudelleenindeksoida reindex Y

uudelleenindeksoida tiedosto reindex a file Y

uudelleenjärjestely reorganization Y

uudelleenkirjoitus rewrite Y

uudelleenkokoaminen reassemby Y

uudelleenkäynnistys reboot Y

uudelleenkäynnistys reset
ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin 

resetointia
Y

uudelleenkäynnistys restart Y

uudelleenkäynnistys warm strat Y

uudelleenkäynnistyskytkin reset switch Y

uudelleenkäytettävyys reusability Olio-ohjelmointi Y

uudelleenkäyttö reuse Y

uudelleenkäyttö re-use Olio-ohjelmointi Y

uudelleenmaalaus repaint Y

uudelleenmääritellä redefine Y

uudelleenmäärittely reassingment Y

uudelleenmäärittely redefinition näppäimen Y
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uudelleenmäärittely remapping näppäimen Y

uudelleenmääritys reassing Y

uudelleenohjaus redirection Y

uudelleenohjaus redirectioning Y

uudelleenorganisointi reorganization Y

uudelleenpiirtäminen redraw Y

uudelleensivuttaa repaginate Y

uudelleensivuttua repaginate Y

uudelleensivutus repagination Y

uudelleensoitto redial Y

uudelleensuoritus redo Y

uudelleensuunnittelu redesign systeemityö Y

uudelleensuuntaaminen redirection Y

uudelleenvaraus reallocation Y

uudelleenyrittää retried E-mail Y

uudelleenyritys retry Y

uudenaikainen advanced Y

uudisasukas nybyggare nyb GEN

uudistila nybygge nyb GEN

uudistila nybygge GEN

uudistunut regenerate AutoCAD, regen on uudelleenlaskentaa Y

uu-kooditus uuencode Y

uurre chamfer Y

uurrettu etched Y

uurtaa indent Y

uusi new Y

uusi novus GEN

uusi ny GEN

uusi new GEN

uusi (rippi-) ja lastenkirja nya (kommunion-) barnboken
NoB tai 

Nob
GEN

uusi (rippi)kirja nya (kommunion)boken NB tai Nb GEN

uusi (rippi)kirja nya boken GEN

uusi (rippi)kirjan sivu nya (kommunion)bokens sida n.b. pag. GEN

uusi luku
nya stilen (benämning på datum i 

gregorianska kalendern)
n.st. GEN

uusi posti new mail Y

uusi rivi new line Y

uusi sukupolvi next generation Y

uusi teknologia New Technology Windows NT Y

uusiminen revision Y

uusin last Y
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uusinta retry Y

uusinta-ajo rerun Y

uusintakutsu recursive call Y

uuskokoonpano reconfiguration configuration = kokoonpano Y

uuskäyttö re-use Olio-ohjelmointi Y

uutinen news uutisryhmä Internetissä Y

uutiset news uutisryhmä Internetissä Y

Uutislukija News reader

Yleisimmät www-selaimet kuten Internet Explorer ja 

Netscape sisältävät yleensä uutislukijaohjelman. 

Erillinen uutislukija on ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi 

lukea palvelimella olevia viestejä ja myös lähettää niitä.

Y

uutislähetys news uutisryhmä Internetissä Y

uutisohjelma news client Y

uutisohjelma news reader Y

uutisryhmä news group
Internetissä aiheittain järjestetty kokoelma artikkeleita, 

keskustelumahdollisuus
Y

uutisryhmä newsgroup keskusteluryhmä Y

Uutisryhmä Newsgroup
Uutisryhmä. Tietyn aiheen käsittelemistä varten 

perustettu keskustelualue Uutisryhmissä.
Y

uutisryhmäpalvelin news group server keskusteluryhmien ylläpitoon tarkoitettu palvelin Y

uutisryhmäpalvelin news server keskusteluryhmien ylläpitoon tarkoitettu palvelin Y

Uutisryhmät, "newssit", "nyyssit" News

Internetissä olevia keskustelualueita, joita voidaan lukea 

uutistenlukuohjelmalla. Nimestään huolimatta 

uutisryhmissä on enimmäkseen keskustelutyyppistä 

ajatustenvaihtoa eikä varsinaisia uutisia. Ryhmät on 

jaettu ositaain aihepiirin, osittain kansallisten verkkojen 

mukaan. 

Y

Uutisryhmät, Nyyssit NEWS, USENET Newsgroups

Uutisryhmät, keskusteluryhmät. Internetin palvelu, joka 

toimii eräänlaisena sähköisenä ilmoitustauluna tai 

toimittamattomana yleisönosastona, jossa viestit ovat 

artikkelimaisia.

Y

uutistori news uutisryhmä Internetissä Y

uutistori news group
Internetissä aiheittain järjestetty kokoelma artikkeleita, 

keskustelumahdollisuus
Y

uutistoripalvelin news group server keskusteluryhmien ylläpitoon tarkoitettu palvelin Y

uutistoripalvelin news server keskusteluryhmien ylläpitoon tarkoitettu palvelin Y

uuttaminen extract
Relaatiotietokannassa tiedon valinta ja siirto 

ympäristöstä toiseen
Y

V.21 V.21

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 300 bps 

nopeutta. Nykyään poistunut lähes kokonaan käytöstä, 

käytetään lähinnä tekstipuhelimissa. 

Y
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V.22 V.22

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 1200 bps 

nopeutta. Nykyisin lähes kokonaan poistunut 

markkinoilta vanhentuneena. 

Y

V.22bis V.22bis

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 2400 bps 

nopeutta. Edullisin ja hitan vielä käytössä oleva 

modeemi. Soveltuu lähinnä pankkiyhteyksien ja pienien 

tiedostojen siirtoon. 

Y

V.23 V.23

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 1200/75 bps 

nopeutta. Teletext-yhteksillä käytetty epäsymmentrinen 

modulaatio, jossa näppäinkomennoille tarkoitettu 

paluukanava on hitaampi kuin varsinainen datakanava. 

Y

V.25 V.25 ITU:n suositus modeemien komentokieleksi. Y

V.29 V.29 Modeemien faksimoduleinti, maksiminopeus 9600 bps. Y

V.32 V.32

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 9600 bps 

nopeutta. Eräänlainen välimalli, joka on katoamassa 

markkinoilta. 

Y

V.32bis V.32bis

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 14400 bps 

nopeutta. Tätä kirjoittaessa markkinoiden suosituin 

luokka, koska tämä modeemiluokka tarjoaa 

parhaimman hinta/nopeus-suhteen. 

Y

V.32terbo V.32terbo

Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa 

maksiminopeus on 19200 bps. Välimalli, joka on 

katoamassa markkinoilta. 

Y

V.32turbo V.32turbo

Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa 

maksiminopeus on 12000 bps. Harvinainen välimalli, 

ennen V.32bis modeemien yleistymistä. 

Y

V.34 V.34

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 28800 bps 

nopeutta. Uusin nopeusluokka, suosio voimakkaassa 

kasvussa. Esimerkiksi World Wide Wed -graafiset 

hypertekstisivut tuntuvat tahmeilta vielä 14400 bps 

nopeudellakin, mutta 28800 bps alkaa olla jo riittävän 

nopeaa grafiikan siirtoon. 

Y

V.34bis V.34bis

Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa yli 30000 bps 

nopeutta. Toistaiseksi vielä suunnitteilla oleva 

standardi. 

Y

V.42 V.42
ITU:n suositus modeemien 

virheenkorjausmenetelmäksi. 
Y

V.42bis V.42bis
ITU:n suositus modeemien 

tiedonpakkausmenetelmäksi. 
Y
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V.FC, FASTCLASS V.FC, FASTCLASS

Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa 

maksiminopeus on 28800 bps. Kehitetty odotellessa 

V.34 suositusta ja kadonnee markkinoilta muutaman 

vuoden aikana. 

Y

W3C World Wide Web Consortium (W3C) Yhteisö, joka ylläpitää WWW-standardeja. Y

vaadittu required Y

vaakaerottelu horizontal resolution Y

vaakaliuku horizontal scroll bar Y

vaakamonitori landscape monitor Y

vaakapyyhkäisytaajuus horizontal scanning frequency monitorin Y

vaakasarkaus horizontal tab Y

vaakasivu landscape page Y

vaakasuora horizontal Y

vaakasuoraan horizontal GEN

vaakasuunta horizontal Y

vaakasuunta landscape orientation tulostussuunta Y

vaakasuuntainen landscape Y

vaakasuuntainen sarkaus horizontal tab Y

vaakatason säätö, säätö vaakatasossa horizontal adj GEN

vaakatasossa oleva horizontal Y

vaakavieritys horizontal scrolling Y

vaakavieritys panning Y

vaakavierityspalkki horizontal scroll bar Y

vaakunakirja vapenbok GEN

vaalennus lighten piirtotyökalu Y

vaalennut faded Y

vaalit election Y

vaarantaa compromise Y

vaatia require Y

vaatimaton simple Y

vaatimaton mielipiteeni in my humble opinion IMHO Y

vaatimukset requirements Y

vaatimus demand Y

vaatimus requirement Y

vaatimusanalyysi requirements analysis Y

vaatimusmäärittely requirements specification Y

vaatimusten mukaisuus conformance to the requirements Y

vahingossa accidentally Y

vahingossa pois pyyhkiminen accidental erasure Y

vahingossa poisto accidental deletion Y

vahinko, sakko damnum GEN

vahvennus boldface Y
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vahventaa augment Y

vahventaa boost Y

vahvikerengas hub ring levykkeen Y

vahvista salasana confirm password Y

vahvistaa authorize Y

vahvistaa commit tietokannat Y

vahvistaa confirm Y

vahvistaa consolidate Y

vahvistaa bekräfta GEN

vahvistaminen commit tietokannat Y

vahvistin amplifier Y

vahvistus commit Y

vahvistus commitment Y

vahvistus confirmation Y

vahvistus gain Y

vahvistuspiste commit point Y

vahvistuspyyntö commit request Y

vahvistusrengas hub ring levykkeen Y

vaihda switch Y

vaihda toggle Y

vaihda väriä vary color Y

vaihdannaistiedosto swap file Y

vaihde exchange Y

vaihde switch

Lähiverkon laite, johon muut verkon laitteet on kytketty 

ja joka välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen 

vain siihen verkon laitteista, johon se on tarkoitettu

Y

vaihdella alternate Y

vaihdella switch Y

vaihdella lennossa tehtäviä juggle tasks Y

vaihdella sovelluksia switch applications Y

vaihdettava replaceable Y

vaihdettava kiintolevy exchangeable disk Y

vaihdettava umpilevy exchangeable disk Y

vaihe change Y

vaihe pass Y

vaihe phase systeemityö Y

vaihe point Y

vaihe step Y

vaihe time Y

vaihe / kuitenkin esim. step father = 

isäpuoli 
step GEN
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vaiheistus phasing Y

vaiheittainen kääntäjä incremental compiler ohjelman - Y

vaiheittainen muodonmuuttaminen morphing
alkuperäiskuvan muuttaminen vaiheittain toiseksi 

kuvaksi
Y

vaiheittainen operaattori incremental operator Y

vaiheittainen varmistus incremental backup Y

vaihtaa change  muuttaa Y

vaihtaa convert Y

vaihtaa replace Y

vaihtaa shift vaihtaa kirjasintasoa Y

vaihtaa switch Y

vaihtaa toggle Y

vaihtaa swap GEN

vaihtaa sivua eject Y

vaihtaminen exchange Y

vaihteleva variable Y

vaihteleva merkkitiheys proportional character pitch Y

vaihtelu change Y

vaihtelu jitter
verkkotermi, datapakettien kulun epätasainen vaihtelu 

verkossa
Y

vaihtelu permutation Y

vaihtelu rotation Y

vaihtelu variance
var on populaation otoksesta lasketun varianssin arvio, 

keskihajonnan neliö
Y

vaihtelu variation Y

vaihteluväli range
Tilastomatematiikka, muuttujan suurimman ja 

pienimmän arvo erotus
Y

vaihto alternate Y

vaihto exchange Y

vaihto shift Y

vaihtoehdon arvo option value Y

vaihtoehto alternative ALT -näppäin, vaihtaa tasoa Y

vaihtoehto item Y

vaihtoehto option Y

vaihtoehtoinen alternate Y

vaihtoehtoinen alternative ALT -näppäin, vaihtaa tasoa Y

vaihtoehtoinen alternate GEN

vaihtoehtoinen alkulataustietue alternate boot record Y

vaihtoehtoinen avain alternate key relaatiotietokannat Y

vaihtoehtoinen lomake alternate form Y

vaihtoehtoinen osio alternate partition Y

vaihtoehtoinen rekisterijoukko alternate register set Y
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vaihtoehtoiset syöttölaitteet alternate input devices Y

vaihtoehtoryhmä option group Y

vaihtojännite VAC Y

vaihtokelpoinen compatible
mahdollisuus siirtää ohjelma toisen valmistajan 

laitteeseen
Y

vaihtokelpoinen interchangeability fonttikasetti Y

vaihtokelpoisuus interchangeability Laatujohtaminen Y

vaihtokynnys treshold

määrittelee sen, paljonko pikselin arvon on poikettava 

taustasta, jotta se tulkitaan epäpuhtaudeksi, joka 

poistetaan kuvasta

Y

vaihtolevyasema exchange disk store Y

vaihtomenetelmä exchange (sorting) method Y

vaihtonäppäin shift Y

vaihtonäppäin shift key vaihtaa kirjasintasoa Y

vaihtonäppäin shifted key Shift, CTRL ja ALT Y

vaihtopainike toggle button Y

vaihtosuuntaaja inverter Y

vaihtosähkö AC Y

vaihtosähkö alternating current AC Y

vaihtovirta alternating current AC, sähköoppi ja Y

vaihtovirta IAC Y

vaihtovirtakäyttöinen alternating current powered AC-powered Y

vaihtovirtaseinäkosketin alternating current wall outlet AC wall outlet Y

vaihtuva variable Y

vaihtuva pituus variable length Y

vaihtuvamittainen variable length Y

vaihtuvan tiedon painaminen variable information printing Y

vaihtuvat tiedot variable information Y

vaikea difficult Y

vaikuttaa, näyttää appears GEN

vaikuttavuus efficiency Y

vaikutus operation Y

vaikutusalue scope Olio-ohjelmointi Y

vaimennettu puffered Y

vaimennin cooler Y

vaimennus attenuation kaapelin signaalin Y

vaimentaa break Y

vaimentaminen attenuation kaapelin signaalin Y

vaimentuminen attenuation kaapelin signaalin Y

vaimentuminen release äänitermi Y

vaimo hustru H, h. GEN

vaimo hustru hr GEN
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vaimo hustru hru GEN

vaimo hustru hst GEN

vaimo hustru hu GEN

vaimo hustru hust GEN

vaimo wife GEN

vaimo, puoliso käraste kär. GEN

vaimoluettelo, vaimot wife list GEN

vain lukeminen read only vain luettavissa oleva tiedosto Y

vain luku read only vain luettavissa oleva tiedosto Y

vainaja, kuollut afliden, avliden avliden, död afl GEN

vainajan muistolle beatae memoriae i salig åminnelse b.m. GEN

vaippa case Y

vaippakäyrä envelope äänitermi Y

WAIS WAIS

Thinking Machines -yhtiön kehittämä indeksointi- ja 

hakuohjelma, jolla voidaan tehdä hakuja erilaisista 

tietokannoista. WAIS arvioi hakutulosten 

merkittävyyden asteikolla 0-1000. 

Y

vaiva trouble Y

vaivaismaksu fattigavgift GEN

vaivaisrahat fattiglösen GEN

vakaa stable Y

vakakuva still picture Y

vakaus calibration
näytön, skannerin, ohjelman ja tulostimien 

yhteensovittaminen
Y

vakaus stability Y

vakauta stabilize Y

vakauttaminen stabilization Y

vakava critical Y

vakava serious Y

vakava häiriö hard error Y

vakinainen permanent Y

vakio constant
Olio-ohjelmointi, muuttuja, jonka arvoa ei voi 

ohjelmassa alustamisen jälkeen muuttaa
Y

vakio literal
Olio-ohjelmointi, vakiot ovat arvoja, joita sijoitetaan 

perustietotyyppejä käyttäviin muuttujiin
Y

vakio standard std Y

vakio standard GEN

vakioetäisyys pitch Y

vakioida normalize Y

vakiokirje form letter Y

vakiomikro industry-standard microcomputer Y

vakiosetti standard set äänitermi Y
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vakiosyöte standard input Y

vakiotila standard state Y

vakiotuloste standard output Y

vakiovirtajärjestelmä constant current system Y

vakituinen permanent Y

vakituinen regular Y

vakoiluntorjuntaohjelma anti-spyware
Ohjelma, joka estää vakoiluohjelmia asentumasta tai 

etsii ja poistaa vakoiluohjelmat tietokoneesta
Y

vakoiluohjelma spy software

Haittaohjelma, joka vakoilee tietojärjestelmää ja sen 

käyttöä ja lähettää keräämänsä tiedot ohjelmassa 

määritettyyn osoitteeseen

Y

vakoiluohjelma spyware

Haittaohjelma, joka vakoilee tietojärjestelmää ja sen 

käyttöä ja lähettää keräämänsä tiedot ohjelmassa 

määritettyyn osoitteeseen

Y

vakuudeksi in fidem GEN

vakuus warranty Y

vakuuttava demonstrative Y

valaista highlight Y

valaistuksen säätö light control Y

valaistus, valistus, tieto upplysning GEN

valalla med ed ed GEN

valalla ed GEN

valalla med ed GEN

vale- dummy Y

vale- pseudo Y

valehtelee speaks with forked tongue Hymiö:   :-w Y

valekatto false ceiling kaapeleita varten Y

valekäsky pseudo instruction Y

valekäsky pseudo-instruction Y

valekäyttäjä fake user Y

valelattia false floor kaapeleita varten Y

valelause dummy statement Y

valesivu dummy page Y

valetiedosto dummy file Y

Validointi Validation

Menetelmä, jolla voidaan tarkistaa onko jokin WWW-

sivu W3C-standardien mukainen, eli onko se 

muodostettu oikein.

Y

valikko menu toimintojen valintaluettelo ohjelmassa Y

valikko menu GEN

valikkoja käyttävä menu-driven ohjelma Y

valikkokomento menu command Y

valikkokäyttö menu operation Y
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valikko-ohjelmisto menu software Y

valikkopalkki menu bar Y

valikkopohjainen menu-based ohjelma Y

valikkorivi action bar Y

valikkorivi menu line Y

valikkorivin teksti action bar text Y

valikkotoiminen menu driven Y

valikkovaihtoehto menu selection Y

valikkovalinta menu choice Y

valikoida choose Y

valikoida select Y

valikoija chooser Macintosh -ohjelma Y

valikoima palette esimerkiksi värivalikoima Y

valikoima range Y

valikoima scheme Y

valikoima selection Y

valikoimaton random Y

valikointi select Y

valikoiva differential Y

valikoiva varmistus differential backup Y

valikon kohta menu entry Y

valikon kohta menu item Y

valikon näyttö displaying context menu Y

valikon vaihtoehdot actions on menu Y

valikosta valittavissa oleva menu-selectable toiminta Y

valinnainen optional Y

valinnat options Y

valinnat  windows -ohjelmien päävalikossa  Options GEN

valinta alternative ALT -näppäin, vaihtaa tasoa Y

valinta dialog Am Y

valinta focus Y

valinta restriction Y

valinta return return näppäin hyväksyy/vahvistaa käskyn Y

valinta select Y

valinta selection Y

valintaikkuna dialog Am Y

valintaikkuna dialog box Y

valintaikkuna dialogue box Y

valintaikkunan otsikko dialog title Y

valintaikkunan tausta dialog background Y

valintajoukko value set Y
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valintakehys marquee Y

valintakirjain mnemonic Y

valintakohdistin selection cursor Y

valintakytkin option button
Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi 

toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa
Y

valintalaatikko pick box Y

valintalaatikko target box Y

valintaliitos theta join Y

valintalinja dial-up line puhelinverkossa Y

valintalista list box Y

valintamenettely selection procedure Y

valintamenettely selection sorting method Y

valintamerkki check mark Y

valintanappi option button
Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi 

toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa
Y

valintanappi radio button Y

valintanuoli selection arrow Y

valintanäppäin access key Y

valintapainike option button
Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi 

toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa
Y

valintapainike radio button Y

valintapainike toggle button Y

valintapalkki selection bar Y

valintarajain selection cursor Y

valintarajain selection marker Y

valintaruutu check box

Valintaikkunan elementti, jota napsauttamalla käyttäjä 

voi ottaa asetuksen käyttöön tai pois käytöstä tietyssä 

ryhmässä, jonka asetuksista voi olla valittuina useita 

kerrallaan

Y

valintaruutu choice box Y

valintaruutu Checkbox GEN

valintaryhmä option group Y

valintatapa dial type Y

valintatekijä selection factor Y

valintayhteys dial-up connection Y

valita activate ohjelma, toiminto, valikko Y

valita choose Y

valita define Y

valita dial - numero Y

valita pick Y

valita select Y

valita asetukset configure antaa laitteelle tiedot sen kokoonpanosta (muisti ym) Y
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valitettavasti unfortunately Y

valitse check Y

valitse choose Y

valitse select GEN

valitse kaikki select all Y

valitse kaikki select all GEN

valitse sisäpuolelta select from inside Y

valitseminen selection Y

valitsija chooser Macintosh -ohjelma Y

valitsin dial Y

valitsin picker Y

valitsin selector Y

valitsin switch lisämääre jolla ohjataan komennon suoritusta Y

valittu active tiedosto, ikkuna, solu ym Y

valittu joukko dynaset Y

vallita obtain Y

valmiina on call Y

valmiina, tehty, tehtynä has been done GEN

valmis complete Y

valmis done Y

valmis finish Y

valmis finished Y

valmis ready Y

valmis- off-the-shelf Y

valmis done GEN

valmisgrafiikka clip art Y

valmisjärjestelmä turnkey system Y

valmisohjelma software package Y

valmisohjelmisto software package Y

valmisosa plug-in software Y

valmisosat Plug-in Modules 

Ohjelmiston komponentit, jotka liittyvät osaksi muuta 

ohjelmistoa (kuten Web-selaimet) lisäpiirteiden 

tarjoamiseksi. 

Y

valmistaa fix Y

valmistaa make Y

valmistaa produce Y

valmistaja producer Laatujohtaminen Y

valmisteleminen provisioning Y

valmistella käytettäväksi prepare levy ym Y

valmisteltu prepared Y

valmistelu preparation Y

valmistelu setup Y
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valmisteluaika setup time Y

valmistuminen completion tehtävän, ajon ym Y

valmistusnumero serial number Y

valmistusvaihe manufacturing step Y

valmistusvikalista defect list kovalevyn Y

valmius alert Y

valmiusmerkki prompt
näyttöön tulostuva merkki siitä, että järjestelmä on 

valmis ottamaan vastaan komentoja
Y

valmiustila stand-by Y

valmiustilassa on call Y

valo light merkki- Y

valoaallonlähde lightwave source Y

valodiodi light emitting diode LED Y

valodiodinäyttö LED display Y

valoherkkyys hoto sensitivity Y

valoherkkyys light sensitivity Y

valoherkkyys photo sensitivity Y

valoherkkä light-sensitive pinta ym Y

valoisuus brightness Y

valoisuus lightness Y

valoisuus luminance Y

valojohdin optical cable Y

valokaapeli optical cable Y

valokaapeli optical fiber cable Y

valokuitu optical fiber Y

valokuitu optical fibre Y

valokuituverkko FDDI fiber distributed data interchange, (100 Mbps) verkko Y

valokuituverkko fiber distributed data interchange FDDI, (100 Mbps) verkko Y

valokuituvuororengas fddi kuitupohjaisen lähiverkon standardi, nopeus 100 Mb/s Y

valokuituvuororengas fibre distributed data interface kuitupohjaisen lähiverkon standardi, nopeus 100 Mb/s Y

valokuva photograph Y

valokuva snapshot Y

valokuvaus photography Y

valokuvien pakkaustapa, JPEG Joint Photographic Experts Group (JPEG)

JPEG on suosittu valokuvien pakkaustapa. JPEG -kuvat 

ovat kaikkien WWW-selaimien tukema 

kuvatiedostomuoto.

Y

valokynä light pen kynäntapainen syöttölaite Y

valokynä selector pen kynäntapainen syöttölaite Y

valoladonta photocomposition Y

valonsäätö light control Y

valonäppäin light button Y

valonäppäin soft key Y
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valopistelukija flying spot scanner Y

valopistetutkain flying spot scanner Y

valosähköinen optoelectronic Y

valotutkain optical scanner skanneri Y

valotähtäin aiming circle Y

valotähtäin aiming symbol Y

valovoima brightness värin Y

valtakirja, valtuutettu fullmakt, fullmäktig fullm GEN

valtakirja, valtuutus fullmakt GEN

valtakunnanraha riksmynt rmt GEN

valtava huge Y

valtio state Y

valtiokonttori statskontoret GEN

valtion kiinteä omaisuus, tilus domaine GEN

valtion kiinteä omaisuus, tilus domän GEN

valtionarkisto riksarkivet GEN

valtionvelka riksgäld
Rgd tai 

rgd
GEN

valtuuden peruminen revoke Y

valtuuden poistaminen revoke Y

valtuus authority Y

valtuus authorization Y

valtuus privilege Y

valtuus token Y

valtuusluokka authority
Relaatiotietokannassa oikeus kohdistaa operaatioita 

tietokannan objekteihin
Y

valtuusryhmä authorization group Y

valtuustieto credentials Y

valtuutettu delegate Y

valtuutettu tietokoneiden jälleenmyyjä authorized computer dealer Y

valtuuttaa authorize Y

valtuuttaa delegate Y

valtuuttaa enable Y

valtuuttaa grant Y

valtuutus authorization Y

valuutta currency Y

valuuttamerkki currency sign erikoismerkki ¤ Y

valvoa control Y

valvoa monitor prosessia, tiedonsyöttöä ym Y

valvoa supervise Y

valvoa bevaka GEN

valvoja control unit Y
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valvoja controller Y

valvonta audit Y

valvonta auditing Y

valvonta check Y

valvonta control Y

valvonta monitoring verkkotermi, Kasvatustiede Y

valvonta supervision Y

valvonta- supervisory Y

valvontahistoria audit trail Y

valvontahälytys administrative alert Y

valvontaohjelma monitor Y

valvontaohjelma supervisor Y

valvontapöytä console Y

valvontapöytä control panel Y

valvontataulu console Y

valvontataulu control panel Y

valvontatyökalut administrative tools Y

vammautettu ohjelmisto crippleware Y

vammauttaa cripple Y

vampyyri vampire Hymiö:   :-[ tai :-)= Y

WAN Wide Area Network (WAN)

Tietoliikenneverkko, joka muodostuu kun usealla 

paikkakunnalla toimivat verkot kytketään toisiinsa 

tavallisesti reitittimien välityksellä.

Y

VAN JACOBSEN HEADER VAN JACOBSEN HEADER

SLIP-protokollassa käytetty tiivistystekniikka, joka 

pakkaa TCP/IP- pakettien tunnuskentät yhteyden aikana 

pienempään tilaan ja lisää näin tehollista siirtonopeutta. 

Y

vangita capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y

vangitseminen capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y

vanha gammal g GEN

vanha gammal gl GEN

vanha gammal GEN

vanha gl GEN

vanha vetustus GEN

vanha (rippi)kirja gamla (kommunion)boken G.B., G.b. GEN

vanha (rippi)kirja gamla boken GEN

vanha isäntä gamla bonden G.B. GEN

vanha isäntä gammal bonde gl värdh GEN

vanha luku, juliaaninen kalenteri benämning på datum i julianska kalendern g. st. GEN

vanha piika, naimaton naishenkilö gammal piga GEN

vanha romu clunker Am  vanha tietokone Y

vanha romu klunker vanha tietokone Y
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vanha testamentti vetus testamentum gamla testamentet V.T. GEN

vanhapiika gammal piga gl piga GEN

vanhemmat older Y

vanhemmat, esivanhemmat parentes föräldrar, förfader p GEN

vanhemmat, esivanhemmat parentes föräldrar, förfäder par GEN

vanhempi parent class Y

vanhempi superclass Y

vanhempi den äldre d.ä GEN

vanhempi den äldre GEN

vanhempi senior GEN

vanhentua expire Y

vanhentunut clunky Am  ja rähjäinen Y

vanhentunut klunky ja rähjäinen Y

vanhentunut out of date Y

vanhuus ålderdom GEN

vankka robust Relaatiotietokannassa myös vikasietoinen Y

vankka solid Y

WAP WAP

WirelessA pplicationP rotocol MAbritelmijo ukollev 

iestintprotokollialn gattomien laitteidenIn ternetkiytdn 

Standardoi miseksi 

Y

WAP Wireless Application Protocol (WAP)

Matkapuhelimia varten suunniteltu protokolla, joka on 

muotoiltu Internetin protokollien pohjalta varsinkin 

pieniä kannettavia laitteita varten.

Y

vapaa clear Y

vapaa discreptionary tekstinkäsittely ja taittotyö, pehmeä tavuviiva Y

vapaa free levytila ym Y

vapaa idle Y

vapaa off Y

vapaa timeout Y

vapaa unbound ei sidottu (elementti) Y

vapaa vacant Y

vapaa elektroni free electron Y

vapaa korttipaikka vacant slot Y

vapaa levyaseman paikka vacant drive bay Y

vapaa nauha scratch tape Y

VAPAA TILA REAL MODE

Intelin prosessoreissa oleva perustila, joka on voimassa 

kuin mikro käynnistetään. Muistiavaruus on rajoitettu 

yhteen megatavuun eikä monia tai muistinsuojausta 

voida käyttää. 

Y

vapaa tila free space Y

vapaa-asuinen free format Y

vapaaehtoinen optional Y
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vapaaehtoinen volontär, frivillig vol GEN

vapaaehtoinen wolontaire volontär, frivillig Wolont GEN

vapaakäyntinen ohjelma reenterable program Y

vapaakäyntinen ohjelma reentrant program Y

vapaakäyntinen ohjelma re-entrant program Y

vapaakäyntiset reentrant Y

vapaamuotoinen free format Y

vapaamuotoinen freeform Y

vapaana available Y

vapaaohjelma PD Y

vapaaohjelma public domain
PD on kokonaan vapaa ohjelma jonka oikeuksista tekijä 

on luopunut
Y

vapaapisteinen esitys variable point notation Y

vapaasti liikuteltava tetherless Y

vapaasti sijoitettava ohjelma relocatable program Y

vapauta end capture Y

vapauta unfreeze Y

vapautettu verosta befriad från skatt befr GEN

vapauttaa clear Y

vapauttaa deallocate Y

vapauttaa free muistialue Y

vapauttaa release Y

vapauttaa remove Y

vapauttaa unlock Y

vapauttaa allokoitu deallocate muisti, muistialue Y

vapauttaa allokoitu muisti deallocate memory Y

vapauttaa allokoitu muistialue deallocate a storage area Y

vapauttaa valinta deselect Y

vapauttaa valittu deselect tiedosto Y

vapauttaa valittu tiedosto deselect a file Y

vapautus release Y

vapautuskoodi break code Y

vapautuskoodi release code Y

vara reserve Y

vara-, sijais-, sijasta vice GEN

varaa capture kuvankaappaus, sieppaaminen Y

vara-avainjärjestelmä key escrow Y

vara-avainjärjestelmä Key Escrow 

Avaimia käytetään tiedostojen salakirjoittamiseen ja 

salakirjoituksen avaamiseen. Vara-avainjärjestelmää 

käytetään avainten tallentamiseen sitä varten, että 

kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi salakirjoitettujen 

tiedostojen dataan. 

Y
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varajärjestelmä backup system Y

varallaolo standby Y

varamies reservkarl reservkarl res GEN

varanto pool Y

varaohjauskone backup domain controller Y

varapalvelu backup service Y

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien 

arvonimi)
vice pastor vicepastor v.p. GEN

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien 

arvonimi)
wice pastor vicepastor

W.Past. 

tai v.past.
GEN

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien 

arvonimi)
wice pastor vicepastor v.pastor GEN

vararikossa bust Y

varaslukko dongle
Tietokoneen ohjelmakohtainen lisävaruste, jota ilman 

ohjelmaa tai sen kaikkia ominaisuuksia ei voi käyttää
Y

varasto container Y

varasto pool Y

varasto storage Y

varasto store Y

varastoi ja välitä store-and-forward Y

varastointi storage Y

varasuunnitelma contingency plan Y

varat resource Y

varata allocate deallocate = vapauttaa, reallocate = varata uudelleen Y

varata allow Y

varata charge akku Y

varata provide Y

varata reserve Y

varata tilaa allocate deallocate = vapauttaa, reallocate = varata uudelleen Y

varata uudelleen reallocate Y

varattu busy linja, laite ym Y

varattu reserved Y

varattu muisti reserved memory Y

varattu sana reserved word Y

varattu tunnus reserved code Y

varaus allocation
levytilan tai muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta 

varten
Y

varaus charge sähköoppi Y

varaus qualification Y

varaus reservation Y

varausaika charge time Y

varausaika storage time Y
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varausvirhe allocation error Y

varausyksikkö allocation unit Y

varausyksikkö cluster kiintolevyn pienin osoitettavissa oleva yksikkö Y

varautumiskyky capacitance sähköoppi Y

VARDIC VARDIC

Racal-Vadic-modeemien modulointitapa, jossa 

maksiminoeus on 1200 bps. On poistunut lähes 

kokonaan markkinoilta. 

Y

varhainen forward Y

variaabelissa %s s s ei saa koskea!!! GEN

varianssi variance
var on populaation otoksesta lasketun varianssin arvio, 

keskihajonnan neliö
Y

varianssianalyysi analysis of variance Tilastomatematiikka, ANOVA Y

varjo reflection Y

varjo shade Y

varjo shadow
varjoalueet jotka muodostuvat kuvan tummimmista 

osista
Y

varjomaski shadow mask värimonitorin Y

varjomuisti shadow RAM Y

varjostaa hatch täyttää pintoja rasterikuvioilla Y

varjostaa shade Y

varjostaa shadow
varjoalueet jotka muodostuvat kuvan tummimmista 

osista
Y

varjostettu shaded Y

varjostettu shadowed Y

varjostus screening Y

varjostus shading Y

varjostus shadowing Y

varjostus tint mikä tahansa määritelty väri ja sen voimakkuus Y

varkaus stöld GEN

varkaus tjuvnad GEN

varkaussakkoja tjuvnadsböter GEN

varmenne certificate

Lyhenne cert. Tietotekniikka: todistus, jolla luotettu 

kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä 

allekirjoituksessa käytettävä tunniste kuuluu tietylle 

henkilölle tai organisaatiolle ja on edelleen voimassa

Y
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varmenne Certificate 

Varmenteet ovat dataa, jota käytetään digitaalisten 

allekirjoitusten todentamiseen. Varmenne on vain niin 

luotettava kuin se taho, joka sen antoi. Varmennetta 

käytetään todentamaan digitaalisesti allekirjoitettu 

objekti kuten sähköpostiviesti tai Web-sivu. Digitaalisen 

allekirjoituksen, objektin ja varmenteen käsittelee 

matemaattinen ohjelma. Jos allekirjoitus on kelpoinen, 

on mahdollista sanoa, että "sen tahon mukaan, joka 

antoi varmenteen, allekirjoittaja oli (jokin nimi)". 

Y

varmennuskeskus certification authority Y

varmennuspääte authorization terminal Y

varmentaminen certification Y

varmistaa back up Y

varmistaa check Y

varmistaa secure Y

varmistaa verify tarkistaa tiedon oikeellisuus Y

varmiste check character Y

varmiste check key Y

varmiste check sequence Y

varmiste check symbol Y

varmistettu confirmed GEN

varmistettu verified GEN

varmistus backup varmuuskopio Y

varmistus check Y

varmistus checking Y

varmistus fallback Y

varmistusajo backup job Y

varmistusbitti check bit Y

varmistusjärjestelmä backup system Y

varmistuskohta checkpoint Y

varmistuskopio backup copy Y

varmistuskopio lokitiedosto backup log file Y

varmistuskopioasema backup drive Y

varmistuskopiolevy backup fixed disk Y

varmistuslaite backup device Y

varmistuslevy backup disk Y

varmistusloki backup log Y

varmistusluku check digit Y

varmistusmerkki check character Y

varmistusnauha backup tape Y

varmistusnauhakasetti backup tape cassette varmuuskopiointiin tarkoitetun laitteen nauha Y
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varmistusnumero check digit Y

varmistusohjelma backup program Y

varmistusohjelmisto backup software Y

varmistusrutiini check routine Y

varmistussumma check sum Y

varmistussumma check total Y

varmistussumma checksum
siirrettävästä tiedosta laskettava tunnusluku, jota 

verrataan tiedon lopussa olevaan tarkastussummaan
Y

varmistussumma hash total Y

varmistustallennusmateriaali backup medium Y

varmistustiedosto backup file Y

varmistustyökalut backup tools Y

varmistusumma check total Y

varmuus surety GEN

varmuuskerroin factor of safety Y

varmuuskomponentti hi-rel component erittäin kestävä osa Y

varmuuskopio backup Y

varmuuskopio, varmuuskopioida backup GEN

varmuustaso surety level GEN

varoitettu varnad GEN

varoittaa caution Y

varoittaa warn Y

varoitus caution Y

varoitus tip Y

varoitus warning Y

varoitusikkuna alertbox Y

varoitusviesti warning message Y

varsin quite Y

varsinainen actual Y

varsinainen primary Y

varsinainen argumentti actual argument Y

varten for Y

varusjalusta logistic platform Y

varusohjelma main program Y

varusohjelmisto software kutsutaan myös nimellä pehmo Y

varusohjelmisto system software Y

varuspalvelu generic service Y

varustaa huomautuksin annotate Y

varustaa kommenteilla annotate Y

varustaa lipulla flag Y

varustaa lipulla tag Y

varustaa nimilapulla label Y
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varuste facility Y

varusteet kit Y

varustelujalusta logistic platform Y

vasemmalle left Y

vasemmalle tasattu flush-left teksti Y

vasemmalle tasattu left-justified teksti Y

vasemmalle vino left slash Y

vasemmanpuoleisin high order Y

vasemmanpuolinen liitos left join tietokannat Y

vasen left Y

vasen vänster GEN

vasen alakulma lower left corner Y

vasen nappi left button katsetta rivillä eteenpäin johdattavat täytemerkit Y

vasen nuoli left-arrow Y

vasen puoli left Y

vasenkätinen left-handed Hymiö:    (-: Y

vaskiseppä kopparsl GEN

vaskiseppä kopparslagare GEN

vastaa matches Y

vasta-alkaja novice Y

vastaanotin monitor Y

vastaanottaa download
Siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan 

tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta
Y

vastaanottaa receive Y

vastaanottaja recipient Y

vastaanotto acceptance Y

vastaanottolokero stacker Y

vastaava equal Y

vastaava equivalent Y

vastaava relative Y

vastaavuus analog Am Y

vastaavuus correspondence Y

vastaavuussuhde correlation Y

vastaavuussuhteessa oleva correlative Y

vastaavuustiedosto mapping file Y

vastakanava backward channel Y

vastakanava return channel Y

vastakkainen opposite Y

vastakkainen polar Y

vastakohta contrast Y

vastakohta inverse Y

vastakohta opposite Y
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vastakohta reverse Y

vastakutsu call-back Y

vastanainut ungfar GEN

vastapuhelu reverse charge call Y

vastapuoli vedeldel GEN

vastapäinen opposite Y

vastapäätä opposite Y

vastapäätä opposite to Y

vastasoitto callback Y

vastasyntynyt neonatus GEN

vastata reply Y

vastatoimitus complementary operation Y

vastattava koko kenttää match whole feild Y

vastaus answer Y

vastaus reply Y

vastaus responce Y

vastaus response Y

vastaus return return näppäin hyväksyy/vahvistaa käskyn Y

vastaus, päätös answer, resolution svar, beslut res, resol GEN

vastauskehys responce frame HDLC Y

vastauskehys response frame verkkotermi Y

vastauslähetys closed loop äänitermi Y

vastausta ei odoteta no reply necessary NRN Y

vastausta ei tarvita no reply needed NRN Y

vastaustiedosto responce file Y

vastaustila host mode verkkotermi Y

vastausvelho answer wizard Y

vastavaikutus reaction Y

vaste responce Y

vaste response verkkotermi Y

vasteaika responce time levyltä tiedon saamiseen kuluva odotusaika Y

vasteaika response time verkkotermi Y

vastike equivalent Y

vastine equivalent Y

vastine followup Y

vastine match Y

vastine offset AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja Y

vastineellinen matched Y

vastineeton unmatched Y

vastus trouble Y

vastustuskykyinen resilient Y

vastuu responsibility Olio-ohjelmointi Y
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vastuuhenkilö authority Olio-ohjelmointi Y

vastuuhenkilö authory Y

vastuullisuus accountability Y

vastuupohjainen suunnittelu responsibility driven design Olio-ohjelmointi Y

vastuuvapaus indemnitet GEN

vauhti rate Y

vauhti speed Y

vaununpalautus carriage return CR Y

vaurio damage Y

vaurioittaa disable Y

vaurion sieto damage tolerance Y

WAV Waveform Audio (WAV) Pakkaamattomien äänitiedostojen tunniste. Y

WDM WDM

WavelengthD ivision Multiplexing 

AallonpituuskanavointiKiytetAin optisessa Särross 

jossasamaank uituunkanavoidaaneri aallonpituuksia

Y

web Web Internetin palvelu, hypertekstipohjainen Y

web-hoitaja webmaster
tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli 

verkkopaikan hoitaja
Y

web-lähetys Internet broadcasting Y

web-lähetys Webcasting Y

web-osoite URL
www-sivun yksilöivä verkko-osoite (uniform resource 

locator)
Y

web-palvelin WWW server Y

Web-palvelin,  Webbiserveri Web server

Palvelinohjelma, joka tarjoaa pääsyn Web-sivuille. 

Jotkin Web-palvelimet tarjoavat pääsyn muihinkin 

palveluihin, kuten tietokantoihin, ja hakemistoihin. 

Palvelinkone, jossa tietyt webbisivut säilytetään eli 

ylläpidetään. Kun kirjoitat sivun osoitteen selaimen 

osoitekenttään, ottaa tietokoneesi yhteyttä juuri tähän 

koneeseen. 

Y

Web-selaimen toiminnot Web Browser Capabilities 

Web-selaimen niiden toimintamahdollisuuksien joukko, 

joita peruskäyttäjä voi käyttää. Tämä sisältää 

käytettävissä olevat valmisosat. 

Y

Web-selaimen välimuisti Web Browser Cache 

Tämä on tiedostojärjestelmän se osa, jota selain käyttää 

Web-sivujen ja niihin liittyvien tiedostojen 

tallentamiseen. Selain voi käyttää sitä hakeakseen 

välimuistista sellaisia sivuja, jotka se on hiljattain 

hakenut, sen sijaan, että se joka kerta lataisi sivun 

verkon kautta. 

Y

web-selain Web browser Y

web-sivu/web-sivusto web site web GEN

vedetty kaapeli cable run Y
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vedos draft Y

vedos dump muisti- Y

vedos print Y

vedoslaatu draft quality Y

vedoslaatuinen tulostus draft-quality output Y

vedosnauha dump tape Y

vedostaa dump muisti Y

vedostaa muisti dump memory Y

vedostila draft mode Y

vedostustiedosto dumpfile Y

vedä ja pudota drag & drop Y

vedä ja pudota drag and drop Y

vedä ja pudota drag-and-drop Y

VEDÄ JA PUDOTA DRAG AND DROP

Graafisten käyttöjärjestelmien (esim. OS/2 ja Windows) 

käyttämä menetelmä, jossa asioita voidaan tehdä 

siirtämällä näytöllä näkyviä asioita hiirellä paikasta 

toiseen perinteisten valikkokomentojen sijaan. 

Y

Vedä ja pudota Drag and drop

Vetäminen ja pudottaminen. Graafisessa 

käyttöliittymässä näytöllä olevan objektin siirto toiseen 

näytöllä olevaan kohteeseen.

Y

vedä ja pudota Drag & drop GEN

vedä ja pudota -menetelmä drag and drop method Y

vekotin gadget Y

vekotin widget Y

vektoriesitys vector format Y

vektorigrafiikka vector graphic vektorigrafiikka koostuu useista olioista Y

vektorigrafiikka vector graphics Y

vektorikäsittely vector processing Y

vektorimuoto vector format Y

vektorisuoritin vector processor Y

velho demon Y

velho wizard Y

veli bror, broder bror, broder b GEN

veli bror, broder bror, broder Br GEN

veli frater bror fr GEN

veli, veljen tai siskon poika, miespuolinen 

serkku
frater broder, bror eller systerson, manlig kusin fra GEN

veljenpoika brorson brs GEN

veljentytär brorsdotter brd GEN

velka, perittävät velat gäld GEN

velka, perittävät velat infordrande gälder GEN
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velkainen gäldbunden GEN

velkakirja revers GEN

venyttää drag hiirellä vetäminen Y

venyttää enlarge Y

venyttää stretch venytä Y

venäläinen ruthenicus GEN

veppi Web Internetin palvelu, hypertekstipohjainen Y

veppiosoite URL
www-sivun yksilöivä verkko-osoite (uniform resource 

locator)
Y

veppiosoite web address www-sivun yksilöivä verkko-osoite Y

veppiselain web browser ohjelma jolla selaillaan WWW-sivuja Y

veppisivu web page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

verbi verb Y

verenheimolainen, veli, sisar, sukulainen consanguineus av samma blod, bror, släkting, syster consang GEN

verestäminen refreshing Y

verestäminen regeneration Y

verestää refresh Y

verhokäyrä contour äänitermi Y

verkko graph Y

verkko grid määrittää näyttöpisteverkon Y

verkko mesh Y

verkko net verkkotermi Y

verkko network verkkotermi Y

verkko net nät GEN

verkko- virtual Y

Verkko, "netti" net

Hyvin epämääräinen käsite. Yleensä käsitteellä 

tarkoitetaan Internetiä tai vielä suppeammin WWW-

palvelinten joukkoa maailmalla. Oikeasti verkko on 

paitsi fyysinen verkko eli kaapelein ja muiden 

tietoliikenneyhteyksien yhdistettyjen tietokoneiden 

ryhmä myös näiden koneiden välinen liikennöinti 

yhteydenottoineen ja palveluineen. 

Y

verkkoalue domain verkkotermi Y

verkkoalue network domain Y

verkkoalueen kansio domain folder verkkotermi Y

verkkoaluenimi domain name
verkkotermi, Internetissä tietyn palvelimen yksilöivä 

tunnus eli selväkielinen vastine
Y

verkkoaluetunnus domain name
verkkotermi, Internetissä tietyn palvelimen yksilöivä 

tunnus
Y

verkkoasema host verkkotermi Y
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verkkoasema host computer verkkotermi Y

verkkoasema network drive verkkotermi Y

verkkoaseman nimi host name verkkotermi Y

verkkoavaruus cyberspace Internet-verkon tekotodellisuusmaailma Y

verkkoavaruus virtual space Y

verkkoetiketti netiquette verkkotermi, tietoverkon käytön eettiset ohjeet Y

verkkohahmo avatar keinotodellisuudessa käytetty virtuaaliruumis Y

verkkojen muodostamia kokonaisuuksia, 

MAN
Metropolitan Area Network (MAN)

MAN-verkko sisältää yhden tai useampia LAN-verkkoja. 

Ne ovat esim. kaupungin alueella olevien verkkojen 

muodostamia kokonaisuuksia.

Y

verkkojulkaisu network publishing verkkotermi Y

verkkojuttelu chat
kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestien 

vaihto tietoverkossa
Y

verkkojännite mains voltage Y

verkkojännitteen hetkellinen laskeminen brownout Y

verkkokaapeli network cable verkkotermi Y

verkkokaava network architecture verkkotermi Y

verkkokaavio network architecture verkkotermi Y

verkkokahvila cybercafe Y

verkkokansalainen netizen verkkotermi Y

verkkokansalainen netizen networked citizen Y

verkkokansalainen networked citizen verkkotermi Y

verkkokauppa electronic commerce Y

verkkokauppa electronic marketplace Y

verkkokauppa home shopping Y

Verkkokauppa E-commerce

Käyttäjät pystyvät tilaamaan verkkokauppojen tuotteita 

Internetin kautta suoraan kotiin. Palvelun käyttäminen 

edellyttää lähes aina rekisteröitymistä. Luottokorttien 

avulla tilaaminen onnistuu helposti myös toiselta 

puolelta maapalloa. Tunnettuja verkkokauppoja ovat 

mm. Amazon (www.amazon.com) sekä CDON 

(www.cdon.com).

Y

verkkokerros network layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 3 Y

verkkokortin ajuri network interface driver verkkotermi Y

verkkokortti network adapter verkkotermi Y

verkkokortti network board verkkotermi Y

verkkokortti network card verkkotermi Y

verkkokortti network interface card verkkotermi, NIC Y

Verkkokortti,ethernet-kortti, "eetterikortti" ethernet card

Tietokoneen lisävaruste, liitäntäkortti, jonka avulla 

mikrotietokone voidaan kytkeä taloverkkoon. 

Toimiakseen verkossa mikro tarvitsee lisäksi 

verkkokortin ohjainohjelman sekä verkko-ohjelmistot. 

Y
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verkkokoulu cyberschool Y

verkkokoulu virtual space Y

verkkokuvioitu pinta meshed surface kuvion Y

verkkokytkin mains switch Y

verkkokäyttäjä network user verkkotermi Y

verkkokäyttöjärjestelmä network operating system verkkotermi Y

verkkokäytäntö network protocol verkkotermi Y

verkkolaitteiden verkko barebone
verkkotermi, pelkkä verkkolaitteiden muodostama 

runkoverkko
Y

verkkolehti electronic journal Y

verkkolehti electronic magazine Y

verkkolehti electronic newspaper Y

verkkolevyasema network drive verkkotermi Y

Verkkoliiketoiminta E-Business Yritys keskittää liiketoimintansa pelkästään Internetiin. Y

verkkoliitäntäkortti network interface card verkkotermi, NIC Y

verkkomainen opetusohjelma web learning program Y

verkkomarketti cybermall ostoskeskus Y

verkkomääritykset network options verkkotermi Y

verkkonotaari trusted third party TTP Y

verkko-ohjelma network program verkkotermi Y

verkkoon liitetty networked verkkotermi, - tietokone Y

verkkoon liittyvät ohjelmiston piirteet Networking Features of Software 

Joissakin ohjelmissa on piirteitä, jotka hyödyntävät 

verkkoa hakeakseen dataa tai jakaakseen sitä muiden 

kanssa. Ei ole aina ilmeistä, että ohjelmassa on tällaisia 

piirteitä. 

Y

verkkoon liittämätön non-networked Y

verkkoon liittämätön tietokone non-networked computer Y

verkko-osoite Internet address Internet-verkon solmun (työaseman) osoite Y

Verkko-osoitteen tulkkaus Network Address Translation NAT, Tietoliikenne Y

verkkopaikka site Y

verkkopaikka Web site Y

verkkopalvelija server
serveri eli palvelinlaite tietoverkon hallintaan tai 

tietokannan hallintaan, tarjoaa palveluita asiakkaille
Y

verkkopalvelin file server
tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon 

välityksellä
Y

verkkopalvelin network server verkkotermi Y

verkkopalvelu network service verkkotermi Y
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verkkopalvelujen asetusten valinta Configuring Network Services 

Se osa hallinnoijan tehtävää, joka liittyy niiden ehtojen 

ja yksityiskohtien määräämiseen, jotka kontrolloivat 

palvelujen tarjontaa. Web-palvelimen osalta tämä 

sisältää sen, mitkä Web-sivut ovat kenenkin saatavilla ja 

mitä informaatiota tallentuu lokiin myöhempää 

tarkastelua varten. 

Y

verkkopalvelukäytäntö network services protocol verkkotermi Y

verkkopalvelut Network Services 

Palvelut, joita ei tarjoa se paikallinen 

tietokonejärjestelmä, jossa peruskäyttäjä toimii, vaan 

verkossa oleva palvelin. 

Y

verkkopistorasia mains outlet Y

verkkoprosessori network processor verkkotermi Y

verkkopäiväkirja blog

yleensä yhden yksityishenkilön ylläpitämä julkinen 

WWW-sivusto 0028, johon tehdyt 

muistiinpanomerkinnät ovat aikajärjestyksessä

Y

verkkopäiväkirja weblog

yleensä yhden yksityishenkilön ylläpitämä julkinen 

WWW-sivusto 0028, johon tehdyt 

muistiinpanomerkinnät ovat aikajärjestyksessä

Y

verkkopääte network computer verkkotermi Y

verkkoraha digital cash Y

verkkoraha E-cash Y

verkkoraha electronic cash Y

Verkkoraha E-cash
Rahaa joka liikkuu vain verkossa ilman että sitä koskaan 

koskettaisi.
Y

verkkorakenne network structure Y

verkkoratkaisu networking verkkotermi Y

verkkorikos cybercrime Y

verkkorikos network crime verkkotermi Y

verkkoryhmä network verkkotermi Y

verkkosilta network bridge verkkotermi Y

verkkosivu net page verkkotermi Y

verkkosivu Web page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

verkkosivu WWW page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

verkkosivujen suunnittelija Web designer Y

verkkosivujen suunnittelu Web design Y

verkkosivusto Web site Y
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verkkosivusto website

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta 

käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava 

WWW-sivujen joukko

Y

verkkosivusto WWW site

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta 

käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava 

WWW-sivujen joukko

Y

verkkosolmu network node verkkotermi Y

verkkosovitin network adapter verkkotermi Y

Verkkosovitin, adapteri Adapter
Adapteri. Laite, jolla tietokone saadaan liitettyä 

tietoliikenneverkkoon.
Y

verkkoteoria graph theory Y

verkkotietokanta network database Y

verkkotunnus network ID verkkotermi Y

Verkkotunnus, Aluenimi, Domain Domain

Verkkotunnus, Aluenimi. Internet-sivujen osoitteena 

oleva nimi tai sähköpostiosoitteiden lopussa näkyvä 

nimi @-merkin jälkeen. Esim. www.opasmedia.com ja 

opasmedia@opasmedia.com.

Y

verkkourkinta phishing

Käyttäjän manipuloinnin muoto, jossa pyritään 

sähköpostin tai WWW-sivun välityksellä saamaan 

luottamuksellista tietoa

Y

verkkovastaava webmaster
tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli 

verkkopaikan hoitaja
Y

Verkko-Verkko-rajapinta Network-Network-Interface NNI, Tietoliikenne Y

Verkko-Windows windows net

Tietotekniikkaosastossa mikroverkoissa aikoinaan 

käytetty Windows 3.11 -käyttöjärjestelmään 

pohjautuva järjestely, jossa Windows-ohjelmistot ovat 

kokonaan mikroverkkopalvelimella ja käyttäjäkohtaiset 

ohjelma-asetukset hänen omassa kotihakemistossaan. 

Poistunut käytöstä. 

Y

verkkovirta power Y

verkkoyhteisö Web community Y

verkkoyhteys network connection verkkotermi Y

verkkoympäristö network neighborhood verkkotermi Y

verkolla varustaminen networking verkkotermi Y

verkon hallintayksikkö network control console verkkotermi Y

verkon ilmaisuviesti network indication message verkkotermi Y

verkon kaapelointi network cabling verkkotermi Y

verkon kuormitus network load verkkotermi Y

verkon napasolmu network hub verkkotermi, moniporttitoistin Y

verkon runko-osa campus interconnect verkkotermi Y

verkon selailu WEB browsing Y

verkon silmukka mesh Y
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verkon virheloki network error log verkkotermi Y

verkonhallinta network management verkkotermi Y

verkonhallinta networking verkkotermi Y

verkonhallinta-asema network management station verkkotermi Y

verkonhallintakanta management information base MIB Y

verkonhallintakanta network management information base Y

verkonhallintasolmu management node verkon solmu josta verkkoa hallitaan Y

verkonkäyttäjän osoite network user address verkkotermi Y

verkonvalvontaohjelma network control program verkkotermi Y

verkossa surffaaja net surfer Y

verkossa surffaaja Web surfer Y

verkossa surffailija WEB surfer Y

verkossa surffailu net surfing verkkotermi Y

verkosto net verkkotermi Y

verkosto network verkkotermi Y

verkottaa net verkkotermi Y

vero pålaga GEN

vero, maavero ränta, skatt r GEN

verokunta bol GEN

verollinen skattande GEN

veroluettelo uppskattlängd GEN

veroluku, -määrä skattetal GEN

VERONICA VERONICA
Gopher-palvelimissa olevien tietojen indeksointi- ja 

hakuohjelma. 
Y

veronkanto uppbörd GEN

veropiiri, kirkkopiiri pogosta GEN

verovapaus, rälssi frälse fr GEN

verovapautettu lasten perusteella befriad (från skatt) för barn b.f.b. GEN

verrata compare
compare file = vertailla tiedostoja, compare disk = 

vertailla diskettejä
Y

verrata verify tarkistaa tiedon oikeellisuus Y

versio version Y

versionhallinta version management Y

vertaa compare
compare file = vertailla tiedostoja, compare disk = 

vertailla diskettejä
Y

vertaa confer jämför cf GEN

vertaa confer jämför cfr GEN

vertaa cf GEN

vertaa confer GEN

vertaaminen comparison Y

vertaileminen comparison Y

vertailla collate Y
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vertailla comp compare vertaa tiedostoja keskenään Y

vertailla compare
compare file = vertailla tiedostoja, compare disk = 

vertailla diskettejä
Y

vertailu compare
compare file = vertailla tiedostoja, compare disk = 

vertailla diskettejä
Y

vertailu comparison Y

vertailuohjelma benchmark program Y

vertailuoperaattori relational operator Y

vertailutestaus benchmark testing Y

vertailutesti benchmark Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti Y

vertailutesti benchmark test Y

vertais- peer Y

vertaiskäsittely peer processing Y

vertaisolio correspondent Y

vertaisolio peer entity Y

vertaisverkko peer-to-peer networking verkon kaikki työasemat ovat yhdenvertaisia Y

vertaisviestintä peer communications Y

veräjä gate Y

vesijättö landvinning GEN

vesijättö upplandning GEN

vesileima watermark Y

vetokanne vadetalan GEN

vetoomus, lykkäys skotmål GEN

vetoomus, valitus appellation vädjan, klagomål appell GEN

vetoreikä feed hole Y

vetotuomioistuin vadeinstans GEN

vetoura feed track Y

vetovalikko pulldown menu Y

vetovaunu tractor Y

vetäminen drag hiirellä vetäminen Y

vetäminen dragging Y

vetää drag hiirellä vetäminen Y

vetää draw Y

vetää pull Y

vetää alas pull down Y

vetää ja pudottaa drag-and-drop Y

vetää valikko alas pull down a menu Y
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VGA, VIDEO GRAPHICS ARRAY VGA, VIDEO GRAPHICS ARRAY

Erittäin suosittu näyttötila, näytönohjain ja monitori. 

Mahdollistaa 640 pistettä pystysuunnassa ja 480 

vaakasuunnassa, mutta vain ainoastaan kuudellatoista 

värille. Pystyy kuitenkin käyttämään 320x200 

tarkkuutta, jolloin käytössä on 256 värisävyä. Tämä on 

erittäin suosittu näyttötila pelissä ja GIF-kuvissa. 

Y

viallinen bad Y

viallinen corrupted tietokanta, tiedosto ym Y

viallinen defective sektori ym Y

viallinen faulty levyke ym Y

viallinen sektori bad sector Y

vialliset kehykset fragment frames verkkotermi Y

vian paikallistaja SQC Laatujohtaminen Y

vianhaku debugging Y

vianjäljitys fault trace Y

vianmääritys diagnosis Y

vianmääritys diagnostic Y

vianmääritys diagnostics Y

vianmääritys troubleshooting Laatujohtaminen Y

vianmääritystesti diagnostic test Y

vianpaikallistaja troubleshooter Laatujohtaminen Y

viansieto fault tolerance Y

VIDEO FOR WINDOWS VIDEO FOR WINDOWS

Marraskuussa 1992 julkistettu ohjelmallinen 

videolaajennus Windowsiin. Sen ansiosta Windows 

pystyy esittämään ikkunassa levyltä luettua videokuvaa 

ilman erillisen lisäkortin apua. mitä tehokkaampi mikro 

ja näytönohjain, sitä luonnollisemmalta videokuva 

näyttää. 

Y

videokokous videoconference Y

videokonferenssi video conference videoneuvottelulaitteilla toteutettu etäneuvottelu Y

videokuva video picture Y

videokuva videoclip Y

Videokuvan pakkausmuoto, MPEG Moving Pictures Expert Group Videokuvan pakkausmuoto. Y

videoposti video mail Y

videoteksti videotex Y

vie taakse send to back Y

vie taaksepäin send backward Y

viedä export maasta, ohjelmasta ym Y

vielä hetki just a minute JAM Y

vielä, lisäksi noch GEN

vienti export Y
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vientisuodatin export filter tiedon Y

vientitiedosto export file Y

vierailla WWW-sivulla visit a web page Y

vieras guest Y

Vieraskirja Guestbook

Sivu, johon käyttäjä voi kirjoittaa mielipiteitä ja 

kommentteja sivuston ylläpitäjälle tai muille 

vierailijoille.

Y

vieraskäyttäjätunnus guest account Y

viereinen adjacent Y

vierekkäin tile ikkunat vierekkäin Y

vierekkäin tiled Y

vierekkäin tiled GEN

vierekkäinen adjacent Y

vieressä next Y

vierittää scroll Y

vierittää to scroll Y

vierityksen lukitus scroll lock Y

vierityksen lukitusnäppäin scroll lock key Y

vieritys rolling Y

vieritys scroll Y

vieritys scrolling Y

vierityslaatikko scroll box Y

vierityspalkki scroll bar Y

vierityspalkki scrollbar Y

vierityspuskuri scroll buffer Y

vieritysruutu scroll box Y

vieritysvihje scrolling information Y

vieritä scroll Y

vierivä rolling Y

vieriä scroll Y

viesti communication Y

viesti message
Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot 

pyytävät palveluita toisiltaan
Y

viesti note Y

viestien kulku event trace Olio-ohjelmointi Y

viesti-ikkuna message box Y

viestin alku start of message Y

viestin loppu end of message EOM Y

viestintä communication Y

viestinvälitys communications Y

viestiruutu dialog box Y

viestiruutu message box Y
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viestittäminen communication Y

viestiyhteydet communications Y

viestiyhteys message
Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot 

pyytävät palveluita toisiltaan
Y

viestiä communicate Y

vihainen angry Hymiö    >:-( Y

vihikartta intelligent map Y

vihitty vigd v GEN

vihitty vigd GEN

vihitty morsiuspuvussa iförd i brudskrud if skr GEN

vihitty, vihityt copulatus, copulati vigd, vigda cop GEN

vihitty, vihityt coplati GEN

vihitty, vihityt coplatus GEN

vihittyjen ja kastettujen kirja längden över vigda och döpta G O B GEN

vihivaunu automated guided vehicle Y

vihjata hint Y

vihje cue Y

vihje hint Y

vihje tip Y

vihkiminen solemnicatio GEN

vihkiminen kotona hemmavigsel GEN

vihkiminen, vihkiäiset vigsel GEN

vihkimispäivä vigseldag v.d. GEN

vihkimätodistus vigselattest GEN

vihreä green Y

viidennen sukupolven tietokone fifth-generation computer tulevaisuuden iso tietokone Y

viides normaalimuoto fifth normal form 5NF, relaatiotietokannat Y

viihde recreational Y

viikko week wk Y

viikko vecka v GEN

viikset moustache Hymiö:    :-{ tai :-#) Y

viilentää cool Y

viiletä cool Y

viimeinen last Y

viimeinen ultima GEN

viimeinen arvo last value Y

viimeinen ehtoollinen ultimus communio sista nattvarden u.com. GEN

viimeistellä trim Y

viimeistely finish Y

viimeksi käsitelty recent file GEN

viipalekaavio pie chart Y

viipymättä directly Y
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viipyä delay Y

viipyä pause Y

viiste chamfer Y

viisto skew Y

viistota chamfer Y

viistota skew Y

viistottu reuna chamfer Y

viistotus chamfer Y

viistää chamfer Y

viitata point Y

viitata reference Y

viitata taulukkoon reference a table Y

viitattu taulu master table Y

viitattu taulu parent table Y

viitattu taulu referenced table Y

viite reference ref Y

viite sprite multimediaesityksessä Y

viiteavain foreign key

viiteavaimella viitataan tietokannan toisen taulun 

yksikäsitteiseen tiettyyn riviin (perusavain), sillä 

esitetään kohteiden välisiä riippuvuuksia

Y

viite-eheys referential integrity Y

viite-eheysrajote referential integrity constraint relaatiotietokannat Y

viitelista association list Y

viitenimi correlation name Y

viitepalvelu reference service Y

viittaa address Y

viittaava referential Y

viittaava taulu dependent table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

viittaava taulu detail table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

viittaava taulu referencing table
Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty 

viiteavain
Y

viittasana cue Y

viittaus hint Y

viittaus indication Y

viittaus reference ref Y

viittaus sign Y

viittaus monitori reference monitor Y

viittausparametri reference parameter Y
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viittaustyyppi reference type

Olio-ohjelmointi, luokka on viittaustyypin määritelmä, 

luokan ilmentymä on luokan määrittelemää 

viittaustyyppiä oleva olio

Y

viitteet references Y

viitteet tietoihin data references ohjelmassa Y

viiva dash Y

viiva line Y

viiva slash / Y

viiva tick Y

viiva- linear lineaarinen mitoitus Y

viiva elementti line entity Y

viivadiagrammi line chart Y

viivagrafiikka line art vektorigrafiikka Y

viivain ruler Y

viivakoodi bar code
optisesti luettava samansuuntaisista viivoista koostuva 

merkki
Y

viivakoodin purku bar-code decoding Y

viivakoodinlukija bar-code reader Y

viivakoodinpurkaja bar-code decoder Y

viivapiirros line art vektorigrafiikka Y

viivapiirto-ominaisuus line drawing ohjelmassa Y

viivapiirustus line drawing Y

viivata mark Y

viivatutkain raster scanner Y

viivatyyppi linetype Y

viiva-työkalu line tool Y

viivaus mark Y

viivauslomakkeen lukija mark page reader Y

viive delay Y

viive lag projektinhallinta Y

viive latency Y

viivesilmukka delay loop Y

viivoitin ruler Y

viivyttely delay Y

viivytys delay Y

viivästetty deferred Y

viivästetty delayed E-mail tms Y

viivästetty rajoite deferred constraint Y

viivästynyt delayed E-mail tms Y

viivästys mora GEN

vika bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

vika defect materiaalissa Y
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vika failure Y

vika fault Y

vika fel GEN

vika- ja vaikutusanalyysi failure mode and effect analysis Y

vika- ja vaikutusanalyysi FMEA Y

vika levymateriaalissa disk media defect Y

vika, virhe vank GEN

vika-alue tiedosto bad cluster file Y

vikaantua break Y

vikaantuminen failure Y

vikaantumistiheys failure rate laitteen Y

vikakynnys fault threshold Y

vikapuuanalyysi fault tree analysis Y

vikapuuanalyysi FTA Y

vikasietoinen fault tolerant verkkotermi Y

vikasietoinen fault-tolerant Y

vikasietoinen robust Y

vikasietoinen käyttöjärjestelmä fault-tolerant operating system Y

vikasietoinen levymuistijärjestelmä redundant arrays of inexpensive disks RAID Y

vikasietoinen tietokone fault-tolerant computer Y

vikasietoisuus fault tolerance verkkotermi Y

vikatila error condition Y

viljellä, käyttää bruka, odla br GEN

vilkkaus activity Y

vilkkua blink rivi, näyttö ym Y

vilkkuminen blink Y

vilkkuminen blinking näytön ym Y

vilkkuva blinking Y

vilkutus blinking Y

villi wild Y

vilustunut has a cold Hymiö:    :*) tai :-~) Y

WIN 32 WIN 32
Windowsin 32-bittinen ohjelmointiliittymä, jota 

käytetään myös Windows NT:ssä. 
Y

WIN 32S WIN 32S

Supistettu versio WIN 32 -ohjelmointiliittymästä, jonka 

voi esimerkiksi lisätä Windows 3.1 käyttöjärjestelmään. 

Silloin Windows 3.1 pystyy ajamaan Windows NT 

ohjelmien, mutta ainoastaan 16- bittisenä. 

Y

WIN.INI WIN.INI

Windowsin yleiset toiminta-asetukset sisältävä tiedosto. 

Sisältää myös Windowsin omien asetuksien lisäksi 

sovellusohjelmien asetuksia. 

Y
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WINDOWS WINDOWS

Windows on graafinen käyttöliittymä, jonka MicroSoft 

on kehittänyt ja jota usein virheellisesti kutsutaan 

käyttöjärjestelmäksi. Windows on itseasiassa vain MS-

DOS käyttöjärjestelmässä toimiva ohjelma, jonka avulla 

voi ajaa muita ohjelmia. 

Y

WINDOWS NT WINDOWS NT

Kehittynyt 32-bittinen käyttöjärjestelmä, jonka 

kehittelyn MicroSoft aloitti OS/2 3.0 nimellä jo 1980-

luvun lopulla yhteistyössä IBM:n kanssa. Tehokas 

moniajo, tietoturvapiirteet ja tuki symmetriselle 

moniprosessorijärjestelmälle. Toimii Intelin 

prosessorien lisäksi Alpha- ja R4000-prosessoreilla. 

Vaati RAM- muistia 12 megatavua ja kovalevytilaa 

vähintään 40 megatavua. 

Y

Windows puhelin WINDOWS TELEPHONY

MicroSoftin ja Intelin yhteistyössä kehittämä määritys, 

joka auttaa yhdistämään puhelimeen pohjautuvia 

tietoliikennejärjestelmiä Windowsiin. Näistä 

esimerkkejä ovat mm. videoneuvottelut, sähkö- ja 

äänipostin yhdistäminen sekä Windows-pohjainen 

puhelinvastaaja. 

Y

Windows, MS-Windows, "Wintoosa" ms windows

Microsoftin kehittämä käyttöjärjestelmä ja 

käyttöympäristö PC-mikroille. Perustuu graafiseen 

käyttöliittymään. Windowsista on käytössä useita 

versioita: Windows 3.1, 3.11, 95, 98, 2000, ME, NT ja 

XP. Näissä on omat eronsa. Joskus puhutaan myös X-

Windowsista. Sillä ei ole mitään tekemistä Microsoftin 

Windowsin kanssa vaan se on Unixien kanssa käytettävä 

graafinen käyttöliittymä. 

Y

Windows-ohjelmoija Windows programmer Y

vinkeillä varustettu fontti hinted font Y

vinkit hints Y

vino skew Y

vino slanting Y

vinokirjaimet italics kallistetut kirjaimet Y

vinokirjoitus cursive kirjapaino Y

vinoneliö diamond Y

vinoneliö- diamond Y

vinous skew Y

vinoviiva slant / Y

vinoviiva slash / Y

vinoviiva solidus / Y
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WINSOCKET, WINDOWS SOCKET WINSOCKET, WINDOWS SOCKET

Windowsin ohjelmointiliittymä (API), joka tarjoaa 

Internetiä käyttäville sovelluksille joukon tietoliikenteen 

peruspalveluita. Winsocketin ansiosta sovellukset ja 

erilaiset TCP/IP-toteutukset voidaan erottaa toisistaan, 

mika takaa yhteensopivuuden eri valmistajien ohjelmien 

välillä. 

Y

WINSTART.BAT WINSTART.BAT

Komentojono, jonka Windows ajaa aina 

käynnistyessään. Jos komentojonossa käynnistetään 

jokin muistinvarainen ohjelma, se näkyy vain 

Windowsille eikä kuluta muistia Windows DOS-tiloissa. 

Y

viran puolesta ex officio extraordinarie e.o. GEN

viran puolesta ex officio GEN

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja) curam gerens tjänstförrättande, (nådårspredikant) c.g. GEN

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja) curam gerens tjänstförrättande, (nådårspredikant) c.ger. GEN

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja) curam gerens nådårspredikant cur.g. GEN

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja) curam gerens nådårspredikant cur.ger. GEN

virhe break Am Y

virhe bug ohjelmisto- tai laitteistovirhe Y

virhe default Y

virhe error käyttäjän tekemä Y

virhe fault Y

virhe mistake Y

virhe, erehdys erratum GEN

virhealtis error-prone Y

virheellinen bad Y

virheellinen defective sektori ym Y

virheellinen incorrect Y

virheellinen felaktig GEN

virheellisyys default Y

virheenhaku debug apuohjelma keskusmuistin tutkimiseen yms Y

virheenhaku debug troubleshoot Y

virheenhaku troubleshoot Y

virheenkorjaava error correcting Y

virheenkorjaava modeemi error correcting modem Y

virheenkorjaus error correcting Y

virheenkorjaus error correction Y

virheenkorjaus koodi error correction code
IBM:n kehittämä järjestelmä jolla voi päätellä mistä 

virheestä on kysymys
Y

virheenkäsittelyohjelma error handler Y

virheenkäsittelyrutiini error handling routine Y

virheenmääritys- diagnostic Y
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virheenvalvonta fault monitor Y

virheetön bug-free Y

virheetön correct Y

virheetön defect-free kide Y

virheetön error-free ohjelma Y

virheiden jäljittäjä debugger Y

virheiden poisto bug-fixing Y

virheilmoitus error message Y

virheilmoitus validation text Y

virheitä sisältävä buggy Y

virhekeskeytys error interrupt Y

virhekoodi error code Y

virhekäsittelijän aktivointi raise error Y

virhekäsittelijän aktivointi raise exception Y

virhelopetus abend Y

virhelopetus abort Y

virhelopetus kill Y

virheryöppy error burst Y

virhetarkastus ja korjaus ECC Y

virhetarkastus ja korjaus error checking and correction Y

virhetieto error information Y

virhetiheys failure rate laitteen Y

virhetila error condition Y

virhetilanne error condition Y

virhetoiminto malfunction Y

virittävä puu spanning tree Y

virittää enable Y

virittää fine-tune järjestelmä ym Y

virittää set Y

viritys performance tuning Y

viritys tuning Y

virityspuualgoritmi spanning tree verkkotermi Y

virka officium GEN

virkaatekevä tjänstförrättande t.f. GEN

virkaikä anciennitet GEN

virkamiesten erikoisvero sentonal GEN

virke sentence Y

virkistystaajuus frame rate ruudun Y

virkistystaajuus refresh rate ruudun Y

virkistäminen refreshing Y

virkistävä refreshing Y

virkistää refresh ruutu Y
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virne smiley
Hymiö: merkkijono, jonka avulla voidaan ilmaista 

sähköpostiviestissä tunnetta, äänensavyä tai mielialaa
Y

virnistää koko naamalla Cheshire cat Hymiö:    ) Y

virnuilla leering Hymiö:     :-} Y

virranjakaja distributor tekniikka Y

virranvahvistus current gain Y

virstanpylväs milestone projektinhallinta Y

virta current sähköoppi Y

virta flow Y

virta stream
Olio-ohjelmointi, virta on polku tiedon lähteen ja 

kohteen välillä
Y

virta pois power down Y

virtalähde power supply Y

virtalähde power unit Y

virtanauha-asema streamer tape unit Y

virtapihti current clamp Y

virtapiikki blip Y

virtapiikki power blip Y

virtapiiri circuit Y

virtaustoisto streaming

Tiedon siirto ja käyttö yhtäaikaisesti niin, että käyttö 

aloitetaan ennen kuin tieto on kokonaisuudessaan 

siirretty vastaanottajalle

Y

Virtuaali-identiteetti Virtual identity
Internetiä käyttävän itse luoma kuvitteellinen 

persoonallisuus, jota käyttäjä esittää esim. IRC:ssä.
Y

virtuaalikanavan tunniste virtual channel identifier Tietoliikenne Y

virtuaalikone virtual machine
Olio-ohjelmointi, tulkkaa järjestelmäriippumatonta 

tavukoodia Javassa
Y

virtuaalilähiverkko virtual LAN

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta 

toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta 

muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon 

päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

Y

virtuaalilähiverkko virtual local area network verkkotermi, VLAN Y

virtuaalilähiverkko VLAN

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta 

toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta 

muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon 

päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

Y

virtuaalimuisti virtual memory tietokoneen keskusmuistin jatkamista levymuistilla Y
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VIRTUAALIMUISTI virtual memory

Muistinhallintamenetelmä, jossa rajoitettua 

keskusmuistia jatketaan kiintolevylle. Sovellukset 

näkevät suuremman muistiavaruuden ja 

käyttöjärjestelmän tehtäväksi jää hakea levyltä ne osat 

ohjelmista, joita kulloinkin ajetaan. Mitä vähemmän 

todellista muistia on käytettävissä, sitä enemmän 

joudutaan käyttämään levyasemaa apuna ja sitä 

hitaammaksi muistinhallinta muuttuu. 

Y

virtuaalinen virtual näennäinen (väistyvä), todellisuutta jäljittelevä Y

Virtuaalinen erillisverkko, VPN Virtual Private Network Virtuaalinen erillisverkko. Y

VIRTUAALINEN LAITEOHJAIN VXD, VIRTUAL DEVICE

Windowsin 32-bittisessä tilassa toimivia laiteohjaimia, 

jotka huolehtivat peruslaitteiden kuten hiiren, näytön ja 

RS-porttien ohjauksesta. Laiteohjaimet näkyvät DOS-

ikkunoille niin, että useat DOS-ohjelmat voivat käyttää 

niitä yhtä aikaa Windowsin huolehtiessa moniajosta ja 

suojauksista. 

Y

virtuaalinen lähiverkko virtual LAN

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta 

toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta 

muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon 

päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

Y

virtuaalinen lähiverkko virtual local area network

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta 

toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta 

muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon 

päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

Y

virtuaalinen yksityisverkko virtual private network

yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyhteys, 

jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet 

toimivat aivan kuin olisivat samassa, muilta yleisen 

tietoverkon käyttäjiltä suljetussa lähiverkossa

Y

virtuaalinen yksityisverkko VPN

yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyhteys, 

jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet 

toimivat aivan kuin olisivat samassa, muilta yleisen 

tietoverkon käyttäjiltä suljetussa lähiverkossa

Y

Virtuaalinen, virtuaalitodellisuus Virtual
Digitaalinen "eläminen", usein myös Internetissä 

sijaitseva keinotodellisuus.
Y

virtuaalipiiri virtual circuit Y

virtuaalipiiriyhteys virtual circuit connection VCC, Tietoliikenne Y

virtuaalipolku virtual path Y

virtuaalipolkuyhteys virtual path connection VPC, Tietoliikenne Y

virtuaalipolun tunniste Virtual Channel Identifier VPI, Tietoliikenne Y

virtuaalipolun tunniste virtual path identifier Tietoliikenne Y
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virtuaalireititin virtual router verkkotermi Y

virtuaalitalous virtual economy Y

virtuaalitila virtual mode 8086 toimintatila Y

virtuaalitodellisuus virtual reality VR on tietokoneella tuotettu todellisuus Y

virtuaaliverkko virtual network
verkkotermi, fyysisestä verkosta määritelty näennäinen 

verkko
Y

virtuaaliyhteisö virtual community Y

VirtualEarth VirtualEarth VirtualEarth ei käännetä GEN

viruksen unitila dormancy phase aika jolloin virus ei ole vielä toiminnassa Y

viruksentorjuntaohjelma Virus-Detection Tool 
Ohjelma, joka havaitsee ja mahdollisesti poistaa 

tietokoneviruksia ja varoittaa käyttäjää sopivalla tavalla. 
Y

virus virus
Tietotekniikka: Haittaohjelma, joka leviää kopioitumalla 

muihin ohjelmiin
Y

Virus Virus

Pieni ohjelma, joka leviää useimmiten sähköpostin, 

levykkeiden tai CD -ROM -levyjen välityksellä. 

Suunniteltu ilkivaltaisessa tarkoituksessa.

Y

Virus, tietokonevirus virus

Ohjelma, joka kopioi itseään tietokonejärjestelmässä 

liittämällä itsensä toisiin ohjelmiin (salaa ja pahassa 

tarkoituksessa). Virus voi tulla tietokonejärjestelmään 

monenlaisilla tavoilla. Tietokoneohjelma, joka 

levittäytyy ohjelmien, tekstikäsittelydokumenttien (ns. 

makrovirukset) ja jopa pelkkien levykkeiden 

(käynnistyslohkovirukset) mukana. Monet virukset on 

melko harmittomia ja tyytyvät aktivoituessaan vain 

tulostamaan näytölle jonkun viestin. Virusten joukossa 

on kuitenkin koko joukko melko tuhoisiakin yksilöitä. Ne 

voivat vioittaa tiedostoja tai jopa tyhjentää koneen 

kiintolevyn. Virusten ohella esiintyy myös troijan 

hevosia tai troijalaisia. Ne eivät, toisin kuin virukset, pyri 

kopioitumaan uusiin tiedostoihin. Troijalaiset ovat usein 

joihinkin mielenkiintoiselta näyttäviin ohjelmiin 

kätkeytyviä yllättäviä ominaisuuksia, jotka pahimmillaan 

voivat saada aikaan tuhoa. Puhutaan myös madoista. 

Ne ovat lähinnä Internetin, esim. sähköpostin 

välityksellä leviäviä ohjelmia, joilla voi olla ikäviä 

ominaisuuksia. Viruksia voidaan poistaa ja torjua 

virustentorjunta- eli anti-virus-ohjelmistoilla. 

Y

virushuijaus hoax virus

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka 

kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman 

monelle

Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 514 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

virushuijaus virus hoax

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka 

kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman 

monelle

Y

virussuojaus virus protection Y

virussuojausohjelma antivirus software Y

virustartunta virus infection Y

virustorjunta virus protection Y

virusvalhe hoax virus

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka 

kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman 

monelle

Y

virusvalhe virus hoax

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka 

kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman 

monelle

Y

virusvaroitus virus alert
Luotettavan tahon lähettämä viesti, jossa tietoverkon 

käyttäjiä varoitetaan liikkeellä olevasta viruksesta
Y

VIRVE VIRVE
SuomEn viranomaisverkkoSuomenv irano maisk iytossi 

ole va TETRAverkko
Y

visio vision systeemityö, selkeä tulevaisuuden kuva Y

Visual Basic -ohjelmointikieli Visual Basic
Ohjelma, jolla voidaan tehdä omia ohjelmia käyttäen 

Visual Basic -ohjelmointikieltä.
Y

visualisti art director AD Y

VLAN VLAN

VirtualL ocalA reanetworkalueverkko jossat yasemiae i 

olej aettUMaantieteellisensijainninva anesimerkiksi 

osaston kiyttäjätyypint ai kiytettdvinso velluksenm 

ukaan

Y

WLAN WLAN WireresslJ N Langatona lueverkko Y

WLAN-alue hot spot
alue tai paikka, jossa langaton lähiverkko on 

käytettävissä
Y

WLAN-alue hotspot
alue tai paikka, jossa langaton lähiverkko on 

käytettävissä
Y

WML WML
WireessMarxupL anguage Kielijo nka avullaW 

WWsivujente kstiosia voidaanlu keanaKapurielimella 
Y

voi hyvin vale må väl v GEN

voimakkuus amplitude Y

voimakkuus intensity lasersäteen ym Y

voimakkuustaso intensity level Y

voimanlähde principle Y

voimassa oleva active tiedosto, ikkuna, solu ym Y

voimassa  oleva current Y

voimavarat resource Y

voimistaa to fade in
Tuoda kuva vähittäin esiin lisäämällä värien 

voimakkuutta
Y
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VoIP Voice over IP

VoIP:lla eli IP-puheella voidaan siirtää ääntä ja 

videokuvaa reaaliaikaisesti internetin välityksellä. Puhe 

ja videokuva muutetaan digitaaliseen muotoon ja 

siirretään paketteina internetin yli. IP-puheluita voidaan 

soittaa myös lankaverkkoon ja matkapuhelimiin, joilloin 

puhelun täytyy kulkea yhdyskäytävän kautta.

Y

voitto spread Y

vokaali vowel Y

voltti volt V Y

von von von v GEN

WOSA, WINDOWS OPEN SYSTEMS 

ARCHITECTURE

WOSA, WINDOWS OPEN SYSTEMS 

ARCHITECTURE

MicroSoftin määrittelemä rajapinta, joka mahdollistaa 

Windowsin toimintojen laajentamisen esimerkiksi 

tietokantojen, sähköposti ja tiedostohallinnan alueille. 

Y

vouti-, kihlakunta fögderi GEN

VPN (Virtual Private Network): VPN (Virtual Private Network):

VPN on ratkaisu, joka on toteutettu joko ohjelmistolla, 

laitteistolla tai niiden yhdistelmällä. Se mahdollistaa 

turvallisen yhteyden luomisen avoimien verkkojen, 

kuten Internetin, yli. VPN:ssä käytetään 

tiedonsuojaamisen salausta, joka estää välitettävän 

tiedon paljastumisen kolmansille osapuolille. VPN-

yhteys muodostetaan tunneloimalla suojaamaton 

liikenne jonkin turvallisen (salaavan) protokollan, esim. 

IPSec, sisään.

Y

VRAM, VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY VRAM, VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY

Erikoisia muistipiirejä, jotka on kehitetty 

näytönohjaimia varten. Tässä tarkoituksessa 

ylivoimaisesti tehokkain muisti. 

Y

VRML VRML
nuaiR ealiiyM odellingL anguage lnteraktiivisten 

dimensioistenv irtuaalimaailmoiseno nnallinnuskieli
Y

VRML Virtual Reality Modeling Language

Kuvauskieli, jota käytetään niiden WWW-sivujen 

kuvaamiseen, joilla on kolmiulotteista grafiikkaa ja joilla 

voi liikkua kolmiulotteisessa tilassa vuorovaikutteisesti.

Y

WSP WSP
Wtr eiessS essionP rotocol WAPnm 

lArittelemäistuntokerroksenprotokolla
Y

WTP WTP
WreiessT ransport Protocol WAPnm dirittelemäk 

uljetuskerroksenpr otokolla
Y

vuo flow Y

vuodentulo, sato äring GEN

vuokaavio flow chart piirros ohjelman etenemisestä Y

vuokaavio flow diagram piirros ohjelman etenemisestä Y

vuokaavio flowchart piirros ohjelman etenemisestä Y
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vuokaaviosymbolit flowcharting symbols Y

vuokra-, palkkasopimus lego aftal GEN

vuokraaminen distribution Y

vuokralainen hyresgäst h GEN

vuokralainen hyresgäst hg GEN

vuokralinja leased-line Y

vuokrattu leased laitteisto ym Y

vuokraus, palkkaus städsel GEN

vuokraus, pestaus legning GEN

vuoksi for Y

vuonna anno år a GEN

vuonna anno år an GEN

vuonna anno år ann GEN

vuonna anno år a-o GEN

vuonna anno år a:o GEN

vuonna 1841 anno 1841 år 1841 a841 GEN

vuonohjaus flow control ohjaa tietokoneeseen saapuvaa datavirtaa Y

vuorimies bergsman b GEN

vuoro- alternate Y

vuoroittainen alternate Y

vuoroittaisrutiini coroutine Y

vuorokäsittely multiprogramming Y

vuoromerkki token Y

vuoronanto dispatching Y

vuoronsiirto token passing Y

vuoronäppäin carriage return key Y

vuoronäppäin enter key Y

vuoronäppäin return key Y

vuoropuhelu dialogue Y

vuororengas token ring
valtuudenvälitysverkko, 4 tai 16 Mbits/s nopeudella 

toimiva
Y

vuororengas token-ring network
valtuudenvälitysverkko, 4 tai 16 Mbits/s nopeudella 

toimiva
Y

vuorostaan on the other hand OTOH Y

vuorosuuntainen half duplex tietoliikenneyhteys Y

vuorosuuntainen half-duplex Y

vuorosuuntainen kanava half duplex channel tietoliikenneyhteys Y

vuorosuuntainen modeemi half-duplex modem Y

vuorosuuntainen viestiyhteys half-duplex communication Y

vuorotella alternate Y

vuorottele toggle Y

vuorottelevien puskurien käyttö buffer pooling Y
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vuorottelu swapping Y

vuorovaikutteinen interactive käyttöliittymä ym Y

vuorovaikutteinen kuvankäsittely interactive graphics Y

vuorovaikutteinen käyttäjä interactive user verkkotermi, Windows NT Y

vuorovaikutteinen ovt interactive EDI Y

Vuorovaikutteinen, Interaktiivinen Interactive

Vuorovaikutteinen. Interaktiivinen palvelin tarkoittaa 

tietokonetta, johon käyttäjät voivat ottaa suoria 

pääteyhteyksiä.

Y

vuorovaikutteisesti interactively Y

vuorovaikutteista siirtymistapaa verkossa, 

Hyperteksti
Hypertext

Kuvaa tietyntyyppistä vuorovaikutteista siirtymistapaa 

verkossa. Sanoihin tai lauseisiin upotettujen linkkien 

(URL-osoitteiden) avulla käyttäjä voi valita (esimerkiksi 

hiiren napsautuksella) tekstin ja saada siihen liittyvät 

tiedot ja multimedian heti näkyviin.

Y

vuorovaikutteisuus interactivity Y

vuorovaikutus interaction käyttäjän ja koneen välillä Y

vuorovaikutuskaavio interaction diagram Olio-ohjelmointi Y

vuoroväylä token bus Y

vuosi 2000 Y2K year Y

vuosi 2000 ongelma Y2K problem Y

vuosiluku date Y

vuosittain per annum, pro anno årligen p.a. GEN

vuosituhat millennium Y

vuotaa leak Y

vuoto leak Y

vuoviiva flowline Y

www WWW
WWW on palvelujärjestelmä, jonka avulla käyttäjät 

voivat hyödyntää Internetissä olevia tiedostoja
Y

WWW World Wide Web

Internetissä oleva järjestelmä, jolla kaikkialla 

maailmassa olevat multimedia-asiakirjat yhdistetään 

hypertekstilinkeillä. Tämän ansiosta asiakirjojen 

tietoihin pääsee helposti riippumatta siitä missä ne 

fyysisesti sijaitsevat.

Y
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WWW, World Wide Web, "Webbi" WWW, WORLD-WIDE WEB

World Wide Web Yleisnimi Internet-sivujen ja -

palvelinten muodostamalle maailmanlaajuiselle 

tietoverkolle. Lyhenne esiintyy nettiosoitteiden alussa, 

vaikkapa www.nicehouse.fi. Hypertekstidokumentteihin 

perustuva järjestelmä, jossa aineisto on jäsennetty 

loogisiksi sivuiksi. Yhden sivun pituus voi vaihdella 

muutamista riveistä kymmeniin tuhansiin merkkeihin. 

Sivulla voi olla tekstin ohella kuvaa, ääntä, videota, 

tiedostoja ja kaikki muitakin tiedostotyyppejä. WWW-

dokumentteja ylläpitävät eri puolilla Internetiä olevat 

WWW-palvelimet. WWW-dokumenttien linkeistä 

muodostuu maailmanlaajuinen hämähäkinseitti eli 

varsinainen web. Yksi Internetin monista palveluista. 

Käyttäjä voi työaseman selainohjelmalla hakea tietoa 

WWW-palvelinkoneista. Huom! WWW ei ole Internet, 

vaan vain yksi osa sitä. 

Y

WWW-hotelli web hotel palvelin, jolla on asiakkaiden WWW-sivuja Y

WWW-hotellipalvelu web hotel palvelin, jolla on asiakkaiden WWW-sivuja Y

WWW-osoite web address www-sivun yksilöivä verkko-osoite Y

WWW-palvelimen ylläpitäjä Webmaster WWW-palvelimen ylläpitäjä. Y

WWW-palvelin web server WWW-sivujen esillepitoon tarkoitettu palvelin Y

www-sivu Web page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

www-sivu WWW page

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon 

perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää 

käyttäjän laitteistolla

Y

WWW-sivujen ylläpitäjä webmaster
tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli 

verkkopaikan hoitaja
Y

WWW-sivusto web site
WWW-sivujen joukko, jonkin organisaation luoma 

kokonaisuus
Y

www-sivusto website

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta 

käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava 

WWW-sivujen joukko

Y

WWW-sivusto WWW site

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta 

käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava 

WWW-sivujen joukko

Y

WYSIWYG What You See Is What You Get

WWW-sivujen teossa käytettävä ohjelma, joka näyttää 

sivun valmiissa muodossaan jo sitä tehtäessä. Käyttäjän 

ei tarvitse välttämättä osata yhtään HTML-kieltä. 

Esimerkkejä WYSIWYG-ohjelmista ovat mm. Frontpage 

ja Dreamweaver.

Y
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WYSIWYG, WHAT YOU SEE IS WHAT YOU 

GET

WYSIWYG, WHAT YOU SEE IS WHAT YOU 

GET

Toimintamuoto, jossa tehtävä työ näkyy näytöllä 

lopullisessa asusaan eli sellaisena kuin se tulostuu 

paperille. 

Y

vyyhti coil Y

vyö band Y

vyöhyke band Y

vyöhyke zone Y

vyöhykebitti zone bit Y

vyöhykelävistys zone punch Y

vyöryttävä poistosääntö cascade delete rule Y

vyöryttää cascade Y

vyörytys bootstrapping Y

vyörytys cascade relaatiotietokannat, vyörytyssääntö Y

vyörytyssääntö cascading rule Y

vyörytä cascade Y

väenotto utskrivning GEN

väestönlaskenta census GEN

väestörekisteri, väestölaskenta (usa) census GEN

väestötutkimus demografi GEN

vähemmistö minority Y

vähennys decrement Y

vähennys reduction Y

vähennysmerkki minus - Y

vähennysmerkki minus sign - Y

vähennä decrease Y

vähentäminen detraction Y

vähentäminen reduction Y

vähentää cut Y

vähentää decrease Y

vähentää decrement jollakin luvulla Y

vähentää lessen Y

vähentää reduce Y

vähintään, ainakin adminus minst, åtminstone adm GEN

vähitellen häipyvä kuva fade-out elokuva & radio Y

vähitellen häipyvä ääni fade-out elokuva & radio Y

vähiten merkitsevä least significant Y

vähiten merkitsevä low order Y

vähiten merkitsevä bitti least significant bit verkkotermi, LSB Y

vähiten merkitsevä bitti LSB Y

vähiten merkitsevä numero least significant digit LSD Y

vähittäiskauppa kramhandel GEN

vähittäiskauppias retailer jälleenmyyjä Y
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vähän virtaa käyttävä low-power monitori, kovalevy, piiri  ym Y

vähän virtaa käyttävä pala low-power chip Y

väistyvä virtual Olio-ohjelmointi Y

väistyvä rutiini transfer routine Y

väistyvä rutiini transient routine Y

väite statement Y

väki folk GEN

väli break Y

väli gap Y

väli separator väliviiva Y

väli slot lisäkortin kiinnityspaikka Y

väli space Y

väli spacing kirjasinten ja objektien välistys Y

väli- intermediate tiedosto, vaihe ym Y

väliaikainen temporary temp Y

väliaikainen interimistisk tillfällig intr. GEN

väliaikainen interimistisk GEN

väliaikainen paletti temporary palette Y

väliaikainen taulukko temporary table Y

väliaikaissuunnitelma interim plan projektinhallinta Y

väliaikaistaulu temporary table Y

väliinkirjoituskohta insertion point Y

väliinkirjoitustila insert mode Y

väliintulo interference Y

väliintulo intervention Y

välikappale carrier Y

välikerros middleware Y

välikieli intermediate language Y

välikäräjät urtima ting GEN

välilehti  / sarkain (ehkä jossain) tab GEN

välillinen indirect Y

välillinen ilmentymä indirect instance Olio-ohjelmointi Y

välillä (x-y), (x ja y) välissä esim. vuosien x ja 

y välissä) 
between GEN

välilyönnein rajattu space-delimited Y

välilyönnein rajattu kenttä space-delimited field Y

välilyönti space Y

välilyöntimerkki space character Y

välilyöntinäppäin space bar Y

välilyöntinäppäin spacebar Y

välimatka distance Y

välimatka space Y
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välimerkki punctuation mark Y

VÄLIMUISTI CACHE

Lisämuisti, jolla nopeutetaan esimerkiksi kovalevyn tai 

emolevyn toimintaa. Tiedon käsittely pyritään 

hoitamaan niin, että tarvittava tieto löytyisi 

mahdollisimman usein välimuistista muiden hitaampien 

vaihtoehtojen sijasta. Välimuisti voidaan myös hoitaa 

ohjelmallisesti, kuten esimerkiksi MS-DOS 

käyttöjärjestelmän mukana tuleva SmartDrive. 

Y

välimuisti buffer storage
muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen 

jatkokäsittelyä
Y

välimuisti cache

välimuisti on muistipuskuri, jonne tallentuu 

suoritettavat käskyt ja ne on sieltä nopeasti haettavissa. 

Muisti toteutetaan joko nopeilla muistipiireillä tai 

ohjelmallisesti.

Y

välimuisti cache memory

välimuisti on muistipuskuri, jonne tallentuu 

suoritettavat käskyt ja ne on sieltä nopeasti haettavissa. 

Muisti toteutetaan joko nopeilla muistipiireillä tai 

ohjelmallisesti.

Y

Välimuisti Cache

Tarkoitettu väliaikaiseen tallennukseen, jolloin se 

nopeuttaa tiedon kulkua. Cache voi olla 

asiakasohjelman tai palvelimen hallitsemaa. Cachen 

avulla tarvittava tieto voidaaan hakea nopeammin 

välimuistista hitaampien vaihtoehtojen sijaan.

Y

välimuistihuti cache miss Y

välimuistin koherenssi cache coherency Y

välimuistin koko cache size Y

välimuistin ohjain cache controller Y

välimuistiohjain cache controller Y

välimuistiohjelma caching program Y

välimuistiosuma cache hit Y

välimuistipalvelin proxy
palvelin, jonne tallennetaan käyttäjien toistuvasti 

käyttämien palvelujen sivut
Y

välimuistipalvelin proxy server
palvelin, jonka kautta palomuurin läpi kulkeva liikenne 

ohjautuu
Y

välimuodossa oleva kohdekielinen koodi intermediate object code
lähes valmis, periaatteessa koneen ymmärtämässä 

muodossa oleva ohjelmakoodi
Y

väline agent agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma Y

väline facility Y

väline implement Y

väline medium tietoväline Y

väline tool Y

väline, työkalu tool redskap GEN
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-välinen spaced Y

välineruutu tool bar työkalupaletti Y

välineruutu toolbox Y

välinäppäin space bar Y

väliohjelmisto middleware Y

väliotsake caption Y

välipalvelin proxy
palvelin, jonne tallennetaan käyttäjien toistuvasti 

käyttämien palvelujen sivut
Y

välipäätös uppskorsbeslut res. inter. GEN

väliste leading kirjapaino Y

välistys kerning kirjainparien välistys Y

välistys leading kirjapaino, rivien välinen etäisyys Y

välistys spacing kirjasinten ja objektien välistys Y

välisumma subtotal Y

välitallennus spooling
taustatulostuksessa kyky luoda väliaikaistiedosto 

kovalevylle
Y

välitallennusohjelma spooler Y

välittäjä broker Y

välittäjäolio agent object
Olio-ohjelmointi, olio joka siirtää palvelupyynnöt 

eteenpäin
Y

välittävä järjestelmä relay system Y

välittää communicate Y

välittää relay Y

välittää argumentti pass an argument Y

välittömästi directly Y

välittömästi immediately Y

välitys forwarding verkkotermi Y

välitys passing Y

välitys relay Y

välitys switching Y

välityskyky forwarding rate
verkkotermi, kytkimen ominaisuus välitettää kehyksiä 

läpi kytkimen määritellyssä aikajaksossa
Y

välityspalvelin proxy
palvelin, jonne tallennetaan käyttäjien toistuvasti 

käyttämien palvelujen sivut
Y

välityspalvelin proxy server
palvelin, jonka kautta palomuurin läpi kulkeva liikenne 

ohjautuu
Y
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Välityspalvelin (Proxy): proxy

Palvelin, joka hakee työasemien puolesta tietoa 

Internetistä ja säilyttää tietoja niiden saannin 

nopeuttamiseksi. WWW:n käytössä välityspalvelin 

nopeuttaa varsinkin niiden www-sivujen latautumista. 

Välityspalvelinta voidaan käyttää suljetun verkon ja 

Internetin välisen liikenteen hoitamiseen. Kun 

välityspalvelin hakee tietoa suljetun verkon 

ulkopuolelta, se samalla eristää suljetun verkon 

Internetistä.

Y

välitysviive forward delay verkkotermi Y

välitön immediate Y

välitön inline Y

välitön ilmentymä direct instance Olio-ohjelmointi Y

välitön käsittely demand processing Y

välitön käsittely inline processing Y

välitön rajoite immediate constraint Y

välivarastoiva store-and-forward verkkotermi Y

välivedos checkpoint record Y

välkkyminen flicker näytön Y

välkkymätön flicker free näyttö Y

välkyntä flicker näytön Y

välttävät tiedot försvarlig kunskap fsv GEN

välttävät tiedot försvarlig kunskap fsvarl GEN

välttää bypass kovalevyohjain ym Y

väri color Am Y

väri colour Y

väri dye Y

väri hue Y

väriaine colouring Y

väriasetukset colour settings Y

värien kohdistus convergence Y

värien lohkouttaminen blocking

Kuvankäsittelyssä lähekkäisten pikselien muuttuminen 

samanvärisiksi kuvan pakkaamisen aiheuttaman 

tietohäviön seurauksena

Y

värien lohkouttaminen segmenting

Kuvankäsittelyssä lähekkäisten pikselien muuttuminen 

samanvärisiksi kuvan pakkaamisen aiheuttaman 

tietohäviön seurauksena

Y

värierottelu color separation Am Y

värierottelu colour separation Y

väri-indeksi color index Am Y

värijauhe toner Y

värikasetti toner cartridge Y
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värikehä colour circle Y

värikorjaus flavor Y

värikuva colour print Y

värikylläisyys saturation HSL- ja HSB -värijärjestelmien värikylläisyys Y

värikynä crayon Y

värikäs colourful Y

värilajittelu color sorting Am Y

väriliitu crayon Y

värimallipala colour chip Y

värin koostaminen dithering

Tietokoneen suorittama toiminto, joka ryhmittelee 

esitettävän kuvan pikseleitä toivotun värivaikutelman 

aikaansaamiseksi

Y

värinauha carbon ribbon Y

värinauha ink ribbon Y

värinauha printer ribbon Y

värinauha ribbon Y

-värinen coloured Y

värinvaihtaja color replacer Am piirtotyökalu Y

värinä flicker näytön Y

värinä flutter Y

värinä jitter
verkkotermi, datapakettien kulun epätasainen vaihtelu 

verkossa
Y

värinätön flicker-free näyttö Y

värinätön näyttö flicker-free display Y

värinäyttö colour graphic adapter CGA, 4 värin näyttö Y

värinäyttö EGA 16 värin näyttö R

värinäyttö enhanced graphic adapter EGA, 16 värin näyttö Y

värioptio color option Am mahdollisuus lisälaitteilla väritulostukseen Y

väripaletti color box Am Y

väripatruuna toner Y

väriruutu paintbox Y

väriseminen flickering näytön Y

väriskanneri color scanner Am Y

värisyvyys bit  depth, color depth, colour depth
Tietokoneella esitettävän kuvan bittien määrä pikseliä 

kohti
Y

värisävy hue määrittelee kyseessä olevan perusvärin Y

värisävy tint mikä tahansa määritelty väri ja sen voimakkuus Y

väritela inking roller Y

väritys colour Y

väritystekniikka flat shading Y

väritä colorize Y

värivalikoima color box Am Y
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värivalikoima color palette Am näytön värikokoelma Y

värivalikoima color schemes Am Y

värivalikoima colour palette Y

väriviuhka swatches piirtotyökalu Y

väriyhdistelmä colour scheme Y

väriympyrä colour wheel säätimissä oleva väriympyrä jolla voidaan säätää värejä Y

väsytysmenetelmä brute force method Y

vävy måg svärson m GEN

väylä bus
kanava jonka kautta lähetetään tietoa ja 

ohjaussignaaleja
Y

väylä channel Y

väylä data bus Y

väylä EISA HP ja Compaq suunnittelema 32-bittinen väylä R

väylä Extended Industry Standard Architecture HP ja Compaq suunnittelema 32-bittinen väylä R

väylä Industry Standard Architecture IBM:n 16-bitin ISA -väylä R

väylä ISA IBM:n 16-bitin väylä Y

väylä passage Y

väylähiiri bus mouse Y

väyläkonfliktien ratkaiseminen bus arbitration Y

väyläkytkentä bus kaikki verkon laitteet kytketään yhteiseen johtimeen Y

väyläliitäntä bus interface Y

väyläliitäntäyksikkö bus-interface unit Y

väylän nopeus bus speed Y

väylänhaltija bus master Y

väylänhaltijajärjestelmä bus mastering Y

väylänhaltijakortti bus-mastering board Y

väylätyyppi bus type Y

väylätyyppinen tietokone bus-oriented computer Y

väyläverkko bus network Y

väylöitys routing verkkotermi Y

vääntymä distortion Y

vääntäminen skew Y

vääntää distort Y

vääntää draw Y

vääntää skew Y

vääntää kieroksi distort Y

väärentäminen fabrication Y

väärentäminen forgery Y

väärentää forge Y

väärin kohdistettu misaligned komponentti Y

väärin tarkennettu out of focus Y
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väärinkäsitys mistake Y

vääristellä distort Y

vääristymä distortion kuvan Y

vääristynyt distorted kuva Y

vääristä warp Y

vääristää distort Y

väärä FALSE Y

väärä improper Y

väärä incorrect Y

väärä invalid Y

väärä lauseenvastine dangling participle Y

väärä levyaseman määrittely invalid drive specification Y

väärä levyaseman tunnus invalid drive specification Y

X Window System, X-Windows, X, "Äksä" X Window System

Unixien kanssa käytettävä graafinen käyttöliittymä. Voi 

käyttää erityiseltä X-päätteeltä ja mikron X-

pääteohjelmassa. Ei ole sama kuin Microsoftin 

Windows. 

R

X.400 X.400

Kansainvälinen sähköpostistandardi, jossa osoitteet 

ilmaistaan avainkenttien perusteella. X.400 on yleinen 

yritysmaailmassa, koska se tarjoaa luotettavan 

postinkulun, vastaanottokuittaukset ja standardoidut 

tiedostoliitteet. Internetistä voi lähettää sähköpostia 

X.400-osoitteisiin ja päinvastoin, mutta osoitteiden 

muunnoskoodaus ei kaikissa tapauksissa ole aivan 

yksinkertaista. 

Y

X.500 X.500

Virallinen standardi erilaisten sähköpostikäyttäjien 

luetteloiden yhdistämiseksi siten, että X.500-

asiakasohjelmat voivat tehdä luetteloista kyselyjä 

halutun käyttäjän löytämiseksi. 

Y

xDSL xDSL Yieisnlmitys DSLne ri variaatioille (ADSLH DSLS DSL) R

XHTML Extensible Hypertext Markup Language
HTML-kielen seuraaja, joka on rakennettu XML-kielen 

varaan.
Y

X-ikkunointijärjestelmä X Window System Y

x-korkeus x-height Y

XMS-MUISTI XMS-memory

Jatkomuistista käytetty nimitys silloin kun sen varaus ja 

käyttö tehdään XMS-standardin mukaisesti eikä 

vanhaan tapaan suoraan käyttöjärjestelmän INT15-

kutsua käyttäen. 

S

X-pääte X-terminal

Työasema, jolla voidaan unixin X-Windows-sovelluksia. 

PC- ja Mac-mikroihin on myös saatavissa ohjelmia, joilla 

ne saadaan toimimaan X-päätteinä. 

R

ydin core Y
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ydin kernel käyttöjärjestelmän Y

ydinarvo core value Y

ydinlaite edge equipment Y

ydinmuisti core Y

ydinmuisti core storage Y

ydinmuisti corestorage Y

yhden komplementti one's complement Y

yhden sanan tarkkuus single precision Y

yhdenmukainen resurssin paikannin uniform resource locator
URL, Internetissä olevan resurssin sijainnin 

yksikäsitteinen osoite
Y

yhdenmukaisuus consistency Olio-ohjelmointi Y

yhdenmukaisuus correspondence Y

yhdensuuntainen parallel Y

yhdensuuntais- offset AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja Y

yhdensuuntais- parallel Y

yhdentyminen integration Y

yhdentäminen federation tietokannat Y

yhdestä moneen -relaatio one-to-many Y

yhdestä yhteen -relaatio one-to-one Y

yhdiste union Y

yhdistelijä linkage loader Y

yhdistelmä combination Y

yhdistelmäavain composite key Y

yhdistelmädokumentit compound Documents 

Dokumentti on tiedosto, joka sisältää dataa. Tiedostot 

voivat koostua useista osista: pelkkä dokumentti, 

salakirjoitettu dokumentti, digitaalisesti allekirjoitettu 

dokumentti tai tiivistetty (compressed) dokumentti. 

Moniosaisia tiedostoja sanotaan 

yhdistelmädokumenteiksi, ja niiden tulkitseminen ja 

käsittely voi vaatia erilaisten ohjelmien käyttämistä. 

Näiden dokumenttien käyttö voi tapahtua käyttäjän 

tietämättäkin. 

Y

yhdistelmäruutu combination box Y

yhdistelmäruutu combo box Y

yhdistelyikkuna merge window GEN

yhdistelymenetelmä merge sorting method Y

yhdistelytoiminto mail merge Y

yhdistenapsautus chord Y

yhdistetty compound Y

yhdistetty avain composite key Y

yhdistetty avain concatenated key Y
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yhdistetty dokumentti compound document

oliotekniikassa yhdistetyssä dokumentissa keskipisteenä 

on dokumentti, johon voidaan lisätä eri sovelluksessa 

luotuja elementtejä

Y

yhdistetty indeksi composite index Y

yhdistetty tiedosto compound document

oliotekniikassa yhdistetyssä dokumentissa keskipisteenä 

on dokumentti, johon voidaan lisätä eri sovelluksessa 

luotuja elementtejä

Y

yhdistetty tietojenkäsittely integrated data processing Y

yhdistettävissä associable Y

yhdistettävyys union compatibility Y

yhdistetyt alkuasetukset initial combined setting Y

yhdistin connector Y

yhdistyminen union Y

yhdistynyt associate Y

yhdistys join SQL-tietokanta Y

yhdistä connect to Y

yhdistä combine GEN

yhdistä verkkoasemaan map network drive Y

yhdistäminen aggregation Tietoliikenne Y

yhdistäminen association Y

yhdistäminen combination Y

yhdistäminen connection Y

yhdistäminen connexion english Y

yhdistäminen merge Y

yhdistäminen merging Y

yhdistäminen reunion Y

yhdistäminen toisista taulukoista consolidation taulukkolaskenta Y

yhdistämissanasto bridging dictionary Olio-ohjelmointi Y

yhdistää blend väriliukuma tai häive Y

yhdistää concatenate Y

yhdistää connect Y

yhdistää consolidate tietoa Y

yhdistää integrate Y

yhdistää join Y

yhdistää link Y

yhdistää merge tiedostoja tai tietueita Y

yhdistää (lyhennetty combine) bine GEN

yhdistää jälleen reunion Y

yhdistää jälleen reunite Y

yhdistää taulukot join tables Y

yhdistää tiedostoja merge files Y

yhdistää tietueita merge records Y
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yhdistää väärin mismatch Y

yhdyskäytävä gateway, passerelle, default gateway

Kahden eri tietoliikennejärjestelmän välistä 

tiedonsiirtoyhteyttä kutsutaan yhdyskäytäväksi. 

Esimerkiksi PC-tietokoneiden lähiverkon ja UNIX-

tietokoneiden verkon yhdistämistä toisiinsa, 

verkkotermi, verkon laite, joka sovittaa yhteen kaksi 

erilaista lähiverkkoa. Yleensä kahden eri verkon välinen 

yhdysliikennesolmu, jossa verkkojen ja  mahdollisesti 

muiden tarjoamien palvelujen ominaisuudet sovitetaan 

toimimaan yhteen.

Y

yhdyslause compound statement Y

yhdysmerkki dash Y

yhdysmerkki hyphen - Y

yhdysside band Y

Yhdysvaltain kansallinen tietoverkko national information infrastructure Y

Yhdysvaltain kansallinen tietoverkko NII Y

yhdysvaltalainen, yhdysvaltoihin liittyvä us GEN

yhdysviiva hyphen - Y

yhtaikainen concurrent Y

yhtaikainen käsittely concurrent processing Y

yhteen kokoaminen codification ohjelmointikielien standardointi Y

yhteen lajittelu merge Y

yhteen liittäminen concatenation Y

yhteen sopimattomuus nonconformity Y

yhteen sopivuus correspondence Y

yhteenlaskettava addend matematiikka Y

yhteenlaskija adder Y

yhteenlaskin adder Y

yhteenlasku addition matematiikka Y

yhteenlaskusta johtuva tilanylitys add overflow Y

yhteensopimaton incompatible laite ym Y

yhteensopimattomuus incompatibility Y

yhteensopiva compatible
mahdollisuus siirtää ohjelma toisen valmistajan 

laitteeseen
Y

yhteensopiva compliant Y

yhteensopiva laitteisto compatible hardware Y

yhteensopiva ohjelmisto compatible software
mahdollisuus siirtää ohjelma toisen valmistajan 

laitteeseen
Y

yhteensopiva tietokone compatible computer Y

yhteensopivuus capabilities Y

yhteensopivuus compatibility Laatujohtaminen Y

yhteensoveltuvuus compatibility Laatujohtaminen Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 530 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

yhteensoveltuvuustestaus compatibility testing Y

yhteentoimivuus interoperability Y

yhteentörmäys collision verkkotermi Y

yhteentörmäys conflict pyyntöjen välinen ristiriita Y

yhteenveto abstract
Olio-ohjelmointi, reaalimaailman kohteen pelkistetty 

ajatusluomus
Y

yhteenveto summarize Y

yhteenveto summary Y

yhteinen shared Y

yhteinen käyttäjäliittymä Common User Access CUA Y

yhteisanturi joint sensor Y

yhteiset dialogilaatikot common dialog boxes Windows sovelluksille yhteiset avaus ym valintaikkunat Y

yhteiskanavamerkinanto common channel signalling Y

yhteiskäsittely shared logic Y

yhteiskäsittelytyyppinen shared logic Y

yhteiskäyttösuojaukset Sharing Permissions 

Monet tietokonejärjestelmät mahdollistavat sen, että 

käyttäjät käyttävät yhteisiä tiedostoja verkon kautta. 

Nämä järjestelmät säännöllisesti tarjoavat mekanismin, 

jolla käyttäjät voivat kontrolloida, keillä on oikeudet 

lukea näitä tiedostoja tai kirjoittaa niiden sisällön tilalle 

uutta dataa. 

Y

yhteislaidun böt GEN

yhteislukko share lock Y

yhteismaa, -metsä sockenallmänning GEN

yhteismuuttuja host variable Y

yhteistoiminta collaboration Y

yhteistunnus shared account

Yhteistunnus on tunnus, joka on yhteinen jollekin 

käyttäjäryhmälle, vastakohtana normaalille tunnukselle, 

joka on vain yhden käyttäjän käytettävissä. Jos tunnusta 

käytetään väärin, on hyvin vaikeaa tai mahdotonta 

tietää, kuka käyttäjistä oli vastuussa. 

Y

yhteistyö collaboration Olio-ohjelmointi Y

yhteistyökaavio collaboration diagram Olio-ohjelmointi Y

yhteistyökaavio object interaction diagram Olio-ohjelmointi Y

yhteistyömonitehtävöinti cooperative multitasking Y

yhteistyöolio collaboration object Olio-ohjelmointi Y

yhteisvaikutus compound Olio-ohjelmointi Y

yhteisymmärryksen taso level of agreement Olio-ohjelmointi Y

yhteisöllisyys community systeemityö Y

yhteisöstandardi corporate standard Y
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yhtenäinen coherent Y

yhtenäinen contiguous muistialue, tiedosto ym Y

yhtenäinen solid Y

yhtenäinen levytila continuous Y

yhtenäinen muistialue contiguous memory area Y

yhtenäinen tiedosto contiguous file Y

yhteyden nimi connection name Y

yhteyden niputtaminen link trunking verkkotermi Y

yhteyden niputtaminen port trunking verkkotermi Y

yhteyden purkaminen call setdown Y

yhteyden purku call disconnection Y

yhteyden rakentaminen call establishment Y

yhteyden rakentaminen call setup Y

yhteyden tarjoaja access provider Y

yhteydenottokäsikirjoitus log-in script pieni ohjelma Y

yhteydenpitomalli communication model Olio-ohjelmointi Y

yhteydetön connectionless Y

yhteydetön offline ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva Y

yhteydetön kielioppi context free grammar Y

yhteys association Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus Y

yhteys communication Y

yhteys connect Y

yhteys connection Y

yhteys link tiedonsiirto Y

yhteys reference ref Y

yhteys relation Y

yhteys relationship Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus Y

yhteys session Y

yhteys alaspäin down link verkkotermi Y

yhteys katkesi disconnected Y

yhteys tarvittaessa dial on demand

verkkotermi, Dod, on tekniikka, jolla ISDN-yhteys 

avautuu vain tarvittaessa ja pysyy auki säädetyn ajan 

lähetyksen jälkeen

Y

yhteys ylöspäin up link verkkotermi Y

yhteysherkkä kielioppi context sensitive grammar Y

yhteysjaksokerros session layer verkkotermi, OSI-mallin kerros 5 Y

yhteyskuvaus connection network Y

yhteyskäytäntö link protocol Y

yhteyskäytäntö protocol
yhteyskäytäntö on tapa, jolla laitteet vaihtavat tietoja 

keskenään
Y

yhteyskäytäntö transfer protocol Y

Yhteyskäytäntö protocol Ks. protokolla. Y



Koonnut Esa Lahtomaa Sivu 532 / 540

Finnish English/Latin Svenska Selitys Lyhenne Luokitus

yhteysrakenne referential structure relaatiotietokannat Y

yhteyssarake connection column Y

yhteyssolmu Access Node Y

yhteyssuhde association Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus Y

yhteystiedot contacts Y

yhteystieto contact Y

yhteysverkko Access Network Y

yhtiömies bolagsman blm GEN

yhtiömies bolagsman inths. GEN

yhtymä combination Y

yhtyä blend väriliukuma tai häive Y

yhtä kuin equivalent Y

yhtä paljon ana partes lika mycket a.a. GEN

yhtä suuri equal Y

yhtä suuri kuin equal Y

yhtäläisyysliitos equijoin Y

yhtäläisyysliitos equi-join Y

yhtäläisyysmerkki equal sign = Y

yhtälö equation Y

yhtälöiden luonti equation generation Y

yhtälöiden luontimoduli equation generator Y

yhtäpitävä kohta match Y

yhä still Y

yhä pimeässä still in the dark SITD Y

yksi one ett
yksi, ei tarvitse aina kääntää ollenkaan, "one file" = 

tiedosto 
I GEN

yksiajo monoprocessing Y

yksiajo single processing Y

yksiajokäyttöjärjestelmä single processing Y

yksiarvoinen single-valued Y

yksikkö device Y

yksikkö drive Y

yksikkö element Y

yksikkö item Y

yksikkö singular Y

yksikkö unit Y

yksikköhinnan merkki commercial at sign @ Y

yksilö item Y

yksilöeheysrajoite entity integrity constraint relaatiotietokannat Y

yksilöhaku singleton select Y

yksilöidä identify Y

yksilöivä unique Y
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yksilöivä hakemisto unique index Y

yksilöllinen individual Y

yksilöllinen unique Y

yksilöllisyys uniqueness Y

yksilötyyppi entity type Y

yksimuotoisuus uniformity Y

yksimuotokuitu single mode fiber verkkotermi, valokaapeli Y

yksimuotokuitu single mode fibre verkkotermi, valokaapeli Y

yksinkertainen simple(x) Y

yksinkertainen kirjasinleikkaus sans serif Arial tai Helvetica Y

yksinkertaisen tarkkuuden liukuluku single precision floating-point Y

yksinoikeus, yksinomaan exclusive, exclusively Y

yksinäistalo enstaka GEN

yksioperandinen toimitus monadic operation, unary operation Y

yksiperintä, yksiperiytyminen single inheritance
Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön 

yliluokka
Y

yksipuolinen single side Y

yksipuolinen SS Y

yksiselitteinen qualified Y

yksisuoritinkone single processor computer Y

yksisuuntainen simplex Y

yksisuuntainen kanava simplex channel Y

yksisäikeinen single thread Y

yksittäinen stand alone Y

yksittäinen osoite individual address Y

yksittäisperintä, yksittäisperiytyminen single inheritance
Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön 

yliluokka
Y

yksittäissyöttö single form feed arkki tai lomake Y

yksityinen private Olio-ohjelmointi Y

yksityinen avain private key Y

yksityinen taulu private table Y

yksityinen, suojattu/salattu  (ei 

henkilökohtainen)
private

 (tämän valinnan käyttäjä valitsee, kun haluaa ettei 

raporttiin tai nettiin mene henkilön tiedot) 
GEN

yksityiseen käyttöön private use Y

yksityiselämä privacy Y

yksityiskohta detail Y

yksityiskohta detail GEN

yksityiskohtainen specific, specified Y

yksityiskohtainen selvitys specification, specified account Y

yksityiskohtainen suunnittelu detailed design Y

yksityiskäyttö(tila) exclusive mode Y

yksityislukko exclusive lock Y
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yksityisyyden loukkaus compromise of privacy Y

yksityisyyden suoja privacy protection Y

yksityisyys privacy Y

yksityisyyttä turvaavat ohjelmat privacy Programs 

Salakirjoitusohjelmiston toinen nimitys, joka kuvastaa 

sen käyttöä suojaamaan luottamuksellisuutta ja siten 

peruskäyttäjien yksityisyyttä, jotka hyödyntävät kyseistä 

ohjelmistoa. 

Y

yksiulotteinen one-dimensional Y

yksivärinen monochrome Y

yksivärinäyttö monochrome display adapter Y

yksiääninen monophone äänitermi Y

yksöisväli single space Y

yleensä, yleinen general tavallinen Y

yleinen general GEN

yleinen ajuri generic driver Y

yleinen anneverkko public data network PDV Y

yleinen atk-palvelukeskus computer utility Y

yleinen dataverkko, yleinen 

datansiirtoverkko
public data network PDV Y

yleinen ilmoitussanoma generic alert Y

yleinen kasa global heap muistin dynaamista allokointia varten varattu tila Y

yleinen makro global macro sovellusympäristössä toimiva makro Y

yleinen muuttuja global variable, public variable koko ohjelman tuntema muuttuja Y

yleinen osoitin generic pointer osoitin joka ei osoita määrätyntyyppiseen tieto-olioon Y

yleinen puhelinverkko public switched telephone network PSTN Y

yleinen puhelinverkko tai -palvelu plain old ordinary telephone service POTS Y

yleinen ryhmä global group Y

yleinen standardi general standard Y

yleinen suojausvirhe general protection fault, GPF

Prosessorin suojattua tilaa käyttäviin käyttöjärjestelmiin 

kuten Windows ja OS/2 liittyvä tilanne, jossa 

sovellusohjelma yrittää viitata oman muistialueensa 

ulkopuolella. Koska tällaisen tapahtuminen voisi kaataa 

koko tietokoneen, kyseinen sovellusohjelma pitää 

sulkea ja näyttää ruudulle virheilmoitus. Windows-

käyttöjärjestelmän suojaukset ovat melko heikot ja GPF- 

virhe voi myös kaataa koko Windows-järjestelmän. 

Y

yleinen televerkko, yleinen teletoiminta public telecommunications (network) Y

yleinen tietoverkko public information network Y

yleisesti generally vulgo GEN

yleiskaapelointi structural cabeling verkkotermi Y

yleiskieli general purpose language Y
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yleiskäyttöinen general purpose Y

yleislähetys broadcast
tietoliikenteessä sanoma, joka lähetetään kaikille tai 

osalle verkon solmuista
Y

yleismaailmallinen global, universal yleismaailmallinen Y

yleismerkki wildcard, global character merkit ? tai * Y

YLEISMERKKI, VILLIMERKKI WILDCARD
Merkki, jolla pystytään korvaamaan useita eri merkkejä. 

Esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmässä ? ja * merkit. 
Y

yleismittari multimeter Y

yleismuistio general notes GEN

yleismuuttuja global variable koko ohjelman tuntema muuttuja Y

yleisopas overview manual Y

yleisosoite broadcast address Y

yleissopiva generic geneerinen, rekisteröimätön, yleissopiva Y

yleissuunnitelma overall scheme Y

yleistietokone general purpose computer Y

yleistys, yleistyssuhde, yleistäminen, 

yleistää
generalization Olio-ohjelmointi Y

ylempi övre GEN

ylentää promote, prefer Y

ylhäällä toistettavat rivit rows to repeat at top Y

yli över GEN

yli pyyhkiminen deletion Y

yliallokoitu overallocated projektinhallinta Y

yliavain superkey relaatiotietokannat Y

ylikuormittaa overload Y

ylikuuluminen crosstalk
verkkotermi, kaapelin ei toivottua signaalitehon 

kytkeytymistä kaapeliparilta toiselle
Y

yliluokka superclass, parent class
Olio-ohjelmointi, luokka jonka ominaisuuksia aliluokat 

perivät
Y

ylimäärittely overloading Y

ylimäärä redundancy, redundance Y

ylimääräinen redundant, odd Y

ylimääräinen vero gierd GEN

ylimäärätarkastus, ylimäärävarmistus redundancy check(ing) Y

ylipäästö (suodin) high-pass (filter) Tietoliikenne Y

ylirasittunut overstrung Y

ylitys overrun, crossing Y

ylityö overtime projektinhallinta Y

ylityöllistäminen over allocation projektinhallinta Y

yliverkotus supernetting verkkotermi Y

yliviivata, yliviivaus strikeout, strike-out, strikethrough Y
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ylivuoto overflow Y

ylleviivaus overscore Y

yllä, yläpuolella above GEN

ylläpidettävissä oleva, ylläpidettävyys maintainable, maintainability ohjelma Y

ylläpidon hallinta maintenance management verkkotermi Y

ylläpito administration, maintenance laitteiden, ohjelman ym Y

ylläpitää maintain, sustain ohjelmaa, indeksiä ym Y

yllättävä unexpected Y

yllättää overtake Y

yläbitti(merkki) high-bit (character)
tavun kahdeksas bitti, kahdeksanbittinen ASCII-merkki, 

jonka numero on 128-255
Y

yläindeksi superscript Y

ylämuisti(alue)
UMA, upper memory, high memory area 

(HMA)

Osoitteessa 640-1024 kilotavua sijaitseva varattu 

muistialue, jossa on mm. BIOS ROM ja näyttökortin 

grafiikka-alue. Osa alueesta on tyhjää, jolloin se voidaan 

täyttää dynaamista muistinhallintaa käyttäen 

jatkomuistista otetuilla paloilla. Sen jälkeen alueelle 

voidaan siirtää DOS:in osia perusmuistista jolloin 

vapaan perusmuistin määrä kasvaa. 

Y

ylämuistilohko UMB, upper memory block UMB on 640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue Y

ylänuoli up-arrow Y

yläpilkku apostrophe ' Y

yläpituus ascender
kirjapainotekniikassa kirjaimen se osa joka ylittää 

pienen x-kirjaimen
Y

yläpuolella oleva overhead Y

yläreuna top Y

ylätason käytäntö high level protocol Y

yläteksti header sivun Y

ylätunniste header, page header Y

ylös on top, up päällimmäisenä Y

ylöspäin vaihtokelpoinen upwards compatible Y

ymmärrettävä readable luettavissa oleva Y

ymmärtää kristinopin förstår Christendoms läran GEN

ymmärtää luetun förstår det lästa GEN

ympyrä elementti circle entity Y

ympyräaksentti circle accent, overcircle Y

ympyräkaavio pie diagram Y

ympyräliuku radial gradient Y

ympyränpiirto circle-drawing Y

ympäristö platform Olio-ohjelmointi, laitealusta Y

ympäristö, ympäröivät olosuhteet environment
se muistialue, jossa on määritelty hakureitti, 

valmiusmerkki yms. järjestelmän ominaisuuksia
Y
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ympäristökomento environment command Y

ympäristömalli environmental model Y

ympäristömuuttuja environment variable Y

ympäristöstä riippumaton environment-independent muuttuja Y

ympäristöstä riippuva environment-dependent muuttuja Y

ympäristötietojen koko environment size Y

ympäristötila environment space ympäristötiedoille varattu tila Y

ympäristöystävällinen green tietokone ym Y

ympärysmitta circuit Y

ympäröidä ring Y

ympäröivä elementti container element Y

yrittää attempt Y

yrittää uudelleen retry Y

yritys attemps, attempt Y

yritys effort työteho Y

yritys enterprise, operation, firm liikeyritys, firma Y

yritysgrafiikka business graphics Y

yrityskonsultti business consultant Y

yrityskäyttäjä commercial user Y

yritysolio enterprise object Olio-ohjelmointi Y

yrityspalvelin enterprise server Y

yrityssalaisuus business secret Y

yritysverkko enterprise-wide network Y

yritä uudelleen retry Y

ystävä friend Olio-ohjelmointi Y

ystävällinen friendly käyttäjä-ystävällinen Y

yökunta, kinkerikunta nattbol GEN

yöpurkki night box Windows NT Y

ZEN, ZEN-NT, Windows NT/ZEN, ZENwork 
ZEN, Novell Netwaren ZENWorks for 

Desktops

On mikroverkon työasemissa käytettävä työskentely-

ympäristö, joka mahdollistaa mm. ohjelmien jakamisen 

mikroverkosta työasemille, työasemien keskitetyn 

hallinnan ja käyttäjäkohtaisten asetusten säilymisen, 

kun käyttäjä siirtyy koneelta toiselle. ZEN-työasemista 

käytetään usein myös nimitystä (Windows) NT -

työasema, koska atk-asemilla ja -luokissa ZEN-

ympäristöä käytettiin aiemmin etupäässä Windows NT -

käyttöjärjestelmällä varustetuissa mikroissa. Nyttemmin 

ollaan siirrytty Windows 2000 -järjestelmään. 

Y
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ZIF ZERO INSERTION FORCE

Kantapaikka, johon mikroprosessorin voi asentaa ilman 

paikallusvoimaa ja pelkoa piirin jalkojen vääntymisestä. 

Nykyään yleisimmin tunnettu Pentium-päivityspaikkana, 

johon käyttäjä voi helpostaa laittaa uuden Pentium-

piirin 

Y

ZIP-levy zip disk

Erikoislevyke, jolle mahtuu 100 megatavua (uusimmille 

250 megatavua) tietoa. Voidaan käyttää vain ZIP-levyille 

tarkoitetuissa levykeasemissa, ZIP-asemissa. ZIP-levyt 

ovat vähitellen jäämässä pois käytöstä. 

Y

Zip-tiedosto, zip-paketti /-pakkaus, zippaus zip

Zip-pakkausohjelmalla tiivistetty tiedosto tai ryhmä 

tiedostoja. Pakkausohjelmalla voidaan tiedostoa 

tiivistää niin, että se mahtuu pienempään tilaan. 

Pakkausohjelmilla voidaan myös yhdistää useita 

tiedostoja yhteen ja samalla tiivistää niitä. Tiedostoja 

voidaan tällöin säilyttää ja siirtää paikasta toiseen. 

Pakatun tiedoston dokumnetteja ja ohjelmia ei voida 

käyttää uudelleen ennen kuin pakkaus on purettu 

alkuperäiseen kokoonsa tai alkuperäisiksi erillisiksi 

tiedostoiksi. Zip-pakkausmuodon ohella on olemassa 

muitakin pakkausmuotoja, mm. LHArc (tiedostotunnus 

.lha tai .lhz), ARJ (tiedostotunnus .arj). Zip-tiedostoilla ei 

ole mitään tekemistä zip-levyjen kanssa. 

Y

zoomaa/zoomaus zoom GEN

z-puskuri z-buffer Y

zuumata zoom suurentaa tai pienentää Y

äidin isä morfar mf GEN

äiti mater moder, mor mt GEN

äiti ja isä mater et pater mor och far ma. et pa. GEN

äiti, muori mater Moder, mor m GEN

äiti, muori Moder, mor m GEN

äiti, muori mater moder, mor mat GEN

äiti, muori mater moder mr GEN

äiti, muori mater moder, mor mtr GEN

äiti-ikkuna mother window Y

äitilevy mother board, motherboard, system board
peruskortti tietokoneessa, johon laajennuskortit 

liitetään
Y

äly, älykkyys intelligence Y

älykortti smart card Y

älykäs intelligent työasema ym Y

älykäs laite intelligent device Y

älykäs oheislaite smart peripheral Y

älykäs pääte intelligent terminal Y
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älyllinen intellectual Y

älä kopioi do not copy Y

änkyttävä stammande GEN

ärsytysviesti flame bait

Keskusteluryhmään lähetetty viesti tai sähköpostiviesti, 

jonka tarkoituksena on ärsyttää vastaanottaja 

vastaamaan viestiin

Y

äskettäin recently Y

Ät-merkki, miukumauku, @ mark in email address (@)

Sähköpostiosoitteissa käytettävä merkki (@), joka 

erottaa käyttäjän ja palvelimen nimet toisistaan. Esim. 

matti.meikalainen@palvelimennimi.fi.

Y

äyrinmaa öresland GEN

äänen vähittäinen häipyminen fade-out elokuva & radio Y

äänenkorkeus pitch äänenkäsittely Y

äänenkorkeuskontrolleri pitch bend

äänenkäsittely, äänenkorkeuden muuttamiseen 

käytetty kontrolleri, jolla korkeutta voidaan muuttaa 

portaattomasti

Y

äänentoisto sound projection, sound reproduction Y

äänentunnistus voice recognition Y

äänestys election Y

äänestää votera GEN

ääni audio, beep, noise, sound, tone, acoustic Y

äänieristetty soundproof Y

äänikortti sound card Y

äänilaite audio unit Y

äänilevy disc, disk diski Y

äänilevy record musiikki Y

äänimerkki sound signal Y

ääniportti audio port äänilaitteen liitäntäportti R

äänisanoma, ääniviesti, ääniposti audio message, voice mail, voice message nauhoitettu ääniviesti Y

äänitaajuusvalinta tone dial, tone dialling Y

äänitys, äänittää record, recording Y

äänneasuhaku phonetic search Y

äärellinen tilalaite finite-state machine Y

äärijärjestelmä end system Y

äärimmäinen advanced Y

ääriviiva contour, outline Y

ääriviivakuva contour image Y

ääriviivattu outlined Y

Ø slashed zero nolla poikkiviivalla Y

confession1
syndabekännelsen; Jag fattig syndig 

människa
conf. 1 GEN

confession2 syndabekännelsen; Barmhärtige Gud conf. 2 GEN
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confession3
syndabekännelsen; O Du allra mildaste 

korsfäste Herre Jesu Kristi
conf. 3 GEN

kallbrand GEN


