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Sähköpostisanastoa:
address
address book
alt gr
altgr
attachment
attachment file
back
bcc

cc

domain
domain name
domainnimi
e-mail
edellinen
email
field
from
hymiö

integrated services
digital network

osoite, engl. address,

Osoite, esimerkiksi sähköpostiosoite tai
Internet-osoite
osoitekirja, engl. address
Sähköpostin toiminto, johon voidaan
book,
tallentaa toisten sähköpostiosoitteita
engl. alt gr, altgr,
Erikoisnäppäin
engl. alt gr, altgr,
Erikoisnäppäin
liitetiedosto, engl. attachment Tiedosto, joka lähetetään sähköpostiviestin
file, attachment,
yhteydessä vastaanottajalle
liitetiedosto, engl. attachment Tiedosto, joka lähetetään sähköpostiviestin
file, attachment,
yhteydessä vastaanottajalle
edellinen, paluu, engl. back, Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwprevious,
sivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
vastaanottaja, piilokopio,
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
kopio, engl. recipient, bcc,
tarkoitettu
cc,
vastaanottaja, piilokopio,
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
kopio, engl. recipient, bcc,
tarkoitettu
cc,
verkkotunnus, domainnimi, Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä
engl. domain, domain name, olevia tietokoneita tunnistetaan
verkkotunnus, domainnimi, Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä
engl. domain, domain name, olevia tietokoneita tunnistetaan
verkkotunnus, domainnimi, Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä
engl. domain, domain name, olevia tietokoneita tunnistetaan
sähköposti, engl. email, eInternetin palvelu, jolla välitetään viestejä
mail,
Internetin käyttäjältä toiselle
edellinen, paluu, engl. back, Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwprevious,
sivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
sähköposti, engl. email, eInternetin palvelu, jolla välitetään viestejä
mail,
Internetin käyttäjältä toiselle
kenttä, engl. field,
Tyhjä lomakkeen kohta, johon voit
kirjoittaa tarvittavaa tietoa
lähettäjä, engl. sender, from, Henkilö tai taho, jolta saat sähköposti- tai
chat-viestin
hymiö, engl. smilie, smiley, Hymynaama tai muu ilmeitä ja tunnetiloja
ilmentävä merkintä, joita käytetään joskus
sähköpostiviesteissä
isdn, engl. integrated
tietoliikennestandardi ja
services digital network,
puhelinliittymätyyppi

internet

internet, netti,

internet service
provider

kenttä

Internet-palveluntarjoaja,
engl. ISP, internet service
provider,
Internet-yhteys, Internetliittymä,
Internet-palveluntarjoaja,
engl. ISP, internet service
provider,
Internet-yhteys, Internetliittymä,
isdn, engl. integrated
services digital network,
Internet-palveluntarjoaja,
engl. ISP, internet service
provider,
kenttä, engl. field,

kirjautua

kirjautua, engl. log in,

kopio

vastaanottaja, piilokopio,
kopio, engl. recipient, bcc,
cc,
käyttäjätunnus, tunnari,
engl. username, user name,
liitetiedosto, engl. attachment
file, attachment,
kirjautua, engl. log in,

Internet-liittymä
Internetpalveluntarjoaja
Internet-yhteys
isdn
ISP

käyttäjätunnus
liitetiedosto
log in
lähettäjä
netiketti
netiquette
netti

offline
offline-tila
online
online-tila

Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka
koostuu erilaisista pienemmistä
tietoverkoista
Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
tarvittavia palveluita
Yhteys omalta tietokoneelta Internettietoverkkoon
Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
tarvittavia palveluita
Yhteys omalta tietokoneelta Internettietoverkkoon
tietoliikennestandardi ja
puhelinliittymätyyppi
Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
tarvittavia palveluita
Tyhjä lomakkeen kohta, johon voit
kirjoittaa tarvittavaa tietoa
käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen
käyttäjän tunnistamiseksi
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
tarkoitettu

Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
Tiedosto, joka lähetetään sähköpostiviestin
yhteydessä vastaanottajalle
käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen
käyttäjän tunnistamiseksi
lähettäjä, engl. sender, from, Henkilö tai taho, jolta saat sähköposti- tai
chat-viestin
netiketti, engl. netiquette,
Käytösohjeita Internetin käyttäjille
netiketti, engl. netiquette,
Käytösohjeita Internetin käyttäjille
internet, netti,
Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka
koostuu erilaisista pienemmistä
tietoverkoista
offline-tila, engl. offline,
Offline-tilassa voit katsella Internetsivuja
ilman Internet-yhteyttä
offline-tila, engl. offline,
Offline-tilassa voit katsella Internetsivuja
ilman Internet-yhteyttä
online-tila, engl. online,
Online-tilassa yhteys tietoverkkoon on
avoinna
online-tila, engl. online,
Online-tilassa yhteys tietoverkkoon on
avoinna

osoite
osoitekirja
paluu
palvelin
password

piilokopio

previous
recipient

register
rekisteröityminen
roskaposti
salasana

sender
server
serveri
smiley

smilie

spam
spämmi
sähköposti

osoite, engl. address,

Osoite, esimerkiksi sähköpostiosoite tai
Internet-osoite
osoitekirja, engl. address
Sähköpostin toiminto, johon voidaan
book,
tallentaa toisten sähköpostiosoitteita
edellinen, paluu, engl. back, Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwsivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
previous,
palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
salasana, engl. password,
Henkilökohtainen koodi, jonka tarvitset
rekisteröityessäsi johonkin ohjelmaan tai
verkkopalveluun
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
vastaanottaja, piilokopio,
tarkoitettu
kopio, engl. recipient, bcc,
cc,
edellinen, paluu, engl. back, Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwsivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
previous,
vastaanottaja, piilokopio,
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
kopio, engl. recipient, bcc,
tarkoitettu
cc,
rekisteröityminen,
Toiminto, jonka kautta voit rekisteröityä
engl. register,
verkkopalvelun käyttäjäksi
rekisteröityminen,
Toiminto, jonka kautta voit rekisteröityä
engl. register,
verkkopalvelun käyttäjäksi
roskaposti, spämmi,
Sähköpostiin kerääntyvää arveluttavaa
engl. spam,
mainospostia
salasana, engl. password,
Henkilökohtainen koodi, jonka tarvitset
rekisteröityessäsi johonkin ohjelmaan tai
verkkopalveluun
lähettäjä, engl. sender, from, Henkilö tai taho, jolta saat sähköposti- tai
chat-viestin
palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
hymiö, engl. smilie, smiley, Hymynaama tai muu ilmeitä ja tunnetiloja
ilmentävä merkintä, joita käytetään joskus
sähköpostiviesteissä
hymiö, engl. smilie, smiley, Hymynaama tai muu ilmeitä ja tunnetiloja
ilmentävä merkintä, joita käytetään joskus
sähköpostiviesteissä
roskaposti, spämmi,
Sähköpostiin kerääntyvää arveluttavaa
engl. spam,
mainospostia
roskaposti, spämmi,
Sähköpostiin kerääntyvää arveluttavaa
engl. spam,
mainospostia
sähköposti, engl. email, eInternetin palvelu, jolla välitetään viestejä
mail,
Internetin käyttäjältä toiselle

tunnari
user name
username
vastaanottaja

verkkotunnus
virus

käyttäjätunnus, tunnari,
engl. username, user name,
käyttäjätunnus, tunnari,
engl. username, user name,
käyttäjätunnus, tunnari,
engl. username, user name,
vastaanottaja, piilokopio,
kopio, engl. recipient, bcc,
cc,
verkkotunnus, domainnimi,
engl. domain, domain name,
virus,

Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
Henkilö, jolle sähköpostiviesti on
tarkoitettu
Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä
olevia tietokoneita tunnistetaan
Ohjelma, joka leviää tietokoneesta toiseen

Internet-sanastoa:
address

osoite, engl. address,

adsl

adsl,

apletti

sovelma, apletti,
engl. applet,
sovelma, apletti,
engl. applet,
edellinen, paluu,
engl. back, previous,
suosikit, kirjanmerkit,
engl. favourites,
bookmarks,
laajakaista,
engl. broadband,

applet
back
bookmarks

broadband

browser
cache
chat

database

Osoite, esimerkiksi sähköpostiosoite tai
Internet-osoite
Tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla saadaan
nopea Internet-yhteys puhelinverkon kaapeleita
myöten
Erityinen www-sivuun kytketty pikku ohjelma
Erityinen www-sivuun kytketty pikku ohjelma
Komennolla voit siirtyä edelliselle www-sivulle
tai edelliseen sähköpostiviestiin
Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan
tallentaa selainohjelman suosikit-listalle

Tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa
tietoverkoissa olevan aineiston ja palvelujen
käytön vaivattomasti
selain, engl. browser,
Ohjelma, joka etsii ja näyttää www-sivuja
välimuisti, engl. cache,
Tietokoneen erittäin nopea lisämuisti, johon
tietoa/dataa varastoidaan väliaikaisesti
sätti, tsätti, engl. chat,
Verkossa tapahtuvaa ’jutustelua’, jossa voidaan
keskustella erilaisista asioista
tuntemattomienkin ihmisten kanssa omalla
nimellä tai nimimerkin turvin
tietokanta, engl. database, Määrämuotoisen tiedon kokoelma jossa tiedon
tallentaminen ja hakeminen on automatisoitu

domain

domain name

domainnimi

download
e-mail
edellinen
ekstranet
email
extranet
favourites

field
hakukone
hakupalvelu
homepage
html
http
https
hyperlink
hyperlinkki
hypertext markup
language
hypertext transfer
protocol

verkkotunnus,
domainnimi, engl. domain,
domain name,
verkkotunnus,
domainnimi, engl. domain,
domain name,
verkkotunnus,
domainnimi, engl. domain,
domain name,
imuroida, engl. download,
sähköposti, engl. email, email,
edellinen, paluu,
engl. back, previous,
ekstranet, engl. extranet,

Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä olevia
tietokoneita tunnistetaan
Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä olevia
tietokoneita tunnistetaan
Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä olevia
tietokoneita tunnistetaan

Tallentaa verkosta jotain omalla koneelle
Internetin palvelu, jolla välitetään viestejä
Internetin käyttäjältä toiselle
Komennolla voit siirtyä edelliselle www-sivulle
tai edelliseen sähköpostiviestiin
Rajatulle kohderyhmälle suunnattu osa
intranetiä
sähköposti, engl. email, e- Internetin palvelu, jolla välitetään viestejä
mail,
Internetin käyttäjältä toiselle
ekstranet, engl. extranet, Rajatulle kohderyhmälle suunnattu osa
intranetiä
suosikit, kirjanmerkit,
Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan
engl. favourites,
tallentaa selainohjelman suosikit-listalle
bookmarks,
kenttä, engl. field,
Tyhjä lomakkeen kohta, johon voit kirjoittaa
tarvittavaa tietoa
hakukone, hakupalvelu,
Hakukoneen avulla voit etsiä Internetistä tietoa
engl. search engine,
hakusanoilla
hakukone, hakupalvelu,
Hakukoneen avulla voit etsiä Internetistä tietoa
engl. search engine,
hakusanoilla
kotisivu, saitti,
Henkilön tai yrityksen nimikko-www-sivu(t)
engl. homepage, site,
html, engl. hypertext
Internetin www-sivujen ohjelmointikieli
markup language,
http, engl. hypertext
Usein Internet-osoitteen alussa oleva
transfer protocol,
protokollan tunnus
ssl, https, engl. secure
Suojattu www-yhteys
sockets layer,
linkki, hyperlinkki,
Linkkien avulla voidaan liittää toisiinsa
engl. link, hyperlink,
erilaisia verkkosivuja
linkki, hyperlinkki,
Linkkien avulla voidaan liittää toisiinsa
engl. link, hyperlink,
erilaisia verkkosivuja
html, engl. hypertext
Internetin www-sivujen ohjelmointikieli
markup language,
http, engl. hypertext
Usein Internet-osoitteen alussa oleva
transfer protocol,
protokollan tunnus

imuroida, engl. download,
imuroida
information seeking tiedonhaku,
engl. information seeking,
integrated services isdn, engl. integrated
services digital network,
digital network
internet, netti,
internet
internet service
provider
Internet-liittymä
Internetpalveluntarjoaja
Internet-yhteys
intranet
IP address
IP-osoite
isdn
ISP

kenttä
kirjanmerkit

kirjautua
kotisivu
käyttäjätunnus
laajakaista

link
linkki

Tallentaa verkosta jotain omalla koneelle
Tiedon hankinta tietokoneen avulla
tietoliikennestandardi ja puhelinliittymätyyppi

Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka koostuu
erilaisista pienemmistä tietoverkoista
Internet-palveluntarjoaja, Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
engl. ISP, internet service tarvittavia palveluita
provider,
Internet-yhteys, Internet- Yhteys omalta tietokoneelta Internetliittymä,
tietoverkkoon
Internet-palveluntarjoaja, Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
engl. ISP, internet service tarvittavia palveluita
provider,
Internet-yhteys, Internet- Yhteys omalta tietokoneelta Internetliittymä,
tietoverkkoon
intranet,
Internetin tavoin toimiva, vain yrityksen
omassa käytössä oleva tietoverkko.
IP-osoite, engl. IP address, IP-osoitteen avulla tunnistetaan yksittäinen laite
Internetissä
IP-osoite, engl. IP address, IP-osoitteen avulla tunnistetaan yksittäinen laite
Internetissä
isdn, engl. integrated
tietoliikennestandardi ja puhelinliittymätyyppi
services digital network,
Internet-palveluntarjoaja, Yritys joka tarjoaa Internetin käyttöön
engl. ISP, internet service tarvittavia palveluita
provider,
kenttä, engl. field,
Tyhjä lomakkeen kohta, johon voit kirjoittaa
tarvittavaa tietoa
suosikit, kirjanmerkit,
Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan
engl. favourites,
tallentaa selainohjelman suosikit-listalle
bookmarks,
kirjautua, engl. log in,
käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen
käyttäjän tunnistamiseksi
kotisivu, saitti,
Henkilön tai yrityksen nimikko-www-sivu(t)
engl. homepage, site,
käyttäjätunnus, tunnari,
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
engl. username, user name, kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
laajakaista,
Tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa
engl. broadband,
tietoverkoissa olevan aineiston ja palvelujen
käytön vaivattomasti
linkki, hyperlinkki,
Linkkien avulla voidaan liittää toisiinsa
engl. link, hyperlink,
erilaisia verkkosivuja
linkki, hyperlinkki,
Linkkien avulla voidaan liittää toisiinsa
engl. link, hyperlink,
erilaisia verkkosivuja

log in
modeemi
modem
netiketti
netiquette
netti
nettiosoite

network
next
offline
offline-tila
online
online-tila
osoite
paluu
palvelin
password

previous
privacy
protocol
protokolla
pysäytä
päivitä

kirjautua, engl. log in,

käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen
käyttäjän tunnistamiseksi
modeemi, engl. modem,
Laite, joka mahdollistaa tietoliikenteen
puhelinverkossa
modeemi, engl. modem,
Laite, joka mahdollistaa tietoliikenteen
puhelinverkossa
netiketti, engl. netiquette, Käytösohjeita Internetin käyttäjille
netiketti, engl. netiquette, Käytösohjeita Internetin käyttäjille
internet, netti,
Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka koostuu
erilaisista pienemmistä tietoverkoista
Palvelimen ja sillä olevan tiedoston osoite
URL, www-osoite,
nettiosoite, engl. Uniform Internetin WWW-järjestelmässä
Resource Locator,
tietoverkko, engl. network, Tietoverkko muodostuu toisiinsa kytketyistä
tietokoneista ja niiden välisistä yhteyksistä
seuraava, engl. next,
Komennolla voidaan siirtyä seuraavalle
verkkosivulle
offline-tila, engl. offline, Offline-tilassa voit katsella Internetsivuja ilman
Internet-yhteyttä
offline-tila, engl. offline, Offline-tilassa voit katsella Internetsivuja ilman
Internet-yhteyttä
online-tila, engl. online,
Online-tilassa yhteys tietoverkkoon on avoinna
online-tila, engl. online,
Online-tilassa yhteys tietoverkkoon on avoinna
osoite, engl. address,
Osoite, esimerkiksi sähköpostiosoite tai
Internet-osoite
edellinen, paluu,
Komennolla voit siirtyä edelliselle www-sivulle
tai edelliseen sähköpostiviestiin
engl. back, previous,
palvelin, serveri,
Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa palveluja
engl. server,
muille tietokoneille
salasana, engl. password, Henkilökohtainen koodi, jonka tarvitset
rekisteröityessäsi johonkin ohjelmaan tai
verkkopalveluun
edellinen, paluu,
Komennolla voit siirtyä edelliselle www-sivulle
tai edelliseen sähköpostiviestiin
engl. back, previous,
tietosuoja, engl. privacy, Henkilöitä koskevien tietojen väärinkäytön
estäminen
protokolla, yhteyskäytäntö, Tekninen sopimus tietyntyyppisen tiedon
engl. protocol,
siirtomenettelystä tietoverkossa
protokolla, yhteyskäytäntö, Tekninen sopimus tietyntyyppisen tiedon
engl. protocol,
siirtomenettelystä tietoverkossa
pysäytä, engl. stop,
Pysäytä-komennolla voit keskeyttää meneillään
olevan toiminnon
päivitä, engl. refresh,
Komento, jolla voit pyytää selainohjelman
tarkistamaan onko Internet-sivuun tullut
muutoksia

refresh

päivitä, engl. refresh,

register

rekisteröityminen,
engl. register,
rekisteröityminen,
engl. register,
kotisivu, saitti,
engl. homepage, site,
salasana, engl. password,

rekisteröityminen
saitti
salasana

Komento, jolla voit pyytää selainohjelman
tarkistamaan onko Internet-sivuun tullut
muutoksia
Toiminto, jonka kautta voit rekisteröityä
verkkopalvelun käyttäjäksi
Toiminto, jonka kautta voit rekisteröityä
verkkopalvelun käyttäjäksi
Henkilön tai yrityksen nimikko-www-sivu(t)
Henkilökohtainen koodi, jonka tarvitset
rekisteröityessäsi johonkin ohjelmaan tai
verkkopalveluun
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Hakukoneen avulla voit etsiä Internetistä tietoa
hakusanoilla
Suojattu www-yhteys

sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
hakukone, hakupalvelu,
search engine
engl. search engine,
secure sockets layer ssl, https, engl. secure
sockets layer,
selain, engl. browser,
Ohjelma, joka etsii ja näyttää www-sivuja
selain
valitse kaikki, engl. select Komento, jonka avulla valitaan asiakirjan teksti
select all
all,
ja grafiikka kokonaisuudessaan asiakirjan
käsittelyä varten.
palvelin, serveri,
Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa palveluja
server
engl. server,
muille tietokoneille
palvelin, serveri,
Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa palveluja
serveri
engl. server,
muille tietokoneille
seuraava, engl. next,
Komennolla voidaan siirtyä seuraavalle
seuraava
verkkosivulle
kotisivu, saitti,
Henkilön tai yrityksen nimikko-www-sivu(t)
site
engl. homepage, site,
sovelma, apletti,
Erityinen www-sivuun kytketty pikku ohjelma
sovelma
engl. applet,
ssl, https, engl. secure
Suojattu www-yhteys
ssl
sockets layer,
pysäytä, engl. stop,
Pysäytä-komennolla voit keskeyttää meneillään
stop
olevan toiminnon
suosikit, kirjanmerkit,
Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan
suosikit
engl. favourites,
tallentaa selainohjelman suosikit-listalle
bookmarks,
surffaaminen,
www-sivuilta toisille siirtymistä
surffaaminen
engl. surfing,
surffaaminen,
www-sivuilta toisille siirtymistä
surfing
engl. surfing,
sähköposti, engl. email, e- Internetin palvelu, jolla välitetään viestejä
sähköposti
mail,
Internetin käyttäjältä toiselle
sarkain

sätti

sätti, tsätti, engl. chat,

tab

sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
tiedonhaku,
engl. information seeking,
tietokanta, engl. database, Määrämuotoisen tiedon kokoelma jossa tiedon
tallentaminen ja hakeminen on automatisoitu
tietosuoja, engl. privacy, Henkilöitä koskevien tietojen väärinkäytön
estäminen
tietoverkko, engl. network, Tietoverkko muodostuu toisiinsa kytketyistä
tietokoneista ja niiden välisistä yhteyksistä
sätti, tsätti, engl. chat,
Verkossa tapahtuvaa ’jutustelua’, jossa voidaan
keskustella erilaisista asioista
tuntemattomienkin ihmisten kanssa omalla
nimellä tai nimimerkin turvin
käyttäjätunnus, tunnari,
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
engl. username, user name, kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
URL, www-osoite,
Palvelimen ja sillä olevan tiedoston osoite
nettiosoite, engl. Uniform Internetin WWW-järjestelmässä
Resource Locator,
URL, www-osoite,
Palvelimen ja sillä olevan tiedoston osoite
nettiosoite, engl. Uniform Internetin WWW-järjestelmässä
Resource Locator,
käyttäjätunnus, tunnari,
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
engl. username, user name, kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
käyttäjätunnus, tunnari,
Henkilökohtainen tunnus, jolla pääset
engl. username, user name, kirjautumaan sisälle verkkopalveluihin
valitse kaikki, engl. select Komento, jonka avulla valitaan asiakirjan teksti
all,
ja grafiikka kokonaisuudessaan asiakirjan
käsittelyä varten.
veppi, webbi, www, w3, Internetin palvelu jolla käytetään
engl. world wide web, web, hypertekstisivuja
verkkotunnus,
Nimeämisjärjestelmä, jolla Internetissä olevia
domainnimi, engl. domain, tietokoneita tunnistetaan
domain name,
virus,
Ohjelma, joka leviää tietokoneesta toiseen
välimuisti, engl. cache,
Tietokoneen erittäin nopea lisämuisti, johon
tietoa/dataa varastoidaan väliaikaisesti

tabulaattori
tabulator
tiedonhaku
tietokanta
tietosuoja
tietoverkko
tsätti

tunnari
Uniform Resource
Locator
URL

user name
username
valitse kaikki

veppi
verkkotunnus

virus
välimuisti

Verkossa tapahtuvaa ’jutustelua’, jossa voidaan
keskustella erilaisista asioista
tuntemattomienkin ihmisten kanssa omalla
nimellä tai nimimerkin turvin
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Tiedon hankinta tietokoneen avulla

w3
web
web page
webbi
wireless lan
wlan
world wide web
www
www-osoite

www-sivu
yhteyskäytäntö

veppi, webbi, www, w3,
engl. world wide web, web,
veppi, webbi, www, w3,
engl. world wide web, web,
www-sivu, engl. web page,
veppi, webbi, www, w3,
engl. world wide web, web,
wlan, engl. wireless lan,
wlan, engl. wireless lan,
veppi, webbi, www, w3,
engl. world wide web, web,
veppi, webbi, www, w3,
engl. world wide web, web,
URL, www-osoite,
nettiosoite, engl. Uniform
Resource Locator,
www-sivu, engl. web page,
protokolla, yhteyskäytäntö,
engl. protocol,

Internetin palvelu jolla käytetään
hypertekstisivuja
Internetin palvelu jolla käytetään
hypertekstisivuja
Selainohjelman näyttämä asiakirja
Internetin palvelu jolla käytetään
hypertekstisivuja
Langaton tietoverkkoyhteys
Langaton tietoverkkoyhteys
Internetin palvelu jolla käytetään
hypertekstisivuja
Internetin palvelu jolla käytetään
hypertekstisivuja
Palvelimen ja sillä olevan tiedoston osoite
Internetin WWW-järjestelmässä
Selainohjelman näyttämä asiakirja
Tekninen sopimus tietyntyyppisen tiedon
siirtomenettelystä tietoverkossa

ATK:n perussanastoa:
ajuri
alt

ajuri, engl. driver,
alt-näppäin, engl. alt,

alt gr
alt-näppäin

engl. alt gr, altgr,
alt-näppäin, engl. alt,

altgr
analog
analoginen
Apple
application

engl. alt gr, altgr,
analoginen, engl. analog,
analoginen, engl. analog,
Macintosh, Apple, Mac OS,
sovellus, sovellusohjelma,
engl. application, application
software,
sovellus, sovellusohjelma,
engl. application, application
software,
ascii,

application
software
ascii
asema

levyasema, asema, engl. disk
drive, drive, disc drive (br.),

Ohjelma, joka ohjaa tietokoneen laitteita
Näppäin, jonka avulla kirjoitetaan useita
erikoismerkkejä.
Erikoisnäppäin
Näppäin, jonka avulla kirjoitetaan useita
erikoismerkkejä.
Erikoisnäppäin
Vastakohta digitaaliselle
Vastakohta digitaaliselle
Apple tietokoneet ja käyttöjärjestelmä
Ohjelma, joka on tarkoitettu loppukäyttäjälle

Ohjelma, joka on tarkoitettu loppukäyttäjälle

Perinteinen tietokonemerkistö johon yhä
törmää monessa paikassa
Laite, joka lukee tai kirjoittaa tiedostoja
levylle.

asennusohjelma

asennusohjelma,
engl. installation program,
installer,
askelpalautin, engl. backspace,
atk,

Ohjelma, jonka avulla tietokoneeseen
asennetaan jokin muu ohjelma

Näppäin joka poistaa edellisen merkin
Automaattinen tietojenkäsittely tai
tietotekniikka yleisemminkin
atk-laitteisto, laitteisto, kovo,
Laitteisto, joka mahdollistaa automaattisen
atk-laitteisto
engl. hardware,
tietojenkäsittelyn
avaa, engl. open,
Komento, jolla avataan ja otetaan käyttöön
avaa
tiedostoja
edellinen, paluu, engl. back,
Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwback
previous,
sivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
askelpalautin, engl. backspace, Näppäin joka poistaa edellisen merkin
backspace
Erikoisohjelma tietokoneen
basic input output bios, engl. basic input output
system,
käynnistysvaiheessa
system
bios, engl. basic input output
Erikoisohjelma tietokoneen
bios
system,
käynnistysvaiheessa
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
bit
Mb, engl. bit,
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
bitti
Mb, engl. bit,
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
tavu, megatavu, kilotavu,
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
byte
gigatavu, engl. byte, megabyte, kilotavu, megatavu ja gigatavu
gigabyte,
välimuisti, engl. cache,
Tietokoneen erittäin nopea lisämuisti, johon
cache
tietoa/dataa varastoidaan väliaikaisesti
peruuta, engl. cancel,
Tällä komennolla voit peruuttaa toiminnon,
cancel
jota olit suorittamassa
engl. caps lock,
Näppäin, jota käytetään kun kirjoitetaan
caps lock
isoilla kirjaimilla
cd-rom, romppu, engl. CD,
CD-äänilevyn kokoinen tiedon
CD
compact disc,
tallennusväline
cd-rom, romppu, engl. CD,
CD-äänilevyn kokoinen tiedon
cd-rom
compact disc,
tallennusväline
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
central processing suoritin, prosessori,
mikroprosessori, engl. central varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
unit
processing unit, CPU,
antamien ohjeiden mukaisesti
microprocessor,
merkki, engl. character,
Tekstin perusosanen
character
klikata, napsauttaa, engl. click, Painaa hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
click
leikepöytä, engl. clipboard,
Paikka, jonne voit väliaikaisesti tallentaa
clipboard
valitsemasi kohteen
sulje, engl. close,
Komennon avulla ohjelma lopettaa työn alla
close
olleen tiedoston käsittelyn
askelpalautin
atk

computer

valikko, komentovalikko,
engl. menu, command menu,
cd-rom, romppu, engl. CD,
compact disc,
tietokone, engl. computer,

control
copy

engl. control, ctrl,
kopioi, engl. copy,

CPU

suoritin, prosessori,
mikroprosessori, engl. central
processing unit, CPU,
microprocessor,
engl. control, ctrl,
leikkaa, engl. cut,

command menu
compact disc

Lista ohjelmassa käytettävissä olevista
komennoista
CD-äänilevyn kokoinen tiedon
tallennusväline
Tiedonkäsittelyyn tarkoitettu laite, jota
voidaan ohjelmoida suorittamaan erilaisia
tehtäviä
Erikoisnäppäin näppäimistöllä
Komento, jolla kopioidaan valittu kohde
tilapäisesti tietokoneen muistiin
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
antamien ohjeiden mukaisesti

Erikoisnäppäin näppäimistöllä
Komento, jonka avulla voit poistaa
valitsemasi tekstinosan tai kuvan tiedostosta
ja samalla tallentaa sen leikepöydälle
tietokanta, engl. database,
Määrämuotoisen tiedon kokoelma jossa
database
tiedon tallentaminen ja hakeminen on
automatisoitu
delete-näppäin, engl. del,
Erikoisnäppäin joka poistaa kohteen
del
poista, tyhjennä, engl. delete,
Tämä komento poistaa valitsemasi kohteen
delete
delete-näppäin, engl. del,
Erikoisnäppäin joka poistaa kohteen
delete-näppäin
työpöytä, engl. desktop,
Tietokoneen käynnistyttyä esiin tuleva
desktop
näkymä
digitaalinen, engl. digital,
Tietokoneen käsittelemän tiedon muoto
digitaalinen
digitaalinen, engl. digital,
Tietokoneen käsittelemän tiedon muoto
digital
DVD, engl. Digital Video Disc, CD-levyä muistuttava levy, johon voidaan
Digital Versatile
Digital Versatile Disc,
tallentaa tietoa esimerkiksi elokuvien
Disc
muodossa
Digital Video Disc DVD, engl. Digital Video Disc, CD-levyä muistuttava levy, johon voidaan
Digital Versatile Disc,
tallentaa tietoa esimerkiksi elokuvien
muodossa
hakemisto, kansio, engl. folder, Tiedostojen löytymistä helpottava
directory
directory,
ryhmittelytapa
levyasema, asema, engl. disk
Laite, joka lukee tai kirjoittaa tiedostoja
disc drive (br.)
drive, drive, disc drive (br.),
levylle.
levyasema, asema, engl. disk
Laite, joka lukee tai kirjoittaa tiedostoja
disk drive
drive, drive, disc drive (br.),
levylle.
levyke, korppu, disketti,
Pieni neliönmuotoinen levyke, johon
diskette
engl. floppy disk, diskette,
voidaan tallentaa tietoa tietokoneen
levykeasemalla
ctrl
cut

disketti

display screen
double click

drive
driver
DVD

edellinen
emolevy
end
end-näppäin
enter
error message
esc

esc-näppäin

faili
file
filename
firmware
floppy disk

floppy drive
folder

levyke, korppu, disketti,
engl. floppy disk, diskette,

Pieni neliönmuotoinen levyke, johon
voidaan tallentaa tietoa tietokoneen
levykeasemalla
näyttö, monitori, engl. monitor, Tietokoneen ruutu eli näyttö
display screen,
Hiiren käyttöä painamalla kaksi kertaa
kaksoisklikkaus,
kaksoisnapsautus, engl. double hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
click,
levyasema, asema, engl. disk
Laite, joka lukee tai kirjoittaa tiedostoja
drive, drive, disc drive (br.),
levylle.
ajuri, engl. driver,
Ohjelma, joka ohjaa tietokoneen laitteita
DVD, engl. Digital Video Disc, CD-levyä muistuttava levy, johon voidaan
Digital Versatile Disc,
tallentaa tietoa esimerkiksi elokuvien
muodossa
edellinen, paluu, engl. back,
Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwsivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
previous,
emolevy, engl. motherboard,
Tietokoneen elektroniikan yhdistävä
main board,
piirilevy keskusyksikön sisällä
end-näppäin, engl. end,
Erikoisnäppäin, jolla yleensä siirrytään rivin
loppuun
end-näppäin, engl. end,
Erikoisnäppäin, jolla yleensä siirrytään rivin
loppuun
engl. enter,
Näppäin, jolla vahvistetaan toimintoja
virheilmoitus, engl. error
Ohjelman virheellisestä suorituksesta
message,
johtuva ilmoitus
esc-näppäin, engl. esc,
näppäimellä voidaan peruuttaa toiminto
ennen kuin se on hyväksytty tai sulkea
aktiivinen valintaikkuna
esc-näppäin, engl. esc,
näppäimellä voidaan peruuttaa toiminto
ennen kuin se on hyväksytty tai sulkea
aktiivinen valintaikkuna
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa esimerkiksi
kiintolevylle tai levykkeille tiedostoiksi
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa esimerkiksi
kiintolevylle tai levykkeille tiedostoiksi
tiedostonimi, engl. filename,
Nimi, jolla tiedosto on tallennettu,
esimerkiksi resepti.doc
laiteohjelmisto, sulautettu
Valmistajan laitteeseen asentama ohjelma
ohjelma, engl. firmware,
levyke, korppu, disketti,
Pieni neliönmuotoinen levyke, johon
engl. floppy disk, diskette,
voidaan tallentaa tietoa tietokoneen
levykeasemalla
levykeasema, engl. floppy drive, Tietokoneessa oleva laite joka tallentaa
tietoa levykkeelle
hakemisto, kansio, engl. folder, Tiedostojen löytymistä helpottava
directory,
ryhmittelytapa

help

funktionäppäin,
toimintonäppäin, engl. function
key,
funktionäppäin,
toimintonäppäin, engl. function
key,
tavu, megatavu, kilotavu,
gigatavu, engl. byte, megabyte,
gigabyte,
tavu, megatavu, kilotavu,
gigatavu, engl. byte, megabyte,
gigabyte,
käyttöliittymä, graafinen
käyttöliittymä, engl. user
interface, graphical user
interface, GUI,
käyttöliittymä, graafinen
käyttöliittymä, engl. user
interface, graphical user
interface, GUI,
käyttöliittymä, graafinen
käyttöliittymä, engl. user
interface, graphical user
interface, GUI,
hakemisto, kansio, engl. folder,
directory,
hakemistopolku, polku,
kansiorakenne, engl. path,
kiintolevy, kovalevy, engl. hard
disk,
atk-laitteisto, laitteisto, kovo,
engl. hardware,
ohje, helppi, engl. help,

helppi

ohje, helppi, engl. help,

hiiri

hiiri, osoitinlaite, engl. mouse,
pointing device,

hiiriosoitin

osoitin, hiiriosoitin,
engl. pointer, mouse pointer,

home

home-näppäin, engl. home,

home-näppäin

home-näppäin, engl. home,

function key

funktionäppäin

gigabyte

gigatavu

graafinen
käyttöliittymä

graphical user
interface

GUI

hakemisto
hakemistopolku
hard disk
hardware

Näppäimistön erikoisnäppäin jolle voidaan
antaa ohjelmassa erilaisia tehtäviä
Näppäimistön erikoisnäppäin jolle voidaan
antaa ohjelmassa erilaisia tehtäviä
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
kilotavu, megatavu ja gigatavu
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
kilotavu, megatavu ja gigatavu
Hallintavälineet ohjelman käyttäjälle

Hallintavälineet ohjelman käyttäjälle

Hallintavälineet ohjelman käyttäjälle

Tiedostojen löytymistä helpottava
ryhmittelytapa
tiedoston sijainti
Laite, johon tietoa tallennetaan tiedostoiksi
Laitteisto, joka mahdollistaa automaattisen
tietojenkäsittelyn
Ohjeen avulla voit saada apua ohjelman
käytön ongelmatilanteissa
Ohjeen avulla voit saada apua ohjelman
käytön ongelmatilanteissa
Tietokoneeseen kytketty, yleensä pieni
soikeanmuotoinen laite, jonka avulla voit
aktivoida toimintoja tietokoneen ruudulla
Hiirellä liikutettava kuvake (usein
nuolenmuotoinen), jolla voidaan osoittaa
kohde jotain toimintoa varten
Erikoisnäppäin jolla yleensä siirrytään rivin
alkuun
Erikoisnäppäin jolla yleensä siirrytään rivin
alkuun

icon
ikkuna

kuvake, ikoni, engl. icon,
ikkuna, engl. window,

ikoni
information
technology
ins

kuvake, ikoni, engl. icon,
tietotekniikka, engl. IT,
information technology,
engl. insert, ins,

insert

engl. insert, ins,

installation
program

asennusohjelma,
engl. installation program,
installer,
asennusohjelma,
engl. installation program,
installer,
tietotekniikka, engl. IT,
information technology,
kaksoisklikkaus,
kaksoisnapsautus, engl. double
click,
kaksoisklikkaus,
kaksoisnapsautus, engl. double
click,
hakemisto, kansio, engl. folder,
directory,
hakemistopolku, polku,
kansiorakenne, engl. path,
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
Mb, engl. bit,
keskusmuisti, engl. main
memory, RAM,
keskusyksikkö, engl. system
unit, main unit,
näppäimistö, engl. keyboard,

installer

IT
kaksoisklikkaus

kaksoisnapsautus

kansio
kansiorakenne
kb
keskusmuisti
keskusyksikkö
keyboard
kiintolevy
kilobitti
kilotavu

kirjoitin

Pieni kuva johon on kytketty jokin toiminto
Kehystetty alue näyttöruudulla ohjelmaa tai
sen osaa varten
Pieni kuva johon on kytketty jokin toiminto
automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvät
asiat
Erikoisnäppäin joka yleensä muuttaa tekstin
kirjoitustapaa
Erikoisnäppäin joka yleensä muuttaa tekstin
kirjoitustapaa
Ohjelma, jonka avulla tietokoneeseen
asennetaan jokin muu ohjelma
Ohjelma, jonka avulla tietokoneeseen
asennetaan jokin muu ohjelma
automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvät
asiat
Hiiren käyttöä painamalla kaksi kertaa
hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
Hiiren käyttöä painamalla kaksi kertaa
hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
Tiedostojen löytymistä helpottava
ryhmittelytapa
tiedoston sijainti
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
Tietokoneen käytönaikainen muisti

Tietokoneen ydinlaite, johon mm. näyttö ja
näppäimistö kytketään
Näppäimistön avulla voit kirjoittaa ja ohjata
tietokonetta ja sen toimintoja
kiintolevy, kovalevy, engl. hard Laite, johon tietoa tallennetaan tiedostoiksi
disk,
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
Mb, engl. bit,
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
tavu, megatavu, kilotavu,
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
gigatavu, engl. byte, megabyte, kilotavu, megatavu ja gigatavu
gigabyte,
tulostin, kirjoitin, printteri,
Laite, joka mahdollistaa tiedostojen ja
engl. printer,
kuvien tulostamisen paperille

Painaa hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
Lista ohjelmassa käytettävissä olevista
komennoista
Komento, jolla kopioidaan valittu kohde
kopioi
tilapäisesti tietokoneen muistiin
levyke, korppu, disketti,
Pieni neliönmuotoinen levyke, johon
korppu
engl. floppy disk, diskette,
voidaan tallentaa tietoa tietokoneen
levykeasemalla
korvaa, engl. replace,
Toiminnolla voidaan korvata tietty sana tai
korvaa
merkkijono toisella
kiintolevy, kovalevy, engl. hard Laite, johon tietoa tallennetaan tiedostoiksi
kovalevy
disk,
atk-laitteisto, laitteisto, kovo,
Laitteisto, joka mahdollistaa automaattisen
kovo
engl. hardware,
tietojenkäsittelyn
kumoa, engl. undo,
Tällä komennolla voit kumota edellisen
kumoa
muutoksen asiakirjaan
kuvake, ikoni, engl. icon,
Pieni kuva johon on kytketty jokin toiminto
kuvake
skanneri, kuvanlukija,
Laite jolla kuvan voi tallentaa tiedostoksi
kuvanlukija
engl. scanner,
käynnistä, engl. start,
Tällä painikkeella avaat ohjelmien
käynnistä
käynnistämiseen tarkoitetun valikon
Perusohjelma, jonka avulla tietokone avaa ja
käyttöjärjestelmä käyttöjärjestelmä,
engl. operating system,
käynnistää ohjelmia
käyttöliittymä, graafinen
Hallintavälineet ohjelman käyttäjälle
käyttöliittymä
käyttöliittymä, engl. user
interface, graphical user
interface, GUI,
laiteohjelmisto, sulautettu
Valmistajan laitteeseen asentama ohjelma
laiteohjelmisto
ohjelma, engl. firmware,
atk-laitteisto, laitteisto, kovo,
Laitteisto, joka mahdollistaa automaattisen
laitteisto
engl. hardware,
tietojenkäsittelyn
lähiverkko, LAN, engl. local
Yrityksen tai kodin tietoverkko, yleensä
LAN
area network,
samassa rakennuksessa
leikepöytä, engl. clipboard,
Paikka, jonne voit väliaikaisesti tallentaa
leikepöytä
valitsemasi kohteen
leikkaa, engl. cut,
Komento, jonka avulla voit poistaa
leikkaa
valitsemasi tekstinosan tai kuvan tiedostosta
ja samalla tallentaa sen leikepöydälle
levyasema, asema, engl. disk
Laite, joka lukee tai kirjoittaa tiedostoja
levyasema
drive, drive, disc drive (br.),
levylle.
levyke, korppu, disketti,
Pieni neliönmuotoinen levyke, johon
levyke
engl. floppy disk, diskette,
voidaan tallentaa tietoa tietokoneen
levykeasemalla
levykeasema, engl. floppy drive, Tietokoneessa oleva laite joka tallentaa
levykeasema
tietoa levykkeelle
klikata
komentovalikko

klikata, napsauttaa, engl. click,
valikko, komentovalikko,
engl. menu, command menu,
kopioi, engl. copy,

liimaa

liitä, liimaa, engl. paste,

liitä

liitä, liimaa, engl. paste,

engl. Linux,
Linux
local area network lähiverkko, LAN, engl. local
area network,
lähiverkko, LAN, engl. local
lähiverkko
area network,
Macintosh, Apple, Mac OS,
Mac OS
Macintosh, Apple, Mac OS,
Macintosh
emolevy, engl. motherboard,
main board
main board,
keskusmuisti, engl. main
main memory
memory, RAM,
keskusyksikkö, engl. system
main unit
unit, main unit,
suurenna, engl. maximize,
maximize
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
Mb
Mb, engl. bit,
bitti, kilobitti, megabitti, kb,
megabitti
Mb, engl. bit,
tavu, megatavu, kilotavu,
megabyte
gigatavu, engl. byte, megabyte,
gigabyte,
tavu, megatavu, kilotavu,
megatavu
gigatavu, engl. byte, megabyte,
gigabyte,
muisti, engl. memory,
memory
valikko, komentovalikko,
menu
engl. menu, command menu,
merkki, engl. character,
merkki
suoritin, prosessori,
microprocessor
mikroprosessori, engl. central
processing unit, CPU,
microprocessor,
suoritin, prosessori,
mikroprosessori
mikroprosessori, engl. central
processing unit, CPU,
microprocessor,
pienennä, engl. minimize,
minimize

Komento, joka liittää aiemmin leikatun tai
kopioidun kohteen (tekstin tai kuvan)
haluttuun kohtaan
Komento, joka liittää aiemmin leikatun tai
kopioidun kohteen (tekstin tai kuvan)
haluttuun kohtaan
Tunnettu käyttöjärjestelmä
Yrityksen tai kodin tietoverkko, yleensä
samassa rakennuksessa
Yrityksen tai kodin tietoverkko, yleensä
samassa rakennuksessa
Apple tietokoneet ja käyttöjärjestelmä
Apple tietokoneet ja käyttöjärjestelmä
Tietokoneen elektroniikan yhdistävä
piirilevy keskusyksikön sisällä
Tietokoneen käytönaikainen muisti
Tietokoneen ydinlaite, johon mm. näyttö ja
näppäimistö kytketään
Suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
Tietokoneen pienin tietoyksikkö bitti ja sen
kerrannaiset kuten kilobitti ja megabitti
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
kilotavu, megatavu ja gigatavu
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
kilotavu, megatavu ja gigatavu
Tietokoneen käyttämä tietovarasto
Lista ohjelmassa käytettävissä olevista
komennoista
Tekstin perusosanen
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
antamien ohjeiden mukaisesti
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
antamien ohjeiden mukaisesti
Ikkunan pienentäminen kuvakkeeksi
tehtäväpalkkiin

monitor
monitori

näyttö, monitori, engl. monitor,
display screen,
näyttö, monitori, engl. monitor,
display screen,
emolevy, engl. motherboard,
main board,
hiiri, osoitinlaite, engl. mouse,
pointing device,

Tietokoneen ruutu eli näyttö
Tietokoneen ruutu eli näyttö

Tietokoneen elektroniikan yhdistävä
piirilevy keskusyksikön sisällä
Tietokoneeseen kytketty, yleensä pieni
mouse
soikeanmuotoinen laite, jonka avulla voit
aktivoida toimintoja tietokoneen ruudulla
osoitin, hiiriosoitin,
Hiirellä liikutettava kuvake (usein
mouse pointer
engl. pointer, mouse pointer,
nuolenmuotoinen), jolla voidaan osoittaa
kohde jotain toimintoa varten
muisti, engl. memory,
Tietokoneen käyttämä tietovarasto
muisti
omat tiedostot, engl. my files,
Käyttäjäkohtaisten tiedostojen kansio
my files
Windows-käyttöjärjestelmässä
klikata, napsauttaa, engl. click, Painaa hiiren vasenta tai oikeaa painiketta
napsauttaa
tietoverkko, engl. network,
Tietoverkko muodostuu toisiinsa kytketyistä
network
tietokoneista ja niiden välisistä yhteyksistä
Laite jolla tietokone kytketään
network interface verkkokortti, engl. network
interface card, NIC,
tietoverkkoon
card
verkkokortti, engl. network
Laite jolla tietokone kytketään
NIC
interface card, NIC,
tietoverkkoon
engl. num lock,
Numeronäppäimistön käyttöä säätelevä
num lock
näppäin
näppäimistö, engl. keyboard,
Näppäimistön avulla voit kirjoittaa ja ohjata
näppäimistö
tietokonetta ja sen toimintoja
näyttö, monitori, engl. monitor, Tietokoneen ruutu eli näyttö
näyttö
display screen,
ohje, helppi, engl. help,
Ohjeen avulla voit saada apua ohjelman
ohje
käytön ongelmatilanteissa
ohjelma, engl. program,
Komentojen sarja, jolla tietokoneen saa
ohjelma
tekemään halutut
tiedonkäsittelytoimenpiteet
ohjelmisto, softa, pehmo,
Usean ohjelman kokonaisuus
ohjelmisto
engl. software,
omat tiedostot, engl. my files,
Käyttäjäkohtaisten tiedostojen kansio
omat tiedostot
Windows-käyttöjärjestelmässä
avaa, engl. open,
Komento, jolla avataan ja otetaan käyttöön
open
tiedostoja
Perusohjelma, jonka avulla tietokone avaa ja
operating system käyttöjärjestelmä,
käynnistää ohjelmia
engl. operating system,
osoitin, hiiriosoitin,
Hiirellä liikutettava kuvake (usein
osoitin
engl. pointer, mouse pointer,
nuolenmuotoinen), jolla voidaan osoittaa
kohde jotain toimintoa varten
motherboard

osoitinlaite

hiiri, osoitinlaite, engl. mouse,
pointing device,

paluu

edellinen, paluu, engl. back,
previous,
palvelin, serveri, engl. server,

palvelin
parallel port
paste

rinnakkaisportti, engl. parallel
port,
liitä, liimaa, engl. paste,

hakemistopolku, polku,
kansiorakenne, engl. path,
PC, peecee, engl. personal
PC
computer,
PC, peecee, engl. personal
peecee
computer,
ohjelmisto, softa, pehmo,
pehmo
engl. software,
personal computer PC, peecee, engl. personal
computer,
peruuta, engl. cancel,
peruuta
path

pienennä
pikakuvake
pointer

pointing device

poista
polku
previous
print
printer
printteri

Tietokoneeseen kytketty, yleensä pieni
soikeanmuotoinen laite, jonka avulla voit
aktivoida toimintoja tietokoneen ruudulla
Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwsivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
Liitäntä esimerkiksi kirjoitinta varten
Komento, joka liittää aiemmin leikatun tai
kopioidun kohteen (tekstin tai kuvan)
haluttuun kohtaan
tiedoston sijainti
Tietokonetyyppi
Tietokonetyyppi
Usean ohjelman kokonaisuus
Tietokonetyyppi

Tällä komennolla voit peruuttaa toiminnon,
jota olit suorittamassa
pienennä, engl. minimize,
Ikkunan pienentäminen kuvakkeeksi
tehtäväpalkkiin
pikakuvake, engl. shortcut icon, Erityinen tiedosto, joka viittaa toiseen
tiedostoon eri paikassa
osoitin, hiiriosoitin,
Hiirellä liikutettava kuvake (usein
engl. pointer, mouse pointer,
nuolenmuotoinen), jolla voidaan osoittaa
kohde jotain toimintoa varten
hiiri, osoitinlaite, engl. mouse, Tietokoneeseen kytketty, yleensä pieni
pointing device,
soikeanmuotoinen laite, jonka avulla voit
aktivoida toimintoja tietokoneen ruudulla
poista, tyhjennä, engl. delete,
Tämä komento poistaa valitsemasi kohteen
hakemistopolku, polku,
tiedoston sijainti
kansiorakenne, engl. path,
edellinen, paluu, engl. back,
Komennolla voit siirtyä edelliselle wwwprevious,
sivulle tai edelliseen sähköpostiviestiin
tulosta, engl. print,
Komento, joka tulostaa tiedoston paperille
tulostin, kirjoitin, printteri,
Laite, joka mahdollistaa tiedostojen ja
engl. printer,
kuvien tulostamisen paperille
tulostin, kirjoitin, printteri,
Laite, joka mahdollistaa tiedostojen ja
engl. printer,
kuvien tulostamisen paperille

privacy

tietosuoja, engl. privacy,

program

ohjelma, engl. program,

prosessori

suoritin, prosessori,
mikroprosessori, engl. central
processing unit, CPU,
microprocessor,
keskusmuisti, engl. main
memory, RAM,
korvaa, engl. replace,

RAM
replace

resurssienhallinta resurssienhallinta,
engl. windows explorer,
rinnakkaisportti rinnakkaisportti, engl. parallel
port,
cd-rom, romppu, engl. CD,
romppu
compact disc,
vikasietotila, engl. safe mode,
safe mode
sarjaportti
sarkain
save
save as
scanner
serial port
server
serveri
shortcut icon
skanneri
softa
software
sound card

sarjaportti, engl. serial port,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
tallenna, engl. save,
tallenna nimellä, engl. save as,
skanneri, kuvanlukija,
engl. scanner,
sarjaportti, engl. serial port,
palvelin, serveri, engl. server,

Henkilöitä koskevien tietojen väärinkäytön
estäminen
Komentojen sarja, jolla tietokoneen saa
tekemään halutut
tiedonkäsittelytoimenpiteet
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
antamien ohjeiden mukaisesti
Tietokoneen käytönaikainen muisti
Toiminnolla voidaan korvata tietty sana tai
merkkijono toisella
Windowsin perusohjelma, joka näyttää
tiedostojen ja kansioiden sijainnin
Liitäntä esimerkiksi kirjoitinta varten
CD-äänilevyn kokoinen tiedon
tallennusväline
Tietokoneen käynnistäminen
ongelmatilanteessa (Windows)
Liitäntä esimerkiksi modeemia varten
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Komento, jolla voit tallentaa tiedoston
Komento, jolla voit tallentaa tiedoston
haluamallasi tiedostonnimellä
Laite jolla kuvan voi tallentaa tiedostoksi

Liitäntä esimerkiksi modeemia varten
Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa
palveluja muille tietokoneille
pikakuvake, engl. shortcut icon, Erityinen tiedosto, joka viittaa toiseen
tiedostoon eri paikassa
skanneri, kuvanlukija,
Laite jolla kuvan voi tallentaa tiedostoksi
engl. scanner,
ohjelmisto, softa, pehmo,
Usean ohjelman kokonaisuus
engl. software,
ohjelmisto, softa, pehmo,
Usean ohjelman kokonaisuus
engl. software,
äänikortti, engl. sound card,
Laite, joka mahdollistaa tietokoneeseen
tallennetun äänen kuuntelun

sovellus

sovellusohjelma

start

sovellus, sovellusohjelma,
engl. application, application
software,
sovellus, sovellusohjelma,
engl. application, application
software,
käynnistä, engl. start,

sulautettu ohjelma laiteohjelmisto, sulautettu
ohjelma, engl. firmware,
sulje, engl. close,
sulje
suoritin

suurenna
system unit
tab
tabulaattori
tabulator
tallenna
tallenna nimellä
taskbar
tavu

tehtäväpalkki
tiedosto
tiedostonimi
tietokanta

tietokone

suoritin, prosessori,
mikroprosessori, engl. central
processing unit, CPU,
microprocessor,
suurenna, engl. maximize,
keskusyksikkö, engl. system
unit, main unit,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,
tallenna, engl. save,
tallenna nimellä, engl. save as,

Ohjelma, joka on tarkoitettu loppukäyttäjälle

Ohjelma, joka on tarkoitettu loppukäyttäjälle

Tällä painikkeella avaat ohjelmien
käynnistämiseen tarkoitetun valikon
Valmistajan laitteeseen asentama ohjelma
Komennon avulla ohjelma lopettaa työn alla
olleen tiedoston käsittelyn
Elektroninen osa tietokoneessa, joka hoitaa
varsinaisen tietojen käsittelyn ohjelmien
antamien ohjeiden mukaisesti

Suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi
Tietokoneen ydinlaite, johon mm. näyttö ja
näppäimistö kytketään
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Näppäin näppäimistön kirjoitusnäppäinten
vasemmalla puolella
Komento, jolla voit tallentaa tiedoston
Komento, jolla voit tallentaa tiedoston
haluamallasi tiedostonnimellä
tehtäväpalkki, engl. taskbar,
Yleensä näytön alareunassa oleva alue jossa
on ohjelmien käynnistyskuvakkeita
tavu, megatavu, kilotavu,
Tiedon yksikkö tavu ja sen kerrannaiset
gigatavu, engl. byte, megabyte, kilotavu, megatavu ja gigatavu
gigabyte,
tehtäväpalkki, engl. taskbar,
Yleensä näytön alareunassa oleva alue jossa
on ohjelmien käynnistyskuvakkeita
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa esimerkiksi
kiintolevylle tai levykkeille tiedostoiksi
tiedostonimi, engl. filename,
Nimi, jolla tiedosto on tallennettu,
esimerkiksi resepti.doc
tietokanta, engl. database,
Määrämuotoisen tiedon kokoelma jossa
tiedon tallentaminen ja hakeminen on
automatisoitu
tietokone, engl. computer,
Tiedonkäsittelyyn tarkoitettu laite, jota
voidaan ohjelmoida suorittamaan erilaisia
tehtäviä

tietosuoja
tietotekniikka
tietoverkko
toimintonäppäin

toolbar

tulosta
tulostin
tyhjennä
työkalurivi

työpöytä
undo
unicode
universal serial
bus
usb
user interface

valikko
verkkokortti
vikasietotila
virheilmoitus
välimuisti
window

tietosuoja, engl. privacy,

Henkilöitä koskevien tietojen väärinkäytön
estäminen
tietotekniikka, engl. IT,
automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvät
information technology,
asiat
tietoverkko, engl. network,
Tietoverkko muodostuu toisiinsa kytketyistä
tietokoneista ja niiden välisistä yhteyksistä
Näppäimistön erikoisnäppäin jolle voidaan
funktionäppäin,
toimintonäppäin, engl. function antaa ohjelmassa erilaisia tehtäviä
key,
työkalurivi, engl. toolbar,
Palkki, joka sisältää tiedoston käsittelyyn tai
asiakirjan muokkaamiseen tarkoitettuja
työkaluja
tulosta, engl. print,
Komento, joka tulostaa tiedoston paperille
tulostin, kirjoitin, printteri,
Laite, joka mahdollistaa tiedostojen ja
engl. printer,
kuvien tulostamisen paperille
poista, tyhjennä, engl. delete,
Tämä komento poistaa valitsemasi kohteen
työkalurivi, engl. toolbar,
Palkki, joka sisältää tiedoston käsittelyyn tai
asiakirjan muokkaamiseen tarkoitettuja
työkaluja
työpöytä, engl. desktop,
Tietokoneen käynnistyttyä esiin tuleva
näkymä
kumoa, engl. undo,
Tällä komennolla voit kumota edellisen
muutoksen asiakirjaan
unicode,
Yhtenäinen merkkikokoelma kaikkia
maailman kieliä varten
usb, engl. universal serial bus, Yleiskäyttöinen liitäntätapa tietokoneen
oheislaitteille
usb, engl. universal serial bus, Yleiskäyttöinen liitäntätapa tietokoneen
oheislaitteille
käyttöliittymä, graafinen
Hallintavälineet ohjelman käyttäjälle
käyttöliittymä, engl. user
interface, graphical user
interface, GUI,
valikko, komentovalikko,
Lista ohjelmassa käytettävissä olevista
engl. menu, command menu,
komennoista
verkkokortti, engl. network
Laite jolla tietokone kytketään
interface card, NIC,
tietoverkkoon
vikasietotila, engl. safe mode, Tietokoneen käynnistäminen
ongelmatilanteessa (Windows)
virheilmoitus, engl. error
Ohjelman virheellisestä suorituksesta
message,
johtuva ilmoitus
välimuisti, engl. cache,
Tietokoneen erittäin nopea lisämuisti, johon
tietoa/dataa varastoidaan väliaikaisesti
ikkuna, engl. window,
Kehystetty alue näyttöruudulla ohjelmaa tai
sen osaa varten

Windows,
Windows
windows explorer resurssienhallinta,
engl. windows explorer,
äänikortti, engl. sound card,
äänikortti

Tunnettu käyttöjärjestelmä
Windowsin perusohjelma, joka näyttää
tiedostojen ja kansioiden sijainnin
Laite, joka mahdollistaa tietokoneeseen
tallennetun äänen kuuntelun

Tekstinkäsittelysanastoa:

alignment
alt

alatunniste, engl. footer, page
footer,
tasaus, engl. alignment,
alt-näppäin, engl. alt,

alt gr
alt-näppäin

engl. alt gr, altgr,
alt-näppäin, engl. alt,

altgr
asiakirja

engl. alt gr, altgr,
asiakirja, dokumentti,
engl. document,

askelpalautin
backspace
caps lock

askelpalautin, engl. backspace,
askelpalautin, engl. backspace,
engl. caps lock,

character
clipboard

merkki, engl. character,
leikepöytä, engl. clipboard,

control
copy

engl. control, ctrl,
kopioi, engl. copy,

ctrl
cursor

engl. control, ctrl,
kohdistin, kursori, engl. cursor,

cut

leikkaa, engl. cut,

del
delete

delete-näppäin, engl. del,
poista, tyhjennä, engl. delete,

delete-näppäin

delete-näppäin, engl. del,

alatunniste

Joka sivun alareunassa toistuva teksti
Määrittelee tekstin sijoittumisen rivillä
Näppäin, jonka avulla kirjoitetaan
useita erikoismerkkejä.
Erikoisnäppäin
Näppäin, jonka avulla kirjoitetaan
useita erikoismerkkejä.
Erikoisnäppäin
Asiakirjalla tarkoitetaan tietokoneen
tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettua
tekstiä
Näppäin joka poistaa edellisen merkin
Näppäin joka poistaa edellisen merkin
Näppäin, jota käytetään kun
kirjoitetaan isoilla kirjaimilla
Tekstin perusosanen
Paikka, jonne voit väliaikaisesti
tallentaa valitsemasi kohteen
Erikoisnäppäin näppäimistöllä
Komento, jolla kopioidaan valittu
kohde tilapäisesti tietokoneen muistiin
Erikoisnäppäin näppäimistöllä
Näytöllä oleva, usein vilkkuva merkki
joka näyttää, mihin kohtaan
kirjoitettavat merkit tulevat
Komento, jonka avulla voit poistaa
valitsemasi tekstinosan tai kuvan
tiedostosta ja samalla tallentaa sen
leikepöydälle
Erikoisnäppäin joka poistaa kohteen
Tämä komento poistaa valitsemasi
kohteen
Erikoisnäppäin joka poistaa kohteen

document

dokumentti

drag
edit

editor

editori

end
end-näppäin
enter
esikatselu
etsi
faili

file

filename
font
fontti
footer
header
home
home-näppäin

asiakirja, dokumentti,
engl. document,

Asiakirjalla tarkoitetaan tietokoneen
tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettua
tekstiä
asiakirja, dokumentti,
Asiakirjalla tarkoitetaan tietokoneen
engl. document,
tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettua
tekstiä
vetää, raahata, engl. drag,
Valitun kohteen siirtäminen paikasta
toiseen
muokkaa, engl. edit,
Muokkaa-valikosta voit valita
komentoja, joilla voit muokata tekstiä
(tai kuvaa, tms riippuen ohjelmasta)
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
tarkoitettu ohjelma
editori, engl. editor, Notepad,
Word, word processor,
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
tarkoitettu ohjelma
editori, engl. editor, Notepad,
Word, word processor,
end-näppäin, engl. end,
Erikoisnäppäin, jolla yleensä siirrytään
rivin loppuun
end-näppäin, engl. end,
Erikoisnäppäin, jolla yleensä siirrytään
rivin loppuun
engl. enter,
Näppäin, jolla vahvistetaan toimintoja
esikatselu, engl. preview,
Tarkistetaan miltä asiakirja näyttäisi
tulostettuna
etsi, engl. search,
Tällä komennolla voit etsiä haluamaasi
tiedostoa tietokoneen levyasemilta
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa
esimerkiksi kiintolevylle tai levykkeille
tiedostoiksi
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa
esimerkiksi kiintolevylle tai levykkeille
tiedostoiksi
tiedostonimi, engl. filename,
Nimi, jolla tiedosto on tallennettu,
esimerkiksi resepti.doc
fontti, kirjasin, kirjainlaji,
Tekstin ulkoasumääritys
engl. font,
fontti, kirjasin, kirjainlaji,
Tekstin ulkoasumääritys
engl. font,
alatunniste, engl. footer, page
Joka sivun alareunassa toistuva teksti
footer,
ylätunniste, engl. header,
Joka sivun yläosassa samanlaisena
toistuva osuus
home-näppäin, engl. home,
Erikoisnäppäin jolla yleensä siirrytään
rivin alkuun
home-näppäin, engl. home,
Erikoisnäppäin jolla yleensä siirrytään
rivin alkuun

indents
ins

sisennys, engl. indents,
engl. insert, ins,

insert

engl. insert, ins,

kappaleväli

kappaleväli, engl. paragraph
spacing,
fontti, kirjasin, kirjainlaji,
engl. font,
fontti, kirjasin, kirjainlaji,
engl. font,
kohdistin, kursori, engl. cursor,

kirjainlaji
kirjasin
kohdistin

kopioi
korvaa
kursori

leikepöytä
leikkaa

liimaa

liitä

line spacing
maalaa
merkki
Muistio

muokkaa

Notepad

Tekstiosuuden etäisyys sivun reunasta
Erikoisnäppäin joka yleensä muuttaa
tekstin kirjoitustapaa
Erikoisnäppäin joka yleensä muuttaa
tekstin kirjoitustapaa
Kappaleiden etäisyys toisistaan
Tekstin ulkoasumääritys
Tekstin ulkoasumääritys

Näytöllä oleva, usein vilkkuva merkki
joka näyttää, mihin kohtaan
kirjoitettavat merkit tulevat
kopioi, engl. copy,
Komento, jolla kopioidaan valittu
kohde tilapäisesti tietokoneen muistiin
korvaa, engl. replace,
Toiminnolla voidaan korvata tietty
sana tai merkkijono toisella
kohdistin, kursori, engl. cursor, Näytöllä oleva, usein vilkkuva merkki
joka näyttää, mihin kohtaan
kirjoitettavat merkit tulevat
leikepöytä, engl. clipboard,
Paikka, jonne voit väliaikaisesti
tallentaa valitsemasi kohteen
leikkaa, engl. cut,
Komento, jonka avulla voit poistaa
valitsemasi tekstinosan tai kuvan
tiedostosta ja samalla tallentaa sen
leikepöydälle
liitä, liimaa, engl. paste,
Komento, joka liittää aiemmin leikatun
tai kopioidun kohteen (tekstin tai
kuvan) haluttuun kohtaan
liitä, liimaa, engl. paste,
Komento, joka liittää aiemmin leikatun
tai kopioidun kohteen (tekstin tai
kuvan) haluttuun kohtaan
riviväli, engl. line spacing,
Rivien keskinäisen etäisyyden määritys
valitse, maalaa, engl. select,
Jonkin kohteen valitseminen (teksti,
kuva, tms) muokkausta varten
merkki, engl. character,
Tekstin perusosanen
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
editori, engl. editor, Notepad,
tarkoitettu ohjelma
Word, word processor,
muokkaa, engl. edit,
Muokkaa-valikosta voit valita
komentoja, joilla voit muokata tekstiä
(tai kuvaa, tms riippuen ohjelmasta)
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
editori, engl. editor, Notepad,
tarkoitettu ohjelma
Word, word processor,

paste

page down -näppäin, engl. page
down,
page down -näppäin, engl. page
down,
alatunniste, engl. footer, page
footer,
page up -näppäin, engl. page up,
page up -näppäin, engl. page up,
kappaleväli, engl. paragraph
spacing,
liitä, liimaa, engl. paste,

poista

poista, tyhjennä, engl. delete,

preview

esikatselu, engl. preview,

print

tulosta, engl. print,

raahata

vetää, raahata, engl. drag,

replace

korvaa, engl. replace,

riviväli
sarkain

riviväli, engl. line spacing,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,

search

etsi, engl. search,

select

valitse, maalaa, engl. select,

select all

valitse kaikki, engl. select all,

shift

vaihto, vaihto-näppäin,
engl. shift,
sisennys, engl. indents,
välilyönti, engl. space,

page down
page down -näppäin
page footer
page up
page up -näppäin
paragraph spacing

sisennys
space
style
tab

tyyli, engl. style,
sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,

Erikoisnäppäin
Erikoisnäppäin
Joka sivun alareunassa toistuva teksti
Erikoisnäppäin
Erikoisnäppäin
Kappaleiden etäisyys toisistaan
Komento, joka liittää aiemmin leikatun
tai kopioidun kohteen (tekstin tai
kuvan) haluttuun kohtaan
Tämä komento poistaa valitsemasi
kohteen
Tarkistetaan miltä asiakirja näyttäisi
tulostettuna
Komento, joka tulostaa tiedoston
paperille
Valitun kohteen siirtäminen paikasta
toiseen
Toiminnolla voidaan korvata tietty
sana tai merkkijono toisella
Rivien keskinäisen etäisyyden määritys
Näppäin näppäimistön
kirjoitusnäppäinten vasemmalla
puolella
Tällä komennolla voit etsiä haluamaasi
tiedostoa tietokoneen levyasemilta
Jonkin kohteen valitseminen (teksti,
kuva, tms) muokkausta varten
Komento, jonka avulla valitaan
asiakirjan teksti ja grafiikka
kokonaisuudessaan asiakirjan
käsittelyä varten.
Näppäin, jota alhaalla pitäen
kirjoitetaan isot kirjaimet
Tekstiosuuden etäisyys sivun reunasta
Näppäin jolla tekstiin lisätään tyhjiä
kohtia
Muotoilumääritysten kokoelma
Näppäin näppäimistön
kirjoitusnäppäinten vasemmalla
puolella

Näppäin näppäimistön
kirjoitusnäppäinten vasemmalla
puolella
sarkain, tabulaattori,
Näppäin näppäimistön
tabulator
engl. tabulator, tab,
kirjoitusnäppäinten vasemmalla
puolella
tasaus, engl. alignment,
Määrittelee tekstin sijoittumisen rivillä
tasaus
tekstinkäsittely, engl. word
Kirjoittaminen tietokonetta apuna
tekstinkäsittely
käyttäen
processing,
tekstinkäsittelyohjelma tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
tarkoitettu ohjelma
editori, engl. editor, Notepad,
Word, word processor,
tiedosto, faili, engl. file,
Tieto tallennetaan tietokoneessa
tiedosto
esimerkiksi kiintolevylle tai levykkeille
tiedostoiksi
tiedostonimi, engl. filename,
Nimi, jolla tiedosto on tallennettu,
tiedostonimi
esimerkiksi resepti.doc
tulosta, engl. print,
Komento, joka tulostaa tiedoston
tulosta
paperille
poista, tyhjennä, engl. delete,
Tämä komento poistaa valitsemasi
tyhjennä
kohteen
tyyli, engl. style,
Muotoilumääritysten kokoelma
tyyli
unicode,
Yhtenäinen merkkikokoelma kaikkia
unicode
maailman kieliä varten
vaihto, vaihto-näppäin,
Näppäin, jota alhaalla pitäen
vaihto
engl. shift,
kirjoitetaan isot kirjaimet
vaihto, vaihto-näppäin,
Näppäin, jota alhaalla pitäen
vaihto-näppäin
engl. shift,
kirjoitetaan isot kirjaimet
valitse, maalaa, engl. select,
Jonkin kohteen valitseminen (teksti,
valitse
kuva, tms) muokkausta varten
valitse kaikki, engl. select all,
Komento, jonka avulla valitaan
valitse kaikki
asiakirjan teksti ja grafiikka
kokonaisuudessaan asiakirjan
käsittelyä varten.
vetää, raahata, engl. drag,
Valitun kohteen siirtäminen paikasta
vetää
toiseen
välilyönti, engl. space,
Näppäin jolla tekstiin lisätään tyhjiä
välilyönti
kohtia
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
Word
editori, engl. editor, Notepad,
tarkoitettu ohjelma
Word, word processor,
Kirjoittaminen tietokonetta apuna
tekstinkäsittely, engl. word
word processing
processing,
käyttäen
tekstinkäsittelyohjelma, Muistio, Tekstin käsittelyyn ja muokkaukseen
word processor
editori, engl. editor, Notepad,
tarkoitettu ohjelma
Word, word processor,

tabulaattori

sarkain, tabulaattori,
engl. tabulator, tab,

ylätunniste

ylätunniste, engl. header,

Joka sivun yläosassa samanlaisena
toistuva osuus

