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Käsite Selite 
Akku, mAh Kuinka paljon energiavarausta akkuun mahtuu. Enempi 

parempi, puhelin 2000-4000, tabletti 6000-8000, 
varavirtapankit 5000-25000mAh 

Android Googlen valmistama käyttöjärjestelmä. Juokseva 
numerointi(isompi uudempi) sekä lempinimi. Esimerkiksi 
Android 7.0 Nougat tai 8.0 Oreo 

Appi, aplikaatio, 
sovellus, ohjelma 

Ohjelma puhelimessa tai tabletissa. Hankitaan 
sovelluskaupan kautta, valmistaja voi olla kukavaan, voi 
pyrkiä vakoilemaan ihan mitävaan tietoja puhelimestasi. 
Ole tarkkana sovelluksen pyytämien käyttölupien kanssa. 

Bluetooth Tiedonsiirtomenetelmä, esim kuulokkeiden ja puhelimen 
välillä johdottomasti. Käytetään oheislaitteissa, kuten 
hands-free systeemeissä ja kaiuttimissa. Kantama noin 10 
metriä laitteesta. 

Drive, OneDrive, iCloud, 
Cloud 

Tallennustila käyttöjärjestelmävalmistajan palvelimella. 
Puhelin pyrkii varmuuskopioimaan asetukset, tiedot ja 
kuvat automaattisesti. 

Etukamera Puhelimen näytön puolella oleva kamera. 
Heikkolaatuisempi kuin pääkamera, tarkoitettu 
videopuheluihin ja muutenkin oman naaman kuvaamiseen. 

Gigatavu, Gt Tallennustilan mittayksikkö, yksi valokuva noin 0,005 Gt, 
minuutin video noin 0,130 Gt, mitä enemmän sitä parempi, 
vähintään 32Gt, mielellään 64Gt 

GPS, Glonass Satelliittisuunnistusjärjestelmä, paikantaa puhelimen 
metrien tarkkuudella 

iiristunniste Suojausmenetelmä, joka vertaa silmän iiriksen kuviota 

iOS Applen valmistama käyttöjärjestelmä 

Kauppa, app-store, play-
kauppa 

Paikka mistä voit harkitusti asentaa erilaisia ohjelmia 
laitteellesi, jokaisella käyttöjärjestelmävalmistajalla 
omansa. 

Käyttöjärjestelmä Ohjelmisto, minkä avulla laitetta käytetään, kolme 
valmistajaa: Microsoft, Google ja Apple. 

Käyttöoikeus, 
sovelluksen 
käyttöoikeus 

Sovellukselle käyttäjän antama lupa lukea esimerkiksi 
tekstiviestejä tai osoitteistoa 

Lentokonetila Tila, jossa puhelimen radiolähettimet ovat pois päältä. 

Lukitusnäyttö Näyttötila, jossa voidaan näyttää puhelimen näytöllä 
esimerkiksi kello tai jotain muuta tietoa, mistä pois 
päästäkseen pitää antaa PIN-koodi tai jokin muu 
turvamenetelmä 

Mpix Kameran kuvakennon kuvapisteiden määrä 

Mobiilidata Puhelimen kautta kulkeva internetliikenne, saattaa aiheutta 
ulkomailla lisälaskua 
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Mobiilitukiasema, jaettu 
yhteys 

Wifi tai wlan tukiasema, mahdollistaa puhelimen 
internetyhteyden jakamisen vaikkapa tietokoneelle 

Muistikortti, SD-kortti, 
microSD 

Lisää tallennustilaa puhelimeesi 

NFC Lähilukutekniikka, käytetään etäluettavissa korteissa, esim. 
matka- tai pankkikortti 

Näytön lukitus Suojausmenetelmä, mikä lukitsee puhelimen määräajan 
kuluttua 

Näytön säästäjä  

Offline-kartat Kartat, joita voi tarkastella myös ilman verkkoyhteyttä 

PIN, PIN-koodi Puhelimen suojakoodi 

SIM, SIM-kortti Liittymäkortti puhelinverkkoon 

SIM-kortin PIN-koodi Puhelinyhtiöltä saamasi liittymäkortin suojakoodi, telia 
0000, elisa 1234, jos ei ole muutettu itse 

Sormenjälkitunniste Suojausmenetelmä, joka vertaa sormenjälkeä 

Takakamera Laitteen parempi kamera. Uudemmissa puhelimissa 
kaksois- tai kolmoiskameroita, jotta kuvasta tulisi parempi. 
F-luku kertoo osviittaa hämäräkuvausominaisuuksista 
(pienempi parempi), Megapikselit kertovat kuvapisteiden 
määrää kuvassa. 

Tili Sähköpostiosoite ja salasana, pilvitallennustilaan ja 
palveluihin 

Tunnistautuminen Käyttäjän tunnistaminen, käyttäjätunnuksen ja salasanan 
avulla 

USB Liitännän tyyppi, tietokoneeseen ja lataukseen, 
toispuoleinen ohuehko liitin 

USB-C, TYPE-C Uudempi liitäntä tietokoneeseen ja lataukseen, molemmin 
puolin sopiva liitin 

Varmuuskopio Puhelimen sisällöstä tehty kopio, yleensä 
käyttöjärjestelmän valmistajan pilvipalveluun tehtynä 

Verkkovierailu Saako puhelin välittää tietoa vieraassa (toisen operaattorin 
verkossa, yleensä ulkomailla 

Windows Microsoftin valmistama käyttöjärjestelmä 

WLAN, WIFI Langaton verkko 

VPN Salattu tiedonsiirtotapa internetissä 

 


