
ABITTI-KOE

Rekisteröityminen abitin käyttäjäksi
 Siirry osoitteeseen oma.abitti.fi
 Anna sähköpostiosoitteesi alempana olevaan kenttään ja paina Lähetä
 Jatka sähköpostiin tulleella ohjeella

Kirjautuminen abittiin
 Siirry osoitteeseen oma.abitti.fi
 Kirjaudu yläreunan kentillä

Uuden kokeen laadinta tai entisen uudelleenkäyttö
 Kirjaudu abittiin
 uusi koe: Napista Luo uusi koe
 kierrätyskoe: Käytettävän kokeen kohdalla paina Siirrä koe (.zip).
 Näistä on tarkemmin ohjeessa Abitti-kokeen laatimisohjeita.

Kokeen siirtäminen muistitikulle
 Kokeiden hallinnassa klikkaa Lataa koetehtävät
 Koetiedosto Exam_kokeennimi.meb latautuu koneesi Ladatut tiedostot-kansioon
 Kopioi tuo tiedosto omalle muistitikullesi. (Ei abitin palvelintikulle.)
 Ota talteen abitissa kokeen purkukoodi. Se on Lataa koetehtävät-linkin vieressä.

Kokeen pitäminen abitti-luokassa
 Käynnistä palvelinkone. Siinä on jo abitti-käynnistystikku paikallaan. Valitse ”koetilan 

palvelin”.
 Liitä oma muistitikkusi koneeseen.
 Paina ruudulla kohtaa Tuo uusi koe ja etsi koetiedosto Exam_kokeennimi.meb tikultasi. 

Näkyy kaksikin usb-asemaa. Tikkusi on jompikumpi niistä.
 Anna purkukoodi, jonka otit talteen abitissa ollessasi.
 Kun opiskelijat ovat kirjautuneet, paina ”Aloita koe”.
 Opiskelijat voivat nyt aloittaa kokeen.

Opiskelijan toiminta
 Alussa avautuu äänentestausohjelma.Jos kokeessa tarvitaan kuulokkeita, niin voi säätää 

äänenvoimakkuuden sopivaksi. Ohjelman voi sulkea.
 Kun kirjautumissivu aukeaa, opiskelija antaa nimensä ja rastii hyväksymisruudun.
 Vastaa tehtäviin.
 Lopuksi painaa kokeen lopetusnappia.
 Täyttää sähköpostiosoitteensa palautusta varten.
 Sammuttaa koneen. (oikean ylänurkan valikosta)

Opettajan toiminta, kun viimeinenkin oppilas on tehnyt kokeen
 Jos kukaan ei ollut poissa, niin siirrä vastaukset omalle tikullesi
 Sammuta kone.

Kokeen arviointi abitissa
 Omalla koneellasi mene abittiin ja kokeiden hallintaan ja siellä kohtaan Suoritukset.
 Kohdasta Tuo koesuoritukset pääset etsimään tikulta tiedoston answers_kokeennimi.meb



 Kun avautuu pistetaulukko, pääset antamaan tekstitehtävien pisteet napsauttamalla kyseistä 
ruutua. Samalla näet vastauksenkin.

 Siirry kokeiden palautukseen ja anna arvosanat.
 Lähetä kokeet sähköposteihin.
 Jos on niitä, joilla ei ole sähköpostia, niin Tulosta loput koesuoritukset.

Jos joku oli poissa ja tekee kokeen myöhemmin, niin vastauksia ei siirretä muistitikulle. 
Palvelinkoneen voi sammuttaa ja koe pysyy koneessa. Kun poissa ollut tulee kokeeseen, 
palvelinkone ja oppilaskone käynnistetään.
Jos välillä on muu koe tai pelkää palvelinkoneen käynnistystikun katoavan, voi sen ottaa mukaan, 
kun kone on sammutettu. Kun palvelinta käynnistetään poissa olleen kokeeseen, käytetään samaa 
palvelinkoneen käynnistystikkua.

Laitteisto
1. Opettajalla on tietokone, jolla pääsee internettiin ja muistitikku, johon vielä mahtuu

 opettaja laatii kokeen abitti.fi-palvelussa, lataa sen koneelleen ja muistitikkuun
2. Koululla on Abitti-tietokoneverkko, johon kuuluu palvelinkone ja kullekin oppilaalle kone

 eivät ole yhteydessä internettiin
 ovat yhteydessä toisiinsa  kytkimen kautta
 käynnistetään  muistitikuilta

◦ palvelimen tikku
◦ oppilaskoneiden tikut

 kuvasta puuttuu laitteiden virtajohdot


