Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun
päivittäminen kokeita varten

1) Abitti-tikun polttaminen eli tekeminen
Tarvitset 4 Gt:n muistitikun. Tämä pitää hankkia itse. Pidä tallessa, voit
käyttää samaa tikkua koko lukion ajan.
Mene nettisivustolle:
http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/
Seuraavilla sivuilla on selitetty, mitä sinun pitää tehdä kyseisellä
nettisivulla. Lue ensin seuraavana olevat ohjeet, ja mene sen jälkeen
kyseiselle sivulle.

Avautuva sivu näyttää alla olevan mukaiselta:

Klikkaa kohdasta ”Laadi USB-muistit, jolta tietokoneet käynnistetään” kohdasta linkkiä ”ohje”
Avautuva sivu näyttää alla olevalta:

Klikkaa ”Lataa asennuspaketti”, tiedosto on nimeltään ”Setup.exe” >
Tallenna tiedosto, löydät sen oman tietokoneesi ”Tiedostoista” ja sen
”Ladatut tiedostot” tai sitten klikkaamalla näytön oikeassa yläreunassa
olevaa nuolta. Kone kysyy: ”Haluatko suorittaa tämän tiedoston”
(julkaisija Matriculation Examination Board) ja klikkaa ”Suorita”. Tämän
jälkeen kone kysyy Abitin käyttöoikeussopimusta, hyväksy se (klikkaa
”Accept”). Eula-muistio –kohdan voit poistaa klikkaamalla punaista
oikeasta yläreunasta. ”Haluatko asentaa tämän sovelluksen” kysymykseen vastaat klikkamalla: ”Asenna”. Kone asentaa AbittiUSBnimisen ohjelman tietokoneellesi. Sen kuvake on näyttää tältä:

Älä poista tätä ohjelmaa koneeltasi, koska tulet tarvitsemaan sitä koko
lukion ajan.
Klikkaamalla kuvaketta käynnistät AbittiUSB-ohjelman. Avautuva sivu
näyttää seuraavalta:

Kiinnitä oma Abittitikuksi tarkoittamasi muistitikku johonkin tietokoneesi USBporttiin. Tikku tulee näkyviin ”Valitse käsiteltävät tikut” –kohdan alla
(esimerkkikuvassa on koneeseen kiinnitettynä kaksi tikkua). Rastita oma tikkusi ja
sen jälkeen klikkaa oikealta puolelta ”Kirjoita opiskelijan tikuiksi”. Tämän jälkeen
ohjelma alkaa polttaa tikkuasi Abitti-opiskelijatikuksi siten, että näet juoksevan
prosenttimäärän. Kun prosenttilukema saavuttaa 100:n, ja latauspalkki häipyy
tikkuasi kuvaavan tekstin vierestä, on lataus valmis. ÄLÄ POISTA TIKKUA
VETÄMÄLLÄ SE POIS USB-PORTISTA, VAAN ENNEN POISTAMISTA AVAA
WINDOWSISSA TIETOKONEEN NÄYTÖN OIKEASTA ALAREUNASTA ”Poista laite
turvallisesti ja poista tietoväline asemasta” –kuvake ja valitse sieltä tikkusi nimellä

kulkeva muistitikku. Tämän jälkeen voit irrottaa tikkusi USB-portista.

2) Olemassaolevan opiskelijatikun päivittäminen uusimpaan Abittiversioon
Kertaalleen tehdyn Abitti-tikku pitää päivittää ennen koeviikon alkua. Tämä
tapahtuu käynnistämällä AbittiUSB-ohjelma eli latausohjelma. On tärkeää, että
ennen tikun päivittämistä päivität latausohjelman. Muussa tapauksessa et päivitä
ohjelman vanhaa versiota uuteen vaan sinulla on tikullasi edelleen vanha versio.
Latausohjelman päivittäminen tapahtuu siten, että avautuvalla sivulla valitse
”Opiskelijan tikku” –kohdan alla olevasta sinisestä laatikosta ”Lataa uusin versio”.
Tämän jälkeen latausohjelman uusin versio latautuu koneellesi (kuva alla).

Olet päivittänyt oman AbittiUSB-latausohjelmasi uusimpaan versioon. Tämän
jälkeen päivität tikkusi. Kiinnitä oma opiskelijatikkusi johonkin USB-porttiin, valitse
kruksilla oma tikkusi ja tämän jälkeen klikkaa oikealta puolelta ”Kirjoita opiskelijan
tikuksi”. Kun latauspalkki on päässyt 100:aan asti ja se häipyy vasemmalta puolelta,
olet ladannut tikkuusi uusimman Abitti-version. Poista tikku portista vasten sen
jälkeen, kun olet valinnut TIETOKONEEN NÄYTÖN OIKEASTA ALAREUNASTA ”Poista
laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta” –kuvake ja valitse sieltä tikkusi
nimellä kulkeva muistitikku. Tämän jälkeen voit irrottaa tikkusi USB-portista.

