ANKI FLASH CARDS MUISTIKORTIT
Katso video
https://vimeo.com/164378264/b8c0157584

Anki oli aikoinaan muistikorttiohjelmien ehdoton ykkönen. Se oli ja on ilmainen ja on
siksi kerännyt tuhansittain opintomateriaalia, erityisesti kielikursseja. Anki ei ole
käytettävyydeltään muistikorttisovellusten parhaasta päästä, mutta siinä on eniten
ilmaista sisältöä, erityisesti kielikursseja.
Ankia voi käyttää
Netissä ankisrs.net pilvisovelluksena
PC:llä / Macillä Local Anki app
Tabletilla ja kännykällä
Ankia on yksinkertaisinta käyttää netissä. Kun olet tunnukset tallentanut selaimesi
muistiin, ei tarvitse erikseen kirjautua.
Netistä voit ladata Ankin myös työpöydälle. Silloin voit käyttää Ankia paikallisesti. Jos
haluat käyttää Ankin paikallista pakkaa useilla eri laiitteilla, on tietysti Anki ladattava
kullekin laitteelle ja sitten vielä synkronoitava eri laitteiden välillä netin kautta.
Windows laitteille pitää käyttää tuota keltaista appia

Macillä kannattaa käyttää alkuperäistä sinitähtistä appia. Nuo muut ovat toisia flash
card sovelluksia. Alhaalla vasemmalla on tuo sama kuin Windowsissakin.

Android laitteille
löytyy alkuperäinen
Anki sinisellä
tähdellä.

iPadille löytyy perinteinen AnkiMobile sinisellä tädellä. Myös Admium Groupin
keltainen Ankiapp. Itse pidän enemmän perinteisestä.
Muita hyviä Flash Card sovelluksia
Qizlet (kielet )
Evernote Peek
gFlashPro ( Google )
Cram
Studies

OPISKELUN FLASH CARD JÄRJESTELMÄ

Ankisrs.net on paras ohjelma muistiin painamiseen.
Se kuulustelee sinua kunnes muistat ja senkin jälkeen se vielä tarkistelee
harvenevaan tahtiin, ettet unohda.
Se ei kiusaa sinua kysymyksillä, jotka muistat hyvin.
Todella tehokas tuki opiskeluun, jossa on paljon muistamista.

Jokaisen opiskelijan työkalu nro 1.
ANKI on ilmainen netin kautta käytettävä ohjelma, jossa on tuhansittain valmiita
tiedostoja. Siihen on helppo luoda omia tiedostoja.
Oikeastaan ANKIa pitää käyttää aktiivisesti ja luoda omia kortistoja.
ANKIa tulee käyttää luetteloiden, yksinkertaisten vieraskielisten fraasien ja sanojen
opiskeluun.

Tenttiä varten voit tallentaa ANKI:n
Luentomuistiinpanoja
Oppikirjan alleviivauksia
Opiskeluun, jossa pitää ymmärtää tai hahmottaa kokonaisuuksia

ei ANKI sovellu.

ANKI:ssa tiedot luodaan korteille (Card), myös Notes nimeä käytetään.
Korteista muodostuva tiedosto on Ankissa Pakka (Deck).
Korttipakka on yleensä muotoa:

Kysymys
Vastaus
Korttipakkaa läpikäymällä testaat oppimistasi. Anki jaksottaa testaamisen oppimisesi
perusteella. Testaaminen tapahtuu jaksoissa ( intervalleissa ).

Opitun intervallitestaus minuuttien, päivän, viikon, kuukausien kuluttua,
painaa sen pysyvästi mieleen.
Anki muuttaa testausväliä etenemisesi mukaan. Alussa: 1 min, 10 min, 4 vrk. Sitten
10 min, 2vrk, 5 vrk, 23 vrk. Mitä useammin olet opiskellut ja edennyt, sitä
kauemmas kertaus siirtyy.
ANKI muistikorttien käyttökohteita:
Luento muistiinpanot
Muistiinpanot oppikirjoista
Geometrian lauseet
Aritmetiikan yhtälöt
Rahoitus, Korko kaavat
Kemian kaavat
Alkuaineet
Yhtiöverotuksen pykälät
Perintökaaren pykälät
Tuloslaskelma kaava
Tasekaava
Taudit
Lääkeaineet
Ihmisen anatomia
Jne……

Tällä sivulla opit:
1.
Valmiiden pakkojen hakeminen Ankiweb.net sivustolla
2.

Omien pakkojen luonti, niin, että Anki esittää kortteja
kumpaankin suuntaan:
Kysymys – Vastaus, Vastaus – Kysymys.

3.

Luento muistiinpanot Cornell Notes menetelmällä ja Anki
muistikortit

4.

KINDLE E-Kirjat ja muistiinpanot Cornell Notesilla Ankiin

5.

Front Back termien muuntaminen suomeksi Kysymys –
Vastaus

6.

Synkronointi

Lähes aina pakkaa rakennetaan kopioi / liitä menetelmällä.

Avaat sivuston, josta aiot tuoda kuvia, äänitteitä, määritelmiä, fraaseja jne ja raahaat
niitä korteille. Yhteen korttiin kuluu aikaa vain sekunteja.
ANKI jaetut pakat näkymässä verkkosivuilla voit kirjoittaa haluamasi hakusanan
”SEARCH” laatikkoon. Hakusanalla Suomi löytyy tällaista:

Finance hakusanalla löytyy tällaista:

OMIEN PAKKOJEN LUOMINEN

Mene Pakat yleisnäkymään ja valitse Luo Pakka.
Anki kysyy nimeä.
Aktivoi uusi pakka ( C++ käskyt ) Pakka yleisnäkymässä.
Valinnat ja Mukautettu opiskelu painikkeet ovat pakan asetuksia, joihin ei tässä
vaiheessa kannata puuttua.
Klikkaat vain ylhäällä “lisää” painiketta.

KORTIN KUULUSTELU MOLEMPIIN SUUNTIIN
Kortin Front ( kysymys ) ja Back ( vastaus ) laatikot tulevat näkyviin.
Klikkaa kuitenkin ylhäällä “Tyyppi” laatikon sisältöä, jossa lukee Basic.
Valintaikkuna aukeaa ja klikkaa siellä “Basic (and reversed card)…”
Näin luot pakan, jossa kortteja kuulustellaan molemmin päin.
Korttityyppejä on myös muita, kuten

Basic = kaksipuolinen kortti, jossa Etupuolella on kysymys ja Kääntöpuolella
vastaus.
Basic and reverse..= käytä tätä. Silloin Anki kuulustelee molemmin päin
Cloze delete, aukkotehtävä = yksipuolinen kortti, jonka kysymykseen on
tehty aukko vastauksen kirjoittamista varten

FRONT – BACK EDITOINTI --> KYSYMYS – VASTAUS
Jos klikkaat kohtaa Kentät, voit nimetä kentät uudelleen Front à Kysymys ja
Back à Vastaus
Jos esim haluat luoda C++ referenssikortin, hae netistä sivusto, jossa C++ käskyt
ovat.
Älä käytä muita kuin Basic and reversed… ennen kuin olet oppinut Ankin hyvin.
Puhelimellasi voit milloin vain käydä pakkojasi läpi vaikka vain 2 min kerrallaan.
Jos valitset korttityypin, jossa vastaus kirjoitetaan, ei käyttö ole enää yhtä joustavaa
puhelimella.
Kääntö- eli Vastaus puolelle voit raahata jpeg kuvia tai mp3 äänitiedostoja
Voit tuoda kysymyksiä ja vastauksia kopioimalla sopivalta nettisivuilta. Silloin
pakan teko on nopeaa.
Kopioi nyt nettisivulta (C++) kysymys esim
tosi, jos e1, e2 tai molemmat ovat tosia
Ja vastaus:
e1 || e2
Anki sallii tekstin tuonnin vain plain tex tinä, ei siis :doc tai .xls

CORNELL NOTES
Tee luennoilla muistiinpanot niin, että jaat lehtiön kolmeen osaan:
Oikealle muistiinpanot
Vasemmalle kysymykset tai avainsanat, johon kukin muistiinpano vastaa.
Tämän teet vasta luennon jälkeen, kun kertaat asiaa
Alas kirjoitat yhteenvedon sivun muistiinpanoista
Tämän jälkeen voit tehdä muistiinpanoista muistikortit

Voit myös käyttää MS Wordin valmista templatea

KINDLE E-kirjat
Jos oppikirjasi on englannin kielinen, kannattaa se varmasti ostaa Amazon.com:sta
Kindle e-kirjana murto-osalla Suomesta ostetun paperikirjan hinnasta (yleensä 1-5 €).
Voit lukiessasi Kindle E kirjoja tehdä niihin alleviivauksia ja muistiinpanoja.
Alleviivaukset voit ajatella Cornell Notes lehtiön oikean puolen muistiinpanoiksi.
Kindle E-kirjoihin voi myös tehdä muistiinpanoja. Nuo kirjoitetut huomiot tai lisäykset
voisivat olla Cornell Notes´in vasemman puolen kysymyksiä Tai alhaalle tulevia
yhteenvetoja.
Näistä muistiinpanoista voit tehdä helposti Anki muistikortit copy / paste tekniikalla
alleviivauksista ja kirjoitetuista huomioista.

Kindle kirjoissa on myös usein Sisällysluettelon jälkeen kohta ”Popular Highlights”,
josta näet muiden lukijoiden tekemiä alleviivauksia.
Totta kai myös paperikirjojen alleviivauksista voi tehdä muistikortteja, mutta niitä ei
tietenkään voi klikkaamalla kopioida.

SYNKRONOINTI
Synkronointi on tärkeä toiminto silloin kun opiskelet Anki korttipakkoja sekä
pöytäkoneella että mobiililaitteella.
Paina Pakka näkymässä Oikeassa yläkulmassa olevaa Synkronointi merkkiä.
Tällöin käsiteltävä pakkasi synkronoituu netissä.
Mobiililaitteella aloita aina synkronoimalla netistä laitteellesi.
Valitse siis DOWNLOAD, kun laitteesi ei ole ajan tasalla. Sitten kun olet
työskennellyt pakkasi kanssa mobiililaitteella, paina pakan Synkronointi painiketta,
jotta Anki net olisi ajan tasalla. Anki kyllä synkronoi automaattisesti, ellet ole estänyt
sitä asetuksissa.
Itse teen ANKI pakoista omalle koneelleni kopiot VIE komennolla. Näin varmistan,
että synkronoinissa ei mikään häviä.

