ANKI FLASH CARDS MUISTIKORTIT
Katso video
https://vimeo.com/164274335

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
Anki
menetelm

SALASANAT – MUISTIKORTEILLE

Muistikorttijärjestelmää käytetään etupäässä vieraiden kielten
sanojen ja fraasien opetteluun.
Muistikortit sopivat yhtä hyvin, jo nimensäkin mukaan,
numeroiden, esimerkiksi salasanojen ja tunnusten opettelemiseen.
Salasanat ja tunnukset, jotka eivät itsessään merkitse mitään, ovat
erittäin hankalia opetella. Voit muistaa numerot ja tunnukset oikein,
mutta numerojen järjestys saattaa muistissasi muuttua.
Tuo ongelma voidaan kätevästi hoitaa muistitekniikalla, jossa numerot
koodataan sanoiksi ja sanat assosioidaan mielessä kuviksi. Kuvaa
vastaavat sanat on helppo palauttaa muistitekniikalla numeroiksi.
Jos tarvitsisimme vain parin pankin + pankkikortin salasanat ja
tunnukset, siitä syntyy kuusi muistettavaa numerosarjaa. Se ei ole
paljon. Lisäksi meidän tulee kuitenkin vielä muistaa tietokoneiden ja
mobiililaitteiden slalasanat ja tietysti sekä kotona että työpaikalla.
Pilvipalveluiden, sähköpostilaatikkojen ja muiden tärkeiden
pilvipalveluiden salasanat noihin lisättynä nostaa helposti muistettavien
tunnusten määrän useisiin kymmeniin.
Jos vielä haluamme muistaa läheistemme sotu-tunnukset,
puhelinnumerot ja kulkuneuvojen rekisteritunnukset, alamme olla lähes
mahdottoman tehtävän edessä.

Tällöin kannattaa rakentaa ANKI muistikortit salasanoille. Ne kannattaa
turvallisuussyistä laittaa salanasuojattuun kansioon, pilvipalveluun, Dropboxiin tai
Google Driveen.
Muistikorteilla voit aina silloin tällöin käydä läpi salasanasi, tietysti kuviksi

koodattuina.
ANKIn toimintaperiaate on 1950 luvulla itävaltalaisen Sebastian Leitnerin keksimä
kortisto. Siinä muistiin painettavat asiat kirjoitettiin korteille. Kortin kääntöpuolelle
kirjoitettiin vastaus.
Oikein muistettu kortti siirrettiin laatikossa eteenpäin seuraavan välilehden taakse. Ei
muistettu tai väärin muistettu taas palautettiin takaisin alkuperäiseen laatikkoonsa.
Laatikossa oli välilehdet esimerkiksi seuraavasti:
Tänään
3 päivän kuluttua
viikon kuluttua
3 viikon kuluttua
2 kuukauden kuluttua
5 kuukauden kuluttua
vuoden kuluttua

Kalenteriin oli sitten merkittävä, milloin mitäkin lokerikkoa käydään läpi.
Kaikki tämä on nyt siirretty tietokonesovelluksiin. Sovellukset huolehtivat kalenterista
ja muuntavat kertausrytmiä joustavasti.
ANKI on ilmainen netin kautta käytettävä ohjelma, jossa on tuhansittain valmiita
tiedostoja. Siihen on helppo luoda omia tiedostoja.
Todella tehokas tuki opiskeluun, jossa on paljon muistamista. Jokaisen opiskelijan
työkalu nro 1.
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 ).
Intervallikertausta (spaced repetition) parempi on intervallitestaus
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 Jaetut pakat näytöltä näet mistä aihepiireistä Ankissa on valmiita muistikortti
pakkoja. Search toiminnolla löydät lähes rajattomasti lisää.

Ankin pääkäyttö on kuitenkin omien pakkojen luonti omaan
yksilölliseen tarpeeseen:
Anki 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.
Muistikorteilla voit aina silloin tällöin käydä läpi salasanasi, tietysti kuviksi
koodattuina.
Kortin kysymys voisi olla Pankin 1 TUNNUS ja vastaus Haukikilo poikanoita. Tai
oikeastaan paljon fiksummin niin että, kysymys olisi kuva ja vastaus OP TUNNUS.

Juuri tämän voit tehdä ANKI muistikortti sovelluksella. On monia muitakin samalla
periaatteella toimivia sovelluksia, mutta ANKI on täysin ilmainen.

ANKI ei häiritse sinua kysymyksillä, joihin vastauksen jo tiedät.

ANKI kuluu suureen joukkoon ilmaisohjelmia, jotka on kehitetty mahdollistamaan
hyödyllisten ohjelmien käyttö niillekin, joilla ei ole varaa ostaa tai maksaa
lisenssimaksuja.
Samalla periaatteella Ankiin on syntynyt suuri joukko ilmaisia korttipakkoja. Niillä voi
opiskella pääasiassa kieliä, mutta pakkoja löytyy myös.
Fysiikasta
Kemiasta
Matematiikasta
Tietotekniikasta
Maantieteestä
jne
Ankia kannattaa käyttää luomalla omia pakkoja aina, kun ilmenee opiskeltavaa,
joka vaatii yksitoikkoista ”pänttäämistä”.
Voit vaikka laittaa Trivial Pursuitin kysymykset Ankiin ja opetella ne ulkoa. Sitten
loistat tiedoillasi ja ystäväsi ihmettelevät.
Voit myös opetella oppilaittesi, kurssikaveriesi, työkaveriesi ym nimet nopeasti
muistikorteilla. Myös ammattisanastot ja liikennemerkit tai ohjelmointikielen käskyt
ovat tyypillisiä ulkoa opeteltavia asioita, joista kannattaa tehdä muistikorttipakka.
Oman pakan luomisessa on se hyvä puoli, että pakkaa rakentaessasi tulet jo
opiskelleeksi kyseistä asiaa. Pakan rakentaminen ei siis ole hukkaan heitettyä aikaa.
Pakat voidaan lähes aina rakentaa kopioi / liitä menetelmällä. Se ei siis ole
läheskään niin aikaa vievää kuin luulisi.
Avaat sivuston, josta aiot tuoda kuvia, äänitteitä, määritelmiä, fraaseja jne ja raahaat
niitä korteille. Yhteen korttiin kuluu aikaa vain sekunteja.
Opettelemme Ankin käyttöä tekemällä opettelupakan ”SALASANAJÄRJESTELMÄ”
malliksi . Se oli oma osio MUISTITEKNIIKAT kohdassa.

1.

SALASANAT OPETTELUKORTISTO
Alla vielä mallina salasanarakenne ”Salasanajärjestelmä” osiosta, jossa
salasanat luodaan kolmiosaisena käyttäen henkilöiden nimien kirjaimia ja
kirjaimista muodostettuja numeroita.

Rakennamme salasanajärjestelmän niin, että otimme isoisän nimestä
konsonantteja vastaavat numerot laitetunnuksiksi
Isoäidin nimestä taas otamme kirjaintunnukset mail-, facebook-, blogit ja web
sivuille.
Isoisän nimien loppuosista taas otimme tunnuksen alkuosan Adlibrikselle,
Amazonille, Elisa kirjalle jne
Tunnuksia tuli vajaat 30. Ne siirrät Anki korteille 10 minuutissa.
Sitten vielä lisäät puh.nrot, sotut, rek.nrot jne.
Muistathan, että numerot muunnettiin kirjaimiksi ja sanoiksi antamalla
konsonanteille kirjaintunnukset. Sitten haettiin mielikuvituksesta (tai tämän
sivuston valmiista sanaluettelosta) sanat, joissa nuo konsonantit esiintyvät
oikeassa järjestyksessä.
0=S, 1=T tai D, 2=N, 3=M, 4=R, 5=L, 6=h tai J, 7=K tai G, 8=V tai F, 9=P
tai B

Nyt voit luoda Ankiin kortiston salasanojesi opettelua varten
Kun olet oppinut salasanasi, vie kortisto roskakoriin ja poista sitten vielä sieltäkin
Luo pakka
Lisää

Ylhäällä vasemmalla on määriteltävä ”Tyyppi” kohdassa ”Basic” klikkaamalla
kohtaa Perusasetukset…..

Jos klikkaat basic (and reversed…), Anki kuulustelee sinua molemmin
päin (kysymys / vastaus sekä vastaus / kysymys )
Jos liität kuvia vastaukseen on parempi käyttää Basic Tyyppiä.
Kirjoita nyt Front kohtaan yläriville ” Pankin 1 Tunnus” ja
Seuraavalle riville Kohtaan Back Excellistä tunnusnro 6775921 tai mieluummin
pelkkä kuva ilman koodia.
Avaa nettiselain ja siinä Google kuvahaku sivu.
Kirjoita Haku kenttään ”hauki” ja valitse mieluinen kuva.

Raahaa sitten tuo kuva Tunnusnumeron perään.
Hae seuraavaksi ”Kilo” sanalle kuva ja raahaa se hauen perään.
Paras kuitenkin on kokeilla ensin mitä tulee hakusanalla ”Haukikilo”.
Seuraavaksi kokeile sanaa ”Poikanoita”. Jos löydät hyvän, raahaa se taas kortille.
Kun olet raahannut viimeisenkin kuvan, paina ”Lisää”
Kortti on luotu. Jos sinulla oli koko ajan Googlen kuvahaku auki, tapahtui kaikki
nopeasti muutamassa minuutissa.

Googlesta raahaamasi kuvat ovat yleensä hyvin suuria. Ne pitäisi oikeastaan
skaalata murto-osaan alkuperäisestä. Sekä Windowsissa että Mac´ssä on Preview
tilassa työkalu, jolla kuvan kokoa voi muuttaa. Pienennä kuvaa mobiililaitteille
sopivaksi 300-500 pixelin / 2-3 cm kokoon.
Käytä mielellään png kuvia, koska niissä on yleensä läpinäkyvä tausta.
Kerää siis Googlesta ensin kuvat työpöydälle ja muokkaa sitten niiden koko kortille
sopivaksi. Kuvan koko pitäisi tämän jälkeen olla mieluummin alle 10 Kb

Paras on käyttää kuvia, joista ulkopuolinen ei arvaa, mitä salasanaa ne esittävät.
KÄYTÄ AINA HASSUJA KUVIA, jos voit. Ne on helpoin muistaa.
Itse tiedät kyllä mitä sanoja kuva edustaa. Yllä olevaa HAME-ELÄIN sanaa ei
ulkopuolinen arvaa, mutta sinulle se on helppo.

Vaunupalo sana taas on liian helppo, jos haet kuvan palavasta vaunusta / junasta.
Se kannattaa vaihtaa vähän vaikeampaan kuvaan, jossa vaunu ei ole liekeissä.

Itse laaditut salasanat teet vain näin. Salasanajärjestelmässähän ei
käytetä kuvia, koska sanat luodaan nimistä.

Jos Etupuolen kortit tulevat ensin ja takapuoli vasta myöhemmin,:
Valitse muokkaa selaimen valikossa, kaikki, ja paina ”ajasta uudelleen”
Nyt kortit tulevat peräkkäin etupuoli, takapuoli….

Kun olet käynyt koko salasanaluettelosi läpi yllä olevalla kaavalla, on sinulla Anki
kortisto
”Salasanat”

Opiskele salasanat kuvineen.
Jos salasanojen opiskelu tuntuu liian vaikealta pelkillä kuvilla ilman salasana koodia,
voit tietysti käydä kortit läpi niin, että myös sanat/numerot näkyvät.
Painat joka kortin kohdalla ”Muokkaa” ja avautuvassa Muokkausnäkymässä lisäät
kuvan eteen vielä sitä edustavan salasanan/numeron. Siis Haukikilo Poikanoita,
Videohöyry, Munalude, Kumimela Rahaläjä, Vaunupalo, Hame-eläin. Oppimisen
kannalta on kuitenkin parempi, että joudut hiukan pinnistelemään.

2.

KIRJOITA VASTAUS

Hyödyllinen piirre Ankissa on käyttää vastauksen kirjoittamista sen sijaan, että oikea
vastaus näytettäisiin automaattisesti.
Muista, että tämä piirre ei ole käytännöllinen, jos selailet kysymyksiä kännykälläsi
vähän väliä ja siellä täällä. Älä myöskään käytä tätä, jos vastauksena on pelkkä
kuva, kuten tässä.
Mene ”kortit” näkymässä kohtaan ”selaa”. Selausnäkymässä kohtaan ”lisää”.
Lisää näkymässä klikkaa kortit, jolloin pääset editoimaan korttien sisältöä.
Tämä piirre on siis kätevä, jos et käytä kuvia vastauksessa.
Siirry kohtaan Tallenna, jos haluat käyttää kuvia.

Maalaa vastaus nelosnäkymässä.

Leikkaa se ja liitä etupuolelle kysymykseen

Kirjoita nyt ”type” vastauksen eteen

Tämän jälkeen vastausta ei näytetä ennen kuin olet kirjoittanut sen ruutuun tai
painanut Enter.
Lisää vielä rivin vaihto <br> noiden kahden rivin väliin

Alla toisenlainen Salasanakortti, johon olen luonut vastauskentän yllä olevan mallin
mukaan. Tässä vastaukseksi kirjoitetaan mistä salasanasta on kyse ( Apple ID )

3.

TALLENNA

Kun olet lopettamassa päivän kortteja, TALLENNA pakat, jotka loit tai, joihin teit
muutoksia.
Pakan aloitus näkymässä valitse selaimen valikosta Tiedosto, Vie

Jos olet käyttänyt Anki Webin jaettua pakka ja tehnyt siihen muutoksia, on sinun
tallennettava muutettu pakka omalle koneellesi, muutoin muutoksesi
päällekirjoitetaan kun seuraavan kerran avaat sen netistä.
Salasanapakkaa ei tietenkään kannata ehkä tallentaa Ankiin vaan se on
turvallisintatallentaa omaan salasanalla suojattuun pilvipalveluun tai väliaikaisesti
Työpöydälle.

4.

PAKKOJEN SYNKRONOINTI

Pakat voidaan synkronoida AnkiSRS pilvipalvelun kautta kaikille laitteillesi
yksinkertaisesti
Painamalla synkronoi näppäintä kortin oikeassa ylälaidassa.

Annat sitten vaan käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia,
luo ne nyt.
Kun sitten käyt pakkaa läpi mobiililaitteessa, synkronoi tuomalla netistä pakkasi
valitsemalla DOWNLOAD

