TI-Nspire:n Press-to-Test –lukitus
Lukitseminen
TI-Nspire –kämmenlaitteiden muisti voidaan lukita koetilannetta varten
siten, että muistissa oleviin asiakirjoihin ei ole pääsyä. Lukituksen
yhteydessä voidaan myös rajoittaa laskimen toimintoja, mutta nämä
rajoittavat rastit voidaan ottaa pois ylioppilaskirjoituksiimme laskimia
valmisteltaessa.
Laskimen lukitus on nopea ja suositelluin tapa valmistella kämmenlaite
kurssikoetta tai YO-koetta varten. Lukituksen purkaminen vaatii toisen
laskimen tai tietokoneen.
Lukitsemisen vaiheet:
1. Pidä d–näppäin (vanhassa näppäimistössä d ja c) pohjassa
käynnistäessäsi laskimesi. Tämän jälkeen avautuvasta ruudusta
asetetaan halutut koetilan asetukset.
HUOM. Lukitus tulee tehdä aina vasta koetilanteen alussa. YOkirjoituksia varten suosittelemme, että lukituksen tekee opettaja.
Opiskelija tekee resetoinnin laitteen reset -painikkeesta ennen kuin
palauttaa laitteen tarkistettavaksi(=lukittavaksi) koululle. Jos laite on
kuitenkin valmiiksi lukossa ja led-valo vilkkuu, tulee opettajan
käynnistää laite uudestaan d–näppäin pohjassa.
2. Asetetaan lukituksen asetukset:
- Kulmatila voidaan valita lukituksen yhteydessä, mutta kulman
yksikkö voidaan vaihtaa myös lukitustilassa.
- YO-kirjoituksia varten molemmat rajoittavat rastit voidaan ottaa
pois päältä. Rastien poistaminen tapahtuu siirtymällä rastin
kohdalle e-näppäimellä ja painamalla a -napsautusnäppäintä
kosketuslevyn keskeltä.
3. Jos kämmenlaite on valmiiksi lukittu, kun se tuodaan tarkistettavaksi,
on suositeltavaa käynnistää se pitämällä d–näppäin pohjassa ja
valitsemalla sen jälkeen vaihtoehdon, joka poistaa testitilan
dokumentit.

Lukituksen purkaminen toisen laskimen avulla
Lukitus puretaan liittämällä TI-Nspire -toiseen kämmenlaitteeseen lyhyellä
USB-johdolla. Tämän jälkeen valitaan ~ (vanha näppäimistö / ja. c
eli # työkaluvalikko). Tästä valikosta valitaan vaihtoehto Poistu paina
testataksesi toiminnosta. Riittää, että tämä tehdään
toisesta lukitusta laitteesta, niin molemmat lukitut laitteet
aukeavat. Huom. viereisen kuvan mukainen valikko ei
aukea perusnäytöllä ollessa, joten ensin on aukaistava
jokin
sovellus.
Lukituksen purkaminen tietokoneen avulla
Lukitus voidaan purkaa myös tietokoneen avulla. Tällöin
tietokoneelta siirretään kämmenlaitteeseen tyhjä *.tns tiedosto, joka on nimetty "Exit Test Mode". Tämä
tiedosto siirretään hiirellä raahaamalla ja pudottamalla se
laskimen Press-to-Test -kansioon. Tämän jälkeen laskin
käynnistyy uudelleen ja lukitus purkautuu.

Kämmenlaitteen ylälaidassa oleva
led vilkkuu lukituksen merkiksi:
- keltainen
ei rajoituksia valittuna
- vihreä
molemmat rajoitukset
- keltavihreä yksi rajoitus valittuna

