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Homo Mobilicus

https://www.sport-tiedje.de/blog/2015/02/smartphone-nacken-5-sofortmassnahmen

• Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and 

position of the head - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825

https://www.sport-tiedje.de/blog/2015/02/smartphone-nacken-5-sofortmassnahmen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825
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Küsitluse tulemused
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Microsoft Word
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Eesmärk ja vahend
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Teksti toimetamine
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Kuvamisviisid
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Kuvamisviisid
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Lihttekst

▪ Plain Text

▪ Kogu info ainult tekstina

▪ Võib sisaldada kujundusmärgendeid

Lõppvarianti kuvab mõni teine rakendus või seade

▪ HTML, Markdown, LaTeX, PostScript
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Lihttekst

👍Hiirt pole vaja

👍Rõhk sisul, mitte vormil

👍Tulemuseni jõuab kiiresti

👎Ebamugav lugeda

👎Lõpptulemust pole kohe 

näha

👎Nõuab süntaksi tundmist

👎Rohkem kirjutamist
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WYSIWYG

▪ What You See Is What You Get

▪ Lõplik vormindus kuvatakse otse redigeerimistarkvaras

http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?t=108244#p3549829

http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?t=108244#p3549829
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WYSIWYG

👍Mugavam lugeda

👍Visuaalsed tööriistad

👍Tulemus on kohe näha

👍Abistav kasutajaliides

👎Vorm domineerib sisu üle

👎Ahvatlus kujundada, mitte 

luua sisu

👎Tulemuseni jõuab 

aeglasemalt
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Tarkvara

Lihttekst

WYSIWYG

Lihttekst

WYSIWYG

Tekstiredaktorid

Tekstiprotsessorid

Eritarkvara

Tekstiredaktorid

Tekstiprotsessorid

Eritarkvara
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Tekstiredaktorid

▪ Text Editor

▪ Lihtteksti töötlemine

▪ Kopeerimine-kleepimine, otsimine-asendamine, 

õigekirjakontroll, lisakäsud redigeerimiseks

▪ Programmikoodi värvimine (syntax highlighting)

▪ Üle- ja vahele kirjutamine, plokkmärkimine, reamurdmise 

keelamine, kodeerimisviisi valik

▪ Kujundamisvõimalused puuduvad
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Tekstiprotsessorid

▪ Text Processor, Word Processor

▪ WYSIWYG

▪ Enamik tekstiredaktori funktsioone

▪ Suunatud teksti kujundamisele

Kirjastiilid, joondus, veerud ja veerised, pildid, tabelid

▪ Ei ole mõeldud programmikoodi kirjutamiseks!
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Eritarkvara

▪ Arendusvahendid (IDE, integrated development

environment)

Arendustöö-spetsiifilised lisavõimalused

▪ Muu eritarkvara

Sisaldab erinevaid abivahendeid (eelvaatefunktsioon, 

väljundi genereerimine jms)
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Tekstiredaktorid Tekstiprotsessorid EritarkvaraTekstiredaktorid Tekstiprotsessorid Eritarkvara

Notepad Microsoft Word Android Studio

Atom Editor Apple Pages Eclipse

Visual Studio Code Libre Office Writer Microsoft Visual Studio

vi / Vim WPS Office TeXstudio

GNU Emacs Google Docs MacDown

pico, joe MarkdownPad

SublimeText IntelliJ IDEA

NetBeans

Tarkvaranäited
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Tekstiredaktorid
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Kodeering
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Kodeering

▪ Kooditabel määrab, kuidas tuleb faili salvestatud sümbolit 

ekraanil näidata

▪ Vale kooditabel = Ã¶Ã¤Ã¼Ãµ ekraanil

▪ ASCII (7bit, 8bit), ISO8859-1, CP-1257, UTF-8 (1...4B)

▪ Kaasaegse tarkvara puhul soovitav UTF-8
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Reavahetused
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Reavahetused

▪ Realõpumärk sõltub operatsioonisüsteemist

▪ Vigaseid realõppe ei pruugi tekstiredaktor õigesti näidata

Windows Linux OSX, macOS Classic Mac OS

CR + LF LF LF CR
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Demo

Tekstiredaktorite kasutamine
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Märksõnad ja tarkvara

macOS, Windows, Linux

▪ Visual Studio Code

▪ Atom

▪ Sublime Text (tasuline)
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Küsitluse tulemused
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Tekstiprotsessorid
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Liigendamine

▪ Teksti jaotamine loogilisteks osadeks (pealkiri, päis, jalus, 

kehatekst, viide)

▪ Sisu muutub loogilisteks hierarhilisteks plokkideks

▪ Sisukorra, piltide ja tabelite loetelu loomise alus

▪ Osade ümberpaigutamine ülevaaterežiimis (outline view)
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Stiilid

▪ Määravad dokumendi loogiliste osade kujunduse

▪ Sama tüüpi osad on alati sama välimusega

▪ Stiilimuudatused kajastuvad automaatselt
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Tekstivoog

▪ Reavahetus ainult lõigu lõpus, mitte iga rea lõpus

▪ Mitut reavahetust üksteise järel ei ole

▪ Teksti tühikutega ei joondata

▪ Tabeleid tehakse vastava tööriistaga mitte tabulaatoriga

▪ Pealkirjade jms. dokumendi osade jaoks kasutatakse stiile
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Näited

▪ Reavahetus lõigu lõpus annab tekstile voolavuse
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Teksti paigutus

▪ Teksti ei paigutata lehel tühikuklahvi all hoides!

▪ Ei võimalda hilisemat kujundamist

▪ Veerud ei ole sirged, sest tähed on erineva laiusega

Eesnimi             Nimi                     Sünnikuu               Kodulinn

----------------------------------------------------------------------------

Martin               Murakas                Jaanuar                 Tallinn

Kristi                 Rebane                 Aprill                     Narva

Indrek                Ilves                     November             Viljandi
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Mallid

▪ Iga dokumendi jaoks stiile kirjeldada on tüütu

▪ Kord valmis tehtud stiilid saab salvestada mallina

▪ Mallide põhjal saab luua uusi sama stiilikomplektiga 

dokumente
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Demo

Tekstiprotsessorite kasutamine
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Märksõnad ja tarkvara

macOS

▪ Pages

▪ LibreOffice Writer

Windows

▪ Microsoft Word

▪ LibreOffice Writer

▪ WPS Office

Linux

▪ LibreOffice Writer

▪ WPS Office
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Küsitluse tulemused
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LaTeX
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TeX

▪ /ˈtɛx/, /teh’/

▪ Looja: Donald Knuth (1978)

▪ Lühend sõnast τέχνη /techne/ – kunst, oskustöö (kreeka k.)

▪ Viimane versioon 3.1415926

▪ Tekstilao kirjeldamise märgendikeel
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Ladumine
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Ladumine
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Ladumine

▪ Sümbolite paiknemine paberil

▪ Ridadeks ja veergudeks jaotamine

▪ Joondamine, poolitamine, sõrendamine (kerning)

▪ Visuaalse terviku ja loetavuse tagamine
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TeX

▪ Trükiste lihtne ja ilus küljendamine

▪ Tulemus ei sõltu kasutatavast arvutisüsteemist
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LaTeX

▪ /ˈlɑːtɛx/, la’teh’

▪ La + TeX

▪ Looja: Leslie Lamport (1985)

▪ Laiendab TeX keelt erinevate makrodega
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Eesmärk

▪ TeX tavakasutajale liiga keeruline

▪ Hõlbustab struktuursete dokumentide loomist

LaTex

struktuuri ja sisu 

haldus

TeX

küljendus
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Kasutusala

▪ Akadeemilised ja tehnilised 

dokumendid

▪ Matemaatika, statistika, 

arvutiteadus, keemia, 

füüsika jms.

https://en.wikipedia.org/wiki/TeX
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LaTeX

👍De facto standard 

ülikoolides

👍Rõhk sisul, mitte vormil

👍Valemite tugi

👍Viidete ja sisukorra haldus

👍Hästi versioonitav

👍Väiksed failid

👎Segane ja mahukas 

paigaldus

👎Eesti keele ja paigutuse 

jaoks ebamugav

👎Lähtefaili raske lugeda

👎Pidev teisendamine 

tulemuse nägemiseks

👎Meediaobjektid eraldi 

failides
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Märgendid

▪ Käsud ja makrod algavad längkriipsuga (backslash)

▪ Argumendid asuvad looksulgude (curly braces) vahel

▪ Lõigud eraldatakse tühja reaga

▪ Reakommentaarid algavad protsendimärgiga
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Hello World

▪ Minimaalne dokumendistruktuur

▪ Faililaiend – tex

\documentclass{article} %Dokumendi tüüp

\begin{document} %Dokumendi algus

Hello World! %Sisu

\end{document} %Dokumendi lõpp
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Demo

LaTeX dokumendi loomine
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Märksõnad ja tarkvara

Wikipedia

▪ LaTeX

▪ TeX

▪ Typesetting

Otsing

▪ latexsheet

▪ latex basics

▪ get latex

macOS

▪ TeXstudio

▪ MacTeX / MacTex Basic + Visual Studio Code plugin / Atom plugin

▪ MacTeX / MacTex Basic + texpad (tasuline)

▪ Allalaadimisprobleemid -> http://www.tug.org/mactex/mirrorpage.html

Windows

▪ TeXstudio

▪ MiKTex / TeX Live + Visual Studio Code plugin / Atom plugin



© Ivari Horm, ivari@risk.ee

Küsitluse tulemused
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Markdown
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Markdown

▪ Märgituskeel (markup language) teksti vormindamiseks

▪ Looja: John Gruber (2004)

▪ Juhendite jms. lühikeste dokumentide loomiseks

▪ Veebisisu (foorumipostitused, kommentaarid) 

kujundamiseks
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Dialektid

▪ Puudub ühtne standard

▪ Algne versioon ei sisaldanud kõiki vajalikke elemente

▪ Dialektid lisasid tabelid, definitsiooniloendid, 

tegevusnimekirjad (task list) jms.

▪ GFM, Pandoc, MultiMarkdown

▪ Jälgida, millist dialekti veebikeskkond või redaktor 

kasutab!
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Markdown

👍Lihtne kirjutada ja 

muudatusi jälgida

👍Rõhk sisul, mitte vormil

👍Kerge lugeda ka 

märgendatuna

👍Kompaktne

👍Veebikeskkondades 

levinud

👎Eritarkvara lõpptulemuse 

nägemiseks

👎Meediaobjektid eraldi 

failides

👎Vajab teisendamist HTML 

või PDF kujule

👎Puudub ühtne standard



© Ivari Horm, ivari@risk.ee

Demo

Markdown märgendite tutvustus
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Märksõnad ja tarkvara

Wikipedia

▪ Markdown

Otsing

▪ github flavored markdown

macOS

▪ MacDown

Windows

▪ MarkdownPad
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Küsitluse tulemused
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Teksti toimetamine
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