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5_10 pamokos konspektas 

 
Tekstas iš kurio padarytas testas. Skaitykite ir išspręskite testą. 

 

Tekstų redaktoriaus paskirtis ir funkcijos 

Sunku būtų šiuo metu surasti solidesnę save gerbiančią firmą, kurioje nebūtų naudojami 

kompiuteriniai teksto redaktoriai, negailestingai nukonkuravę rašomąsias mašinėles. Tai 

populiariausi taikomųjų programų paketai. Pasaulyje 60-70 proc. asmeninių kompiuterių 

naudojami tekstui - kanceliariniams raštams, ataskaitoms, įprastiems ir elektroniniams 

laiškams - tvarkyti. Tam skirtos kompiuterių programos sparčiai tobulėja ir plinta. Jas 

naudoja ir individualūs vartotojai, ir stambios leidyklos. Jos skiriasi savo galimybėmis ir 

kaina. Šiuolaikinės programos leidžia rinkti ir redaguoti tekstą, jį vaizdžiai pateikti ekrane, 

kokybiškai spausdinti dokumentus. Pagrindinės teksto redaktorių funkcijos yra šios: 

 simbolių formatavimas (įvairių šriftų ir stilių naudojimas); 

 pastraipų formatavimas (automatinis išlyginimas pagal puslapio plotį, automatinis 

žodžių perkėlimas); 

 puslapių apipavidalinimas (automatinis numeravimas, puslapinių antraščių ir išnašų 

įvedimas); 

 dokumento apipavidalinimas (automatinis turinio ir nuorodų formavimas); 

 lentelių kūrimas ir tvarkymas; 

 žodžių rašybos tikrinimas; 

 grafinių objektų (piešinukų, diagramų, fotografijų) įterpimas į dokumentą. 

Pradedantys vartotojai kartais įvairiai traktuoja terminus: tekstų redaktorius (Text Editor), 

tekstų procesorius (Text Processor) ir žodžių procesorius (Word Processor). Neieškokite čia 

kokių nors niuansų: tiesiog laikykite, jog tai - tas pats. Tekstų procesoriumi paprastai 

vadinamas galingas didžiulių galimybių tekstų redaktorius tekstiniams dokumentams 

tvarkyti. Vargu ar galima MS-DOS Editor teksto tvarkymo programą vadinti procesoriumi, 

bet geriausių tekstų procesorių kūrėjai neįsižeis, jei jų produktą pavadinsite redaktoriumi. 

Laikykite, kad procesorius - redaktoriaus sinonimas. 

Pasirenkant tekstų procesorių darbui, reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių: ir į dokumento 

sudėtingumą, ir į teksto apimtį, dokumento kokybės popieriuje reikalavimus, ir į medžiagos 

pobūdį (paprastas tekstas, formulės, lygtys ir t.t.).  

Žinomiausius redaktorius galima sąlygiškai suskirstyti į 4 grupes: 

1. Pradinių tekstų redaktoriai (Multi-Edit, MS DOS Editor, Norton Editor ir 

programavimo sistemų BASIC, Pascal, C, FoxPro ir kt. vidiniai redaktoriai).  

2. Mokslinių dokumentų redaktoriai (ChiWriter, TEX ir kt.).  

3. Bendros paskirties procesoriai (Microsoft Word, Word Perfect, Lotus Word Pro ir 

kt.).  

4. Leidybinės sistemos (Aldus PageMaker, Corel Ventura, QuarkXPress, Frame Maker 

ir kt.).  
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Redaktoriaus specializacija išsiskiria tuo, kad jame įvestos arba optimizuotos funkcijos, 

reikalingos atitinkamo tipo dokumentams apdoroti. Pavyzdžiui, Multi-Edit leidžia išryškinti 

pradinių programų tekstų prasminius segmentus, ChiWriter patogus matematinėms 

išraiškoms rinkti ir t.t. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija rekomenduoja 

valstybinėms įstaigoms naudoti Microsoft Word teksto redaktorių. 

Ypatingą vietą paketų, dirbančių su dokumentais, grupėje užima leidybinės sistemos. 

Paprastai leidybinės sistemos naudojamos jau surinktų dokumentų paruošimui tiražuoti 

(leidinio maketavimas). Tekstui rinkti patogiau naudoti tekstų procesorių (MS Word tipo), o 

iliustracijas kurti ir redaguoti - grafine sistema (pavyzdžiui, Corel DRAW - vektoriniams 

vaizdams arba Adobe Photoshop - rastriniams vaizdams). Be to, procesorių leidybinės 

galimybės tokios didelės, kad daugumą leidinių galima paruošti spaudai ir be leidybinių 

sistemų. Toliau paminėsime kai kurias kitas tekstų apdorojimo sistemas. 

Optinis simbolių atpažinimas. Pagrindinė optinio simbolių atpažinimo paketų paskirtis - 

automatizuoti tipografinių, mašininių ir net rankraštinių tekstų įvedimo į kompiuterį procesą. 

Rankinis tokių operacijų atlikimas reikalauja daug žmogaus darbo sąnaudų ir nervų, 

mašininių ir energetinių resursų. Tokio tipo sistemos esmė ir darbo principas toks: 

kompiuterio skeneris “nufotografuoja” popieriuje esantį tekstą ir sukuria jo skaitmeninį 

grafinį vaizdą, o optinių simbolių atpažinimo sistema turi sukurtiems vaizdams surasti 

atitinkamus simbolius. Tuo tikslu ji lygina kiekvieno skeneriu nuskaityto simbolio vaizdą su 

specialių kontūrų rinkiniu, o po to atpažintą simbolį įrašo į tekstinį failą. Daugelis specialistų 

mano, jog vienos geriausių tokių sistemų yra Fine Reader ir Cuney Form. 

Kompiuterinis vertimas ir žodynai. Kompiuterinio vertimo sistemos turi sukaupusios 

milžiniškus žodžių, posakių, žodžių junginių masyvus ir dirba pagal sudėtingiausius 

algoritmus, įvertinančius kalbos gramatiką ir semantiką. Algoritmų sudėtingumas ir vertimo 

kokybė priklauso nuo kalbos struktūriškumo lygio. Pavyzdžiui, anglų kalba dėl griežtos 

žodžių eilės tvarkos ir linksnių nebuvimo žymiai struktūriškesnė nei lietuvių ar rusų. 

Paimta iš http://distance.ktu.lt/kursai/informatika1/6/teorija1.html  
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