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Sissejuhatus
Mind42 [HTTP://WWW.MIND42.COM]rakendus on sobilik mõttekaartide loomiseks. Tegemist on lihtsa
brauseri põhise vabavaraga, mida ei ole vaja arvutisse installeerida, on kõikjalt (kus internet olemas)
ligipääsetav, mitmes formaadis salvestatav/jagatav ja mis võimaldab teha koostööd (sh Skype
vahendusel).

[Pilt 1. Esileht]
Tasuta rakendus on kasutatav iga operatsioonisüsteemi ja arvutiga. Testitud brauseritel: Mozilla
Firefox 1.5, Internet Explorer 6, Safari 3 ja nende uuemad versioonid. Seisuga 26.10.2011 ei ole
vahendit testitud veel Opera ja Konqueror peal ning puudub mobiilibrauseri versioon.
Mind42.com ei paku erilisi efekte või 3D animatsiooni, küll on siin aga piisavalt võimalusi teksti värvi
ja suuruse muutmiseks. Juurde saab lisada kommentaari, viite, viki artikli, sõna asemel foto.

Mõttekaarte on hea kasutada nii koolis, tööl kui kodus ideede ja mõtete visuaalseerimiseks ning
seoste loomiseks.

Rakendusega töö alustamine
Ava aadressil mind42.com veebileht ning leia ülalt menüüst nupp Sign in|Sign up. Olles sellele
klõpsanud avaneb sinu ees uus veebileht.

[Pilt 2. Algus]
Rakendusega saad liituda, kui täidad Sign up all olevad infoväljad: kasutajanimi (Username), salasõna
(Password, Confirm password), e-posti aadress (E-mail). Loe kindlasti läbi kasutustingimused (terms
of use) ning kinnita vastavas kastis, et oled nendega tutvunud ja nõus. Juhul kui soovid edaspidi
uudiskirja saada, siis klõpsa kastis, mis on enne lauset „Subscribe to the Mind42 newsletter“. Kinnita
oma soov nupuga Sign up.
NB! Juhul, kui soovid teha koostööd Skype
vahendusel, siis sisesta seadetes vastavasse
lahtrisse Skype konto kasutaja nimi, samast
kohast võid tellida oma e-posti aadressile
muudatuste kohta infot ning muuta ka
automaatse salvestuse sagedust.

[Pilt 3. Seaded]

Konto aktiveerimiseks sisene oma e-postkasti, ava mind42 poolt saadetud kiri ning klõpsa selles
olevat aktiviseerimislinki.

Mõttekaartide loomine Mind42 abil
Mõttekaardi loomiseks sisesta Sign in all oma kasutajanimi ja parool. Avaneval lehel ava New mind
map ning sisesta lahtrisse oma mõttekaardi nimi (lisatakse mõttekaardi keskele).

[Pilt 4. Tööriistade paiknemine]

Mõttekaardi loomist saad alustada keskse mõiste all paiknevast rohelisest noolest. Loo selle abil nii
mitu põhiharu, kui vaja. Põhiharude tegemiseks vajuta märksõna all avanevale rohelise noolega
nupule või klaviatuuril Tab. Hargnevusi põhiharust saad teha kahe rohelise noolega nupu või
klaviatuuri klahvi „C“ abil.
Lisavõimalused: A tähega nupu variantide abil saad muuta teksti suurust, stiili ja värvust, klambri alt
sisestada dokumente (kommentaare, viki artikli, tegevusnimekirja), lisada viiteid (veebiaadressile, eposti aadressile, teisele mõttekaardile) ning fotosid veebist (Google, Yahoo või Flickr image search),
kollane tähekujutis avab menüü sümbolitega, punase ristiga kustutad.

[Pilt 5. Põhiharude lisamine]

Sisestatud sõnade, piltide järjekorda on võimalik lohistamisega muuta. Mitmed tavapärased käsud
toimivad ka siin: Ctrl ja C, Ctrl ja V, Ctrl ja X jne.
Kui mõttekaart muutub väga suureks, siis kasuta harude peitmist (jagunemise juures nupp ⁺ või
klõpsa hiirega vastavale põhiharule ja vajuta klaviatuuril nuppu E).

Mõttekaardi salvestamine, jagamine, laadimine ja kustutamine.
Mindmap Manager`i abil saad ülevaate, millised mõttekaardid on sul salvestatud ja jagatud, siin on
võimalik loodud kaarte kustutada, alla- või üleslaadida ning uusi luua. Kaardid sorteeritakse vaikimisi
loomise kahanevas järjekorras (st mõttekaart, milles on viimati uuendusi tehtud, paikneb kõige
üleval).
Üleslaadimine toetab formaate: Mindjet MindManager XML, Freemind XML ja loomulikult Mind42
XML.
Alla saab laadida: Mindjet MindManager, FreeMind, Mind42, RTF, PDF, PNG ja JPEG formaadis.
Salvestamine toimub teatud ajavahemike järgi automaatselt,
klahvikombinatsiooni Ctrl ja S või rakenduse nupu Save abil.
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NB! Vaadata ja vanu versioone taastada, saad rakenduses ainult siis, kui oled ise mõttekaardi autor.
Mõttekaardi avaldamine (publishing) annab lugeja vaate, st teistel ei ole võimalik mõttekaarti muuta.
Plussiks on see, et tegemist on interaktiivse pildiga - vaataja saab suumida, lohistada kaste ja avada
harusid. Mõttekaarti saab vistutada või lingina lisada oma blogisse.
Mind42 väärtuseks on koostöös mõttekaardi loomine. See annab võimaluse eri paigus asuvatel
inimestel üheaegselt osaleda mõttekaardi loomises. Õiguste andmiseks sisesta Collaboration
management all tekstikasti osalejate e-posti aadressid (pane aadresside vahele koma ja sisesta eraldi
reale) ning saada neile teade. Lingi saajatel on juurdepääs vaid jagatud mõttekaardile, mitte sinu

kontole. Kui osalejad on ühinenud, saad sa reaalajas näha, kes teeb kaastööd ning Skype konto
olemasolul ka nendega ühendust võtta.
NB! Sa saad määrata eraldi ära, kas annad osalejatele õiguse jagatud mõttekaardil muutuste
tegemiseks või mitte.

Lisaks
Kasulikke otseteid leiad Mind42 veebilehelt [HTTP://MIND42.COM/MANUALAPPENDIX]
ekraanivaadetega inglise keelse juhendi [HTTP://MIND42.COM/MANUAL ].

ning

Olemas on 2 videot, koostanud Stefan Schuster: Intoduction [HTTP://VIMEO.COM/1230441] ja
Moving Nodes [HTTP://VIMEO.COM/1165121]
Näide ühest minu poolt koostatud mõistekaardist, mis on salvestatud .jpg formaadis.

[Pilt 6. Bloomi taksonoomia]

Juhendi lühitutvustuse leiab Slideshare keskkonnast, aadressilt
[HTTP://WWW.SLIDESHARE .NET/ANNELIRUMM /MTTEKAARDI-VAHENDI-TUTVUSTUS-9830798? PLAYER=JS]
Mõttekaardi (mõistekaardi) rakendusi on palju, allpool loetelus on vaid mõned:







bubbl.us [HTTP://BUBBL.US/]
Gliffi [HTTP:// WWW.GLIFFY.COM/]
Cmap [HTTP:// CMAP.IHMC.US/]
Free Mind [HTTP://FREEMIND.SOURCEFORGE .NET/WIKI/INDEX.PHP/MAIN_PAGE]
Mindomo [HTTP://WWW.MINDOMO.COM/]
MindMeister [HTTP://WWW.MINDMEISTER.COM/] jne.

Linke
mõttekaartidele
ning
nende
kasutusjuhendeid
leiab
[HTTP://KOOLIELU.EE/PG/TOOLS/?TAG=M%C3%B5 TTEKAART] ning College
[HTTP://WWW.COLLEGEDEGREE .COM/LIBRARY/COLLEGE -LIFE/99-MIND-MAPPING ].
Soovin edukat kasutamist ja põnevaid mõttekaarte.
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