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Παρουσιάσεις με τη χρήση
OpenOffice.org Impress

1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής
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6.1.1 Τα πρώτα βήματα με τις παρουσιάσεις
6.1.1.1

Άνοιγμα (και κλείσιμο) μια παρουσίασης

Επιλέγετε:
●

Εφαρμογές -> Γραφείο -> OpenOffice.org Presentation

Ανάλογα με το πως έχει εγκατασταθεί το πακέτο, η Εφαρμογή Παρουσιάσεων είτε θα
ανοίξει κατευθείαν σε μια κενή παρουσίαση, είτε θα εμφανίσει τον αυτόματο πιλότο
σχεδίασης, που θα σας καθοδηγήσει σε διάφορες επιλογές όπως φαίνεται παρακάτω.
Οπότε μπορείτε να επιλέξετε αν θα ακολουθήσετε τον αυτόματο πιλότο για να σας
οδηγήσει στη δημιουργία μίας παρουσίασης ή θα δημιουργήσετε μία παρουσίαση μόνοι
σας.

Δημιουργία παρουσίασης χειροκίνητα:
•
•

Επιλέξτε: Δημιουργία
Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες διατάξεις για την παρουσίασή σας ή καμία (κενή)
επιλέγοντας την πρώτη διαφάνεια

Θα εμφανιστεί αυτόματα μία κενή διαφάνεια

4

Η οθόνη έχει την εξής διάρθρωση:
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Σημείωση
Επειδή θα γίνει εκτενής χρήση της γραμμής μενού, θα χρησιμοποιείται ο εξής
συμβολισμός για τις χρήσεις της γραμμής
•

Αρχείο -> Κλείσιμο

και θα έχει ακριβώς την ίδια σημασία με την εξής ακολουθία:
•
•

Επιλέξτε το μενού Αρχείο από τη γραμμή μενού
Επιλέξτε από το μενού Αρχείο την επιλογή Κλείσιμο

Κλείσιμο μιας παρουσίασης
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Αρχείο -> Κλείσιμο
Αυτή η ενέργεια κλείνει μόνο τη συγκεκριμένη ενεργή παρουσίαση. Αν δεν την έχετε ήδη
αποθηκεύσει, το Impress σας προειδοποιεί και σας ρωτά αν επιθυμείτε να την
αποθηκεύσετε.
Κλείσιμο του Impress
Αρχείο -> Έξοδος
Αυτή η εντολή θα κλείσει όλες τις ανοιχτές παρουσιάσεις και παράλληλα θα κλείσει και
το Impress. Αν κάποια από τις παρουσιάσεις δεν έχει αποθηκευτεί στο δίσκο, το Impress
θα σας ρωτήσει αν επιθυμείτε να την αποθηκεύσετε πριν κλείσει το πρόγραμμα.
6.1.1.2

Άνοιγμα μίας ή περισσότερων παρουσιάσεων (που έχετε ήδη δημιουργήσει)

Αρχείο -> Άνοιγμα
Θα ανοίξει αμέσως το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

Από αυτό το παράθυρο μπορείτε να δείτε και να μεταβείτε στον κατάλογο ή τις μονάδες
αποθήκευσης όπου βρίσκεται το αρχείο που επιθυμείτε να ανοίξετε. Με άλλα λόγια,
•

πλοηγηθείτε και μεταβείτε στον επιθυμητό κατάλογο
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•
•

επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυμείτε να ανοίξετε
κάντε κλικ στο Άνοιγμα

Αν επιθυμείτε να ανοίξετε ένα αρχείο στη δισκέτα, πρώτα κάντε διπλό κλικ πάνω στον
οδηγό δισκέτας που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου.
Με το πρώτο εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από τα περιεχόμενα των καταλόγων

μπορείτε να μεταβείτε ένα επίπεδο πιο πάνω στην ιεραρχία των καταλόγων.
Άνοιγμα πολλαπλών παρουσιάσεων
Έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε συγχρόνως πολλαπλές
επαναλάβετε τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

παρουσιάσεις.

Απλά

Παρόλο που θα ανοίξουν όλα τα αρχεία, μόνο ένα θα εμφανίζεται στην οθόνη σας για
επεξεργασία. Αυτό θα αναφέρεται ως ενεργό έγγραφο.
Άνοιγμα μιας παρουσίασης μέσα από το Writer ή το Calc
Δεδομένου ότι το OpenOffice.org είναι ένα σύνολο προηγμένων εφαρμογών, έχετε τη
δυνατότητα να ανοίξετε μία παρουσίαση είτε μέσα από το Writer είτε μέσα από το Calc.
Το OpenOffice.org θα ανοίξει αυτόματα το Impress. Έτσι π.χ.
Εφαρμογές -> Γραφείο -> OpenOffice.org Spreadsheet, για να ανοίξετε το Calc
Μέσα από το Calc, επιλέξτε μενού Αρχείο -> Άνοιγμα
Στο παράθυρο Άνοιγμα κάντε κλικ στο βελάκι Τύπος Αρχείου -> Παρουσιάσεις

Με αυτό τον τρόπο θα ανοίξουν όλες οι Παρουσιάσεις που είναι αποθηκευμένες στον
κατάλογο τον οποίο βρίσκεστε.
Αυτό ισχύει για όλα τα έγγραφα του OpenOffice.org. Δηλαδή, κάθε φορά ανάλογα με τον
τύπο του αρχείου που θα επιλέξετε, το OpenOffice.org θα ανοίξει την αντίστοιχη
εφαρμογή.
6.1.1.3 Δημιουργία νέας παρουσίασης
Η διαδικασία δημιουργίας μίας νέας παρουσίασης είναι η ίδια είτε έχετε ανοιχτό το
Writer, είτε το Calc.
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Αρχείο -> Δημιουργία -> Παρουσίαση
Με αυτό τον τρόπο τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία της ενότητας 6.1.1.1 που
περιέγραφε πώς να δημιουργήσετε μία παρουσίαση χειροκίνητα.
Δημιουργία παρουσίασης με τη χρήση του αυτόματου πιλότου παρουσίασης
Ο αυτόματος πιλότος παρουσίασης σας καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια ολοκλήρωσης
μίας εργασίας. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες θα
περιγραφούν στην Ενότητα 2.
Μόλις εμφανιστεί ο αυτόματος πιλότος, επιλέξτε Από Πρότυπο

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να ανοίξετε μία υπάρχουσα παρουσίαση ή να επιλέξετε
Κενή Παρουσίαση αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο.
Επιλέξτε την Προεπισκόπηση προκειμένου να δείτε το πρότυπο που επιλέξατε ->
Επόμενο
Επιλογή συσκευής εξόδου
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Επιλέξτε: Οθόνη αν επιθυμείτε να δείτε την παρουσίαση σε έναν υπολογιστή ->
Επόμενο.
Επιλογή αλλαγής
Η αλλαγή αναφέρεται στη μέθοδο κατά την οποία οι διαφάνειες εναλλάσσονται η μία
μετά την άλλη.
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Επιλέξτε ένα Εφέ από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε μία Ταχύτητα από αντίστοιχο μενού -> Επόμενο
Καταχώρηση πληροφοριών για τη διαφάνεια

Εισάγετε λεπτομέρειες για την παρουσίασή σας -> Επόμενο.
Στο τελευταίο βήμα εμφανίζεται η πρώτη σελίδα που θα εμφανιστεί αμέσως στην
Παρουσίασή σας.
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλέξτε Δημιουργία.
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Έτσι θα εμφανιστεί το παράθυρο του Impress όπως φαίνεται παρακάτω.
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Επιλέξτε τον τύπο της πρώτης διαφάνειας
●
●

Το Impress ονομάζει αυτόματα την πρώτη διαφάνεια Διαφάνεια 1.
Από το δεξί πλαίσιο Εργασίες μπορείτε κάνοντας κλικ στις Διατάξεις να επιλέξετε
Κενή Παρουσίαση, για μία εντελώς κενή διαφάνεια.
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Σε αυτό το σημείο είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε την πρώτη σας διαφάνεια. Όταν
τελειώσετε, μπορείτε να εισάγετε νέες διαφάνειες ως εξής:
Εισαγωγή -> Διαφάνεια
6.1.1.4 Αποθήκευση μίας παρουσίασης σε μία τοποθεσία σε έναν οδηγό
Όταν εργάζεστε με το Impress, η φόρμα εργασίας καταχωρείται στη μνήμη RAM.
Πρόκειται για μία προσωρινή μνήμη που χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες
δραστηριότητες και λειτουργίες. Δεδομένου ότι η RAM είναι ευμετάβλητη, όταν κλείνει ο
υπολογιστής, ό,τι υπάρχει αποθηκευμένο στη RAM χάνεται. Προκειμένου να σώσετε
όποιες ενέργειες έχετε κάνει μέχρι στιγμής, πρέπει να μεταφέρετε τα αρχεία από τη RAM
στο σκληρό δίσκο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Αποθήκευση.
Όταν αποθηκεύετε μία παρουσίαση, την ονομάζετε και καθορίζετε το πού θα την
αποθηκεύσετε.
Αποθήκευση μίας υπάρχουσας παρουσίασης
Αν έχετε ανοίξει μία ήδη υπάρχουσα παρουσίαση και έχετε κάνει κάποιες αλλαγές, η
διαδικασία αποθήκευσης είναι πολύ απλή
Επιλέξτε διαδοχικά μενού Αρχείο -> Αποθήκευση.
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Με αυτή την ενέργεια το περιεχόμενο της ήδη αποθηκευμένης παρουσίασης θα αλλάξει
έτσι ώστε να γίνει ακριβώς ίδιο με αυτό της παρουσίασης που εμφανίζεται στον
υπολογιστή σας. Επομένως, η παρουσίαση που είχατε αποθηκεύσει αντικαθίσταται από
τη νέα.
Αν επιλέξετε Αρχείο -> Αποθήκευση σε μία νέα παρουσίαση, το Impress αυτόματα θεωρεί
ότι εννοείτε Αρχείο -> Αποθήκευση ως και ισχύουν τα παρακάτω.
Αποθήκευση μίας νέας παρουσίασης
Όταν δημιουργείτε μία νέα παρουσίαση, δεν υπάρχει παλαιότερη έκδοσή της
αποθηκευμένη στο δίσκο. Προκειμένου να την αποθηκεύσετε στο δίσκο ακολουθείτε τα
εξής βήματα:
Από το μενού Αρχείο -> Αποθήκευση ως, ώστε να εμφανιστεί το αντίστοιχο
παράθυρο.

Εισάγετε το όνομα της παρουσίασής σας στο πλαίσιο Όνομα Αρχείου.
Μεταβείτε στον κατάλογο όπου επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Όλο το
σύστημα των καταλόγων και υποκαταλόγων μπορείτε να το δείτε και να
μεταφερθείτε στον κατάλληλο, από την επιλογή Περιήγηση για άλλους φακέλους
Τέλος κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Προς το παρόν δε θα ασχοληθούμε τις τις υπόλοιπες επιλογές του παραθύρου
Αποθήκευση ως.
6.1.1.5 Αποθήκευση παρουσίασης με άλλο όνομα
Όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια Αρχείο -> Αποθήκευση, τα συγκεκριμένα δεδομένα
που βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αντικαθίστανται από αυτά που
βρίσκονται στην οθόνη σας. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην επιθυμείτε να συμβεί αυτό.
Με άλλα λόγια, μπορεί να επιθυμείτε να κρατήσετε αντίγραφα από διαφορετικές
εκδόσεις του ίδιου αρχείου με διαφορετικά ονόματα.
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Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να θέλετε να αποθηκεύσετε την ίδια παρουσίαση, σε
διαφορετικά μέρη.
Και στις δύο περιπτώσεις επιλέξτε: Αρχείο -> Αποθήκευση ως
Υποθέστε, για παράδειγμα, ότι δημιουργείτε μία παρουσίαση και δεν είστε σίγουροι ποια
έκδοσή της πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά την ονομάζετε
“ετήσια έξοδα”. Ύστερα από κάποιες τροποποιήσεις που κάνατε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση ως, αλλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσετε
το όνομα “ετήσια έξοδα 1”. Αν συνεχίσετε τις τροποποιήσεις, η επόμενη έκδοση θα
ονομαστεί “ετήσια έξοδα 2” κ.ο.κ.
6.1.1.6 Αποθήκευση - εξαγωγή παρουσίασης σε αρχείο διαφορετικού τύπου: μορφή
εμπλουτισμένου κειμένου (rich text format), πρότυπο (template), μορφή εικόνας
κ.α.
Τύποι αρχείου
Υπάρχουν διάφορα πακέτα παρουσιάσεων. Μία πολύ σημαντική παράμετρος του να
εργάζεται κανείς με την τεχνολογία της πληροφορίας είναι η δυνατότητα εναλλαγής
εγγράφων σε διαφορετικά συστήματα.
Κάθε εφαρμογή έχει το δικό της τρόπο να αποθηκεύει τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική
μορφή. Με άλλα λόγια κάθε εφαρμογή έχει το δικό της τύπο. Για παράδειγμα, το
Microsoft PowerPoint αποθηκεύει τα δεδομένα σε διαφορετική μορφή από αυτή του
OpenOffice.org Impress.
Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι καθώς τα λογισμικά
βελτιώνονται, η μορφή των αρχείων θα αλλάζει προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές
τις βελτιώσεις. Επίσης, ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει ένα
έγγραφο σε τέτοια μορφή ώστε να είναι συμβατή και με παλαιότερη έκδοση της
εφαρμογής.
Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες μορφές που δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά σε μία
εφαρμογή, αλλά έχουν σχεδιαστεί έτσι από τη βιομηχανία της τεχνολογίας των
πληροφοριών, ώστε να περιέχει τις βασικές παραμέτρους που προσαρμόζονται σε όλα τα
έγγραφα.
Κάθε μορφή έχει τη δική της επέκταση αρχείου. Κάποιες μορφές είναι γνωστές με το
όνομα της παραμέτρου. Για παράδειγμα, το Impress δημιουργεί αρχεία .odp, ενώ το
Microsoft PowerPoint δημιουργεί αρχεία με τις επεκτάσεις .ppt και .pps. Η μορφή
εμπλουτισμένου κειμένου (rich text format), μία γενική μορφή, χρησιμοποιεί την
επέκταση .rtf.
Οι περιηγητές ιστού μπορούν να διαβάσουν αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε Γλώσσα
Σήμανσης Υπερκειμένου (Hypertext Markup Language) .html.
Εκτός από τη δική του μορφή, το Impress προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης
εγγράφων σε διάφορες μορφές.
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Αποθήκευση αρχείου σε μία συγκεκριμένη μορφή
Αρχείο -> Αποθήκευση ως
Επιλέξτε τον κατάλογο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.
Γράψτε το όνομα το αρχείου σας.
Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου, κάνοντας κλικ στο βελάκι Τύπος Αρχείου ->
Αποθήκευση

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει κάποιους συνηθισμένους τύπους αρχείων.
Τύπος

Επέκταση

Λεπτομέρειες

OOorg2.0 Impress

.odp

Πρόκειται για την κλασσική στην οποία το Impress
αποθηκεύει τα έγγραφά του, για τις εκδόσεις 2.0 και
εξής.

OOorg2.0 Impress
Template

.otp

Πρόκειται για μία μορφή που σχεδιάστηκε για τη
δημιουργία ενός προτύπου (template) ως βάση για
το σχεδιασμό άλλων παρουσιάσεων, για τις εκδόσεις
2.0 και εξής.

OOorg2.0 Impress

.sxi

Πρόκειται για την κλασσική στην οποία το Impress
αποθηκεύει τα έγγραφά του, για τις εκδόσεις 1.0 και
εξής.

OOorg1.0 Impress
Template

.sti

Πρόκειται για μία μορφή που σχεδιάστηκε για τη
δημιουργία ενός προτύπου (template) ως βάση για
το σχεδιασμό άλλων παρουσιάσεων, για τις εκδόσεις
1.0 και εξής.

MS PowerPoint

.ppt

To Impress παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης
εγγράφων στη μορφή του MS PowerPoint.
17

PowerPoint
Template

.pot

Πρόκειται για μία μορφή που σχεδιάστηκε για τη
δημιουργία ενός προτύπου (template) ως βάση για
το σχεδιασμό άλλων παρουσιάσεων.

Αν επιθυμείτε να στείλετε μία παρουσίαση Impress σε κάποιον χρήστη που διαθέτει
Microsoft Office, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την παρουσίαση σε μορφή
PowerPoint.
Εξαγωγή παρουσίασης σε μορφή HTML
Έγγραφα που προορίζονται να διαβαστούν από περιηγητές ιστού όπως ο Mozilla Firefox
και ο Ναυτίλος, πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή HTML. Προκειμένου να το πετύχετε
αυτό κάνετε την εξής διαδικασία:
Από το μενού Αρχείο -> Εξαγωγή.
Εισάγετε όνομα αρχείου.
Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
Κάντε κλικ στο Τύπος Αρχείου -> Έγγραφο HTML.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Εξαγωγή αρχείου σε μορφή .pdf
Η μορφή PDF (Portable Document Format) είναι πολύ σημαντική μορφή. Αν
δημιουργήσετε ένα αρχείο σε μορφή pdf μπορείτε να το στείλετε και σε άλλους
παραλήπτες που μπορούν να το δουν με τον προβολέα εγγράφων Evince, το Adobe
Acrobat Reader κ.α. Ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να το επεξεργαστούν.
Από το μενού Αρχείο -> Εξαγωγή ως PDF.
Εισάγετε όνομα αρχείου.
Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
6.1.1.7 Εναλλαγή ανάμεσα σε ανοιχτές παρουσιάσεις
Ας υποθέσουμε ότι έχετε ανοιχτή στην οθόνη σας μία παρουσίαση. Αν ανοίξετε μία
δεύτερη παρουσίαση, το Ιmpress θα μετακινήσει την πρώτη παρουσίαση πιο πίσω, χωρίς
όμως να την κλείσει. Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σε περίπτωση που ανοίξετε και
τρίτη παρουσίαση. Ενεργή θεωρείται η παρουσίαση που εμφανίζεται πρώτη στην οθόνη
σας και αυτήν επεξεργάζεστε. Για να επεξεργαστείτε κάποια άλλη παρουσίαση, πρέπει
να τη μεταφέρετε πρώτη, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω
Από το μενού Παράθυρο -> επιλέξτε την παρουσίαση στην οποία επιθυμείτε να
μεταφερθείτε.
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Ταυτόχρονα με τις παρουσιάσεις, μπορεί να έχετε ανοίξει και άλλα έγγραφα του
OpenOffice.org. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ανοιχτά εκτός από τις παρουσιάσεις,
έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα. Καθώς εναλλάσσετε τα διάφορα παράθυρα που
περιέχουν τα διαφορετικού τύπου αρχεία, το OpenOffice.org αυτόματα ενεργοποιεί την
κατάλληλη εφαρμογή.
6.1.1.8 Χρήση των διαθέσιμων επιλογών Βοήθειας
Η Βοήθεια του OpenOffice.org περιλαμβάνει ό,τι σχετίζεται με το σύνολο των Εφαρμογών
Γραφείου.
Από το μενού Βοήθεια -> Βοήθεια OpenOffice.org.
Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχόμενα
Με αυτό τον τρόπο μπαίνετε στη Βοήθεια ολόκληρου του OpenOffice.org και όχι μόνο του
Impress.

Κάθε βιβλίο στο αριστερό πλαίσιο αντιπροσωπεύει μία σημαντική κατηγορία. Κάνοντας
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διπλό κλικ πάνω σε κάθε βιβλίο, ανοίγουν τα περιεχόμενα του. Το ίδιο μπορείτε να
κάνετε και στις διάφορες υποενότητες, ώστε να εμφανίζονται κάθε φορά τα επιμέρους
περιεχόμενα. Η δεξιά πλευρά του παραθύρου περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του
κάθε θέματος.
Ευρετήριο
Η καρτέλα Περιεχόμενα έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία με τα περιεχόμενα ενός
βιβλίου. Οργανώνει διάφορα λήμματα ανάλογα με το περιεχόμενο.
Η επιλογή Ευρετήριο, επίσης λειτουργεί όπως το ευρετήριο ενός βιβλίου. Αποτελεί
δηλαδή, μία αλφαβητική λίστα των θεμάτων που περιέχονται.
Επιλέξτε την καρτέλα Ευρετήριο.
Πληκτρολογήστε έναν όρο που σας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο Όρος Αναζήτησης,
για παράδειγμα τη λέξη “template”.
Το OpenOffice.org θα προσπαθήσει να μαντέψει για τί ακριβώς ψάχνετε. Καθώς
πληκτρολογείτε τον όρο, θα αλλάζει σταδιακά και η αλφαβητική λίστα των θεμάτων. Οι
εγγραφές χωρίζονται σε επικεφαλίδες και στα αντίστοιχα θέματα. Οι επικεφαλίδες
στοιχίζονται λίγο πιο αριστερά στο παράθυρο της Βοήθειας, ενώ τα θέματα έχουν μία
μικρή εσοχή.
Κάντε διπλό κλικ σε μία εγγραφή.

Στο δεξί πλαίσιο του παραθύρου βρίσκονται οι πληροφορίες για το θέμα που έχετε
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επιλέξει. Εκτός από τις σχετικές λεπτομέρειες, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι
υπερσύνδεσμοι με μπλε χρώμα, οι οποίοι αποτελούν αναφορές σε θέματα που
σχετίζονται με αυτό που έχετε επιλέξει. Για να μεταβείτε σε μία από τις αυτές εγγραφές,
κάντε διπλό κλικ στον υπερσύνδεσμο.
Αναζήτηση (δε λειτουργεί κανονικά, η εικ. είναι από writer)
Το OpenOffice.org διαθέτει και μία εναλλακτική μέθοδο έρευνας. Παρόλο που και τα
Περιεχόμενα και το Ευρετήριο συγκεντρώνουν αλφαβητικά τα διάφορα θέματα, η
Αναζήτηση σας επιτρέπει να ψάξετε μέσα στο κείμενο των λημμάτων για θέματα
χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά.
Ας υποθέσουμε ότι δε βρήκατε επαρκή την περιγραφή του όρου “hyperlink” κάνοντας
έρευνα στα περιεχόμενα ή στο ευρετήριο και επιθυμείτε να βρείτε όλα τα θέματα μέσα
στο OpenOffice.org που έχουν κάποια παραπομπή σε αυτόν τον όρο.
Επιλέξτε την καρτέλα Αναζήτηση.
Πληκτρολογήστε τον όρο hyperlink στο πλαίσιο Όρος Αναζήτησης.
Κάντε κλικ στην Αναζήτηση.
Έτσι εμφανίζεται αυτόματα μία λίστα εγγραφών που περιέχουν τον όρο hyperlink.
Κάντε διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή που επιθυμείτε να διαβάσετε.

Ο όρος που αναζητήσατε είναι υπογραμμισμένος με έντονο χρώμα όπου εμφανίζεται.
Εκτύπωση της Βοήθειας
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●

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εκτύπωσης που βρίσκεται πάνω από το δεξί πλαίσιο
του παραθύρου της Βοήθειας.

Δημιουργία σελιδοδεικτών
Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, μερικές φορές διπλώνετε τη γωνία μίας σελίδας για να
θυμάστε σε ποια σελίδα διαβάσατε κάτι σημαντικό. Ο σελιδοδείκτης της Βοήθειας κάνει
την ίδια δουλειά σε ηλεκτρονική μορφή.Αφού εντοπίσετε μια ενδιαφέρουσα σελίδα
Κάντε κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας σελιδοδείκτη προκειμένου να δηλώσετε μία
εγγραφή.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εγγραφή σας στο πλαίσιο Προσθήκη στους
σελιδοδείκτες -> ΟΚ
Χρήση σελιδοδεικτών
Κάντε κλικ στην καρτέλα Σελιδοδείκτες.
Θα εμφανιστεί μία λίστα με τους σελιδοδείκτες που έχετε δημιουργήσει
Με διπλό κλικ σε μία από τις εγγραφές μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες της
καταχώρησης.
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6.1.1.9 Κλείσιμο μιας παρουσίασης
Παρόλο που έχετε τη δυνατότητα να έχετε πολλές παρουσιάσεις και έγγραφα ανοιχτά
ταυτόχρονα, δεν ενδείκνυται να έχετε ανοιχτά έγγραφα που δεν χρησιμοποιείτε, καθώς
καταναλώνουν και αυτά μέρος της ενέργειας του συστήματος και μπορεί να καθυστερούν
τον υπολογιστή. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι αν έχετε πολλά έγγραφα
ανοιχτά, μπορεί να μπερδευτείτε. Αυτή η κατάσταση είναι παρόμοια με το να εργάζεστε
σε ένα γραφείο γεμάτο από διάφορα πράγματα και όταν τελειώνετε να μην τα
τακτοποιήσετε.
●

Προκειμένου να κλείσετε ένα έγγραφο επιλέξτε από το μενού Αρχείο -> Κλείσιμο.

Αν η έκδοση στην οποία εργάζεστε είναι η ίδια με αυτή που είναι αποθηκευμένη στον
υπολογιστή, το Impress θα κλείσει αυτόματα το έγγραφο. Αν έχετε επεξεργαστεί το
έγγραφο από την τελευταία φορά που το είχατε αποθηκεύσει, το Impress θα σας ρωτήσει
αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε ή όχι τις αλλαγές που έχετε κάνει πριν το κλείσετε.
6.1.2 Ρυθμίσεις
6.1.2.1 Χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης / εστίασης (zoom)
Πλήρης Οθόνη (Full screen) Δε λειτουργεί, δεν υπάρχει!!!
Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε μία παρουσίαση χωρίς όμως να είναι ορατές οι διάφορες
γραμμές εργαλείων, χρησιμοποιήστε την επιλογή Πλήρης Οθόνη. Με αυτό τον τρόπο, το
έγγραφο θα εμφανιστεί με τη μορφή που θα έχει κατά την εκτύπωση.
23

Απενεργοποιήστε το χάρακα επιλέγοντας: Προβολή -> Χάρακας. Αν επιθυμείτε να
παραμείνει ο χάρακας και στην πλήρη οθόνη, τότε μην κάνετε την παραπάνω
ενέργεια.
Προβολή -> Πλήρης Οθόνη ή εναλλακτικά Shift+Ctrl+J (κρατήστε πατημένα μαζί
Shift+Ctrl και πατήστε J).
Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή:
Επιλέξτε το εικονίδιο της πλήρους οθόνης (που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
υποδεικνύει ότι είστε σε προβολή πλήρους οθόνης, οπότε θα σας επιστρέψει στην
κανονική προβολή) ή εναλλακτικά πατήστε Shift+Ctrl+J.
Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει το χάρακα, επιλέξτε: Προβολή ->
Χάρακας για να τον επανεμφανίσετε
Χρήση της εστίασης
Προκειμένου να ενεργοποιήσετε την εστίαση, επιλέξτε διαδοχικά:
Προβολή -> Εστίαση.
Διαλέξτε μία από τις τιμές που υπάρχουν ή επιλέξτε Προσαρμογή και
πληκτρολογήστε μία τιμή επί % -> ΟΚ.
Κάντε κλικ στην επιλογή Ολόκληρη Σελίδα (entire page) για να εμφανίσετε την
πλήρη μορφή της σελίδας.

6.1.2.2 Εμφάνιση / Απόκρυψη των διαφόρων γραμμών εργαλείων
Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις εργαλειοθήκες, επιλέξτε:
Από το μενού Προβολή -> Γραμμές Εργαλείων
Θα εμφανιστεί μία λίστα με διάφορες εργαλειοθήκες. Οι εργαλειοθήκες που είναι
τσεκαρισμένες είναι αυτές που εμφανίζονται. Κάθε μία από τις επιλογές σε αυτή τη λίστα
λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Για να εμφανίσετε μία απενεργοποιημένη εργαλειοθήκη ή το αντίστροφο, κάντε
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κλικ στην κατάλληλη επιλογή.
Όταν λέμε ότι μία επιλογή λειτουργεί ως διακόπτης εννοούμε ότι διατηρεί την
κατάσταση μίας εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης,
ακολουθώντας μπορείτε να την αποκρύψετε επιλέγοντας διαδοχικά: Προβολή ->
Γραμμές Εργαλείων -> Γραμμή Κατάστασης. Αντίθετα, αν δεν εμφανίζεται, με την ίδια
διαδικασία θα την εμφανίσετε.
6.1.2.3 Μετατροπές σε βασικές επιλογές/ προτιμήσεις της εφαρμογής: όνομα
χρήστη, βασικός κατάλογος/ φάκελος για άνοιγμα - αποθήκευση παρουσιάσεων
Όταν ανοίγετε το OpenOffice.org το σύστημα από μόνο του κάνει αυτόματα κάποιες
υποθέσεις για το ποιος δημιουργεί τα έγγραφα, για το που επιθυμεί να τα αποθηκεύσει,
ποια γλώσσα γραφής χρησιμοποιεί. Όλα τα παραπάνω είναι δεδομένα εξ ορισμού.
Οι βασικές επιλογές ορίζονται από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές.
Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Δεδομένου ότι το
OpenOffice.org είναι μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εφαρμογή, πολλές από τις επιλογές
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα προγράμματα που περιέχει, ενώ υπάρχουν και
μερικές πιο ειδικές. Κάθε εφαρμογή και ο τομέας στον οποίο ανήκει είναι ξεκάθαρα από
το όνομα που χρησιμοποιείται.
Προσωπικά Δεδομένα
Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο στο Impress, το πρόγραμμα αυτόματα αποθηκεύει το
όνομα του δημιουργού, καθώς και άλλες σχετιζόμενες λεπτομέρειες. Προκειμένου να
καταχωρήσετε εξ αρχής το όνομα του δημιουργού εργαστείτε ως εξής:
Από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές.
Κάντε κλικ στο σύμβολο + που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή OpenOffice.org
για να εμφανίσετε τα περιεχόμενά της.
Κάντε κλικ στα Προσωπικά Δεδομένα.
Συμπληρώστε όποιες άλλες επιλογές επιθυμείτε -> ΟΚ
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Διαδρομές Αρχείου
Όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε ένα αρχείο, το Impress θα χρησιμοποιήσει τη διαδρομή που
έχετε ορίσει στις Επιλογές ως προεπιλεγμένη. Θα είναι είναι η πρώτη επιλογή που θα
εμφανίζεται όταν ανοίξετε τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως.
Για να ορίσετε τις διαδρομές αρχείου ακολουθείτε τα εξής βήματα:
Από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές.
Κάντε κλικ στο σύμβολο + που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή OpenOffice.org.
για να εμφανίσετε τα περιεχόμενά της.
Επιλέξτε Διαδρομές.
Με αυτό τον τρόπο θα εμφανιστούν οι εξ ορισμού διαδρομές που θα χρησιμοποιήσει το
Impress για διάφορους τύπους αρχείων.
Από αυτό το σημείο κάντε διπλό κλικ στα Έγγραφά μου.
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Στο παράθυρο Επιλογή διαδρομής που θα ανοίξει επιλέξτε τον κατάλογο/φάκελο
που επιθυμείτε -> επιλέξτε Εντάξει για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και να
κλείσει το παράθυρο.

Στο παράθυρο Επιλογές πατήστε το + που βρίσκεται δίπλα στο OpenOffice.org Impress
για να εμφανίσετε τα περιεχόμενά του και επιλέξτε Γενικά.
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Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την επιλογή Εκκίνηση με Αυτόματο Πιλότο όταν ξεκινάει το Impress.
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ICDL Ενότητα 6

Παρουσιάσεις με τη χρήση
OpenOffice.org Impress

2η ενότητα: Δημιουργία μιας Παρουσίασης
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6.2.1.1 Κατανόηση των διαφορετικών μορφών προβολής μίας παρουσίασης
Το Impress διαθέτει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δείτε μία παρουσίαση
Προβολή διαφανειών
Η κανονική προβολή είναι ο συνηθέστερος τρόπος όταν εργάζεστε σε μία διαφάνεια.
Ανάλογα με το βαθμό εστίασης που χρησιμοποιείτε, στην οθόνη θα εμφανίζεται είτε
ολόκληρη η διαφάνεια είτε μέρος αυτής, όπως θα φαινόταν αν βλέπατε την παρουσίαση
πάνω σε μία ειδική οθόνη παρουσιάσεων.
Οι δύο εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τις διαφάνειες μιας παρουσίασης με
διαφορετικό βαθμό εστίασης.
Μενού Προβολή -> Εστίαση -> Ολόκληρη σελίδα (entire page).

Μενού Εργαλεία -> Εστίαση -> Πλάτος σελίδας (page width).

30

Κύρια διαφάνεια
Κύρια είναι η διαφάνεια η οποία περιέχει στοιχεία, τα οποία είναι κοινά σε όλες τις
διαφάνειες στην Παρουσίαση.
Με άλλα λόγια λειτουργεί ως το υπόβαθρο πάνω στο οποίο δημιουργούνται οι υπόλοιπες
διαφάνειες.
Για να επεξεργαστείτε την κύρια διαφάνεια, επιλέξτε διαδοχικά:
●

Από το μενού Προβολή -> Κύριο -> Κύρια διαφάνεια.

Προβολή Διαφανειών
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προβολής των διαφανειών:
Κανονικά: είναι η κανονική προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε μία
διαφάνεια.
Ταξινόμηση διαφανειών: σε αυτή την προβολή οι διαφάνειες εμφανίζονται η μία
δίπλα στην άλλη σε μικρογραφίες, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα.
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Διάρθρωση διαφανειών: οι διαφάνειες εμφανίζονται υπό μορφή κειμένου, που
είναι πολύ βολικό όταν θέλετε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά τους. Αυτή η
προβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την προεπισκόπηση, ώστε να
δείτε ποια θα είναι η τελική μορφή της διαφάνειας που επεξεργάζεστε.

Σημειώσεις: σε αυτή την προβολή μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις σε μία
διαφάνεια για μετέπειτα χρήση. Κατά την παρουσίαση των διαφανειών, οι
σημειώσεις δεν θα φαίνονται, αλλά έχετε τη δυνατότητα να τις εκτυπώσετε.
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Σημείωμα: τα σημειώματα αποτελούν την έντυπη μορφή των διαφανειών μιας
παρουσίασης. Σε αυτή την προβολή μπορείτε να δείτε πως θα φαίνονται οι
διαφάνειες αν εκτυπωθούν.
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6.2.1.2 Αλλαγή μεταξύ διαφορετικών μορφών προβολής
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις διαφορετικές μορφές προβολής των διαφανειών, με τη
χρήση του μενού Προβολή.
●

Από το μενού Προβολή -> Κανονικά.

Ομοίως και με τις υπόλοιπες μορφές προβολής:

●
●
●
●

Προβολή
Προβολή
Προβολή
Προβολή

-> Διάρθρωση
-> Ταξινόμηση διαφάνειας
-> Σελίδα σημειώσεων
-> Σελίδα σημειώματος

6.2.2 Διαφάνειες
Ο μόνος τρόπος να εξοικειωθείτε με τη δημιουργία παρουσιάσεων, είναι μέσα από
πρακτική εξάσκηση. Οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν πώς να φέρετε εις
πέρας διάφορες λειτουργίες.
6.2.2.1 Προσθήκη νέας διαφάνειας με μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως: διαφάνεια
τίτλου, τίτλος-διάγραμμα, πίνακας, λίστα με κουκκίδες
Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάτε με μία κενή παρουσίαση. Για να δημιουργήσετε την πρώτη
διαφάνεια:
Εισαγωγή -> Διαφάνεια (Αν ξεκινήσετε με τον αυτόματο πιλότο σχεδίασης, η
πρώτη διαφάνεια δημιουργείται αυτόματα. Οπότε τη διαδικασία την κάνετε για την
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επόμενη κατά σειρά διαφάνεια).
Αυτή θα είναι η πρώτη διαφάνεια, η διαφάνεια του Τίτλου.
Επιλέξτε από το δεξί πλαίσιο Εργασίες, τις Διατάξεις -> Διαφάνεια Τίτλου -> ΟΚ.
Αμέσως η διαφάνεια σας θα πάρει τη μορφή που φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Προς το
παρόν θα εργαστείτε με τις προκαθορισμένες μορφές διάταξης που υπάρχουν.

Η διαφάνεια τίτλου περιλαμβάνει δύο τμήματα. Ένα για τον τίτλο και ένα επιπλέον για το
κείμενο. Αν κάνετε κλικ μέσα στα πλαίσια, το μήνυμα που υπάρχει μέσα θα εξαφανιστεί
και μπορείτε να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση.
Δημιουργήστε μία διαφάνεια παρόμοια με αυτή που ακολουθεί
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Από το μενού Αρχείο -> Αποθήκευση ως.
Επιλέξτε έναν κατάλογο, ονομάστε Ανδρομέδα την παρουσίασή σας -> επιλέξτε
Αποθήκευση.
Από το μενού Εισαγωγή -> Διαφάνεια.
Επιλέξτε τη διάταξη Τίτλου, Κειμένου.
Δώστε τον τίτλο Δραστηριότητες στη νέα διαφάνεια.
Ολοκληρώστε τη διαφάνεια όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εισαγωγή -> Διαφάνεια
Επιλέξτε τη διάταξη Τίτλος, Υπολογιστικό Φύλλο.
Εισάγετε τον τίτλο Τιμές Εισόδου.
Αυτή η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε πίνακες σε μία
διαφάνεια:
Διπλό κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστικού φύλλου μέσα στη διαφάνεια. Με αυτό
τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί το υπολογιστικό φύλλο.
Ολοκληρώστε τη διαφάνεια όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
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Αν κάνετε κλικ έξω από το υπολογιστικό φύλλο, αυτό θα εμφανιστεί στη
διαφάνεια ως πίνακας.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
Ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να προσθέσετε μία διαφάνεια μετά τη δεύτερη διαφάνεια
(χαρακτηριστικά). Από την πλευρική στήλη εμφάνισης των διαφανειών που έχετε
δημιουργήσει, κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη διαφάνεια ώστε να την ενεργοποιήσετε και
στη συνέχεια ακολουθείστε τη γνωστή πλέον διαδικασία: Εισαγωγή -> Διαφάνεια
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Εισαγωγή εικόνας από τον υπολογιστή σας
Επιλέξτε τη διάταξη Τίτλος, κείμενο, clipart και δώστε της τον τίτλο Τηλεσκόπιο.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του clipart πάνω στη διαφάνεια. Αυτόματα θα
ανοίξει το παράθυρο Εισαγωγή εικόνας απ' όπου μπορείτε να εντοπίσετε το
γραφικό που θέλετε.
Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Προεπισκόπηση τσεκάροντάς την,
προκειμένου να μπορείτε να βλέπετε τις εικόνες καθώς περιηγήστε στους καταλόγους
σας.
Αφού επιλέξετε το γραφικό σας -> Άνοιγμα.
Ολοκληρώστε τη διαφάνεια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Εισαγωγή εικόνας από τη Συλλογή (Clipart)
Μπορείτε σε μία διαφάνεια να εισάγετε εικόνα από τη Συλλογή του OpenOffice.org
επιλέγοντας διαδοχικά:
●

το εικονίδιο Συλλογή από τη γραμμή Σχέδιο.

Έτσι θ' ανοίξει πάνω από την περιοχή εργασίας το παράθυρο της συλλογής.
●
●

Περιηγηθείτε στα περιεχόμενά της κι εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εισάγετε.
Επιλέξτε την και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σύρετε
την εικόνα στη διαφάνειά σας. Από τα πράσινα τετραγωνάκια περιμετρικά της
εικόνας μπορείτε να αυξομειώσετε το μέγεθός της.
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Αν πίσω από το γραφικό εμφανίζεται το πλαίσιο με την ένδειξη “Κάντε διπλό κλικ για την
προσθήκη γραφικού” κάντε κλικ επάνω του, ώστε να το ενεργοποιήσετε και πατήστε
Delete για να το διαγράψετε.
Τη Συλλογή μπορείτε να την κλείσετε επιλέγοντας ξανά το εικονίδιό της πάνω στη
γραμμή Σχέδιο, είτε να την αποκρύψετε κάνοντας κλικ που βρίσκεται στο πλαίσιο του
παραθύρου. Από το ίδιο σημείο μπορείτε έπειτα να την επανεμφανίσετε.
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Εξ ορισμού, η περιοχή στην οποία θα εισάγετε το κείμενο έχει τη μορφή κουκίδων.
Αν δεν θέλετε να έχει τέτοια μορφή το κείμενο αλλά κανονική στοίχιση, μπορείτε να
τις απενεργοποιήσετε, ορίζοντας όμως και τις εσοχές στο 0.
●
●

Επιλέξτε από το μενού Μορφή -> Παράγραφος (σα να εργάζεστε στο Writer).
Αρχείο -> Αποθήκευση

Τώρα προσθέστε μία ακόμα διαφάνεια στην κανονική σειρά
Εισαγωγή -> Διαφάνεια
Επιλέξτε τη διάταξη Τίτλος, Διάγραμμα και δώστε τον τίτλο Διάγραμμα Τιμών
Εισόδου.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του διαγράμματος. Θα εμφανιστεί ένα έτοιμο
διάγραμμα. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο διάγραμμα και επιλέξτε Δεδομένα
Διαγράμματος.
Έτσι θα ανοίξει αυτόματα ένα μικρό φύλλο εργασίας.

42

Θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη και να κάνετε
και διάφορες άλλες προσαρμογές (πρόσθεση κελιών, γραμμών, κλπ) για να το
ολοκληρώσετε όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο τελευταίο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη που θα
στείλει τα δεδομένα στο διάγραμμα και θα το ενημερώσει
Η τελική μορφή του διαγράμματος θα πρέπει να είναι η εξής:

Αρχείο -> Αποθήκευση
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Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται έτσι το διάγραμμά σας, ελέγξτε αν είναι σωστά
δηλωμένοι οι άξονες, ως εξής:
●
●

●

Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα -> Αυτόματη μορφοποίηση.
Έτσι θα ανοίξει το παράθυρο ΑυτοΜορφή.

Ελέγξετε και διορθώστε τις επιλογές σας, επιλέγοντας κάθε φορά το πλήκτρο
Επόμενο.
● Στο τέλος επιλέξτε Δημιουργία.
Δημιουργήστε μερικές διαφάνειες ακόμα για να εξοικειωθείτε με την εφαρμογή.
Πειραματιστείτε με διαφορετικές διατάξεις και περιεχόμενο. Χρησιμοποιείστε τις
διαφορετικές προβολές που υπάρχουν κατά την εργασία σας.

6.2.2.2 Αλλαγή στη διάταξη των διαφανειών που έχετε ήδη δημιουργήσει
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη διάταξη μιας διαφάνειας
Επιλέγετε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη επιθυμείτε να αλλάξετε. Για
παράδειγμα τη διαφάνεια Χαρακτηριστικά.
Από το δεξί πλαίσιο Εργασίες -> Διατάξεις.
Επιλέξτε από τις διατάξεις που διαθέτει η εφαρμογή την εξής: Τίτλος, 2 κείμενα.
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Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αλλάζετε τη διάταξη μίας διαφάνειας γιατί μπορεί
να χάσετε κάποια από τα δεδομένα. Εκτός του ότι θα αλλάξει εντελώς το στυλ της
διαφάνειας. Μπορείτε όμως να αναιρέσετε την ενέργειά σας είτε με Επεξεργασία ->
Αναίρεση, είτε με Ctrl+Z, ή από το αντίστοιχο εικονίδιο στη γραμμή Προεπιλογή.
6.2.2.3 Αλλαγή χρώματος φόντου είτε σε μία συγκεκριμένη διαφάνεια, είτε σε όλες
τις διαφάνειες
Το φόντο που εξ ορισμού υπάρχει στις διαφάνειες είναι άσπρο. Για να το αλλάξετε
ακολουθείστε την εξής διαδικασία:
Από το μενού Μορφή -> Σελίδα.
Επιλέξτε την καρτέλα Φόντο.
Από το αναπτυσσόμενο μενού Γέμισμα -> Χρώμα.
Επιλέξτε το χρώμα από την παλέτα χρωμάτων που εμφανίζεται.
Η εφαρμογή θα σας ρωτήσει αυτόματα αν επιθυμείτε να αλλάξετε το φόντο σε
όλες τις διαφάνειες. Αν απαντήσετε ΟΧΙ, το φόντο θα αλλάξει μόνο στη
συγκεκριμένη διαφάνεια.
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Εκτός από το χρώμα μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να αλλάξετε και τη διαβάθμιση
χρώματος, τη σκίαση και το bitmap όπως φαίνεται από τις εικόνες που ακολουθούν:

6.2.3 Χρήση των επιλογών σχεδίασης
Υπάρχουν προκαθορισμένες επιλογές σχεδίασης για να δημιουργήσετε μία παρουσίαση.
Προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε, πρέπει να ξεκινήσετε τον αυτόματο πιλότο.
Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε για να δημιουργήσετε μία παρουσίαση από την
αρχή, είτε για να τροποποιήσετε μία υπάρχουσα παρουσίαση.
6.2.3.1 Εφαρμογή μίας επιλογής σχεδίασης σε μία παρουσίαση
Από το μενού Αρχείο -> Αυτόματοι Πιλότοι -> Παρουσίαση.
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Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του αυτόματου πιλότου σχεδίασης.
Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε από την αρχή μία παρουσίαση, θα επιλέξετε Κενή
Παρουσίαση και θα συνεχίσετε ανάλογα.
Σε αυτή την περίπτωση που εξετάζουμε όμως, θα χρησιμοποιήσετε κάποια από τις
υπάρχουσες μορφές σχεδίασης.
Έτσι στο 1ο βήμα του Αυτόματου πιλότου επιλέξτε:

Από πρότυπο
Introducing a new product -> Επόμενο
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Ως συσκευή εξόδου επιλέξτε την οθόνη.
Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Φόντα Παρουσιάσεων και στη συνέχεια
ένα σχέδιο για τη διαφάνεια -> Επόμενο

Επιλέξτε ένα εφέ εναλλαγής των διαφανειών και μία αντίστοιχη ταχύτητα.
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το αν θα μεταφέρεστε στην επόμενη διαφάνεια
χειροκίνητα ή αν η μετάβαση θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Αυτό το καθορίζετε
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από την επιλογή Τύπος Παρουσίασης. Αν επιλέξετε Αυτόματα, μπορείτε συγχρόνως να
καθορίσετε τη Διάρκεια παρουσίασης (στάσης) της κάθε διαφάνειας.
Επιλέξτε ένα Τύπο Παρουσίασης (προεπιλογή ή αυτόματα) -> Επόμενο.

Σε αυτό το παράθυρο συμπληρώστε τις επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την
παρουσίαση -> Επόμενο.
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Το πρότυπο σχεδίασης που επιλέξατε εμφανίζει ένα σύνολο σελίδων.
Κρατήστε αυτές που χρειάζεστε και διαγράψτε τις υπόλοιπες -> Δημιουργία.
Έχετε ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία, οπότε θα δημιουργηθεί η παρουσίαση
που επιλέξατε.

Κάθε διαφάνεια έχει μία ορισμένη διάταξη. Αυτό που πρέπει να κάνετε στη
συνέχεια είναι να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες σε κάθε σελίδα, όπως ακριβώς
κάνατε και όταν δημιουργήσατε την προηγούμενη παρουσίαση στην οποία
επιλέγατε τις διαφάνειες μία μία.
Κατά τη διάρκεια δημιουργίας μίας παρουσίασης με τη χρήση του αυτόματου
πιλότου σχεδίασης, μπορείτε να επιλέξετε Δημιουργία σε οποιοδήποτε στάδιο. Το
Impress θα φροντίσει να εισάγει τις προεπιλεγμένες παραμέτρους στη συνέχεια. Οι
επιλογές που καθορίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της χρήσης του αυτόματου πιλότου
γίνονται αυτόματα οι προκαθορισμένες παράμετροι του Αυτόματου Πιλότου.
6.2.3.2 Εναλλαγή μεταξύ διαθέσιμων προτύπων σχεδίασης
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Ενώ εργάζεστε σε μία παρουσίαση, αν θελήσετε να αλλάξετε το φόντο στις διαφάνειες,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο σχεδίασης από κάποια άλλη παρουσίαση.
Για να γίνει κατανοητό, θα αλλάξουμε το πρότυπο σχεδίασης μίας διαφάνειας από το
παράδειγμα της Ανδρομέδας με το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε στην παρουσίαση New
Product.
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Ενεργοποιήστε τη δεύτερη διαφάνεια Χαρακτηριστικά.
Μορφή -> Πρότυπο Διαφάνειας.
Στο νέο παράθυρο επιλέξτε Φόρτωση.
Από το νέο παράθυρο Φόρτωση προτύπου διαφάνειας επιλέξτε από τις
Κατηγορίες -> Παρουσιάσεις.
Από τη διπλανή στήλη Πρότυπα, επιλέξτε Introducing a new product -> ΟΚ στο
παράθυρο Φόρτωση προτύπου διαφάνειας.
Έπειτα κλικ στο ΟΚ στο παράθυρο Πρότυπο διαφάνειας.

Οι δύο επόμενες εικόνες δείχνουν τη μορφή της διαφάνειας πριν και μετά την αλλαγή του
προτύπου σχεδίασης.
Να θυμάστε ότι θα πρέπει να είστε στην προβολή Κανονικά (μενού Προβολή ->
Κανονικά) προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επίσης, θα πρέπει
να έχετε κατά νου ότι με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αλλάξετε μόνο μία διαφάνεια
κάθε φορά.
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Αν το αποτέλεσμα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επαναφέρετε το προηγούμενο
πρότυπο σχεδίασης ως εξής:
Επεξεργασία -> Αναίρεση: Εφαρμογή Διάταξης Παρουσίασης ή εναλλακτικά
Alt+Backspace
6.2.4 Κύρια Διαφάνεια
Η κύρια διαφάνεια είναι μία διαφάνεια που περιλαμβάνει στοιχεία που είναι κοινά σε
όλες τις διαφάνειες. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε ένα γραφικό ή ένα πλαίσιο
στην κύρια διαφάνεια. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε ένα φόντο που θα είναι κοινό
για όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
6.2.4.1 Εισαγωγή και μετακίνηση εικόνας, γραφικού και σχεδίου σε μία κύρια
διαφάνεια
Εισαγωγή γραφικού
Για να εισάγετε γραφικό και φόντο στην κύρια διαφάνεια της παρουσίασης Ανδρομέδα,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα
Από το μενού Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια
Όπως και με τις απλές διαφάνειες, μπορείτε να δείτε την κύρια διαφάνεια σε όλες
τις προβολές: κανονική, σημειώσεις, διάρθρωση, κλπ.
Εισαγωγή -> Εικόνα -> Από Αρχείο
Εντοπίστε και επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα -> Άνοιγμα για να εισαχθεί.
Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο μέγεθος και τοποθετήστε το στην πάνω δεξιά
γωνία της κύριας διαφάνειας.
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Προβολή -> Κανονικά.
Αν μετακινηθείτε στις διαφάνειες θα διαπιστώσετε ότι όλες περιέχουν το γραφικό
που έχετε εισάγει στην κύρια διαφάνεια.

Διαγραφή γραφικού από την κύρια διαφάνεια
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Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Κάντε κλικ στο γραφικό και πατήστε Delete.
Προβολή->Κανονικά για να επανέλθετε.
Θα διαπιστώσετε ότι η εικόνα έχει διαγραφεί από όλες τις διαφάνειες
Χρήση της γραμμής εργαλείων Σχέδιο
Η γραμμή Σχέδιο περιλαμβάνει διάφορα εικονίδια, σχετικά με το σχεδιασμό εικόνων και
αντικειμένων πάνω στις διαφάνειες. Το ακόλουθο εισαγωγικό σημείωμα προέρχεται από
τη Βοήθεια του OpenOffice.org.
Η γραμμή εργαλείων Σχέδιο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια εργασίας
περιλαμβάνει συνηθισμένα εργαλεία επεξεργασίας. Τα εργαλεία που ενέχουν πολλαπλές
επιλογές έχουν δίπλα τους ένα διακριτικό τρίγωνο. Το παρατεταμένο κλικ στο τρίγωνο
ανοίγει ένα το επιλογών.
Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο εργαλείο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για διάφορες
εργασίες. Αφού ολοκληρώσετε μια εργασία, κάνετε ένα απλό κλικ στο εργαλείο και αυτό
επανέρχεται στο μενού πριν ξεκινήσετε την εργασία.
Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια στην οποία εργάζεστε, κάντε κλικ στο
εικονίδιο επιλογής που βρίσκεται στη γραμμή Σχέδιο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
αντικείμενο.
Για να επιλέξετε παραπάνω από ένα αντικείμενα κρατήστε πατημένο το Shift καθώς
κάνετε κλικ πάνω στο καθένα.
Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο κάντε διπλό κλικ πάνω στο
αντικείμενο και πληκτρολογήστε ή εισάγετε το κείμενο.
Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει όλα τα εικονίδια της βασικής γραμμής εργαλείων, μαζί με
μία σύντομη περιγραφή.
Επιλογή: Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο έγγραφο (ή στην
προκειμένη περίπτωση στη διαφάνεια) που εργάζεστε.
Γραμμές: Επιλέγοντας αυτό το εργαλείο μπορείτε να εισάγετε ίσιες γραμμές
στη διαφάνεια.
Βέλη: Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου μπορείτε να εισάγετε γραμμές με
βέλη στη διαφάνεια.
Ορθογώνιο: Σας επιτρέπει να εισάγετε ορθογώνια στη διαφάνεια.
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Έλλειψη: Σας επιτρέπει να εισάγετε ελλείψεις και κύκλους στη διαφάνεια.

Κείμενο: Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε οποιοδήποτε
σημείο στη διαφάνεια.
Καμπύλη: Το μενού επιλογών που ανοίγει, περιλαμβάνει εικονίδια για να
σχεδιάσετε ακαθόριστες γραμμές.
Σύνδεση: Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου μπορείτε να προσθέσετε
συνδέσεις στα αντικείμενα της διαφάνειας. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που
συνδέει αντικείμενα και παραμένει προσκολλημένη στα αντικείμενα ακόμα και
όταν αυτά μετακινούνται.
Αντικείμενο 3Δ: Σας επιτρέπει να εισάγετε αντικείμενα 3Δ στη διαφάνεια. [Σε
περίπτωση που το εργαλείο αυτό δεν υπάρχει στη γραμμή Σχέδιο εξ ορισμού,
μπορείτε να το εμφανίσετε κάνοντας κλικ στο βελάκι τέρμα δεξιά της γραμμής
Σχέδιο -> από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Ορατά κουμπιά -> κάντε κλικ
στο Αντικείμενα 3Δ].
Βασικά σχήματα: Χρησιμοποιώντας τα βασικά σχήματα μπορείτε να εισάγετε
γραφικά στην παρουσίασή σας.
Σχήματα συμβόλων: Χρησιμοποιώντας τα σχήματα συμβόλων μπορείτε να
εισάγετε γραφικά στην παρουσίασή σας.
Βέλη μπλοκ: Χρησιμοποιώντας τα βέλη μπλοκ μπορείτε να εισάγετε γραφικά
τύπου βέλους στην παρουσίασή σας.
Διαγράμματα ροής: Εισάγει διάγραμμα στη διαφάνεια.

Υπομνήματα: Με αυτό μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Αστέρια: Εισάγει γραφικά στην παρουσίασή σας.

Σημεία: Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε σημεία στο σχέδιό σας.
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Σημεία προσκόλλησης: Σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα σημεία
προσκόλλησης του σχεδίου σας.
Συλλογή Fontwork: Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να εισάγετε γραφικό
κείμενο στη διαφάνεια.
Από Αρχείο: Εισάγει εικόνες στο τρέχον έγγραφο.

Περιστροφή: Με αυτό το εργαλείο περιστρέφετε το αντικείμενο που θέλετε.

Στοίχιση: Σας επιτρέπει να στοιχίσετε το επιλεγμένο αντικείμενο μέσα στη
διαφάνεια και σε σχέση με το κείμενο ή τα άλλα αντικείμενο που υπάρχουν
Τακτοποίηση: Αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου αντικειμένου σε σχέση με τα
υπόλοιπα αντικείμενα που υπάρχουν στη διαφάνεια
Εξώθηση: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την 3η διάσταση στα επιλεγμένα
αντικείμενα.
Αλληλεπίδραση: Εργαλείο με το οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε διάφορα
εφέ.

Εισαγωγή αντικειμένου σχεδίασης στην κύρια διαφάνεια
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Έλλειψη από τη γραμμή Σχέδιο.
Σχεδιάστε μία έλλειψη στην πάνω αριστερή πλευρά της κύριας διαφάνειας.
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Προβολή -> Κανονικά.
Προσέξτε ότι η έλλειψη υπάρχει σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
Διαγραφή αντικειμένου σχεδίασης
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Κάντε κλικ στην έλλειψη.
Πατήστε Delete.
Προβολή -> Κανονικά.
Παρατηρήστε ότι η έλλειψη έχει διαγραφεί από όλες τις διαφάνειες
Εισαγωγή κειμένου στην κύρια διαφάνεια
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Κλικ στο εικονίδιο Κείμενο από τη γραμμή Σχέδιο.
Εισάγετε το πλαίσιο κειμένου στη πάνω αριστερή γωνία της διαφάνειας και
πληκτρολογήστε κείμενο.
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Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου.
Προβολή -> Κανονικά.
Το κείμενο έχει προστεθεί σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
Διαγραφή πλαισίου κειμένου από την κύρια διαφάνεια
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Επιλέξτε όλο το κείμενο που υπάρχει στο πλαίσιο κειμένου πατώντας Ctrl+A ή
Delete.
Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου.
Προβολή -> Κανονικά.
6.2.4.2 Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο συγκεκριμένων διαφανειών ή όλων των
διαφανειών μιας παρουσίασης
Το υποσέλιδο είναι μία περιοχή στο κάτω μέρος της διαφάνειας, όπου μπορείτε να
προσθέσετε κείμενο και εικόνες. Το υποσέλιδο μπορεί να έχει δικό του φόντο και
περίγραμμα. Το υποσέλιδο είναι παρόμοιο με την κεφαλίδα, που βρίσκεται στο πάνω
μέρος της διαφάνειας και μπορείτε και εκεί να προσθέσετε κείμενο και εικόνες.
Προσθήκη κεφαλίδας/υποσέλιδου σε όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης
Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δημιουργούνται με την εισαγωγή πλαισίου κειμένου στο
πάνω ή το κάτω μέρος της διαφάνειας.
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
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Μπορείτε να αφαιρέσετε το προϋπάρχον πεδίο του υποσέλιδου που ενδεχομένως να
εμφανίζονται στην κύρια διαφάνεια, επιλέγοντας και διαγράφοντας τις λέξεις που
βρίσκονται σε <>.
Κλικ στο εικονίδιο Κείμενο από τη γραμμή Σχέδιο.
Εισάγετε το πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της κύριας διαφάνειας, όπως
φαίνεται παρακάτω.

59

Πληκτρολογήστε τη λέξη Ανδρομέδα μέσα στο πλαίσιο κειμένου.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της κεντρικής στοίχισης από τη γραμμή εργαλείων.
Από το μενού Προβολή -> Κανονικά.
Προσέξτε ότι το υποσέλιδο υπάρχει σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης. Με την ίδια
λογική θα μπορούσατε να εισάγετε πληροφορίες στην κεφαλίδα των διαφανειών σας,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο κειμένου στο πάνω μέρος της σελίδας.
Εναλλακτικά για το υποσέλιδο (Νέα παράγραφος)
Αντί να διαγράψετε τα προϋπάρχοντα πεδία του υποσέλιδου, θα μπορούσατε να τα
χρησιμοποιήσετε ως εξής:
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Εισαγωγή -> Αριθμός σελίδας.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και
Υποσέλιδο.
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●

Κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε και στη συνέχεια επιλέξτε Εφαρμογή παντού,
ώστε οι επιλογές σας να εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες (αν επιλέξετε
Εφαρμογή, οι επιλογές σας θα εμφανίζονται μόνο στην πρώτη διαφάνεια).

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εισαγωγή υποσέλιδου σε μία τυχαία διαφάνεια
Προβολή -> Κανονικά.
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Επιλέξτε μία διαφάνεια.
Κάντε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάνατε και παραπάνω για να εισάγετε το
πλαίσιο κειμένου.
Αλλαγή του φόντου ή του χρώματος γεμίσματος του υποσέλιδου
Κάντε κλικ στο υποσέλιδο.
Μορφή -> Επιφάνεια.
Επιλέξτε μία από τις επιλογές που περιλαμβάνει το παράθυρο διαλόγου Επιφάνεια
(χρώματα, διαβαθμίσεις, γραμμοσκιά, σχέδια bitmap) για να καταλήξετε στο
επιθυμητό φόντο -> ΟΚ.

Διαγραφή υποσέλιδου
Ακολουθήστε τη διαδικασία της υποενότητας 6.2.4.1 προκειμένου να διαγράψετε ένα
υποσέλιδο
6.2.4.3 Εισαγωγή αυτόματης αρίθμησης, αυτόματης ενημέρωσης ημερομηνίας, μηενημέρωσης ημερομηνίας στο υποσέλιδο συγκεκριμένων διαφανειών ή όλων των
διαφανειών μίας παρουσίασης
Εισαγωγή αυτόματης αρίθμησης διαφανειών
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Προβολή -> Κύριο -> Κύρια Διαφάνεια.
Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου ως υποσέλιδο στην κύρια διαφάνεια.
Τοποθετήστε τον κέρσορα μέσα στο υποσέλιδο.
Εισαγωγή -> Πεδία -> Αριθμός σελίδας.
Προβολή -> Κανονικά.
Προσέξτε ότι όλες οι διαφάνειες έχουν πλέον αριθμηθεί.
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Εισαγωγή άλλων πληροφοριών στην κύρια διαφάνεια
Η ίδια μέθοδος σας επιτρέπει να εισάγετε και άλλες πληροφορίες στο υποσέλιδο που
δημιουργήσατε στην κύρια διαφάνεια. Για παράδειγμα:
Ημερομηνία (σταθερή)
Ημερομηνία (μεταβλητή)
Ώρα (σταθερή)
Ώρα (μεταβλητή)
Συντάκτης
Όνομα Αρχείου
Η σταθερή ώρα και ημερομηνία θα εισάγουν την ώρα και την ημερομηνία τη δεδομένη
στιγμή που εργάζεστε στη διαφάνεια και δεν θα αλλάξουν. Η μεταβλητή ημερομηνία και
ώρα προσαρμόζονται στην πραγματική ημερομηνία και ώρα.

Παρόλο που εισάγατε την αρίθμηση στο υποσέλιδο της κύριας διαφάνειας, μπορείτε
να ακολουθήσετε την ίδια μέθοδο για να την εισάγετε και σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο μέσα στη διαφάνεια.
Επίσης, με τον ίδια μέθοδο μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες σε μία μόνο διαφάνεια.
Αλλαγή της μορφής που έχει η ημερομηνία
Επιλέξτε την ημερομηνία μέσα στο πλαίσιο κειμένου που την έχετε εισάγει.
Δεξί κλικ για να εμφανιστεί ένα μενού επιλογών.
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Επιλέξτε τη μορφή που επιθυμείτε.
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ICDL Ενότητα 6

Παρουσιάσεις με τη χρήση
OpenOffice.org Impress

3η ενότητα: Κείμενο και γραφικά
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6.3.1 Εισαγωγή, επεξεργασία κειμένου
6.3.1.1 Προσθήκη κειμένου σε μία παρουσίαση σε κανονική προβολή και προβολή
διάρθρωσης
Όταν εργάζεστε σε μία παρουσίαση, δεν μπορείτε να εισάγετε κατευθείαν κείμενο στη
διαφάνεια. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα ένα πλαίσιο κειμένου.
Το πλαίσιο κειμένου είναι ένα “κουτί” που περιέχει το κείμενο. Επομένως, αρχικά θα
πρέπει να εισάγετε ένα πλαίσιο μέσα στη διαφάνεια και στη συνέχεια να προσθέσετε το
κείμενο μέσα σε αυτό.
Το πλαίσιο κειμένου και το κείμενο που περιέχει αποτελούν ένα αντικείμενο, όπως για
παράδειγμα τα γραφικά και μπορείτε να τα σύρετε μαζί σε όποιο σημείο της διαφάνειας
επιθυμείτε ή να τροποποιήσετε το μέγεθός του. Το κείμενο από μόνο του μπορείτε να το
επεξεργαστείτε (γραμματοσειρά, στοίχιση, κλπ) όπως ακριβώς θα κάνατε σε έναν
επεξεργαστή κειμένου.
Εισαγωγή κειμένου σε μία διαφάνεια σε κανονική προβολή
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Εισάγετε μία νέα διαφάνεια μετά τη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Χρησιμοποιήστε την κενή διαφάνεια.
Μια κενή διαφάνεια είναι χρήσιμη γιατί σας επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της δομής
και της σχεδίασης. Όλα τα αντικείμενα (κείμενο, γραφικά) θα τα εισάγετε
χειροκίνητα.
Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στη διαφάνεια αφού την έχετε εισάγει. Κάνετε δεξί
κλικ πάνω στη διαφάνεια στο αριστερό πλαίσιο Διαφάνειες και επιλέξτε
Μετονομασία Σελίδας.
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Όπως παρατηρείτε υπάρχουν και άλλες επιλογές: Νέα διαφάνεια, διαγραφή διαφάνειας,
αλλαγή διαφάνειας, κλπ.
Ονομάστε τη νέα διαφάνεια Υπολογιστές.
Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα στην κενή διαφάνεια με τη διαδικασία
που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τοποθετήστε το όπου εσείς
επιθυμείτε. Πληκτρολογήστε το εξής κείμενο: Ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων
υπολογιστών είναι στη διάθεσή σας προς χρήση.
Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το μέγεθος του πλαισίου κειμένου. Θα
προσαρμοστεί αυτόματα καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο. Μπορείτε να
αυξομειώσετε το μέγεθός του αργότερα, αφού έχετε ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση
του κειμένου.
Για να μετακινήσετε το πλαίσιο κειμένου κάντε κλικ πάνω του και τοποθετήστε το
ποντίκι πάνω σε κάποια από τις πλευρές του, μέχρι να εμφανιστεί χεριού.
Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το πλαίσιο
κειμένου στην κατεύθυνση που επιθυμείτε.
Εισάγετε και προσαρμόστε μερικές εικόνες με υπολογιστές, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη εικόνα.
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εισάγετε μόνο τίτλο στη διαφάνεια, είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο σχεδίασης Μόνο Τίτλος.
Εισαγωγή κειμένου στην προβολή Διάρθρωσης
Εισάγετε μια νέα διαφάνεια μετά τη διαφάνεια Υπολογιστές (κάντε δεξί κλικ στη
διαφάνεια Υπολογιστές στο αριστερό πλαίσιο Διαφάνειες και επιλέξτε Νέα
Διαφάνεια).
Επιλέξτε τη διάταξη Μόνο Τίτλος.
Ονομάστε τη νέα διαφάνεια Βίντεο.
Προβολή -> Διάρθρωση.
Εισάγετε τον τίτλο Βίντεο.
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Επιλέξτε την καρτέλα Διάρθρωση και παρατηρήστε ότι η προηγούμενη διαφάνεια δεν
είχε τίτλο, επομένως η πρώτη γραμμή είναι κενή.
Κάντε κλικ στη λέξη Βίντεο, ώστε να ενεργοποιηθεί ο δρομέας και πατήστε Enter
στο τέλος της λέξης Βίντεο.
Αυτή η ενέργεια εισάγει αυτόματα νέα διαφάνεια.
Πατήστε Backspace για να διαγράψετε τη νέα διαφάνεια
Κάντε κλικ στην προηγούμενη διαφάνεια και πληκτρολογήστε τον τίτλο
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
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Παρόλο που έχετε δημιουργήσει μία κενή διαφάνεια, το Impress θα εισάγει αυτόματα ένα
πλαίσιο κειμένου στη σωστή θέση για να εισάγετε τον τίτλο και το κείμενο που
επιθυμείτε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
Επιστρέψτε στην Κανονική Προβολή επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια που έχετε ονομάσει Βίντεο και εισάγετε κείμενο και
γραφικά όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Αρχείο -> Αποθήκευση
Αρχείο -> Κλείσιμο
6.3.1.2 Επεξεργασία περιεχομένου διαφάνειας, περιεχομένου σελίδων σημειώσεων
με την προσθήκη νέων χαρακτήρων, λέξεων
Επεξεργασία ενός πλαισίου κειμένου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πλαίσια κειμένου αφού έχετε δημιουργήσει τις
διαφάνειες.
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Επιλέξτε τη διαφάνεια Βίντεο.
Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου. Τοποθετήστε το δρομέα μέσα στο πλαίσιο
κειμένου. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο με τον ίδιο τρόπο που θα
το κάνατε σε έναν επεξεργαστή κειμένου (όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το υπάρχον κείμενο και να
πληκτρολογήσετε άλλο.

Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου όταν τελειώσετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
Προσθήκη και Επεξεργασία σημειώσεων
Οι σημειώσεις αναφέρονται στο κείμενο που είναι αποθηκευμένο μαζί με τη διαφάνεια και
την αφορά, αλλά δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
Οι σημειώσεις έχουν διάφορες χρήσεις:
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➢
➢

Μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοηθητικό κείμενο για τον ομιλητή.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταγράψετε παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια
δημιουργίας της παρουσίασης.
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στην πρώτη διαφάνεια.
Από το μενού Προβολή -> Σελίδα σημειώσεων ή επιλέξτε την καρτέλα
Σημειώσεις.
Προσθέστε μερικές σημειώσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Προβολή -> Κανονικά.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

6.3.1.3 Αλλαγή εμφάνισης κειμένου: μέγεθος, τύπος γραμματοσειράς
Το κείμενο που περιέχει μία διαφάνεια μπορεί να τροποποιηθεί με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο όπως ένα κείμενο σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε το
μέγεθος, τη γραμματοσειρά, το χρώμα της γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου, τη
μορφή της γραμματοσειράς (έντονο, πλάγιο, υπογραμμισμένο).
Στην παρουσίαση Ανδρομέδα, η γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Arial,
μέγεθος 40. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που
θελήσετε να αλλάξετε το μέγεθος και το στυλ του φόντου.
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Πηγαίνετε στη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου.
Επιλέξτε όλο το κείμενο.
Αλλάξτε το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς από τις επιλογές που
υπάρχουν στη γραμμή Μορφοποίηση κειμένου, όπως εσείς επιθυμείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
Επαναφέρετε το κείμενο στην αρχική του μορφή.
Επιλέξτε το.
Από το μενού Μορφή -> Χαρακτήρες.
Στο ομώνυμο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά και
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε -> ΟΚ.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
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6.3.1.4 Εφαρμόστε στο κείμενο τα εξής στυλ: έντονο, πλάγιο, υπογραμμισμένο
Όπως στην προηγούμενη ενότητα αλλάξατε το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς,
με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τροποποιήσετε και την εμφάνισή της, επιλέγοντας αν θα
είναι πλάγια, έντονη ή υπογραμμισμένη.
Επιλέξτε το κείμενο.
Επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο από τη γραμμή Μορφοποίησης κειμένου ή
εναλλακτικά χρησιμοποιήστε για έντονη γραμματοσειρά Ctrl+B, για πλάγια Ctrl+I
και για υπογραμμισμένη Ctrl+U.
Αν κάνετε κλικ πάνω σε μία λέξη χωρίς ουσιαστικά να την επιλέξετε και επιλέξετε
κάποιο από τα παραπάνω εικονίδια, τότε αυτόματα θα αλλάξει η μορφή της
συγκεκριμένης λέξης και όχι ολόκληρου του κειμένου στο οποίο περιλαμβάνεται.
6.3.1.5 Αλλαγή θέσης του κειμένου (κανονικά, δείκτης, εκθέτης)
Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του κειμένου ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Μορφή -> Χαρακτήρες.
Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέγετε την καρτέλα Θέση και καθορίζετε αν το
κείμενο θα εμφανίζεται σε κανονική θέση, ως εκθέτης ή ως δείκτης.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
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6.3.1.6 Επιλογή διαφόρων χρωμάτων για το κείμενο
Πηγαίνετε στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης Ανδρομέδα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο χρωμάτων γραμματοσειράς από τη γραμμή Μορφοποίηση
κειμένου.

Επιλέξτε ένα χρώμα.
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της διαφάνειας για να δείτε πώς έχει
διαμορφωθεί πλέον η γραμματοσειρά στο κείμενο που επιλέξατε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

75

Εναλλακτικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σε μία άλλη διαφάνεια
Πηγαίνετε στη διαφάνεια που έχετε ονομάσει Υπολογιστές.
Επιλέξτε το κείμενο.
Μορφή -> Χαρακτήρες.
Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε την καρτέλα Εφέ χαρακτήρων -> Χρώμα
Γραμματοσειράς και επιλέξτε ένα χρώμα -> ΟΚ.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

6.3.1.7 Εφαρμογή σκιάς στο κείμενο
Για να προσθέσετε σκιά στο κείμενο, ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία
Επιλέξτε τον τίτλο Τηλεσκόπιο στη διαφάνεια Υπολογιστές.
Μορφή -> Χαρακτήρες και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ Χαρακτήρων
Τσεκάρετε την επιλογή Σκιά -> ΟΚ.
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6.3.1.8 Στοίχιση κειμένου: αριστερά, δεξιά, κέντρο, πλήρης
Το κείμενο μίας διαφάνειας που βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου μπορείτε να το
στοιχίσετε όπως ακριβώς θα κάνατε αν εργαζόσασταν σε έναν επεξεργαστή κειμένου.
Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο κείμενο και επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο από τα
εικονίδια στοίχισης στη γραμμή αντικειμένων.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα διαφορετικής στοίχισης.
Κεντρική στοίχιση
Ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων
υπολογιστών είναι στη διάθεσή
σας προς χρήση.

Δεξιά στοίχιση
Ένας μεγάλος αριθμός
σύγχρονων υπολογιστών είναι
στη διάθεσή σας προς χρήση.

6.3.1.9 Προσθήκη διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές σε κείμενα με κουκίδες ή
αριθμημένα
Όταν επιλέγετε να προσθέσετε κουκκίδες σε ένα κείμενο, το Impress αυτόματα εισάγει
ένα συγκεκριμένο διάστημα ανάμεσα στις σειρές. Συνήθως είναι 0.50 εκ. Μπορείτε να
αλλάξετε το μέγεθος του διαστήματος ανάμεσα στις σειρές.
Πηγαίνετε στη δεύτερη διαφάνεια με τίτλο Χαρακτηριστικά.
Επιλέξτε τη λίστα με κουκίδες που υπάρχει στο πλαίσιο κειμένου.
Μορφή -> Παράγραφος και επιλέξτε από το αναδυόμενο παράθυρο την καρτέλα
Εσοχές και Αποστάσεις.
Από την επιλογή Απόσταση, ρυθμίστε το διάστημα μεταξύ των σειρών
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χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αυξομείωσης -> ΟΚ.

Το διάστημα μεταξύ των σειρών μπορείτε να το αλλάξετε και αφού τις έχετε ήδη
δημιουργήσει. Η αλλαγή που θα κάνετε θα ισχύσει για όλες τις σειρές που ανήκουν
στο ίδιο σύνολο κουκίδων.
6.3.1.10 Αλλαγή στο στυλ των κουκίδων και της αρίθμησης από το μενού επιλογών
Το Impress διαθέτει διάφορες επιλογές στυλ για τις κουκίδες και την αρίθμηση. Αν
επιθυμείτε κάτι διαφορετικό από το στυλ που χρησιμοποιείται εξ ορισμού, ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα:
Πηγαίνετε στη δεύτερη διαφάνεια με τίτλο Χαρακτηριστικά.
Επιλέξτε το κείμενο με τις κουκκίδες.
Μορφή -> Κουκίδες και Αρίθμηση -> καρτέλα Κουκίδες.
Επιλέξτε το στυλ που επιθυμείτε -> ΟΚ.
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6.3.1.11 Χρήση των επιλογών Αναίρεση, Ακύρωση Αναίρεσης
Όταν εκτελείτε κάποια εντολή σε ένα κείμενο, για παράδειγμα διαγραφή του κειμένου,
έχετε τη δυνατότητα αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, να το ακυρώσετε.
Αυτή η ενέργεια είναι γνωστή ως Αναίρεση. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα, αφού
αναιρέσετε μία ενέργεια, να την επαναφέρετε. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται Ακύρωση
Αναίρεσης. Το Impress κρατάει αυτόματα αρχείο των πρόσφατων αλλαγών που έχετε
κάνει.
Αναίρεση
Αν πατήσετε Ctrl+Z μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία αλλαγή που κάνατε. Αν το
πατήσετε δεύτερη φορά, αναιρεί την προ-προηγούμενη αλλαγή και ούτω καθεξής.
Μία εναλλακτική μέθοδος είναι να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
Επεξεργασία -> Αναίρεση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, το μενού
αυτόματα εμφανίζει την τελευταία ενέργειά σας την οποία και μπορείτε να
αναιρέσετε.
Μία άλλη εναλλακτική πρόταση για την Αναίρεση μίας ενέργειας είναι να επιλέξετε το
αντίστοιχο εικονίδιο από τη γραμμή Προεπιλογή.
Επαναφορά
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ακύρωση της αναίρεσης επαναφέρει την ενέργεια που
αναιρέσατε.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια επιλέξτε:
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●

Επεξεργασία -> Επαναφορά. Όπως και στην περίπτωση της Αναίρεσης, το μενού
θα εμφανίσει αυτόματα την τελευταία σας αναίρεση, την οποία και μπορείτε να
ακυρώσετε.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο από τη γραμμή Προεπιλογή.
Ή πατήστε Ctrl+Y.

Για παράδειγμα, αν μετά την αλλαγή που κάνατε παραπάνω στο στυλ των κουκίδων δεν
είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και επιθυμείτε να επαναφέρετε το αρχικό στυλ,
επιλέξτε:
Επεξεργασία -> Αναίρεση ή πατάτε Ctrl+Z.
Αν πάλι το μετανιώσετε, μπορείτε να επαναφέρετε το στυλ που είχατε επιλέξει, μέσ από
το μενού Επεξεργασία -> Ακύρωση Αναίρεσης ή πατώντας Ctrl+Y.
6.3.2 Εικόνες, Γραφικά
6.3.2.1 Εισαγωγή εικόνας σε μία διαφάνεια
Αντίθετα από το κείμενο, που πρέπει να το πληκτρολογήσετε μέσα σε πλαίσιο κειμένου,
ένα γραφικό δε χρειάζεται να μπει σε πλαίσιο. Μπορείτε να το εισάγετε απευθείας σε μία
διαφάνεια. Αφού το εισάγετε, μπορείτε να το επεξεργαστείτε (ως προς το μέγεθος και τη
θέση).
Εισάγετε μία διαφάνεια μετά τη διαφάνεια με τίτλο Χαρακτηριστικά.
Για τη νέα διαφάνεια χρησιμοποιήστε το πρότυπο σχεδίασης Μόνο Τίτλος.
Μετονομάστε τη διαφάνεια σε Φωτογραφίες.
Πληκτρολογήστε για τίτλο τη φράση Συλλογή Φωτογραφιών στο αντίστοιχο
πλαίσιο κειμένου.
Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Times New Roman.
Από το μενού Εισαγωγή -> Εικόνα από αρχείο.
Αυτόματα ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας για να εντοπίσετε τον
κατάλογο που περιέχει τις εικόνες που επιθυμείτε να εισάγετε.
Περιηγηθείτε στον κατάλληλο φάκελο, προκειμένου να εντοπίσετε την εικόνα που
επιθυμείτε.
Αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προεπισκόπηση στο παράθυρο
Εισαγωγή Εικόνας, προκειμένου να να βλέπετε τις εικόνες που επιλέγετε.
Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε να εισάγετε και πατήστε Άνοιγμα.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
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Εισαγωγή εικόνων από τη συλλογή του OpenOffice.org
Μία άλλη μέθοδος εισαγωγής εικόνας σε μία διαφάνεια είναι με τη χρήση της Συλλογής.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Φωτογραφίες.
Επιλέξτε Εργαλεία -> Συλλογή.
Έτσι θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα της συλλογής.
Επιλέξτε Όρια.
Επιλέξτε ένα από τα θέματα.
Σύρετέ το στη διαφάνεια κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
και αφήστε το όταν πάνω στη διαφάνεια.
Κλείστε τη Συλλογή από το μενού Εργαλεία -> Απενεργοποιήστε την επιλογή
Συλλογή.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
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6.3.2.2 Εισαγωγή γραφικού σε μία διαφάνεια
Το OpenOffice.org δε διαχωρίζει τις εικόνες από τα γραφικά. Επομένως, η διαδικασία για
να εισάγετε ένα γραφικό σε μία διαφάνεια είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που περιγράφηκε
παραπάνω για την εισαγωγή εικόνας.
6.3.3 Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή
6.3.3.1 Αντιγραφή κειμένου, εικόνων, γραφικών μέσα σε μια παρουσίαση, μεταξύ
ανοιχτών παρουσιάσεων
Η διαδικασία αντιγραφής κειμένου ή γραφικών είναι η ακόλουθη:
Επιλέξτε το κείμενο ή τα γραφικά που πρόκειται να αντιγράψετε.
Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή εναλλακτικά Ctrl+C ή επιλέξτε το εικονίδιο
Αντιγραφής από τη γραμμή Προεπιλογή.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+V ή επιλέξτε το εικονίδιο
Επικόλλησης από τη γραμμή Προεπιλογή.
Αντιγραφή ενός γραφικού σε μία παρουσίαση
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Φωτογραφίες.
Κάντε κλικ πάνω στο γραφικό που εισάγατε πριν (εν. 6.3.2.1)
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Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή εναλλακτικά Ctrl+C ή πατήστε το εικονίδιο της
Αντιγραφής που βρίσκεται στη γραμμή Προεπιλογή.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+V ή πατήστε το εικονίδιο της
Επικόλλησης που βρίσκεται στη γραμμή Προεπιλογή.
Με αυτή τη διαδικασία το γραφικό θα αντιγραφεί στη δεύτερη διαφάνεια στο ίδιο σημείο,
όπου βρισκόταν και στην πρώτη διαφάνεια.
Αντιγραφή κειμένου σε μία παρουσίαση
Κρατήστε ανοιχτή την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Δημιουργήστε μία νέα, κενή παρουσίαση επιλέγοντας από το μενού Αρχείο ->
Δημιουργία -> Παρουσίαση.
Αποθηκεύστε την υπό το όνομα Άρης.
Επιστρέψτε στην παρουσίαση Ανδρομέδα, από το μενού Παράθυρο -> Ανδρομέδα
- OpenOffice.org Impress.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Πατήστε Ctrl+A για να επιλέξετε όλο το περιεχόμενο της διαφάνειας.
Αρχείο -> Αντιγραφή ή εναλλακτικά Ctrl+C.
Επιστρέψτε στην παρουσίαση Άρης (από το μενού Παράθυρο -> Άρης OpenOffice.org Impress)
Αρχείο -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctlr+V.
Με αυτή τη διαδικασία το γραφικό θα αντιγραφεί στη δεύτερη παρουσίαση.
6.3.3.2 Μετακίνηση κειμένου, εικόνων, γραφικών, είτε μέσα στην ίδια παρουσίαση,
είτε μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
Η διαδικασία μετακίνησης κειμένου ή γραφικών είναι η ακόλουθη:
Επιλέξτε το κείμενο ή τα γραφικά που πρόκειται να αντιγράψετε.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X ή πατήστε στο εικονίδιο της
Αποκοπής από τη γραμμή Προεπιλογή.
Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισάγετε το περιεχόμενο που
μόλις αποκόψατε. Μπορεί να είναι στην ίδια ή σε διαφορετική παρουσίαση.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctlr+V.
Μετακίνηση γραφικών σε διαφορετικές διαφάνειες της ίδιας παρουσίασης
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Τηλεσκόπιο στην παρουσίαση Ανδρομέδα.
Κάντε κλικ στο γραφικό που εισάγατε πριν κάτω από τον τίτλο.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X ή πατήστε στο εικονίδιο της
Αποκοπής από τη γραμμή Προεπιλογή.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctlr+V.
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Μετακίνηση κειμένου μεταξύ διαφανειών της ίδιας παρουσίασης
Χρησιμοποιήστε ακριβώς την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήσατε για τη μετακίνηση
γραφικών.
Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
Επιλέξτε το γράφημα που εισάγατε στη διαφάνεια Υπολογιστές.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X ή πατήστε στο εικονίδιο της
Αποκοπής από τη γραμμή Προεπιλογή.
Πηγαίνετε στην παρουσίαση Άρης από το μενού Παράθυρο -> ΆρηςOpenOffice.org Impress.
Εισαγωγή -> Διαφάνεια και επιλέξτε τη διάταξη που προτιμάτε.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctlr+V.
6.3.3.3 Αυξομείωση μεγέθους εικόνων και γραφικών σε μία παρουσίαση
Όταν εισάγετε ένα γραφικό σε μία διαφάνεια, συνήθως το μέγεθός του και η θέση του
δεν είναι τα επιθυμητά, έχετε όμως τη δυνατότητα να κάνετε τις ανάλογες
τροποποιήσεις.
Αυξομείωση και αλλαγή θέσης γραφικού με τη χρήση του μενού Μορφή
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Κάντε κλικ στο γραφικό.
Από το μενού Μορφή -> Θέση και Μέγεθος.
Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε την καρτέλα Θέση και Μέγεθος.
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Η καρτέλα περιέχει πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθος του γραφικού μέσα στη
διαφάνεια με πραγματικά νούμερα.
Κάντε τις προσαρμογές που επιθυμείτε -> ΟΚ.
Περιστροφή γραφικού με τη χρήση του μενού Μορφή
Στο παράθυρο διαλόγου Θέση και Μέγεθος επιλέξτε την καρτέλα Γωνία
Περιστροφής.
Αλλάξτε τη γωνία περιστροφής είτε από τις προεπιλεγμένες θέσεις του
παραθύρου, είτε από τα αναπτυσσόμενα μενού τιμών που υπάρχουν -> ΟΚ.

Αλλαγή θέσης γραφικού με τη χρήση του ποντικιού
Κάντε κλικ στο γραφικό και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
Σύρετε το εικονίδιο σε νέα θέση.
Αφού το τοποθετήσετε στην επιθυμητή θέση αφήστε το αριστερό κουμπί του
ποντικιού.
Αυξομειώστε το μέγεθος ενός γραφικού με τη χρήση του ποντικιού
Όταν κάνετε κλικ σε ένα γραφικό, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με πράσινα τετραγωνάκια
γύρω του. Μετακινώντας τα πράσινα τετραγωνάκια που βρίσκονται στις γωνίες και στις
πλευρές αυτού του πλαισίου μπορείτε να αυξομειώσετε το μέγεθος του γραφικού.
Οι γωνίες μπορούν να μετακινηθούν διαγώνια, ενώ οι πλευρές μετακινούνται είτε
οριζόντια (η δεξιά και η αριστερή), είτε κάθετα (η πάνω και η κάτω).
Κάντε κλικ στο γραφικό για να εμφανίσετε το πλαίσιο.
85

Επιλέξτε κάποιο τετραγωνάκι και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του
ποντικιού.
Σύρετέ το προς μία κατεύθυνση.

Μια διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει τη νέα θέση του γραφικού, όπως φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί.

Αφού ολοκληρώσετε την ενέργεια, αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
Αν δε σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα μπορείτε να επαναφέρετε το γραφικό στην
προηγούμενη θέση του, αναιρώντας την ενέργεια αυτή, από το μενού Αρχείο ->
Αναίρεση ή εναλλακτικά Ctrl+Z
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6.3.3.4 Διαγραφή κειμένου, εικόνων, γραφικών σε μία διαφάνεια
Διαγραφή κειμένου
Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Πατήστε Delete.
Διαγραφή γραφικού
Επιλέξτε το γραφικό που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Πατήστε Delete.
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ICDL Ενότητα 6

Παρουσιάσεις με τη χρήση
OpenOffice.org Impress

4η ενότητα: Διαγράμματα, γραφήματα και σχεδιασμένα αντικείμενα
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6.4.1 Χρήση γραφημάτων/ διαγραμμάτων
6.4.1.1 Εισαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία και τροποποίηση διαφορετικών
ειδών διαγραμμάτων/ γραφημάτων σε μία διαφάνεια: στήλες, γραμμές, πίτα, ράβδοι
Δημιουργία ενός διαγράμματος στηλών
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε σε μία παρουσίαση κατά πόσο έχει αυξηθεί ο
αριθμός των επισκεπτών στο Επιστημονικό Κέντρο Ανδρομέδα με την πάροδο των
χρόνων. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα δεδομένα που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.
Ιανουάριος Φεβρουάριος
9210

9807

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

11219

9174

14792

17148

Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Εισάγετε μία νέα διαφάνεια στο τέλος. Μετονομάστε τη διαφάνεια ως Επισκέπτες
και χρησιμοποιήστε τη διάταξη Τίτλος, Διάγραμμα -> ΟΚ.
Πληκτρολογήστε τον τίτλο Αύξηση αριθμού επισκεπτών ως τίτλο της διαφάνειας.
Αλλάξτε το χρώμα του τίτλου σε μπλε.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του διαγράμματος που εμφανίζεται μέσα στη
διαφάνεια για να εμφανιστεί το κανονικό διάγραμμα.
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Κάντε δεξί κλικ μέσα στο διάγραμμα και από το μενού περιεχομένων επιλέξτε
Δεδομένα Διαγράμματος.
Τα τέσσερα πρώτα εικονίδια στο παράθυρο είναι τα εξής: προσθήκη γραμμής/στήλης,
διαγραφή γραμμής/στήλης.
Σχεδιάστε έτσι τον πίνακα ώστε να περιέχει εφτά στήλες και δύο γραμμές και στη
συνέχεια εισάγετε τα δεδομένα όπως στον πίνακα που δόθηκε προηγουμένως.

Επιλέξτε Ανάθεση για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο διάγραμμα κλείστε το
παράθυρο από το πλήκτρο Κλείσιμο πάνω δεξιά.
Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο Κύριος Τίτλος και διαγράψτε το περιεχόμενο.
Αυξομειώστε το μέγεθος του διαγράμματος σύροντας τα μαύρα σημεία που
υπάρχουν στο πλαίσιο που το περιβάλλει.
Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα.
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την εμφάνιση του διαγράμματος. Μπορείτε για
παράδειγμα να αλλάξετε τον άξονα Υ ώστε να εμφανίζονται λιγότερες οριζόντιες
γραμμές.
Κάντε κλικ στο διάγραμμα για να το επιλέξετε.
Με δεξί κλικ εμφανίστε το μενού περιεχομένων -> άξονας Υ.
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Από το αναδυόμενο παράθυρο Άξονας Υ επιλέξτε την καρτέλα Κλίμακα.
Απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό Αυτόματα από την επιλογή Κύριο Διάστημα.
Αλλάξτε χειροκίνητα το κύριο διάστημα σε 1500.

Επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
Αλλάξτε το χρώμα του άξονα Υ σε μπλε.
Επιλέξτε τους Χαρακτήρες.
Αλλάξτε το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς σε μέγεθος 12, έντονα ->
ΟΚ.
Το διάγραμμά σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
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Μπορείτε να προσθέσετε ένα διάγραμμα σε μία διαφάνεια ως εξής: Εισαγωγή ->
Διάγραμμα. Με αυτό τον τρόπο το διάγραμμα μπορεί να μετακινηθεί και να
αυξομειωθεί. Η δημιουργία του διαγράμματος ακολουθεί τα ίδια βήματα με τα
παραπάνω.
Τροποποίηση δεδομένων διαγράμματος
Κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα.
Δεξί κλικ για να εμφανίσετε το μενού περιεχομένων -> επιλέξτε Δεδομένα
Διαγράμματος.
Τροποποιήστε τα δεδομένα για το Απρίλιο σε 10012.
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Κλείστε το παράθυρο Δεδομένα διαγράμματος, στο προειδοποιητικό παράθυρο
που θα εμφανιστεί επιλέξτε Ναι για την αποθήκευση των αλλαγών.
Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να το απο-επιλέξετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
Τροποποίηση στήλης
Μπορείτε να τροποποιήσετε και τις γραμμές και τις στήλες ως προς το χρώμα γεμίσματος
και το χρώμα περιγράμματος
Κάντε διπλό κλικ για να ενεργοποιήσετε το διάγραμμα.
Επιλέξτε μία στήλη και κάντε δεξί κλικ, ώστε να εμφανιστεί το μενού
περιεχομένων.
Επιλέξτε από τις επιλογές Ιδιότητες Αντικειμένου.
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Εμφανίζεται το παράθυρο Δεδομένα με διάφορες επιλογές μορφοποίησης:
περιγράμματα, περιοχή, διαφάνεια, χαρακτήρες, κα.

Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να το απο-επιλέξετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.
Δημιουργία Διαγράμματος σε μορφή πίτας
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Επιλέξτε τη διαφάνεια Επισκέπτες.
Εισάγετε μία νέα διαφάνεια από το μενού Εισαγωγή -> Διαφάνεια.
Επιλέξτε το πρότυπο σχεδίασης Τίτλος, Διάγραμμα και μετονομάστε την ως
Συχνότητα -> ΟΚ.
Στο πλαίσιο κειμένου Εισαγωγή Τίτλου, πληκτρολογήστε τον τίτλο Συχνότητα
ανάλογα με τον τύπο της έκθεσης.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του διαγράμματος για να το ενεργοποιήσετε.
Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα και επιλέξτε Δεδομένα Διαγράμματος.
Συμπληρώστε τα δεδομένα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το διάγραμμα
για να έχει τη σωστή μορφή κύκλου, θα πρέπει να εισάγετε τα δεδομένα σε στήλες
και όχι σε γραμμές.

Κλείστε το παράθυρο και επιλέξτε αποθήκευση δεδομένων.
Όσο το διάγραμμα είναι ακόμα ενεργό, επιλέξτε Μορφή -> Τύπος Διαγράμματος.
Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Κύκλοι -> ΟΚ.
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Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να επιστρέψετε στη διαφάνεια.
Προσθήκη ετικετών σε ένα διάγραμμα κύκλου
Κάντε διπλό κλικ για να ενεργοποιήσετε το διάγραμμα.
Διπλό κλικ σε ένα από τα κομμάτια του διαγράμματος για να το επιλέξετε.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Σημείο Δεδομένων επιλέξτε την καρτέλα Ετικέτες
Δεδομένων.
Επιλέξτε όποιες από τις επιλογές επιθυμείτε -> ΟΚ.
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Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα κομμάτια.
Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για το απο-επιλέξετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

Με την ίδια διαδικασία, από το ίδιο αναδυόμενο παράθυρο, μπορείτε να αλλάξετε το
μέγεθος της γραμματοσειράς, καθώς και το χρώμα και το περίγραμμα κάθε
κομματιού του κύκλου.
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Με την ίδια διαδικασία προσθέτετε ετικέτες και στα διαγράμματα άλλων μορφών
(πχ. Διάγραμμα με τη μορφή ράβδων)
6.4.1.2 Αλλαγή του χρώματος φόντου σε ένα διάγραμμα/γράφημα
Αλλαγή του χρώματος στην περιοχή του διαγράμματος
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Επισκέπτες.
Κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.
Από το μενού Μορφή -> Επιφάνεια διαγράμματος.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Επιφάνεια διαγράμματος επιλέξτε την καρτέλα
Περιοχή.
Επιλέξτε ένα χρώμα -> ΟΚ.

Το χρώμα του φόντου του διαγράμματος θα αλλάξει.
Αλλαγή χρώματος στον τοίχο του διαγράμματος
Λέγοντας “τοίχος του διαγράμματος” εννοούμε την εσωτερική πλευρά του διαγράμματος.
Εξαιρείται η λεζάντα, οι άξονες Χ και Υ και ο τίτλος. Όταν αλλάζετε το χρώμα στην
επιφάνεια του διαγράμματος, το Impress εισάγει το ίδιο χρώμα και στον τοίχο του
διαγράμματος. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε διαφορετικό χρώμα στον τοίχο
του διαγράμματος.
Διπλό κλικ στο διάγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.
Μορφή -> Τοίχος Διαγράμματος.
Από το παράθυρο Τοίχος Διαγράμματος -> επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή.
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Επιλέξτε ένα χρώμα για να γεμίσετε τον τοίχο του διαγράμματος -> ΟΚ.
Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να το από-επιλέξετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

6.4.1.3 Αλλαγή στο χρώμα των στηλών, των γραμμών, των τμημάτων (αν πρόκειται
για κύκλο) ενός διαγράμματος/γραφήματος
Αλλαγή των χρωμάτων που υπάρχουν εξ ορισμού στα γραφήματα
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Εργαλεία -> Επιλογές.
Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Διαγράμματα και πατώντας το σύμβολο +
εμφανίστε τα περιεχόμενά του.
Επιλέξτε τα Βασικά Χρώματα.

Επιλέξτε τα χρώματα που επιθυμείτε -> ΟΚ.
Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται σε όλα τα διαγράμματα που θα δημιουργήσετε στο μέλλον.
Αλλαγή του χρώματος μεμονωμένων στηλών ή τμημάτων (αν πρόκειται για κύκλου)
ενός διαγράμματος
Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω σχετικά με την αλλαγή χρώματος σε μία στήλη
ενός διαγράμματος, μπορεί να εφαρμοστεί και για να αλλάξει το χρώμα ενός κομματιού
σε διάγραμμα κύκλου.
Κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.
Διπλό κλικ στη στήλη της οποίας το χρώμα θέλετε να αλλάξετε.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Δεδομένα σε επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή.
Επιλέξτε ένα χρώμα -> ΟΚ.
6.4.1.4 Αλλαγή του τύπου του διαγράμματος/γραφήματος
Αλλαγή του τύπου του διαγράμματος
Κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.
Μορφή -> Τύπος Διαγράμματος.
Επιλέξτε έναν Τύπο Διαγράμματος και μία Παραλλαγή αν επιθυμείτε -> ΟΚ.

100

Το διάγραμμα θα πάρει τη μορφή που έχετε επιλέξει.
Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να το απενεργοποιήσετε.
Αρχείο -> Αποθήκευση.

6.4.2 Διαγράμματα υπό μορφή οργανογράμματος
6.4.2.1 Δημιουργία διαγράμματος υπό μορφή οργανογράμματος με ετικέτες που
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υποδηλώνουν ιεραρχία
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να φτιάξετε ένα οργανόγραμμα στο Impress. Ο ένας τρόπος
είναι να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα στο Draw, το οποίο είναι μία εξειδικευμένη
εφαρμογή σχεδίου του OpenOffice.org και μπορεί να σας προσφέρει περισσότερα
εργαλεία και δυνατότητες για μία τέτοια εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, αφού
ολοκληρώσετε και αποθηκεύσετε το οργανόγραμμά σας, μπορείτε να το εισάγετε στην
Παρουσίασή σας. Ο δεύτερος είναι να ενεργοποιήσετε το Draw μέσα από το Impress και
έτσι να σχεδιάσετε με τον ίδιο τρόπο το οργανόγραμμα μέσα στην Παρουσίασή σας. Ο
τρίτος τρόπος και ο πλέον εύκολος είναι να δημιουργήσετε το οργανόγραμμά σας
απευθείας στην Παρουσίασή σας, αφού σε απλές περιπτώσεις γίνεται χρήση της γραμμής
εργαλείων Σχέδιο, που είναι κοινή και στις δύο εφαρμογές. Ο τρόπος τον οποίο θα
επιλέξει κανείς, εξαρτάται από τις ιδιαίτερες του ανάγκες.
1ος τρόπος: δημιουργία οργανογράμματος στο Draw και εισαγωγή στο Impress
Μέσα από το περιβάλλον του Impress επιλέξτε:
Αρχείο -> Δημιουργία -> Σχέδιο.
Στο νέο έγγραφο επιλέξτε Μορφή -> Σελίδα.
Στο αναδυόμενο παράθυρο Διαμόρφωση σελίδας -> Επιλέξτε Προσανατολισμός ->
Οριζόντια -> ΟΚ.
Όπως θα παρατηρήσετε η γραμμή εργαλείων Σχέδιο στο Draw δε διαφέρει από αυτή του
Impress (βλ. κεφάλαιο 6.2.4.1 Χρήση της γραμμής εργαλείων Σχέδιο). Στη συνέχεια θα
περιγράψουμε τα βήματα για τη δημιουργία ενός οργανογράμματος.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ορθογώνιο από τη γραμμή Σχέδιο. Θα εμφανιστεί ένας
μικρός σταυρός. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε
το ποντίκι από την αριστερή γωνία προς τα δεξιά, προκειμένου να σχηματίσετε
ένα ορθογώνιο στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Αφήστε το πλήκτρο του
ποντικιού όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του ορθογωνίου.
Το ορθογώνιο που σχεδιάσατε εμφανίζεται με ένα πλαίσιο γύρω του
Για να δημιουργήσετε περισσότερα όμοια ορθογώνια, κινηθείτε ως εξής:
Κάντε κλικ πάνω στο ορθογώνιο που σχεδιάσατε για να το επιλέξτε, έπειτα
Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή εναλλακτικά Ctrl+C.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+P, για να δημιουργήσετε ένα
αντίγραφό του.
Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να δημιουργήσετε
την παρακάτω διάταξη ορθογωνίων.
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Κάντε κλικ στο βελάκι δίπλα από το εικονίδιο της Σύνδεσης και επιλέξτε το πρώτο
σύμβολο σύνδεσης που εμφανίζεται στη λίστα.

Δημιουργήστε μία σύνδεση μεταξύ του πάνω ορθογωνίου και του τρίτου
ορθογωνίου της δεύτερης σειράς.
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Χρήση της σύνδεσης
Σε κάθε σύνδεση εμφανίζονται ενεργά τρία σημεία. Τα δύο κυκλικά που βρίσκονται στα
άκρα σας επιτρέπουν να μετακινήσετε και να επανατοποθετήσετε τα συνδεόμενα μέρη.
Το τετράγωνο κεντρικό σημείο σας επιτρέπει να μετακινήσετε και να επανατοποθετήσετε
τη σύνδεση, χωρίς να αλλάξετε τη θέση των συνδεόμενων μερών.

Η χρήση σύνδεσης θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν δεν την έχετε ξαναχρησιμοποιήσει και
είναι καλό να εξασκηθείτε αρκετά.
Εισάγετε τις ανάλογες συνδέσεις ώστε να δημιουργήσετε το αποτέλεσμα που
παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Αρχείο -> Αποθήκευση ως... Ονομάστε το σχέδιό σας Οργανόγραμμα1 ->
Αποθήκευση.
Κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα ορθογώνια του διαγράμματος και από τη γραμμή
Αντικειμένων επιλέξτε από την επιλογή Χρώμα -> Μη Ορατά.

Επιλέξτε το εικονίδιο Κείμενο από τη γραμμή Σχέδιο και σχεδιάστε από ένα
πλαίσιο κειμένου σε καθένα από τα ορθογώνια του οργανογράμματος.
Πληκτρολογήστε

τις

λεπτομέρειες

που

φαίνονται

στην

ακόλουθη

οθόνη.
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Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά 14 στιγμών έντονη για τον τίτλο και 14 στιγμών
απλή για το όνομα με κεντρική στοίχιση.

Αρχείο -> Αποθήκευση ως... ονομάστε αυτό το αρχείο Οργανόγραμμα
Προσωπικού.
Αρχείο -> Κλείσιμο.
Στη συνέχεια μεταβείτε στην Παρουσίασή σας:
Μενού Παράθυρο -> Andromeda-OpenOffice.org Impress.
Πηγαίνετε στην τελευταία διαφάνεια.
Εισαγωγή -> Διαφάνεια. Μετονομάστε τη διαφάνεια σε Προσωπικό και
χρησιμοποιήστε τη διάταξη Μόνο Τίτλος.
Στο πλαίσιο κειμένου εισάγετε τον τίτλο Δομή Προσωπικού.
Επιλέξτε από το μενού Εισαγωγή -> Αντικείμενο -> Αντικείμενο OLE.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Εισαγωγή Αντικειμένου OLE -> επιλέξτε
Δημιουργία από Αρχείο.

Πατήστε στην επιλογή
δημιουργήσατε -> ΟΚ.

Αναζήτηση

->

εντοπίστε

το

οργανόγραμμα

που
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Μέσα στη διαφάνειά σας σύρετε το οργανόγραμμα στην επιθυμητή θέση.
Κάντε κλικ έξω από το οργανόγραμμα.

Αρχείο -> Αποθήκευση.
Παρουσίαση Οθόνης
Για να δείτε το σύνολο των διαφανειών που δημιουργήσατε σε παρουσίαση
πηγαίνετε στην πρώτη διαφάνεια και πατήστε F9. Εναλλακτικά μπορείτε από τη
γραμμή Μενού να επιλέξετε Παρουσίαση Οθόνης και από το αναπτυσσόμενο
μενού: Παρουσίαση Οθόνης
2ος τρόπος: Δημιουργία οργανογράμματος στο Draw μέσα από το περιβάλλον του
Impress
Αντιστρέφοντας λιγάκι τη διαδικασία που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορείτε να
δημιουργήσετε μέσα από το περιβάλλον του Impress ένα οργανόγραμμα,
χρησιμοποιώντας όμως το Draw, ως εξής:
Εισάγετε στο τέλος της παρουσίασης Ανδρομέδα μία κενή διαφάνεια.
Χρησιμοποιήστε τη διάταξη Τίτλος, Αντικείμενο.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αντικειμένου που βρίσκεται στη διαφάνεια για
να το ενεργοποιήσετε.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Εισαγωγή Αντικειμένου OLE επιλέξτε
OpenOffice.org 2.0 Σχέδιο -> ΟΚ.
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Στην επιφάνεια σχεδίασης που εμφανίστηκε μπορείτε να σχεδιάσετε ένα οργανόγραμμα
με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

Το βασικό πλεονέκτημα της σχεδίασης στο Impress είναι ότι μπορείτε να σχεδιάσετε το
οργανόγραμμα σύμφωνα με τις διαστάσεις της διαφάνειας.
3ος τρόπος: Δημιουργία οργανογράμματος με τη χρήση μόνο του Impress
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Ο τρίτος και πιο απλός τρόπος να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα στο Impress είναι να
χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Σχέδιο του Impress, κάνοντας ακριβώς τα ίδια βήματα όπως
και στο Draw. Αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι ο πλέον εύκολος, ωστόσο ίσως να μην είναι
ο καλύτερος αν χρησιμοποιείτε συχνά οργανογράμματα. Μάλιστα, αν είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιείτε οργανογράμματα σε καθημερινή βάση, θα ήταν χρήσιμο να έχετε
σχεδιάσει εκ των προτέρων μερικά είδη και να τα αποθηκεύσετε, ώστε να τα έχετε
έτοιμα όταν σας χρειάζονται.
6.4.2.2 Αλλαγή της ιεραρχικής δομής ενός οργανογράμματος
Η αλλαγή στην ιεραρχική δομή ενός οργανογράμματος σημαίνει να μετακινηθούν τα
συνδεόμενα μέρη που απαρτίζουν το οργανόγραμμα σε νέες θέσεις. Ο ευκολότερος
τρόπος να μετακινηθεί ένα αντικείμενο είναι να κάνετε κλικ πάνω του με το ποντίκι και
κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού να το σύρετε στη νέα θέση,
δεδομένου βέβαια, ότι για τη σύνδεση των τμημάτων του οργανογράμματος έχετε
χρησιμοποιήσει συνδέσεις.
Ομαδοποίηση αντικειμένων
Αν μπείτε στη διαδικασία να μετακινήσετε αντικείμενα μέσα σε ένα οργανόγραμμα, καλό
θα ήταν να ομαδοποιήσετε μερικά από αυτά για δική σας διευκόλυνση. Με την
ομαδοποίηση, θα μπορείτε να μετακινήσετε ένα σύνολο αντικειμένων, σαν να πρόκειται
για ένα μόνο αντικείμενο.
●

Κάντε διπλό κλικ ώστε να ενεργοποιήσετε το οργανόγραμμα.

Προκειμένου να ομαδοποιήσετε κάποια αντικείμενα, θα πρέπει να τα επιλέξετε πρώτα.
Κρατήστε πατημένο το Shift και επιλέξτε τα πλαίσια της δεύτερης σειράς,
Δημόσιες Σχέσεις και Οικονομική Διαχείριση για να εμφανιστούν τα πλαίσια που
τα περιβάλλουν.
Από τη γραμμή μενού επιλέξτε Τροποποίηση -> Ομαδοποίηση.
Τα δύο πλαίσια πλέον λειτουργούν ως ένα αντικείμενο.
●

Μετακινήστε τα ομαδοποιημένα αντικείμενα σε νέα θέση, όπως φαίνεται από την
παρακάτω οθόνη. Παρατηρήστε ότι το η μία άκρη συνεχίζει να συνδέεται με το
πλαίσιο όπως και πριν την ομαδοποίηση.
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Για να ακυρώσετε την ομαδοποίηση,
●
●
●

●
●

Επιλέξτε τα ομαδοποιημένα αντικείμενα.
Τροποποίηση -> Κατάργηση Ομαδοποίησης.
Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου και το ορθογώνιο του τμήματος Ανάπτυξης και
ομαδοποιήσετε τα. Έχετε υπόψη σας ότι για να μπορέσετε να τα επιλέξετε και τα
δύο, θα πρέπει τα πλαίσιά τους να μην ταυτίζονται σε όλες τις πλευρές, ώστε να
μπορέσετε πατώντας Shift να τα επιλέξετε με το ποντίκι.
Τροποποίηση -> Ομαδοποίηση.
Σύρετε τα ομαδοποιημένα αντικείμενα συμμετρικά απέναντι του Υπεύθυνου
Διοίκησης, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

6.4.3 Σχεδιασμένα αντικείμενα
6.4.3.1 Προσθήκη σχεδιασμένων αντικειμένων διαφορετικού τύπου σε μία
διαφάνεια. Γραμμή, γραμμή ελεύθερης σχεδίασης, βέλος, ορθογώνιο, τετράγωνο,
κύκλος, πλαίσιο κειμένου, άλλα διαθέσιμα σχήματα
Στην προηγούμενη ενότητα, χρησιμοποιήσατε ορθογώνια, πλαίσια κειμένου και
συνδέσεις προκειμένου να σχεδιάσετε ένα οργανόγραμμα. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε
πώς να χρησιμοποιείτε και άλλα αντικείμενα.
●
●
●
●
●
●

Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Βίντεο.
Εισαγωγή -> Διαφάνεια.
Χρησιμοποιείστε τη διάταξη Μόνο Τίτλος και μετονομάστε τη διαφάνεια σε
Συλλογισμοί.
Πληκτρολογήστε τη φράση Αναπτύξτε τη σκέψη σας στο πλαίσιο του τίτλου.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Καμπύλη από τη γραμμή Σχέδιο και σχεδιάστε ένα
ακαθόριστο σχήμα.
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●
●

●
●
●
●
●
●

Ενσωματώστε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα του και πληκτρολογήστε τη λέξη Δες,
την οποία θα στοιχίσετε στο κέντρο του σχήματος.
Κάντε κλικ στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο Βασικά σχήματα. Επιλέξτε και εισάγετε
ένα στρογγυλεμένο ορθογώνιο. Επειδή το ορθογώνιο θα έχει χρώμα, επιλέξτε το
και από τη γραμμή αντικειμένων επιλέξτε το εικονίδιο Χρώμα -> Μη Ορατά.
Ενσωματώστε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα στο ορθογώνιο και πληκτρολογήστε τη
λέξη Άκου.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αντικείμενα 3Δ. Επιλέξτε και σχεδιάστε τον κώνο.
Προσαρμόστε μέσα στον κώνο ένα πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε τη λέξη
Κάνε.
Επιλέξτε και εισάγετε μία Έλλειψη. Επειδή το σχήμα έχει χρώμα, επιλέξτε Χρώμα
-> Μη ορατά.
Προσαρμόστε ένα πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε τη λέξη Μάθε.
Επιλέξτε από την εργαλειοθήκη Σχέδιο τη Γραμμή που να καταλήγει σε βέλος και
σχεδιάστε γραμμές από όλα τα αντικείμενα προς το εικονίδιο της έλλειψης.

Η τελική μορφή της διαφάνειας πρέπει να είναι κάπως έτσι:

●

Αρχείο -> Αποθήκευση.

Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε κάθε ένα σχήμα, κάνοντας
απλώς διπλό κλικ επάνω του, ώστε να εμφανιστεί ο δρομέας. Σε αυτή την περίπτωση το
σχήμα και το κείμενο λειτουργούν ως ομαδοποιημένα αντικείμενα.
6.4.3.2 Αλλαγή στο χρώμα του φόντου και του περιγράμματος, στο πάχος του
περιγράμματος, στο στυλ του περιγράμματος των σχεδιασμένων αντικειμένων
Αλλαγή στο πάχος, το στυλ και το χρώμα του περιγράμματος
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Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Συλλογισμοί.
Επιλέξτε το ακαθόριστο σχήμα, κάνοντας κλικ πάνω του.
Μορφή -> Γραμμή ή δεξί κλικ και από το αναδυόμενο παράθυρο επιλογών
επιλέξτε Γραμμή.

Από το αναδυόμενο παράθυρο Γραμμή αλλάξτε το στυλ γραμμής σε Διακεκομμένη
(πολύ λεπτή).
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Αλλάξτε το χρώμα της γραμμής σε Ανοιχτό μπλε.
Αλλάξτε το πάχος της γραμμής σε 0.10 εκατοστά -> ΟΚ.
Το σχήμα πρέπει πλέον να εμφανίζεται ως εξής,

Αλλαγή στο χρώμα ή την υφή ενός αντικειμένου
Επιλέξτε το οβάλ σχήμα.
Μορφή -> Επιφάνεια ή δεξί κλικ και από το αναδυόμενο παράθυρο επιλογών
επιλέξτε Επιφάνεια.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Επιφάνεια, επιλέξτε την καρτέλα Χρώματα.

Επιλέξτε ένα χρώμα γεμίσματος -> ΟΚ.
Το σχήμα πρέπει πλέον να εμφανίζεται έτσι:

Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα παράθυρα της Γραμμής και της
Επιφάνειας, αλλά και να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις στις γραμμές και τις επιφάνειες,
χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση. Τα εργαλεία της Μορφοποίησης
εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα.
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Γραμμή. Το εικονίδιο αυτό ενεργοποιεί το παράθυρο
Γραμμή, απ' όπου μπορείτε να κάνετε πολλές
τροποποιήσεις στις γραμμές που σχεδιάζετε.
Στυλ άκρων γραμμής. Από αυτό το αναπτυσσόμενο
μενού μπορείτε να επιλέξετε το στυλ που θέλετε να
δώσετε στην αρχή και το τέλος κάθε γραμμής και να τη
μετατρέψετε σε βέλος.
Πρότυπο γραμμής. Από αυτό το αναπτυσσόμενο μενού
μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ των διαφόρων προτύπων
γραμμής.
Πάχος γραμμής. Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το
πάχος των γραμμών.
Χρώμα γραμμής. Από εδώ ρυθμίζετε το χρώμα των
γραμμών.
Επιφάνεια. Το εικονίδιο αυτό ενεργοποιεί το παράθυρο
Επιφάνεια, απ' όπου μπορείτε να κάνετε πολλές
τροποποιήσεις στην επιφάνεια κάθε αντικειμένου που
σχεδιάζετε.
Στυλ περιοχής/Γέμισμα επιφάνειας. Με αυτά τα δύο
εικονίδια μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ή το στυλ της
επιλεγμένης επιφάνειας.
Σκιά. Με το εικονίδιο αυτό μπορείτε να προσθέσετε σκιά
σε κάθε επιλεγμένο αντικείμενο.
6.4.3.3 Αλλαγή στο στυλ των άκρων ενός βέλους
Αλλαγή στο πάχος, το στυλ και το χρώμα ενός βέλους
Η μέθοδος είναι πανομοιότυπη με την παραπάνω.
Αλλαγή του στυλ ενός βέλους
Επιλέξτε ένα από τα βέλη που σχεδιάσατε στη διαφάνεια Συλλογισμοί.
Μορφή -> Γραμμή ή δεξί κλικ και από το αναδυόμενο μενού επιλογών επιλέξτε
Γραμμή.
Από το παράθυρο Γραμμή επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή και αλλάξτε το στυλ του
βέλους από τις επιλογές που δίνονται -> ΟΚ.
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6.4.3.4 Προσθήκη σκιάς σε ένα σχεδιασμένο αντικείμενο
Επιλέξτε το αντικείμενο Μάθε από τη διαφάνεια Συλλογισμοί.
Μορφή -> Επιφάνεια και από το παράθυρο Επιφάνεια επιλέξτε την καρτέλα Σκιά.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση σκιάς
Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές -> ΟΚ.
Το αντικείμενο πρέπει θα έχει την εξής μορφή:
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6.4.3.5 Περιστροφή ενός σχεδιασμένου αντικειμένου
Μπορείτε να περιστρέψετε ένα γραφικό χρησιμοποιώντας το ποντίκι.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια με τίτλο Τηλεσκόπιο.
Επιλέξτε το γραφικό.
Επιλέξτε το εικονίδιο Περιστροφή.
Το πλαίσιο που περιβάλλει το γραφικό αλλάζει από πράσινο σε κόκκινο
Κάντε κλικ και κρατήστε το πατημένο σε κάποιο από τα κόκκινα γωνιακά σημεία
και σύρετε το γραφικό, ώστε να το περιστρέψετε.

Αφήστε το ποντίκι όταν έχετε ολοκληρώσει την περιστροφή στο σημείο που
επιθυμείτε
Περιστροφή του γραφικού χρησιμοποιώντας το μενού Μορφή
Επιλέξτε το γραφικό.
Μορφή -> Θέση και Μέγεθος.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Θέση και Μέγεθος, επιλέξτε την καρτέλα Γωνία
περιστροφής.
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Αλλάξτε τη γωνία περιστροφής από τα εικονίδια με τις Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
ή από τα αναπτυσσόμενα μενού Θέση Χ, Θέση Υ και Γωνία -> ΟΚ.
6.4.3.6 Στοίχιση ενός σχεδιασμένου αντικειμένου μέσα στη διαφάνεια: αριστερά,
δεξιά, κέντρο, πάνω, κάτω
Κάντε κλικ στο γραφικό, για να το επιλέξετε.
Δεξί κλικ για να εμφανιστεί το μενού περιεχομένου.
Επιλέξτε Στοίχιση και στη συνέχεια επιλέξτε τη στοίχιση που επιθυμείτε να έχει το
γραφικό στη διαφάνεια.
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Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε και την οριζόντια και την κάθετη
στοίχιση, θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία δύο φορές, μία για την οριζόντια (βλ.
αριστερά – δεξιά στο μενού) και μία για την κάθετη θέση του αντικειμένου (βλ.
πάνω – κάτω).
6.4.3.7 Αυξομείωση του μεγέθους ενός σχεδιασμένου αντικειμένου/ διαγράμματος
μέσα στην παρουσίαση
Η μέθοδος αυξομείωσης του μεγέθους σχεδιασμένων αντικειμένων είναι ίδια με τη μέθοδο
αυξομείωσης γραφικών που περιγράφηκε στην ενότητα 6.3.3.3.
6.4.3.8 Μεταφορά ενός αντικειμένου μπροστά/πίσω
Αν δύο αντικείμενα καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο σε ένα διάγραμμα, το ένα θα
καλύπτεται εν μέρει από το άλλο. Αυτό που φαίνεται ολόκληρο βρίσκεται μπροστά ή
αλλιώς στο προσκήνιο, ενώ αυτό που καλύπτεται βρίσκεται πίσω ή αλλιώς στο
παρασκήνιο.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Συλλογισμοί
Μετακινείστε το οβάλ στον κώνο. Παρατηρήστε ότι ένα μέρος του οβάλ κρύβεται
πίσω από τον κώνο.
Επιλέξτε τον κώνο και κάντε δεξί κλικ για να εμφανιστεί το μενού περιεχομένου.
Επιλέξτε Τακτοποίηση -> Μεταφορά σε δεύτερο πλάνο.
Παρατηρήστε ότι ο κώνος μεταφέρεται πίσω από το οβάλ.
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6.4.4 Αντιγραφή, μετακίνηση διαγραφή
6.4.4.1 Αντιγραφή ενός διαγράμματος, σχεδιασμένου αντικειμένου μέσα σε μία
παρουσίαση ή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
Η μέθοδος αντιγραφής διαγραμμάτων και σχεδιασμένων αντικειμένων είναι
πανομοιότυπη με τη μέθοδο αντιγραφής γραφικών που περιγράφηκε στην ενότητα
6.3.3.1.
6.4.4.2 Μετακίνηση ενός διαγράμματος, σχεδιασμένου αντικειμένου μέσα σε μία
παρουσίαση ή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
Η μέθοδος μετακίνησης διαγραμμάτων και σχεδιασμένων αντικειμένων
πανομοιότυπη με τη μέθοδο που περιγράφηκε στην ενότητα 6.3.3.2.

είναι

6.4.4.3 Διαγραφή διαγραμμάτων/ σχεδιασμένων αντικειμένων
Επιλέξτε το διάγραμμα ή το γραφικό.
Πατήστε Delete.
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6.5.1 Προκαθορισμένη κίνηση
6.5.1.1 Προσθήκη προκαθορισμένου κειμένου και εφέ κίνησης εικόνων στις
διαφάνειες
Προβολή παρουσίασης
Ανοίξτε τη διαφάνεια Ανδρομέδα.
Πηγαίνετε στην πρώτη διαφάνεια.
Από το μενού Παρουσίαση οθόνης -> Παρουσίαση Οθόνης ή πατήστε F9.
Πατήστε ENTER για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια ή εναλλακτικά κάντε
αριστερό κλικ για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια (με δεξί κλικ
μεταβαίνετε στην προηγούμενη διαφάνεια).
Πατήστε Esc σε οποιοδήποτε σημείο της προβολής για να την κλείσετε.
Προς το παρόν, η μόνη κίνηση παρατηρείται στην αλλαγή των διαφανειών. Για να πάρει
πιο δυναμική μορφή η παρουσίαση, προσθέστε κίνηση και μέσα στις διαφάνειες.
Προσθήκη κίνησης στο κείμενο
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Υπολογιστές.
Επιλέξτε το κείμενο.
Μορφή -> Κείμενο ή δεξί κλικ και από το μενού επιλογών επιλέξτε Κείμενο.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Κείμενο επιλέξτε την καρτέλα Κινούμενο Κείμενο.
Από την επιλογή Εφέ επιλέξτε Να αναβοσβήνει -> ΟΚ.

Κλικ έξω από το κείμενο για να δείτε την τελική μορφή μετά την εισαγωγή του
εφέ.
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Μετακίνηση της κίνησης
Μπορείτε να αφαιρέσετε την κίνηση από το κείμενο και να το επαναφέρετε στην αρχική
του μορφή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, αλλά στην επιλογή Εφέ, επιλέξτε
Χωρίς Εφέ.
Αλλαγή της κίνησης
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Υπολογιστές.
Επιλέξτε το κείμενο.
Μορφή -> Κείμενο ή δεξί κλικ και από το μενού περιεχομένου επιλέξτε Κείμενο.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Κείμενο επιλέξτε την καρτέλα Κινούμενο Κείμενο.
Από την επιλογή Εφέ επιλέξτε Κύλιση δια μέσου και επιλέξτε μία κατεύθυνση από
τα βελάκια κατεύθυνσης που υπάρχουν δίπλα. -> ΟΚ.

Κλικ έξω από το κείμενο για να δείτε την τελική μορφή μετά την εισαγωγή του
εφέ.
Προσθήκη Εφέ σε γραφικό
Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε τα αντικείμενα που υπάρχουν στις διαφάνειες με
διάφορα εφέ κίνησης και μορφής. Τα εφέ αυτά εμφανίζονται μόνο κατά την προβολή της
παρουσίασης των διαφανειών και όχι όταν εμφανίζονται μεμονωμένα οι διαφάνειες.
Επιλέξτε τη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Επιλέξτε το γραφικό.
Από τη δεξιά στήλη Εργασίες, επιλέξτε Προσαρμοσμένη κίνηση.
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Όταν ανοίξετε Προσθήκη, ώστε να ενεργοποιηθούν οι επιλογές κίνησης.
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Ανοίγει το παράθυρο Προσαρμοσμένη Κίνηση με διάφορες επιλογές.
Επιλέξτε την καρτέλα Έμφαση.
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Από την ομάδα Ειδικό και στη συνέχεια Να αναβοσβήνει με ταχύτητα Μέτρια ->
ΟΚ.
Αφού κλείσει το παράθυρο, από την Τροποποίηση Εφέ επιλέξτε Αναπαραγωγή
για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.
Επίσης μπορείτε να επιλέξετε Παρουσίαση ή F9.
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Η παρουσίαση της προβολής θα ξεκινήσει από τη διαφάνεια που μόλις
τροποποιήσατε. Το εφέ που προσθέσατε στο γραφικό θα εμφανιστεί μόλις κάνετε
κλικ με το ποντίκι.
Πατήστε Esc για να σταματήσει η προβολή και να επιστρέψετε στην επιφάνεια
εργασίας.
Προσθήκη εφέ σε κείμενο
Με την ίδια λογική μπορείτε να προσθέσετε εφέ κίνησης και στο κείμενο.
Επιλέξτε το κείμενο από τη διαφάνεια Τηλεσκόπιο.
Ξεκινήστε πάλι την ίδια ακριβώς διαδικασία και πριν. Φτάνοντας στο παράθυρο
Προσαρμοσμένη Κίνηση επιλέξτε την καρτέλα Είσοδος.
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Από την ομάδα Βασικά -> Βεντάλια με κίνηση Μέτρια -> ΟΚ για να κλείσει το
παράθυρο.
Αφού κλείσει το παράθυρο, από την Τροποποίηση Εφέ επιλέξτε Αναπαραγωγή
για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.
6.5.2 Μετάβαση
6.5.2.1 Προσθήκη εφέ μετάβασης μεταξύ διαφανειών/ αλλαγή των εφέ μετάβασης
μεταξύ διαφανειών
Η μετάβαση είναι ένα εφέ κίνησης που πραγματοποιείται όταν προβάλλεται μία νέα
διαφάνεια
Προσθήκη μετάβασης σε μία μόνο διαφάνεια
Πηγαίνετε στη διαφάνεια Υπολογιστές.
Τοποθετήστε το ποντίκι στην κάτω δεξιά γωνία και σύρετέ το ως την πάνω
αριστερή γωνία προκειμένου να μαρκάρετε ολόκληρη τη διαφάνεια.
Από το παράθυρο Προσαρμοσμένη Κίνηση -> Προσθήκη -> καρτέλα Είσοδος.
Επιλέξτε όποια ομάδα και όποιο εφέ κίνησης επιθυμείτε, καθώς και την ταχύτητα
που επιθυμείτε -> ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο.
Αφού κλείσει το παράθυρο, από την Τροποποίηση Εφέ επιλέξτε Αναπαραγωγή
για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.
Προσθήκη μετάβασης σε ένα σύνολο διαφανειών – δεν ισχύει
Επιλέξτε Ταξινόμηση διαφανειών ώστε να δείτε τις διαφάνειες στο σύνολό τους
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Επιλέξτε κάποιες από αυτές κρατώντας πατημένο το Ctrl και κάνοντας κλικ με το
ποντίκι.
Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης
Το Impress σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην προβολή των
διαφανειών.
Παρουσίαση Οθόνης -> Ρυθμίσεις Παρουσίασης Οθόνης.
Από το αναδυόμενο παράθυρο Παρουσίαση Οθόνης μπορείτε να κάνετε αλλαγές
σε διάφορες παραμέτρους.
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6.6.1 Προετοιμασία
6.6.1.1 Επιλογή κατάλληλου τύπου προβολής για την παρουσίαση
Ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης που υπάρχουν εξ' ορισμού
Εργαλεία -> Επιλογές
Εμφανίστε τα περιεχόμενα της επιλογής OpenOffice.org Impress κάνοντας κλικ
στο + και επιλέξτε Εκτύπωση.

Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές. Πλέον, αυτές θα είναι οι βασικές επιλογές
εκτύπωσης για το Impress -> ΟΚ.
Επιλογή συσκευής εξόδου
Αρχείο -> Εκτύπωση.
Επιλέξτε τον εκτυπωτή (αν έχετε πολλούς εκτυπωτές εγκατεστημένους, επιλέξτε
αυτόν που επιθυμείτε από το μενού ονομάτων).
Επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων και αν και εφόσον επιθυμείτε τα αντίγραφα
να είναι ταξινομημένα.
Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε μερικές μόνο σελίδες, επιλέξτε Σελίδες και
καθορίστε ποιες. Αν είναι συνεχόμενες, πληκτρολογήστε την πρώτη και την
τελευταία (πχ: 3-9). Αν είναι μεμονωμένες, πληκτρολογήστε τον αριθμό κάθε
σελίδας και διαχωρίστε τες με κόμμα (πχ: 2,6,7,10)
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Κάντε κλικ στο πλήκτρο Επιλογές.
Οι ρυθμίσεις είναι οι αυτές που ρυθμίσαμε προηγουμένως, ως προεπιλεγμένες. Αν έχετε
ρυθμίσει πολλαπλές επιλογές για την εκτύπωση, θα εκτυπωθούν όλες.

Όταν στα Περιεχόμενα είναι επιλεγμένο το Σχέδιο, οι διαφάνειες θα εκτυπωθούν
όπως εμφανίζονται στην παρουσίαση.
Για να δείτε λοιπόν, πώς ακριβώς θα εκτυπωθούν οι διαφάνειες,
Παρατηρήστε το αριστερό πλαίσιο Διαφάνειες, ή από το μενού Προβολή ->
Κανονικά.
Εκτύπωση με σημειώσεις
Επιλέγοντας Σημειώσεις, μπορείτε να δείτε πώς θα εκτυπωθούν οι διαφάνειες
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μαζί με το κείμενο των σημειώσεων.
Από το μενού Αρχείο -> Εκτύπωση
επιλέγετε Σημειώσεις.

-> Επιλογές και από τα Περιεχόμενα

Εκτύπωση Διάρθρωσης
Με την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως παραπάνω μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο το
κείμενο που περιέχουν οι διαφάνειες.
Όνομα σελίδας
Για να εκτυπωθεί και το όνομα της διαφάνειας, αφού έχετε επιλέξει Εκτύπωση,
συνεχίζετε ως εξής,
Από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση -> Επιλογές και από την επιλογή
Εκτύπωση τσεκάρετε Όνομα Σελίδας.
Εκτύπωση διαφανειών ως σημειώσεις για το ακροατήριο
Μπορείτε να εκτυπώσετε τις διαφάνειες σε μικρογραφίες σε μία σελίδα.
Αρχείο -> Εκτύπωση -> Επιλογές.
Από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση -> Επιλογές και από την επιλογή Σημείωμα
-> ΟΚ.
Επιλογή συσκευής εξόδου στο αρχικό στάδιο δημιουργίας μίας παρουσίασης
Για να δημιουργήσετε μία νέα παρουσίαση
Αρχείο -> Δημιουργία -> Παρουσίαση.
Θα εμφανιστεί ο αυτόματος πιλότος παρουσίασης.
Επιλέξτε Κενή Παρουσίαση -> Επόμενο.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε μία συσκευή εξόδου μεταξύ των
διαθέσιμων επιλογών: Διαφάνεια, Χαρτί, Οθόνη.
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Το Impress θα προσαρμόσει την παρουσίαση στην επιλογή που κάνατε.
6.6.1.2 Ορθογραφικός έλεγχος μίας παρουσίασης και διορθώσεις όπως: διόρθωση
ορθογραφικών λαθών και διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων
Χρήση των κατάλληλων λεξικών
Για να γίνει σωστά ο ορθογραφικός έλεγχος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σωστά
λεξικά. Ένα σύνηθες πρόβλημα είναι ότι όταν γράφετε στα αγγλικά, ελέγχονται μόνο οι
λέξεις που έχουν αμερικάνικη ορθογραφία (American-English) και όχι αυτές που έχουν
βρετανική. Για να ρυθμίσετε σωστά τα λεξικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Εργαλεία -> Επιλογές.
Εμφανίστε τα περιεχόμενα από τις Ρυθμίσεις Γλώσσας -> Γλώσσες.
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Από το παράθυρο των ρυθμίσεων επιλέξτε Προεπιλεγμένες γλώσσες για
έγγραφα και βεβαιωθείτε ότι και τα αγγλικά των ΗΠΑ και τα αγγλικά της Μ.
Βρετανίας είναι επιλεγμένα.
Επιλέξτε ή απο-επιλέξτε όποιες άλλες γλώσσες επιθυμείτε -> ΟΚ.
Επιλέξτε Βοηθήματα γραφής και από τις Επιλογές βεβαιωθείτε ότι είναι
ενεργοποιημένος ο Έλεγχος σε όλες τις γλώσσες -> ΟΚ.

Ορθογραφικός έλεγχος στην παρουσίαση
Ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ελέγχει την ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε.
Ορθογραφία που δεν αναγνωρίζεται από το λεξικό, θα υπογραμμίζεται με κόκκινο. Για
να ελέγξετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο επιλέξτε,
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Εργαλεία -> Ορθογραφικός Έλεγχος.
Πιθανότατα να είναι ήδη ενεργοποιημένος (από τις ρυθμίσεις που κάνατε
προηγουμένως) και σας εμφανίζει και μήνυμα ότι έχει ελέγξει όλο το κείμενο.

Αν στο μήνυμα επιλέξετε ΝΑΙ, να γίνει δηλαδή επανέλεγχος σε όλο το κείμενο,
τότε ο ορθογραφικός έλεγχος ελέγχει ξανά και σας ενημερώνει όταν τελειώσει.
Ορθογραφικός έλεγχος μίας μόνο λέξης ή ενός μεμονωμένου κειμένου
Επιλέξτε τη λέξη ή το κείμενο που πρόκειται να ελέγξετε.
Εργαλεία -> Ορθογραφικός έλεγχος.
Αν η λέξη ή το κείμενο είναι σωστά, αμέσως εμφανίζεται μήνυμα ότι ο
ορθογραφικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.
Αν η λέξη ή το κείμενο παρουσιάζουν λανθασμένη ορθογραφία, εμφανίζεται το
παρακάτω παράθυρο διαλόγου με διάφορες επιλογές.
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Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προτάσεις του συστήματος ή να τις
παραβλέψετε και να συνεχίσετε ή ακόμα και να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό.
6.6.1.3 Προσθήκη σημειώσεων στις διαφάνειες για τον ομιλητή
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στις διαφάνειες.
Αυτές δε φαίνονται κατά την παρουσίαση, αλλά μπορούν να εκτυπωθούν.
Για να προσθέσετε σημειώσεις σε μία διαφάνεια επιλέξτε την καρτέλα Σημειώσεις
και πληκτρολογήστε τις σημειώσεις που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πλαίσιο κάτω
από το κείμενο της διαφάνειας.
6.6.1.4 Αλλαγή διάταξης, προσανατολισμού (κάθετα, οριζόντια) μιας διαφάνειας
Η τυπική διάταξη μίας διαφάνειας είναι οριζόντια, καθώς η οθόνη του υπολογιστή έχει
μεγαλύτερο πλάτος απ' ότι ύψος. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διάταξη
που επιθυμείτε εσείς.
Μορφή -> Σελίδα.
Εξ ορισμού έχει επιλεγεί ως συσκευή εξόδου η οθόνη και ο οριζόντιος προσανατολισμός.

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή αντικειμένου σε μορφή χαρτιού,
σημαίνει πως το περιεχόμενο της διαφάνειας θα ρυθμιστεί ανάλογα με τις διαστάσεις της
μορφής και του χαρτιού που έχει οριστεί.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ.
Πατήστε F9 για να δείτε τη διάταξη σύμφωνα με τις αλλαγές που έχετε κάνει.
6.6.1.5 Αντιγραφή, μετακίνηση διαφανειών μέσα σε μία παρουσίαση, μεταξύ
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ανοιχτών παρουσιάσεων
Αλλαγή της σειράς των διαφανειών μιας παρουσίασης
Για να μετακινήσετε μία διαφάνεια σε άλλη θέση, πηγαίνετε στην αριστερή στήλη
όπου εμφανίζονται όλες οι διαφάνειες.
Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε.
Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετέ την στη θέση που
θέλετε (δηλ. πριν ή μετά από κάποια άλλη διαφάνεια).
Μπορείτε να μετακινήσετε πολλές διαφάνειες μαζί, επιλέγοντάς τες με Ctrl+
αριστερό κλικ.
Μετακίνηση διαφανειών με τη χρήση του μενού Επεξεργασία
Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να μετακινήσετε.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X.
Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταφέρετε την προηγούμενη
διαφάνεια.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+P.
Αντιγραφή διαφάνειας μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
Ανοίξτε και την παρουσίαση στην οποία εργάζεστε και αυτήν στην οποία θα αντιγράψετε
τη διαφάνεια
Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να αντιγράψετε ή ένα σύνολο διαφανειών.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X.
Πηγαίνετε στην παρουσίαση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια πριν από την οποία θα εισάγετε τις διαφάνειες της
προηγούμενης παρουσίασης.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+P.
Αντιγραφή μίας διαφάνειας μέσα στην παρουσίαση χρησιμοποιώντας το ποντίκι
Η αντιγραφή μίας διαφάνειας χρησιμοποιώντας το ποντίκι είναι παρόμοια με τη
μετακίνηση μίας διαφάνειας χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην
περίπτωση της αντιγραφής είναι ότι πρέπει να έχετε πατημένο το Ctrl καθώς σύρετε τη
διαφάνεια σε κάποιο άλλο σημείο
Αντιγραφή μίας διαφάνειας μέσα σε μία παρουσίαση με τη χρήση του μενού
Επεξεργασία
Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να αντιγράψετε.
Επεξεργασία -> Αποκοπή ή εναλλακτικά Ctrl+X.
Πηγαίνετε στην παρουσίαση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή.
Πηγαίνετε στη διαφάνεια πριν από την οποία θα εισάγετε τη διαφάνεια.
Επεξεργασία -> Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl+P.
6.6.1.6 Διαγραφή μίας ή πολλών διαφανειών
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Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Πατήστε Delete.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τη διαφάνεια από την αριστερή στήλη όπου
εμφανίζονται όλες οι διαφάνειες,
Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Δεξί κλικ -> Διαγραφή Διαφάνειας.
Για να διαγράψετε ένα σύνολο διαφανειών, τις επιλέγετε με Ctrl και ακολουθείτε την ίδια
διαδικασία με παραπάνω
6.6.2 Εκτύπωση
6.6.2.1 Εκτύπωση ολόκληρης παρουσίασης,
σημειώσεων, διάρθρωσης, πολλαπλά αντίγραφα

συγκεκριμένων

διαφανειών,

Η εκτύπωση και οι παράμετροί της αναφέρονται αναλυτικά στην υποενότητα 6.6.1.1.
Εκτύπωση σε αρχείο
Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερα να στείλετε το έγγραφο που πρόκειται να
εκτυπώσετε σε ένα αρχείο, παρά στον εκτυπωτή.
Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση ενεργοποιήστε την επιλογή Σε Αρχείο.
Ανοίγει το παράθυρο Αποθήκευση ως...

Επιλέξτε τον κατάλογο και το φάκελλο στον οποίο θα το αποθηκεύσετε.
Το αρχείο θα έχει την επέκταση .prn.
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6.6.3 Προβολή Παρουσίασης
6.6.3.1 Προβολή, απόκρυψη διαφανειών
Όταν αποκρύπτετε μία διαφάνεια αυτή παραμένει ορατή σε όλες τις προβολές. Ωστόσο,
δε θα είναι ορατή στην παρουσίαση οθόνης.
Απόκρυψη διαφανειών
Ανοίξτε την παρουσίαση Ανδρομέδα.
Από την αριστερή στήλη Διαφάνειες, επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να
αποκρύψετε.
Κάντε Δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε Απόκρυψη Διαφάνειας.

Πλέον, η διαφάνεια θα εμφανίζεται διαγραμμένη.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη μορφή, να ακυρώσετε δηλαδή την απόκρυψη,
Επιλέξτε πάλι τη διαφάνεια, κάνετε δεξί κλικ -> Απόκρυψη διαφάνειας για να την
απενεργοποιήσετε.
6.6.3.2 Έναρξη προβολής παρουσίασης από την αρχική ή από οποιαδήποτε διαφάνεια
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Έναρξη προβολής από τη διαφάνεια στην οποία εργάζεστε
Όντας σε κανονική προβολή, επιλέξτε από το μενού Παρουσίαση οθόνης ->
Παρουσίαση οθόνης. Εναλλακτικά πατήστε F9 ή το εικονίδιο Παρουσίαση
οθόνης.
Η προβολή θα ξεκινήσει από τη διαφάνεια, στην οποία εργαζόσασταν.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία διαφάνεια από το αριστερό πλαίσιο Διαφάνειες και στη
συνέχεια με την ίδια διαδικασία να αρχίσετε από αυτή τη διαφάνεια την παρουσίαση.
Δημιουργία προσαρμοσμένης παρουσίασης
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ορισμένες από τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει και να
ξεκινήσετε προβολή παρουσίασης
Από το μενού Παρουσίαση οθόνης -> Προσαρμοσμένη Παρουσίαση Οθόνης.
Από το αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη Παρουσίαση Οθόνης ->
Δημιουργία.
Επιλέξτε όποιες από τις διαφάνειες επιθυμείτε από τον τίτλο, μετακινώντας τες για
να σχηματίσετε την ομάδα.
Δώστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη παρουσίαση -> ΟΚ.

Προβολή προσαρμοσμένης παρουσίασης
Αφού έχετε δημιουργήσει μία προσαρμοσμένη παρουσίαση, στο παράθυρο
Ορισμός προσαρμοσμένης παρουσίασης θα εμφανίζεται ο τίτλος που έχετε δώσει.
Τσεκάρετε την επιλογή Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης -> Έναρξη.
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Όταν τελειώσει η παρουσίαση, επιστρέψτε στο ίδιο παράθυρο για να απενεργοποιήσετε
την επιλογή Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης, εκτός και αν επιθυμείτε να
χρησιμοποιείτε μόνο αυτή.
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