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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
 

Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint Expert απευθύνεται στο χρήστη που θέλει να 
αποκτήσει περισσότερες γνώσεις πάνω στις βασικές λειτουργίες σχεδιασµού, 
τροποποίησης, µορφοποίησης µιας παρουσίασης. 
Έτσι θα είναι σε θέση να εργαστεί πιο αποδοτικά και να χρησιµοποιεί την εφαρµογή 
για να δηµιουργεί παρουσιάσεις. 
 
  
1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 
α. Πρότυπο παρουσιάσεων 
α1. ∆ηµιουργία προτύπου παρουσιάσεων  
α2. Αποθήκευση προτύπου παρουσιάσεων 
 
β. ∆ιαχείριση διαφανειών  
β1. Επεξεργασία φόντου διαφανειών 
β2. Εισαγωγή διαφανειών ή αρχείων διάρθρωσης σε παρουσίαση 
β3. Αποθήκευση διαφάνειας ως αρχείο εικόνας 
 
 
2. ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
 
α. Αντικείµενα σχεδίασης  
α1. Εισαγωγή αντικειµένου WordArt 
α2. Μετατροπή εικόνας ή γραφικού σε αντικείµενο σχεδίασης 
α3. Οµαδοποίηση αντικειµένων 
α4. Αλλαγή στη θέση αντικειµένων 
α5. Στοίχιση αντικειµένων 
α6. Οµοιόµορφη κατανοµή αντικειµένων 
α7. Περιστροφή αντικειµένων 
α8. Τοποθέτηση αντικειµένου σε συγκεκριµένο σηµείο της διαφάνειας 
 
β. Τροποποιήσεις στα αντικείµενα 
β1. Εφέ σκιάς 
β2. Μετατροπή σχήµατος σε τρισδιάστατο 
β3. Εφαρµογή εφέ ηµιδιαφάνειας σε σχήµα 
β4. Τροποποίηση στα σχήµατα µιας εικόνας 
β5. Αντιγραφή µορφοποιήσεων 
β6. Σµίκρυνση εικόνας 
β7. Περικοπή εικόνας 
β8. Αποθήκευση εικόνας ως αρχείο 
 
 
3. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ & ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 
 
α. Χρήση γραφηµάτων 
α1. ∆ηµιουργία γραφήµατος 
α2. Αλλαγή τύπου γραφήµατος σε µικτό τύπο γραφήµατος 
α3. Μορφοποίηση άξονα  
 
β. ∆ιαγράµµατα ροής 
β1. ∆ηµιουργία διαγράµµατος ροής  
β2. ∆ιαγραφή στοιχείων από ένα διάγραµµα ροής 
β3. Επιλογή στιλ διαγράµµατος ροής 
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4. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
 
α. Αρχεία ήχου 
α1 Εισαγωγή ήχου από τη συλλογή Clip Art 
α2. Εισαγωγή ήχου από αρχείο 
α3. Ρύθµιση του τρόπου αναπαραγωγή του ήχου 
 
β. Αρχεία βίντεο 
β1. Εισαγωγή ταινίας από τη συλλογή Clip Art 
β2. Εισαγωγή ταινίας από αρχείο 
 
 
5. ΥΠΕΡΣΥΝ∆ΕΣΗ & ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
α. Χρήση υπερσύνδεσης 
α1. ∆ηµιουργία υπερσύνδεσης 
α2. Εµφάνιση συµβουλής οθόνης 
α3. Επεξεργασία υπερσύνδεσης  
α4. Σύνδεση µε δεδοµένα άλλων εφαρµογών 
 
 
6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 
α. Προβολή διαφανειών 
α1. Ρυθµίσεις προβολής 
α2. Εναλλαγή διαφανειών 
α3. Ηχογράφηση αφήγησης 
α4. Κουµπιά ενεργειών 
 
 
7. ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ 
 
α. Χρήση µακροεντολών 
α1. ∆ηµιουργία µακροεντολής 
α2. Εκτέλεση µακροεντολής 
α3. Αντιστοίχιση µακροεντολής σε συγκεκριµένο συνδυασµό πλήκτρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


