Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Δεμηνηήησλ

Δξεηαζηέα ύλη - Παποςζιάζειρ

Δξεηαζηέα ύλη - Παποςζιάζειρ
1. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ & Πεπιβάλλον Δθαπμογήρ Παποςζιάζεων
α. Χειπιζμόρ παποςζιάζεων
α1. Δεκηνπξγία, Άλνηγκα, Κιείζηκν, Απνζήθεπζε παξνπζίαζεο
α2. Απνζήθεπζε παξνπζίαζεο κε δηαθνξεηηθό ηύπν ή/θαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε/ ή/θαη κε δηαθνξεηηθό όλνκα
α3. Ελαιιαγή κεηαμύ αλνηρηώλ παξνπζηάζεσλ
β. Πεπιβάλλον ηηρ εθαπμογήρ παποςζιάζεων
β1. Εκθάληζε θαη απόθξπςε γξακκώλ εξγαιείσλ
β2. Ελαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ πξνβνιώλ παξνπζίαζεο
β3. Ρύζκηζε πνζνζηνύ κεγέζπλζεο−ζκίθξπλζεο πξνβνιήο (Ζνπκ)
β4. Γλώζε ηνπ ηξόπνπ ξύζκηζεο βαζηθώλ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο: Καζνξηζκόο πξνεπηιεγκέλνπ θαθέινπ γηα
άλνηγκα − απνζήθεπζε παξνπζηάζεσλ, όλνκα ρξήζηε
γ. Βοηθηηικέρ λειηοςπγίερ
γ1. Υξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ βνήζεηαο ηεο εθαξκνγήο
γ2. Εκθάληζε θαη απόθξπςε γξακκώλ εξγαιείσλ
γ3. Υξήζε ηεο αλαίξεζεο θαη ηεο επαλαθνξάο
γ4. Οξζνγξαθηθόο έιεγρνο θεηκέλνπ
2. Σσεδίαζη Παποςζίαζηρ
α. Ππόηςπα Σσεδίαζηρ και Υπόδειγμα διαθανειών
α1. Εθαξκνγή πξνηύπνπ ζρεδίαζεο ζε κηα παξνπζίαζε
α2. Εηζαγσγή, απαινηθή εηθόλαο, έηνηκσλ γξαθηθώλ, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο ζην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ
α3. Πξνζζήθε θεηκέλνπ, αξίζκεζεο, εκεξνκελίαο ππνζέιηδνπ δηαθαλεηώλ
β. Γιασείπιζη Γιαθανειών
β1. Πξνζζήθε, δηαγξαθή λέσλ δηαθαλεηώλ ζηε παξνπζίαζε
β2. Εθαξκνγή, αιιαγή δηάηαμεο δηαθάλεηαο
β3. Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε δηαθαλεηώλ εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηρηώλ παξνπζηάζεσλ
β4. Αιιαγή ρξώκαηνο θόληνπ ζε κία ή όιεο ηηο δηαθάλεηεο ηεο παξνπζίαζεο
β5. Πξνζαξκνγή κεγέζνπο δηαθαλεηώλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο παξνπζίαζεο: εκθάληζε ζε νζόλε,
εθηύπσζε ζε δηαθάλεηεο πξνβνιηθνύ θιπ
β6. Εκθάληζε, απόθξπςε δηαθαλεηώλ παξνπζίαζεο
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3. Δπεξεπγαζία Κειμένος και Δικόνων
α. Δπεξεπγαζία κειμένος
α1. Εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε δηαθάλεηα, ζε ζεκεηώζεηο νκηιεηή
α2. Δηόξζσζε, απαινηθή θεηκέλνπ
α3. Επηινγή γξακκαηνζεηξάο θαη κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο
α4. Έληνλε, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλε κνξθή
α5. Υξώκα γξακκαηνζεηξάο
α6. Εθαξκνγή ζθηάο ζε θείκελν
α7. Απηόκαηε ελαιιαγή πεδώλ − θεθαιαίσλ ζε θείκελν
α8. ηνίρηζε θεηκέλνπ αξηζηεξά, δεμηά, ζην θέληξν
α9. Σξνπνπνίεζε ζηπι θνπθθίδσλ, αξίζκεζεο ιίζηαο
α10. Ρύζκηζε απνζηάζεσλ γξακκώλ ζε ιίζηα θεηκέλνπ κε αξίζκεζε ή θνπθθίδεο
β. Δικόνερ, γπαθικά
β1. Εηζαγσγή εηθόλαο από αξρείν, έηνηκνπ γξαθηθνύ από ηελ ζπιινγή ηεο εθαξκνγήο ζηε δηαθάλεηα
β2. Αιιαγή κεγέζνπο εηθόλσλ, γξαθηθώλ
4. Ανηικείμενα
α. Ανηικείμενα ζσεδίαζηρ
α1. ρεδίαζε αληηθεηκέλσλ από ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ηεο εθαξκνγήο (γξακκέο, βέιε, νξζνγώληα, θύθινη,
ειιείςεηο, πιαίζηα θεηκέλνπ θιπ)
α2. Μνξθνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο: ρξώκα γεκίζκαηνο, ρξώκα, πάρνο θαη ζηπι πεξηγξάκκαηνο, εθαξκνγή
ζθίαζεο
α3. Πεξηζηξνθή, αλαζηξνθή αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο
α4. ηνίρηζε ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ελόο αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο
α5. Αιιαγή δηάηαμεο αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο
α6. Αιιαγή κεγέζνπο αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο
β. Γπαθήμαηα
β1. Δεκηνπξγία γξαθεκάησλ από δηαζέζηκε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο
β2. Αιιαγή ηύπνπ γξαθήκαηνο
β3. Αιιαγή ρξσκάησλ ησλ κεξώλ ηνπ γξαθήκαηνο
β4. Αιιαγή κεγέζνπο γξαθήκαηνο
γ. Οπγανογπάμμαηα
γ1. Δεκηνπξγία νξγαλνγξάκκαηνο από δηαζέζηκε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο
γ2. Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζηηο ζέζεηο νξγαλνγξάκκαηνο
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γ3. Εηζαγσγή, δηαγξαθή ζέζεσλ ζην νξγαλόγξακκα
γ4. Αιιαγή δνκήο νξγαλνγξάκκαηνο
γ5. Αιιαγή κεγέζνπο νξγαλνγξάκκαηνο
5. Γιασείπιζη
α. Ανηιγπαθή, μεηακίνηζη, διαγπαθή
α1. Αληηγξαθή θεηκέλνπ, εηθόλσλ, γξαθηθώλ, γξαθεκάησλ, νξγαλνγξάκκαηνο, αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο κεηαμύ
δηαθαλεηώλ, κεηαμύ παξνπζηάζεσλ
α2. Μεηαθίλεζε θεηκέλνπ, εηθόλσλ, γξαθηθώλ, γξαθεκάησλ, νξγαλνγξάκκαηνο, αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο κεηαμύ
δηαθαλεηώλ, κεηαμύ παξνπζηάζεσλ
α3. Δηαγξαθή θεηκέλνπ, εηθόλσλ, γξαθηθώλ, γξαθεκάησλ, νξγαλνγξάκκαηνο, αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο κεηαμύ
δηαθαλεηώλ, κεηαμύ παξνπζηάζεσλ
6. Πποβολή παποςζίαζηρ και εκηςπώζειρ
α. Δπαύξηζη παποςζίαζηρ
α1. Εθαξκνγή εθέ θίλεζεο ζε θείκελν, εηθόλεο απ’ ηα δηαζέζηκα ηεο εθαξκνγήο
α2. Πξνζζήθε εθέ ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δηαθαλεηώλ ηεο παξνπζίαζεο
α3. Πξνβνιή παξνπζίαζεο απ’ ηελ αξρή, από ζπγθεθξηκέλε δηαθάλεηα
β. Δκηςπώζειρ
β1. Παξάκεηξνη εθηύπσζεο: κέγεζνο ραξηηνύ, πξνζαλαηνιηζκόο, αληίγξαθα
β2. Επηινγή αληηθεηκέλνπ εθηύπσζεο: δηαθάλεηεο παξνπζίαζεο, ζεκεηώζεηο γηα ην αθξναηήξην, ζεκεηώζεηο νκηιεηή
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