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επιστημονικές σελίδες

σελίδες από το διαδίκτυο Εισαγωγή στο PowerPoint

Τ ο PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δη-
μιουργίας αποτελεσματικών παρουσιά-
σεων. Οι παρουσιάσεις αυτές αποτελούν 

ένα σύνολο από διαφάνειες, όπου παρέχουν 
κείμενο, εικόνες, γραφήματα, ήχο, βίντεο, 
κ.λπ. 

Οι παρουσιάσεις αυτές μπορούν να προβληθούν 
χρησιμοποιώντας μια συσκευή προβολής διαφα-
νειών, να τις παρουσιάσουμε στην οθόνη ενός υ-
πολογιστή ή απλά να τυπωθούν σε χαρτί. Για να 
ξεκινήσουμε το πρόγραμμα του PowerPoint κά-
νουμε κλικ: Έναρξη (Start)-Όλα τα Προγράμματα 
(All Programs)-Microsoft Power Point. Με την 
εκκίνηση του προγράμματος δημιουργείται αυ-
τόματα μια νέα παρουσίαση, η οποία ονομάζε-
ται Παρουσίαση 1 και αποτελείται από μια δια-
φάνεια. Τα βασικά στοιχεία που περιέχει η αρχι-
κή οθόνη είναι:
1.  Γραμμή τίτλου: Αναγράφεται το όνομα του 

προγράμματος και μέσα σε αγκύλες το όνομα 
του αρχείου. Από δεξιά τα κουμπιά ελέγχου 
Ελαχιστοποίηση, Μεγιστοποίηση και Κλείσιμο 
παραθύρου/εφαρμογής.

2.  Γραμμή μενού: Στη γραμμή αυτή περιέχονται 
όλες οι εντολές για την ενεργοποίηση λειτουρ-
γιών στο PowerPoint.

3.  Βασική γραμμή εργαλείων: Στην πρώτη γραμ-
μή εργαλείων περιέχονται κουμπιά με τις πιο 
βασικές λειτουργίες του PowerPoint, με σκο-
πό την άμεση πρόσβαση σε αυτές.

4.  Γραμμή εργαλείων μορφοποίησης: Στη δεύτε-
ρη γραμμή εργαλείων περιέχονται κουμπιά με 
τις πιο κοινές λειτουργίες μορφοποίησης.

5.  Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών: Εδώ 
έχουμε τη δυνατότητα να εμφανίζονται σε μια 
στήλη οι διαφάνειες της παρουσίασης σε σμί-
κρυνση, ενώ σε διάρθρωση εμφανίζετε μόνο 
το κείμενο που έχει καταχωρηθεί.

6.  Διαφάνεια: Εδώ παρουσιάζονται στο κέντρο 
του παραθύρου τα περιεχόμενα της τρέχου-
σας διαφάνειας.

7.  Περιοχή σημειώσεων: Εδώ μπορούμε να κα-
ταχωρήσουμε κείμενο, το οποίο δεν θα εμ-

φανιστεί κατά την προβολή της παρουσίασης 
αλλά μπορεί να εκτυπωθεί.

8.  Γραμμή εργαλείων σχεδίασης: Στη γραμ-
μή εργαλείων σχεδίασης εμφανίζονται λει-
τουργίες σχετικά με σχεδίαση διάφορων α-
ντικειμένων.

9.  Γραμμή κατάστασης: Εμφανίζονται διάφο-
ρες πληροφορίες σχετικά με την παρουσία-
ση, όπως ο αριθμός της τρέχουσας διαφά-
νειας, κ.λπ.
Στα επόμενα τεύχη θα ασχοληθούμε με τη δη-

μιουργία, τη μορφοποίηση, αλλά και με την ολο-
κλήρωση μιας παρουσίασης.
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