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σελίδες από το διαδίκτυο

Σ ε μια διαφάνεια μπορούμε να περιέ-
χουμε, εκτός από κείμενο, και διάφορα 
άλλα αντικείμενα, όπως εικόνες, σχέδια, 

γραφήματα κ.τ.λ. Υπάρχουν δυο κατηγορίες 
εικόνας που μπορούμε να εισάγουμε στη 
διαφάνειά μας, είτε εικόνας, από αρχείο που 
έχουμε δηλαδή αποθηκεύσει στον υπολο-
γιστή μας, είτε από τη συλλογή Clip Art της 
Microsoft.

Για να εισάγουμε εικόνα από αρχείο κάνου-
με κλικ από τη γραμμή του μενού Εισαγωγή 
(Insert), Εικόνα (Picture), Από Αρχείο (From 
File). Από το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζε-
ται, επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε και κά-
νουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Insert). Για 
να εισάγουμε μια εικόνα clip art, κάνουμε κλικ 
από τη γραμμή του μενού Εισαγωγή (Insert), 
Εικόνα (Picture), Έτοιμες από Clip Art (Clip Art) 
και στο δεξί μέρος εμφανίζεται το παράθυρο 
εργασιών. Πληκτρολογούμε μια λέξη ή φρά-
ση στο πλαίσιο Κείμενο αναζήτησης και πατά-
με στο κουμπί Αναζήτηση. 

Το πρόγραμμα θα μας εμφανίσει στην περι-
οχή του παραθύρου εργασιών όλες τις εικόνες 
που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη λέξη ή 
φράση που πληκτρολογήσαμε. Κάνοντας κλικ 
στην επιθυμητή εικόνα, εισάγεται στη διαφά-
νειά μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν α-
ποτελέσματα, πατάμε το κουμπί Τροποποίηση 
του πλαισίου διαλόγου και πληκτρολογούμε δι-
αφορετικές λέξεις. (Συμβουλή: Αν το πρόγραμ-
μα είναι στην ελληνική έκδοση, η λέξη ή φρά-
ση που εισάγουμε για την αναζήτηση εικόνας 

πρέπει να είναι στα ελληνικά, με τονισμό και 
πεζά γράμματα).

Όταν επιλέγουμε την εικόνα στη διαφάνειά 
μας, εμφανίζονται οκτώ μικροί κύκλοι που ο-
νομάζονται λαβές επιλογής. Επίσης, εμφανίζε-
ται η γραμμή εργαλείων Εικόνα, η οποία περιέ-
χει τα κατάλληλα εργαλεία για την επεξεργασία 
και τη μορφοποίηση εικόνων και γραφικών. Αν 
η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται, κάνου-
με κλικ από τη γραμμή του μενού Προβολή 
(View), Γραμμές Εργαλείων (Toolbars), Εικόνα 
(Picture). Στη γραμμή εργαλείων Εικόνα (Picture) 
μπορούμε να:
•   Αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε το κοντράστ
•  Αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε τη φωτεινό-

τητα
•  Κάνουμε περικοπή/ξάκρισμα της εικόνας
•  Περιστρέψουμε αριστερά την εικόνα
•  Προσθέσουμε περίγραμμα γύρω από την 

εικόνα
•  Συμπιέσουμε το μέγεθος της επιλεγμένης ει-

κόνας
•  Επαναχρωματίσουμε την εικόνα
•  Μορφοποιήσουμε την εικόνα (Εικόνα 1)

1. Στην καρτέλα Χρώματα και Γραμμές (Colors 
and Lines) αλλάζουμε το χρώμα γεμίσματος, το 
χρώμα, το στυλ, το πάχος μια γραμμής κ.τ.λ.

2. Στην καρτέλα Μέγεθος (Size) μπορούμε 
να αλλάξουμε τις διαστάσεις, να περιστρέψου-
με με ακρίβεια και να καθορίσουμε το ύψος και 

το πλάτος του επιλεγμένου αντικειμένου
3. Στην καρτέλα Θέση (Position) μπορούμε 

να καθορίσουμε την ακριβή θέση της επιλεγμέ-
νης εικόνας μέσα στη διαφάνεια

4. Στην καρτέλα Εικόνα (Picture) μπορούμε 
να καθορίσουμε ποια κομμάτια από τα άκρα της 
εικόνας δε θέλουμε να εμφανίζονται και τι ρυθ-
μίσεις θέλουμε στην εικόνα μας, όπως ασπρό-
μαυρη, αποχρώσεις του γκρι κ.λπ.

5. Ορίσουμε διαφανές χρώμα, δηλαδή να γί-
νει ένα χρώμα της εικόνας διαφανές

6. Επαναφέρουμε την εικόνα στην αρχική 
της μορφή

Στο κάτω μέρος του προγράμματος εμφανί-
ζεται η γραμμή εργαλείων Σχεδίασης, με την ο-
ποία μπορούμε να σχεδιάζουμε διάφορα αντι-
κείμενα, όπως ορθογώνια, απλές γραμμές, βέλη, 
βασικά σχήματα, πλαίσια κειμένου κ.ά.

Χρησιμοποιώντας τη συλλογή Word Art μπο-
ρούμε να εμφανίσουμε το κείμενο που έχου-
με πληκτρολογήσει με διαφορετικά στυλ της 
συλλογής.

Για να αλλάξουμε την αναλογία ενός αντικει-
μένου χρησιμοποιούμε από τις λαβές που έχει 
το αντικείμενο. Χρησιμοποιώντας το κουμπί 
Σχεδίαση (Draw) μπορούμε να κάνουμε Στοίχιση 
ή Κατανομή (Alignment or Distribution) των α-
ντικειμένων, να ορίσουμε τη Διάταξη (Order) ε-
νός αντικειμένου, να Ομαδοποιήσουμε (Group) 
στοιχεία κ.λπ. Επίσης, μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίασης 
για να:
•  Αλλάξουμε το χρώμα και τα εφέ γεμίσματος, 

γραμμής και γραμματοσειράς
•  Αλλάξουμε το στυλ γραμμής, διάστιξης και 

βέλους
•  Προσθέσουμε σκιά και τρισδιάστατη απεικό-

νιση των αντικειμένων
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