PPS készítésének leírása

A PPS készítéshez Microsoft Office Power Point 2003 program szükséges. A
startmenüben a programoknál megkeresed és kihelyezed az asztalra.
1. lépés: Összegyűjtöd egy mappába a felhasználni kívánt képeket, ha nagy
méretűek, le kell kicsinyítened kb. 800x600 pixelre.
2. lépés: Belépsz a Power Point-ba és fent a jobb oldalon "Új dia" annyiszor kattintasz rá, ahány kockából állni fog a diád.
3. lépés: "Tervezés" - kiválaszthatod a dia hátterét, /de lehet saját is/
4. lépés: Alul "kép" - /katt a kis ikonra/ sorba behelyezed a képeket. A
méreten úgy lehet állítani, hogy rákattintasz a képre és négyfelé /fel le,
jobbra, balra/ széthúzod.
5. lépés: Effektekkel színesítheted, a következő módon: Felül a menüsorban
találod a "Diavetítés"-t. Erre katt - "Egyéni animáció". Katt a képre, majd
"Hatás hozzáadása". Itt kipróbálgathatod, hogy melyik tetszik, azt
leokézod, de ha mégse az az igazi, akkor "Eltávolítás" és tovább
próbálgathatod. A "Kattintásra" helyett válaszd az "Előzővel együtt" és a
sebességen is állíthatsz - gyors, lassú, közepes, stb.
6. lépés: A képre szöveget is írhatsz, alul találod a "Szövegdoboz"-t - /katt a
kis ikonra/ majd kijelölöd a dián a szöveg helyét. Húzd a vonalat olyan
szélesre, amilyen hosszan akarsz írni. A betű típusát, méretét, színét,
középre helyezés stb. a fenti menüsorban állíthatod. Nem muszály a képre
írni, tehetsz be kisebb képet és alá, fölé vagy mellé is írhatsz. A szövegre is
lehet effekteket tenni. "Diavetítés" - "Egyéni animáció". Kattintással
kijelölöd a szöveget, "Hatás hozzáadása". Először mindig a képpel kell
kezdeni, utána jön a szöveg.
7. lépés: "Diavetítés" - "Áttűnés" - jobb oldalon alul eldöntheted, hogy
kattintással, vagy automatikusan kövessék egymást a képkockák. Ha
kattintással, akkor odateszel egy pipát, ha automatikusan, akkor oda. Be
kell állítani az időt, hogy egy-egy dia meddig legyen látható.
8. lépés: "Diavetítés" - "Diavetítés" - Nézd meg az elkészült művet!
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a., Ha nem vagy elégedett, addig próbálgasd, míg olyan nem lesz, mint
amilyet elképzeltél.
b., Ha elégedett vagy, bal felső sarok "Fájl" - "Mentés másként". Felül
kijelölöd hova mentse, alul beírod a dia címét, alatta kiválasztod a fájl
tipusát . A kis fekete nyíllal lejössz, a "Power Point /pps/ vetítés"-t
választod, majd mentés.
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