V Компютърни презентации
1 Форматиране на графични и текстови обекти
От предишни уроци знаем, че графичните обекти играят важна роля в представянето на
данни. Трудно е да си представим презентация, в която не са включени фотографии, рисунки, схеми и т.н. Затова в този урок ще разгледаме възможностите за включване на графични
и специално оформени текстови обекти в презентация.

Вмъкване на графичен обект създаден с Paint
Първата възможност да включим в презентацията графичен обект е да го изработим с
програмата Paint и да го съхраним във файл. За създаване на слайд с графика използваме
схемата Title and Content. Тя позволява вмъкването в слайда на различни обекти, включително графични. В средата на полето се намират иконите, с помощта на които става това. Иконата за вмъкване на изображения
е лявата на долния ред. Когато щракнем върху нея, се
отваря прозорецът за търсене на файл във файловата системата. Остава да посочим файла
и да добавим подходящо заглавие.
Другата възможност е да маркираме рисунката с маркиращия правоъгълник Selection на
програмата Paint, да копираме селекцията в кутията за копия по някой от познатите ни начини и след това да я вмъкнем в слайда със схема Title and Content, като променим размера
така, че да се побира в полето за съдържание на слайда.

Графика в MS PowerPoint

Фиг. 1. Менюто Shapes

За разлика от програмата Paint, с която създаваме растерни изображения, с графичните инструменти на програмата MS PowerPoint
можем да създадем векторни изображения.
Вече имахме възможност да подчертаем разликата между едните и другите. Създадените
с инструментите на Paint елементи от рисунката се „вписват“ трайно в растера на работното поле като множество от пиксели. След завършване на операцията те не могат да бъдат
обработвани (премествани, уголемявани, намалявани или изтривани) като отделни части.
Във векторното изображение всеки нарисуван елемент остава самостоятелна част
от изображението и може да бъде обработван
отделно от другите елементи. Когато потребителят пожелае, може да групира няколко от
елементите и да работи с тях като с един елемент, но във всеки момент може да разгрупира създадена преди това група и пак да получи
възможност да работи със съставящите я, като
с отделни елементи.
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В резултат, създаването на векторни изображения е по-трудно и при него отсъстват някои
възможности, които познаваме (например гума), но в замяна на това векторните изображения са по-качествени и при промяна на размера не губят от качеството си, както растерните.

Рисуващи инструменти в MS PowerPoint
Бутоните на рисуващите инструменти в MS PowerPoint са разположени в менюто Shapes от
панела Illustrations (илюстрации) на страницата Insert (Фиг. 1).
Познатите ни от програмата Paint инструменти Line, Oval, Rectangle, Text Box и т.н., се използват по подобен начин. Разликата е в това,
че след като създадем един елемент, например
линия, не може да започнем изчертаване на нов,
без да активираме отново инструмента. След
изчертаване на един елемент, той остава маркиран (очертанията му са отбелязани с характерна
рамка, както овалът на Фиг. 2) и всяко действие
с мишката се приема от програмата като операция с маркирания обект – преместване, промяна
на размера и т.н. Когато се налага да работим с
няколко елемента като с един, достатъчно е да ги
Фиг. 2. Векторна графика
маркираме всичките и тогава можем да извършваме споменатите по-горе операции с всички
обекти в селекцията.
Когато един или повече обекти са маркирани, тогава в лентата с командни бутони се отваря нова страница – Format (за да я забележим
по-лесно, програмата поставя над името ѝ надписа
). От панела Shape Styles можем
да променим характеристиките на маркираните елементи. От менюто Shape Fill можем да
променим вида на запълването на селекцията, а
от менюто Shape Outline – вида на очертаващата линия (Фиг. 3). Дебелината на очертаващите
линии избираме от менюто Weight (тегло, дебелина на линия), видът на линията – от менюто
Dashes (тирета, пунктирана линия), а цветът на
линията – от цветовата палитра. Когато изчертаният обект е текстова кутия, характеристикиФиг. 3. Менюто Shape Outline
те на текста в нея може да бъдат променяни от
познатия ни панел Font на страницата Home.
За илюстрация нека направим слайда, показан на Фиг. 2. Стартираме програмата MS
PowerPoint, при което тя създава по подразбиране слайд със схемата Title slide. Този слайд не
ни е нужен. Затова от менюто New Slide избираме празeн слайд (Blank), който е най-подходящ
за създаване на графика. С инструментите Insert/Shapes/Oval и Insert/Shapes/Rectangle изчертаваме две от фигурите, а триъгълника правим от три отделни линии. По премълчаване овалът
и правоъгълникът са оцветени в някакъв цвят. За да оцветим овала в желания от нас цвят,
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трябва да го маркираме, като щракнем върху него и след това от менюто за запълване Format/
Shape Styles/Shape Fill да изберем червения цвят. По същия начин оцветяваме правоъгълника.
Триъгълника не може да оцветим по този начин, защото е съставен от три отделни отсечки и
вътрешността не е част от него.
За да направим надписа, щракваме върху инструмента Insert/Shape/Text Box. С влачене на
мишката очертаваме правоъгълна кутия, в която изписваме текста. В кутията можем да редак
тираме текста и да го форматираме с инструментите от панела Home/Font.

Редактиране на изображение
Силата на векторната графика е във възможностите за редактиране на изображението.
Ще демонстрираме тези възможности, като променим слайда от Фиг. 2 до слайда от Фиг.
4. За да запазим стария слайд, нека първо му направим копие с командата Home/New Slide/
Duplicate Selected Slide. В копието маркираме овала и го влачим с мишката до желаното място
в правоъгълника. Когато влачим по-рано създаден обект върху по-късно създаден, първият обект се „скрива“ под втория. Затова, ако първо сме създали овала, той ще се скрие под
правоъгълника. За да се вижда, маркираме правоъгълника и изпълняваме от менюто Arrange
командата Send to Back (постави отдолу).
Преместването на триъгълника е по-сложно, тъй като е съставен от три отделни отсечки. За да можем да работим с няколко
елемента като с един, ги свързваме в група.
Избираме от менюто Home/Editing/Select инструмента Select Objects. Маркираме трите
страни на триъгълника като изтеглим около тях обхващаща рамка и избираме Group
(групирай) от менюто Format/Arrange. Сега
трите отсечки (без вътрешността) образуват
триъгълник и можем не само да го местим,
но и да правим по-сложни промени, например да го „разтегнем“, с хващане на някой
Фиг. 4. Редактиране на векторно изображение
от върховете и влачене. С командата Format/
Arrange/Ungroup, докато триъгълникът е маркиран, всяка от трите му части ще възстанови
самостоятелността си.
За да променим текста е достатъчно да щракнем върху него и да направим необходимото
редактиране така, както редактираме всеки текст. Ако текстовата кутия не е достатъчна за
текста, можем да я разширим с влачене на страните. Освен това, с хващане и влачене може
да я преместим, заедно с текста, на желаното място.

Вмъкване на готови елементи
Групирането на трите отсечки не превръща триъгълника, който те образуват, във фигура. Например, вътрешността им продължава да не е част от триъгълника и не можем да я
оцветим. Затова по-добре е да вмъкнем в изображението истински триъгълник и да го оцветим. Тъй като менюто Shapes е дублирано в панела Drawing (рисуване) на страницата Home,
може да вземем от там инструмента Isosceles Triangle (равнобедрен триъгълник) и да начертаем
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равнобедрен триъгълник. Така нарисуваният триъгълник оцветяваме, както другите фигури
(Фиг. 5).
Различните елементи се „изтеглят“ в работното поле по различен начин. При равнобедрения триъгълник първото щракване
с мишката определя единия край на основата. Когато влачим мишката надясно/наляво,
променяме дължината на основата, а когато
я влачим нагоре/надолу променяме височината на триъгълника. Ако изрисуваният елемент не е на необходимото място, може да го
маркираме и да го влачим до там, а ако размерът или формата му са неподходящи – да
го хванем за някоя от характерните точки на
обхващащата рамка (означени с малки кръгФиг. 5.
чета, квадратчета, ромбчета) и да го увеличим, намалим или изменим формата му.

Вмъкване на художествено оформен надпис
Последната възможност, която ще разгледаме в този урок, е вмъкването в слайда на
художествено оформен надпис с командата
Insert/Text/WordArt. От менюто с образци, показано на Фиг. 6, избираме образец за буквите. В средата на слайда се отваря кутия с
надпис Your Tеxt Here (поставете текст тук).
Преместваме кутията там, където искаме да
е текстът, въвеждаме избрания от нас текст и
го редактираме.
Настройката на параметрите на текста
извършваме от панела WordArt Styles на страницата Format (напомняме, че страницата ще
се вижда в лентата с командни бутони, само
ако текстовата кутия е маркирана). От менюто Text Fill можем да изберем за всяка буква
различен цвят, с който да запълним контура.
От менюто Text Effects можем да изберем различни представяния на текста – поставяне на
сенки (Shadows) или отражения (Reflectons),
завъртания в пространството (3-D Rotation) и
т.н. От менюто Transform (преобразувай) избираме изписване на текста под формата на
вълни, за да получим слайда от Фиг. 7.
Много други елементи и операции за подобряване на вида на изображението може
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Фиг. 6. Художествен текст

Фиг. 7.

да се намерят в лентата с инструменти на MS PowerPoint. Интересното е, че същата система
за създаване на векторна графика е вградена и в програмата MS Word, като менюто с инструменти Shapes се намира в панела Illustrations на страницата Insert.

Речник
arrange
back
blank
bring
draw
front
group
illustration
isosceles
reflection
send
transform
triangle
weight

ърèйндж
бек
бленк
бринг
дрòу
фронт
груп
илюстрèйшън
àйзоскелс
рифлèкшън
сенд
трансфòрм
триèнгл
уèйт

подреждам
отзад, задна част на нещо
празен
нося, пренасям, изнасям
чертая, рисувам
лице, предна част на нещо
групирам, група
илюстрация
равнобедрен
отражение
изпращам
преобразувам, трансформирам
триъгълник
тегло, дебелина (на линия)

Въпроси и задачи
1. Какви са съществените разлики между растерната и векторната графика?
2. При кой вид графика създаването на изображението е по-лесно? А при кой от двата
вида внасянето на изменения е по-лесно?
3. Изредете чертаещите инструменти, които са с еднакво предназначение в Paint и MS
PowerPoint.
4. Посочете инструменти в Paint, които не съществуват в графичните възможности
на MS PowerPoint. Можете ли да обясните отсъствието на тези инструменти при
векторната графика?
5. Направете кратка презентация на тема „Основни геометрични фигури“. Освен заглавен слайд, направете по един слайд за фигурите триъгълник, четириъгълник и окръжност. Във всеки слайд нарисувайте съответната фигура. В текстовата част на
слайда опишете съставните части на фигурата. Упътване: За триъгълника споменете страните, върховете и ъглите му; за четириъгълника добавете и диагоналите
и т.н.
6. Намерете в менюто Shapes елементите правоъгълен триъгълник, шестоъгълник и
куб. За всеки от тях определете правилото, по което се изтегля в рисувалното поле.
7. Направете картинка с елементи от менюто Shapes. За всеки елемент изберете различен ефект от менюто Format/Shape Styles/Shape Effects.
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2 Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Настройки на дизайна – упражнение
В този урок ще създадем презентация върху тема от учебника по биология. За пример сме
избрали темата Класификация на организмите. Тя има структура и съдържание, които улес
няват автора на презентацията. Освен това, темата предразполага към полезни сравнения с
материала, изучаван в други предмети, включително и по Информационни технологии.

Планиране на презентацията
Заглавието на презентацията ще съвпада с темата, а като подзаглавие бихме могли да поставим поясняващия текст Урок по биология за VI клас. На втория слайд на презентацията е добре
да представим нейното съдържание. Като съдържание на презентацията, посветена на урок
от учебната програма, е най-добре да поставим плана на урока – основните подтеми, които ще
бъдат разгледани.
В предлагания урок на първо място трябва да бъдат разгледани основните понятия от
областта – биологично разнообразие, класификация, систематика. На второ място – основните класификациони признаци, според които биологичното разнообразие от многоклетъчни, може да бъде разделено на три големи групи – растения, гъби и животни. Отделен
слайд може да бъде посветен на всяка от трите отделни групи, като се посочат особеностите на групата по всеки от класификационните принципи.
Презентацията може да продължи с по-детайлната класификация на една от групите,
например растения. Добре е да се създаде слайд, даващ представа за класификационната
йерархия. Може да се създаде слайд за всяко едно от нивата на йерархията – отдел, под
отдел, клас, семейство, вид и форма. Освен признака, по който е извършено разбиването на
едно ниво, е добре да се дадат няколко примера.
В края на презентацията може да се включи слайд, посветен на създателя на научната
класификация на организмите – шведския учен Карл Линей.

Избор на основа (дизайн)
За презентацията, в която ще се говори
за растения, изберете някоя от предлаганите
основи, с ненатрапчив дизайн и характерен
цвят. Например, основата Flow (Фиг. 1), оцветена в тонове на зеленото (напомняща за
листата на растенията).
След като стартирате програмата и изберете основата от панела Themes на страницата Design, изберете основния цвят, в който ще бъде оцветена основата, от менюто
Colors (бутона
). В него има няколко
предварително дефинирани цветови схеми.
Много наситените и крещящи цветове правят презентацията по-трудна за възприемане. Затова добре е да предпочетете по-малко
наситените тонове на зеленото.
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Фиг. 1. Създаване на цветова схема

Ако нито една от предложените цветови схеми не ви удовлетворява, може да създадете
своя цветова схема – с бутона New Theme Colors от менюто Create (Фиг. 1).

Създаване на презентацията

Фиг. 2. Основа и заглавие на презентацията

Фиг. 3. Съдържание (абзаци с булети)

Фиг. 4.

При отварянето на нова презентация, схемата на първия слайд е предназначена за заглавие, затова въведете предвидените в плана заглавие и подзаглавие, както е показано
на Фиг. 2. Нормално е заглавието и подзаглавието да са центрирани, затова да ги форматираме по указания на фигурата начин.
За съдържание на презентацията добавете нов слайд (Home/New Slide) със схемата Title and Content. Напомняме, че без да
правим нещо специално (или както казваме
още по подразбиране), програмата ще добави новия слайд с тази най-често използвана схема. Въведете съдържанието, както е в
плана, като абзаци с булети (Фиг. 3).
За слайда за първата подтема Основни понятия ще са необходими следните три дефиниции.
В биологията се изучават живите организми, които са твърде много и твърде различни помежду си, затова съвкупността от
всички организми се нарича биологично
разнообразие. За да се улесни изучаването
на организмите, те се групират (в по-големи или малки) групи по някакви признаци
и това разбиване се нарича класификация.
Науката, която изучава биологичното разнообразие и системата за класифициране на
организмите, се нарича систематика.
Създайте слайд, в който под формата на
абзаци с булети да бъдат показани тези дефиниции.
Най-общите характеристики, по които се
класифицират организмите са: типът на клетките на организма (прокариотни или еукариотни); броят на клетките в организма (една
или много); типът на хранене на организма
(самостойно или несамостойно); възможност
или невъзможност на организма да се движи.
Създайте слайд, в който под формата на
абзаци с булети да бъдат представени тези
класификационни характеристики.
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На Фиг. 4 виждате слайд, който показва стойностите на класификационните характеристики за голямата група организми, които наричаме растения. Създайте този слайд, както и
подобни слайдове за другите големи групи многоклетъчни организми – гъбите и животните. Форматирайте текста на слайда по показания начин, като изпишете с удебелен шрифт
стойностите на отделните характеристики и ги оцветите в различен от основния цвят. Приложете подобно форматиране (с различен цвят и смяна на стила на шрифта) и в останалите
слайдове, в които са дефинирани понятия.

Вмъкване на графика
В групата на растенията многообразието
също е голямо. Затова е естествено класификацията да продължи в дълбочина. Групата се
разбива на отдели, отделите – на подотдели,
подотделите – на класове, класовете – на семейства, семействата – на родове, а родовете – на видове. Видът е основната единица в
класификацията на организмите. Но дори и в
рамките на един вид могат да се посочат няколко различни форми.
Такова структуриране на множество обекти ни е познато като йерархична (или дървовидна) структура. Най-добрият начин да покаФиг. 5.
жем пред публика една йерархична структура
е да я изобразим графически. На Фиг. 5 е показан слайд с част от йерархичната класификация
на растенията. Такъв слайд може да създадете с програмата Paint или с инструментите за векторна графика на MS PowerPoint.
Съхранете направената презентация под името Raznoobrazie.pptx и я разгледайте.

Въпроси и задачи
1. Кои са основните дейности по създаване на компютърна презентация и в какъв ред
трябва да се извършват?
2. Какво е предназначението на основата и схемата на слайда. Какви са основните елементи, от които се изграждат слайдовете?
3. Припомнете си (от урока Класификация на растенията) по какво се различават видовете растения от един род, родовете от едно семейство, семействата от един клас
и т.н. Добавете в презентацията слайдове за класификационните признаци, които са
използвани на различните нива на класификацията.
4. Добавете в презентацията слайд, посветен на създателя на научната класификация на организмите Карл Линей. Упътване: За този слайд използвайте схемата Two
Contents. За да подготвите текстовата част, използвайте съдържанието на файла
Linnaeus.docx, а портрет на учения ще намерите във файла Linnaeus.png. Двата файла
са в папката Razdel_5 на приложения към учебника компактен диск.
5. Използвайте презентацията като модел. Изберете урок от друг учебен предмет и
направете подобна презентация за него.
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3 Анимационни ефекти и времетраене на слайд
Както вече знаем, една от основните цели на компютърните презентации е да представят
информация пред публика по привлекателен начин. Възможност за привличане и задържане на вниманието на публиката са анимирането и преходите. Неанимираните обекти се
появяват в слайда като неподвижни. Анимираният (раздвижен) обект извършва някакво
движение, преди да застане на избраното за него място в слайда или се изменя по някакъв
начин, след показването. Преходите от текущия към следващия слайд също са някакъв вид
анимиране. Те не само правят презентацията по-интересна, но и обозначават ясно смяната
на един слайд с друг. В този урок ще научим как да свързваме анимация с елементите на
слайда и да добавяме преходи между слайдовете.

Анимиране на елементи на слайда
Обикновено в един слайд се представят по няколко различни елемента (например, абзаци
с булети). При отваряне на такъв слайд всичките му елементи се показват едновременно.
Това може да отвлече вниманието на публиката, защото докато представящият разяснява
първия елемент от слайда, зрителят неволно се опитва да разгледа останалите елементи.
Това намалява ефекта от представянето. По-важно е, че публиката може да пропусне някои
съществени моменти на презентацията.
Чрез анимирането, авторът на презентацията може да управлява момента на показването
на отделните елементи на слайда. Например, да предизвика появата на следващ елемент
тогава, когато е завършил разясненията по предходния. Това обикновено става с щракване
на мишката или с натискане на клавиша Enter.
Програмата MS PowerPoint предлага няколко различни начина за анимиране на елементите на слайд, които ще наричаме анимационни схеми. Анимационна схема може да се
приложи към отделен елемент на слайда или към няколко елемента едновременно. Бутони
на различните схеми могат да се намерят или в менюто без име, в лявата част на панела
Animation в едноименната страница, или в менюто Add Animation (Фиг. 1). Много от иконите
им са във формата на петолъчна звезда, като всяка икона е нарисувана така, че да подсказва
вида на анимацията. При създаване на нов слайд програмата автоматично поставя върху
него схемата None (без анимация).

Фиг. 1. Анимиране на абзаци с булети
Анимационните схеми са разделени в четири групи: за въвеждане на елемент в слайда
(Entrance), за открояване на елемент (Emphasis), за извеждане на елемент от слайда (Exit) и за
задаване на път на елемента до мястото му в слайда (Motion Paths).
Ефектът на схемата Fade (постепенно осветяване) от групата Entrance е, че елементът се
появява оцветен с много блед цвят, който постепенно става все по-наситен. При схемата Fly
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In (влитам) от същата група, ефектът е, че елементите се появяват върху някоя от страните
на слайда и „летят” навътре, докато достигнат до мястото си. В групата Exit има аналогични

схеми, при които елементите напускат слайда.
При схемите от панела Emphasis няма движение на анимирания обект до мястото му в
слайда. Той се появява там веднага и започва да пулсира, да се поклаща, да се завърта, да
потъмнява или изсветлява, да променя цвета си и т.н.
Motion Paths са схеми, при които анимираният обект извършва някакво движение
около мястото си в слайда (Фиг. 2). Най-интересната схема тук е Custom Path (избран
от потребителя път). При този ефект трябФиг. 2.
ва сами да зададем пътя на придвижването,
като влачим мишката по него.
Четирите панела не съдържат всички възможни ефекти. Пълният списък от ефекти за
всяка от четирите групи може да се види след щракване върху съответния бутон в долната
част на менюто. Например, бутонът More Entrance Effects … отваря меню с всички влизания.

Характеристики на анимацията
За някои анимационни схеми, може да настроим различни техни характеристики. Когато
това е възможно, програмата прави достъпен бутона Effect Options, който също се намира в
панела Animations. Отваря се меню за настройка на характеристиките на схемата. Менютата са различни за различните схеми. На Фиг. 3 е показано менюто Direction (посока), свързано с
анимационни ефекти, при които анимираният обект извършва
движение, докато стигне до мястото си (например Fly In) или
докато напусне слайда. Бутоните са с формата на стрелки и показват посоката, от която ще се извърши движението.
Веднага след като изберем анимационна схема за целия
слайд или негови елементи, програмата показва какъв е резултатът. Добре е авторът на презентацията да разгледа внимателно приложената анимация във вида, в който ще бъде показана
при представянето и ако се налага, да направи съответни корекции. С бутона Preview от панела Animation можем да прегледаме анимацията на текущия слайд. Ако искаме да разгледаме цялата презентация, трябва да изпълним командата From
Beginning от панела Start Slide Show на страницата Slide Show.
Фиг. 3

Подредба, начало и продължителност
Приложените към елементите на слайда анимационни ефекти се номерират в реда на
поставянето им и по време на представянето се задействат в нарастващ ред на номерата.
Поредният номер е изписан в малко квадратче, близо до съответния анимиран елемент.
На Фиг. 4 е показан слайд, в който анимационният ефект Fly In e поставен върху абзаците
с булети така, че при представянето последният абзац ще се появи първи, а първият – последен.
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Други характеристики на всеки анимационен ефект са неговото начало, продължителността му и закъснението, с което ще
стартира ефектът, спрямо началото. Всички
тези характеристики се настройват в панела Timing на страницата Animations (Фиг. 1).
Моментът за начало на анимационния ефект
избираме от комбинираната текстова кутия
Start. Списъкът на кутията съдържа три възможности – анимацията да стартира след
щракване с мишката (On Click), да стартира
заедно с анимацията на предишния в номерацията обект (With Previous) или след като
Фиг. 4. Номериране на анимираните обекти
анимацията на предишния в номерацията
обект, завърши (After Previous).
Времетраенето на ефекта се избира от числовата кутия Duration, а закъснението спрямо
края на предишната анимация – от числовата кутия Delay.

Поставяне на преходи
Преходите са анимация, която се прилага при преминаването от един слайд към друг,
затова задаването на преходи не се различава съществено от задаването на анимация. Поставянето на преходи и настройката им се извършва от страницата Transitions (преходи),
показана на Фиг. 5. Основната част от страницата е заета от панела Transition to This Slide
(преход за текущия слайд), в който се намира менюто с различни преходи. Иконите на
преходите подсказват какво представлява преходът. При създаване на нов слайд, програмата по подразбиране свързва с него прехода None, което означава отсъствие на преход.
Ако искаме да поставим преход на един слайд, трябва да направим този слайд активен и
да натиснем бутона на избрания преход.

Фиг. 5. Страницата Transitions
Повечето от преходите представляват една или няколко линии или фигури, които се
движат по слайда, изтриват старото съдържание и откриват новото. При други – старият
слайд се разпада на части с различна форма, които напускат слайда, откривайки по този
начин съдържанието на новия слайд и т.н. При прехода Clock (часовник), например, една
отсечка, започваща от центъра на слайда, наподобявайки движението на часовниковата
стрелка, описва пълен кръг, изтрива съдържанието на стария слайд и на негово място изрисува съдържанието на новия.
Непосредствено вдясно от менюто с бутони на преходите се намира бутонът на менюто Effect Options, от което се настройват характеристиките на избрания преход, както при
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поставянето на анимация. На Фиг. 6 е показано менюто Effect Options за прехода Vortex
(вихър). При него слайдът се изпълва с носени като от вихър бели петна, които изтриват
старото съдържание и откриват новото. От
менюто Effect Options в този случай избираме
страната, от която се появява вихърът – отляво, отгоре, отдясно или отдолу.
Ако искаме избраният преход да бъде
приложен към всички слайдове, трябва да
натиснем бутона Apply to all от панела Timing.
Фиг. 6.
Както и при поставянето на анимация, след
като поставим преход на един слайд, програмата показва набързо прехода. За да видим
как ще изглежда прехода по време на представянето на текущия слайд трябва да натиснем
бутона Preview. Ако искаме да разгледаме преходите в цялата презентация, трябва да натиснем бутона From Beginning в панела Slide Show.

Начало и продължителност на прехода
Други характеристики на всеки преход са неговото начало и продъжителността му.
Тези характеристики, както и едноименните характеристики на анимационните ефекти се
настройват от панела Timing на страницата Transitions (Фиг. 5). Началото на прехода избираме от двете кутии за избор Advance Slide (следващ слайд). Ако поставим отметка само в кутията On Mouse Click, преходът ще започне след щракване с мишката или натискане на клавиша
Enter. Ако поставим отметка само в кутията After, тогава трябва да изберем времетраенето в
секунди до началото на прехода, от числовата кутия вдясно. Например, продължителността
на слайда, която е показана в числовата кутия Advance Slide After на Фиг. 5, е минута и половина. Ако поставим отметка и в двете кутии за избор, тогава преходът ще стартира при
настъпването на по-ранното от двете събития.
Продължителността на самия преход в секунди задаваме от числовата кутия Duration.
Каква продължителност ще изберем, зависи от това дали искаме да направим презентацията
по-дълга или трябва да пестим време. Например, продължителността на прехода, която е
показана в числовата кутия Duration на Фиг. 5, е две секунди. Продължителност от поне 2-3
секунди е задължителна, ако искаме преходът да изпълни предназначението си и ясно да
разграничи показването на двата съседни слайда.

Речник
appear
animation
clock
delay
custom
direction
duration
entrance

ъп£ър
ънимèйшън
клок
дил`ей
к³стъм
дайрèкшън
дюрèйшън
èнтранс

появявям се
оживление; анимация
часовник
закъснение
персонален, потребителски
посока, направление
времетраене
влизане
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exit
fade
fly
motion
option
path
timing
transition
vortex

екс£т
фейд
флай
мòушън
òпшън
пат
тàйминг
транз£шън
вòутекс

изход, излизам, напускам (сцена)
избледнявам
летя
движение
възможност
път
разполагане във времето
преход
вихър, водовъртеж

Въпроси и задачи
1. Отворете с програмата MS PowerPoint презентацията Animations.pptx, която се намира в папката Razdel_5 на приложения към книгата диск. Тя е съставена от 6 еднакви
слайда. Добавете нови три слайда и приложете за всеки от тях различна анимационна схема от панела Entrance. Запазете получената презентация в папката Libraries\
Documents под името MyAnimations.pptx и разгледайте получения резултат.
2. За всяка от приложените анимационни схеми в презентацията MyAnimations.pptx
обяснете с думи, в какво се изразява анимацията.
3. Отворете презентацията MyAnimations.pptx. Добавете нови три слайда и приложете
за всеки от тях анимационната схема Custom Path, като за всеки от слайдовете зададете различен път. Запазете получената презентация в папката Libraries\Documents.
4. Отворете презентацията MyAnimations.pptx и поставете на всеки от слайдовете
различно времетраене и закъснение на анимационния ефект. Съхранете получената
презентация в папката Libraries\Documents във файл с име MyAnimations_Timing.pptx и
я разгледайте.
5. Отворете с програмата MS PowerPoint презентацията Transitions.pptx, която се намира в папката Razdel_5 на приложения към книгата диск. Приложете за всеки от
слайдовете различен преход, запазете получената презентация в папката Libraries\
Documents под името MyTransitions.pptx и разгледайте получения резултат.
6. За всеки от приложените преходи в презентацията MyTransitions.pptx обяснете с думи,
в какво се изразява преходът.
7. Отворете от папката Libraries\Documents презентацията, която запазихме в предишния урок под името MyAnimations_Timing.pptx и приложете към всеки от слайдовете,
избран от вас преход. Съхранете презентацията под име MyAnimations_Timing_Trans.pptx
и я разгледайте.
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4 Използване на звукови файлове и звукови ефекти.
Упражнение
Ефектът от показването на един слайд или от прехода между слайдове може да бъде подсилен с излъчване на звук.

Озвучаване на преход и озвучаване на слайд
С всеки преход от слайд към слайд програмата MS PowerPoint свързва някакъв звук.
Ако искаме преходът да е придружен от
звук, след поставянето му на слайда, от списъка на комбинираната текстова кутия Sound
в панела Timing (Фиг. 1а) избираме подходящ звукозапис – например, ръкопляскане
(Applause) или шум на вятър (Wind).
б. Озвучаване на слайд
За да добавим към слайда звук, който да
съпровожда представянето на слайда, трябва да приготвим предварително аудио файл
a. Озвучаване на преход
с необходимия ни звук. Когато слайдът е готов, можем да свържем с него аудио файла с
Фиг. 1.
командата Audio/Audio from File… от панела
Media (Фиг. 1б). Друга възможност е да използваме готов звук от библиотеката Clip Art с командата Audio/Clip Art Audio… А можем да запишем необходимия ни звук и направо в слайда,
като изпълним командата Audio/Record Audio…, която отваря програмата Sound Recorder.

Задача
На Фиг. 2 е показан (с малки съОбичам те, Родино
кращения) текстът на популярното
		 Елисавета Багряна
стихотворение на Елисавета БагряОбичам те, родино, пролет
събира плодовете с песен
на „Обичам те, Родино“. Направете
под накита зелен
работният народ.
и с първите цветя наболи
Обичам те и зиме — бяла,
презентация Rodina.pptx на това стипрез първи слънчев ден.
с дълбоки снегове,
хотворение.
Обичам те, когато лято
когато пак си разцъфтяла,
Упътване. 1. Запишете с програжитата позлати
но в снежни цветове.
и
жетва
закипи
в
полята,
Обичам те, родино моя,
мата Sound Recorder четири звукови
и морно дишаш ти.
и всеки ден и час
файла, всеки от които съдържа по
Обичам те, когато есен
готов съм свободата твоя
под бистър небосвод
да браня вярно аз!
един от първите 4 куплета на стихотворението. Петия куплет запазете
Фиг. 2.
за записване директно в слайда.
2. За слайдовете на тази презентация най-подходяща е празната схема Blank.
3. Добре е в заглавния слайд да има нещо подчертано българско. Например, използването
на цветовете на националния флаг – бяло, зелено и червено (Фиг. 3).
4. Направете по един слайд за всеки куплет, като за съдържание на първите четири слайда изберете фотографии, които показват кътчета от нашата Родина в различните сезони на
годината, в съответствие с текста на куплета (Фиг. 4). За петия куплет изберете подходящо
съдържание на слайда – карта на България или снимка на националния герб.
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

5. Свържете с всеки слайд звук от съответния файл или го запишете директно. В полето
на слайда се появява икона на високоговорител. Ако щракнете върху нея в лентата с командни бутони на програмата, под надписа Audio Tools, се появяват две нови страници. От
страницата Playback (възпроизвеждане) настройваме характеристики на звукозаписа (Фиг. 5).

Фиг. 5.
Например, можем да скрием изображението на високоговорителя, за да не се вижда в слайда, като поставим отметка в кутията Hide During Show. От менюто Volume, можем да изберем
силата на звука. От цифровите кутии Fade In и Fade Out – да посочим, съответно, интервал от
време, през който звукът да се усили до необходимото в началото и интервал, през който да
затихва в края. Стартирането на записа се управлява от менюто Start по начин, подобен на
стартирането на анимации.

Речник
applause
hide
media
wind

ъплàуз
хайд
мèдиа
уинд

ръкопляскяне
скривам
средство/среда за разпространяване
вятър

Въпроси и задачи
1. Потърсете звукозапис на песента „Обичам те, Родино“ по текста на Елисавета Багряна и озвучете с нея презентацията Rodina.pptx. Съхранете я с името Rodina_pesen.
pptx и я разгледайте.
2. Опитайте да поставите в презентацията Rodina.pptx и записите с текст и записите
с изпълнение на песента. Наблюдавайте резултата и обяснете правилото за озвучаване на слайд с повече от един аудио файл.
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