
PREZENTĂRI

ELEMENTE DE INTERFAȚĂ ALE

APLICAȚIEI POWERPOINT



1. Bara de titlu (Title Bar)

2. Panglica (Ribbon)

3. Bara de status (Status Bar)

4. Panoul de miniaturi

5. Panoul de note

6. Panoul diapozitiv



BARA DE TITLU

1. Bara de acces rapid (Quick Access Toolbar)

2. Panoul de management al ferestrei

3. Numele fișierului aflat în lucru

4. Opțiunile de afișare a panglicii (Ribbon Display

Options)



Bara de acces rapid permite accesarea rapidă a

operațiilor de bază cu fișiere tip prezentare: Salvare

(Save), Anulare (Undo Typing), Repetare (Repeat Typing),

Pornire expunere de la început (Start From Beginning).

Se mai pot adăuga și alte comenzi în această zonă prin

selectarea/deselectarea opțiunilor respective din meniul

care apare la apăsarea săgeții din dreapta.

1. BARA DE ACCES RAPID (QUICK ACCESS TOOLBAR)



Panoul de management al ferestrei permite minimizarea,

restaurarea sau maximizarea ferestrei

2. PANOUL DE MANAGEMENT AL FERESTREI

3. NUMELE FIȘIERULUI AFLAT ÎN LUCRU



Acest buton permite ascunderea sau afișarea panglicii de

comenzi, a filelor, a comenzilor.

4. OPȚIUNILE DE AFIȘARE A PANGLICII



PANGLICA DE MENIURI
Aceasta poate conține:

1. Grupuri logice de comenzi

Câteva grupuri au în partea dreaptă jos o săgeată a cărei
apăsare pune la dispoziția utilizatorului mai multe opțiuni.

2. Comenzi (butoane) individuale

3. Galerii de instrumente



FILA FILE (FIȘIER)

Conține comenzile pentru acțiunile realizate asupra fișierului

prezentare: creare, deschidere, salvare, export, partajare, tipărire,

gestionarea opțiunilor. La selectarea acestei file se deschide o

vizualizare nouă, numită Backstage.



FILA HOME (PORNIRE)

Conține comenzi și elemente necesare pentru adăugarea,

editarea și organizarea diapozitivelor.

FILA INSERT (INSERARE)

Conține comenzi și elemente necesare pentru adăugarea de

conținut la un diapozitiv (imagini, forme, diagrame, tabele text,

video, hyperlinkuri către diferite pagini Web sau documente etc.).



FILA TRANSITIONS (TRANZIȚII)

FILA DESIGN (PROIECTARE)

Conține comenzi și elemente necesare pentru adăugarea unei

teme, a unei scheme de culori diapozitivului; de aici se poate

defini și dimensiunea sa.

Conține comenzi și elemente necesare stabilirii modalității în

care se face trecerea de la un diapozitiv la următorul pe parcursul

expunerii.



FILA SLIDE SHOW (EXPUNERE/PREZENTARE DIAPOZITIVE)

FILA ANIMATIONS (ANIMAȚII)

Conține comenzi și elemente necesare stabilirii ordinii și a

modului în care își fac apariția pe ecran elementele diapozitivului

penru realizarea coregrafiei animațiilor acestora.

Conține comenzi și elemente necesare configurării modului în

care se dorește realizarea expunerii prezentării.



FILA REVIEW (REVIZUIRE)

FILA RECORD (ÎNREGISTRARE)

Permite înregistrarea unei prezentări prin adăugarea de

comentarii audio, narațiune etc.

Permite verificarea ortografică a textelor scrise în prezentare,

adăugarea de comentarii, compararea prezentărilor una cu

cealaltă.



FILA DEVELOPER (DEZVOLTATOR)

FILA VIEW (VIZUALIZARE)

Permite alegerea modalității de vizualizare a prezentării în

fereastră.

Permite adăugarea de elemente programabile în prezentare.

Este destinată utilizatorilor avansați.



FILA PICTURE FORMAT

FILA SHAPE FORMAT

Se activează la selectarea anumitor elemente grafice și

permite modificarea proprietăților acestora.

Se activează la selectarea imaginilor și permite modificarea

proprietăților acestora.



FILA TABLE LAYOUT

FILA TABLE DESIGN

Se activează la selectarea unui tabel și permite modificarea

designului acestuia.

Se activează la selectarea unui tabel și permite modificarea

proprietăților acestuia.



BARA DE STATUS

1. Zona de afișare a numărului de diapozitive și a

diapozitivului curent;



BARA DE STATUS

2. Buton de afișare a panoului Note;



BARA DE STATUS

3. Buton de inserare a comentariilor pentru diapozitivul

curent;



BARA DE STATUS

4. Zona de control a modului de vizualizare a

diapozitivelor;



BARA DE STATUS

5. Zona de panoramare (mărire/micșorare) a

diapozitivului.


