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6.4. Efekty specjalne

W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą
one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez
zastosowane w niej przejścia slajdów i różnych efektów. Na początku zajmijmy się
wspomnianymi efektami przejścia.

Tworzymy efekty przejścia
Efekty przejścia są stosowane podczas zmiany kolejno wyświetlanych slajdów. Aby nie
zawracać sobie nimi głowy najlepiej ustawiać je po ukończeniu tworzenia wszystkich
slajdów prezentacji. Mając gotową prezentację możemy ustawić efekty przechodząc do
zakładki Przejścia. Rysunek 6.4.1. obrazuje tą zakładkę.

Rysunek 6.4.1. – Zakładka Przejścia
Będąc na dowolnym slajdzie możemy ustawić mu dowolne przejście. Klikając na
wybrany efekt widzimy także jego efekt. Rysunek 6.4.2. przedstawia wszystkie efekty
przejścia.

Rysunek 6.4.2. – Wszystkie dostępne efekty przejścia

Zarządzanie efektami przejścia
Przejścia slajdów możemy odpowiedni zarządzać w zakładce Przejścia i grupie
Chronometraż. Jak widzimy na Rysunku 6.4.3. decydujemy kiedy ma nastąpić
przejście oraz na przykład z jaką szybkością.
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Rysunek 6.4.3. – Ustawienia efektów przejścia
Efekt przejścia może odbywać się w różnej szybkości w zależności od podanego czasu
wyrażonego w sekundach. Oprócz tego zmianie slajdu może towarzyszyć dźwięk
wybrany z menu Dźwięk. Rysunek 6.4.4. przedstawia dostępne dźwięki. Widzimy
także, że posiadamy możliwość załadowania swojego dźwięku.

Rysunek 6.4.4. – Menu dźwięków podczas przejścia slajdów
Jeżeli bardzo spodoba nam się pewien efekt możemy zastosować go od razu do
wszystkich slajdów poprzez kliknięcie polecenia Zastosuj do wszystkich. Bardzo
ważną opcją okazuje się także opcja Przełącz slajd, gdzie możemy definiować kiedy
ma nastąpić przejście: przy kliknięciu myszą czy automatycznie po ustalonym czasie
lub w obu przypadkach.
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Animacje w prezentacji
Ciekawym rozwiązaniem w prezentacji jest dodawanie animacji do elementów
umieszczonych na slajdach. Poszczególne obiekty mogą wyświetlać się jedne po
drugich przez co prezentacja będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Jednakże należy
pamiętać, że za dużo efektów specjalnych może źle wpłynąć na odbiór informacji.
Aby wprowadzić animację na slajd, wystarczy, że uaktywnimy wybrany element
i z zakładki Animacje, a następnie grupy Animacja, wybieramy jedna z dostępnych
animacji. Rysunek 6.4.5. przedstawia lokalizację animacji.

Rysunek 6.4.5. – Zakładka Animacje
Jak widzimy wszystko jest podobne do wprowadzania efektu przejścia slajdu. Jednak
tutaj trzeba zauważyć, że wszystkie animacje dzielą się na trzy ważne grupy: Wejście,
Wyróżnienie i Wyjście. Rysunek 6.4.6. przedstawia te grupy.

Rysunek 6.4.6. – Okno zarządzania animacjami
Stosując animacje obiektów z różnych grup, że efekty wyjścia służą gdy dany obiekt ma
się pojawić na slajdzie, zaś efekty wyjścia przeciwnie – obiekt ma zniknąć.
Po zastosowaniu danej animacji widzimy, że obok obiektu pojawia się numer Jest to
numer kolejności odtwarzanych animacji. Rysunek 6.4.7. przedstawia tą sytuację.
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Rysunek 6.4.7. – Kolejność odtwarzanych animacji
Aby zobaczyć listę animacji na danym slajdzie, klikamy na polecenie Okienko
animacji w zakładce Animacja. Rysunek 6.4.8. przedstawia lokalizację polecenia.

Rysunek 6.4.8. – Polecenie Okienko animacji
Po kliknięciu w prawej części programu zobaczymy Okienko animacji jak na
Rysunku 6.4.9.

Rysunek 6.4.9. – Okienko animacji
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Kontrola animacji
Wszystkie zastosowane animacje w prezentacji są ustawione z opcjami domyślnymi.
Należy je teraz odpowiednio zmienić by wpasowały się w nasz pokaz.
Do zmian ustawień służy między innymi pokazane wcześniej okienko animacji oraz
narzędzia z grupy Chronometraż z zakładki Animacje. Klikając prawym przyciskiem
myszy na wprowadzony efekt z listy okienka animacji, widzimy menu następującymi
możliwościami Rozpocznij przy kliknięciu, Rozpocznij z poprzednim, Rozpocznij
po poprzednim. Rysunek 6.4.10. przedstawia to menu.

Rysunek 6.4.10. – Definiowanie początku animacji
Każda animacja posiada także swoje indywidualne opcje. Aby je zmienić klikamy
przyciskiem myszy na wybrany efekt z listy i wybieramy polecenie Opcje efektu…
Po tych czynnościach na ekranie pojawi się okno z opcjami animacji. Jak widzimy na
Rysunku 6.4.11. posiadamy tutaj sporo opcji. Widok na Rysunku może oczywiście
różnić się od widoku na Twoim ekranie z powodu innej animacji.
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Rysunek 6.4.11. – Opcje animacji
Przechodząc do zakładki Chronometraż powyższego okna możemy ustawić czas
trwania czy opóźnienie. Rysunek 6.4.12. przedstawia tą zakładkę.

Rysunek 6.4.12. – Opcje czasu i szybkości wyświetlania
Jak wspomnieliśmy sobie na początku, opcje możemy ustawiać także bezpośrednio
w zakładce Animacje. Rysunek 6.4.13. przedstawia te opcje.
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Rysunek 6.4.13. – Opcje animacji w zakładce Animacja

Elementy nawigacyjne
Do prezentacji możemy wstawiać elementy nawigacyjne będące obiektami graficznymi.
Służą one do poprawy poruszanie się po prezentacji pomiędzy slajdami. Elementy
nawigacyjne znajdują się w zakładce Wstawianie pod poleceniem Kształty.
Rysunek 6.4.14. przedstawia lokalizację.

Rysunek 6.4.14. – Przyciski nawigacyjne
Narysujmy przykładowy przycisk o nazwie Do przodu w taki sposób jak rysujemy
autokształty i pola tekstowe. Wstawiony przycisk przedstawia Rysunek 6.4.15.

Rysunek 6.4.15. – Przycisk akcji Do przodu
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Gdy narysujemy przycisk akcji automatycznie na ekranie pojawi nam się okno
z opcjami wstawionego elementu. W oknie tym możemy wyróżnić dwie zakładki:
Kliknięcie myszą, wskazanie myszą. Opcje obu zakładek niczym się nie różnią,
jednak akcje zdefiniowane w zakładkach wykonywane są gdy klikniemy myszą na
przycisk lub gdy wskażemy do myszą w zależności od ustawień. W każdej zakładce
posiadamy takie opcje jak:






Hiperłącze – Przekierowanie do dowolnego slajdu, prezentacji czy strony
WWW
Uruchom program – Uruchomienie wskazanego programu
Uruchom makro – uruchomienie makra
Akcja obiektu – zdefiniowanie akcji dla obiektu
Odtwórz dźwięk – Odtwarzanie wybranego dźwięku

Rysunek 6.4.16. przedstawia opisywane okno.

Rysunek 6.4.16. – Okno Ustawienia akcji
Zadanie!
Ustal dla dwóch wybranych slajdów
efekt przejścia Ścieranie w dół.
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Zadanie!
Wprowadź obiekt graficzny do
dowolnego slajdu Twojej prezentacji.
Następnie ustal dla niego animację
przylotu.

Zadanie!
Wykorzystując przyciski nawigacyjne
wprowadź przycisk umożliwiający
przejście do końca prezentacji.
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