
 

 

Ο Λενλάξλην ληα Βίληζη είρε πεη: 

«…Ζ κειέηε ρσξίο επηζπκία 

θιεηδψλεη ηε κλήκε θαη δελ 

ζπγθξαηεί ηίπνηα απφ απηά πνπ 

δέρεηαη…» Με ηηο λέεο απηέο 

πξνζεγγίζεηο πξνζπαζνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ επηζπκία γηα 

κάζεζε. Σν δηαδξαζηηθφ πιηθφ 

θαη ην εχρξεζην ινγηζκηθφ πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο, εκπινπηίδνπλ ηα 

καζήκαηά ηνπ, δεκηνπξγνχλ 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζηνπο καζεηέο κε ζηφρν ηελ 

θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ 

επθνιφηεξε εκπέδσζε ηεο χιεο.  

 

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΧΡΗΣΗΣ 
Διαδραστικού Πίνακα 
SMART BOARD 
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Αληί πξνιόγνπ… 
 
[Oη ηερλνινγίεο πνπ θηινμελεί ε «Σάμε ηνπ Μέιινληνο» κπνξνχλ λα δψζνπλ λέα πλνή αθφκε 

θαη ζηηο παξαδνζηαθέο δηαιέμεηο. εκαληηθφ είλαη  επίζεο, ην φηη εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ 

αηνκηθή αιιά θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

 

Μεηά απφ πνιπεηή αλαδήηεζε, εμνπιίζακε ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη 

κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο SMART Board. Ζ κνξθή ηνπ καζήκαηνο άιιαμε. Έγηλε πην 

επράξηζην, πην άκεζν, πην ζχγρξνλν θαη πην δεκηνπξγηθφ. Οη καζεηέο ραίξνληαη ην 

«ζπλαξπαζηηθφ» πιένλ κάζεκα θαη ηνλίδνπλ φηη «θαη ην δηάβαζκα ζην ζπίηη γίλεηαη πην 

εχθνιν γηαηί ην έρνπλ θαηαιάβεη ζηελ ηάμε». Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζθέξεη λέεο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, πνπ νχηε νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ θαληαζηεί. Γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζρεδηάζακε θαη αλαπηχμακε πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο 

καζεκάησλ κε βάζε ηα ζρέδηα καζεκάησλ.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεδίαζε θαη ζπγγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ πνπ γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο, λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ζηνρεπκέλα θαη θαηάιιεια ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ 

ηε ζπλεξγαζία φισλ φζνη κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πξνηείλνπλ θαη νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο εθδνρέο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπο ελψ ην ινγηζκηθφ κεηαζέηεη ζε απηνχο ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε 

εχθνιε ελζσκάησζε ηεο κεζνδνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.] 

 

… 

 

[Οη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνιχρξνλε αλαδήηεζε είλαη: ε αλζεθηηθφηεηα ζε 

θαθή ρξήζε, ε γξαθή κε ζπκβαηηθνχο καξθαδφξνπο, ε πηζηφηεηα θαη ε επθξίλεηα ηεο 

γξαθίδαο, ε επρξεζηία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηέινο, ην πιήζνο θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα 

εηαηξία πνπ ζα αληηπξνζψπεπε έλα ηέηνην πξντφλ θαη ζα ήηαλ δίπια καο ζε θάζε αλάγθε 

βειηίσζεο ηνπ, ζα ήηαλ απηή ζηελ νπνία ζα εκπηζηεπφκαζηαλ ηελ πξνκήζεηα απηή. ] 

 

… 

 

[Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα καζήκαηα είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθά. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε εηζαγσγή απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή καο δηαδηθαζία εκπινχηηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην κάζεκα. χκθσλα κε έξεπλεο 

πνπ δηελεξγήζακε, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ χιε. Οη εθπαηδεπηηθνί αξρηθά εθπαηδεχηεθαλ ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξηλ ηελ θαζνιηθή εγθαηάζηαζή ηνπ ζηηο αίζνπζεο. Σν 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ζπκκεηέρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ζε νκάδεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σψξα πηα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ 

πξφηππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην κέζν απηφ πνπ έρεη γίλεη έλα απφ ηα βαζηθά κέζα 

παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ.] 

 

Βαζίληρ Οικονόμος 

Πεπιοδικό OUTPUT #23 Ιούλιορ - Αύγοςζηορ 2009 
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Ο Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  
(Λεηηνπξγία – Υξήζε – Καηάρξεζε - Αμηνπνίεζε) 

 
1. Απνκπζνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

a. Μέζν δηάδξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

b. Μέζν εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο  

c. Κηλεηνπνίεζε 

 

2. Λεηηνπξγία 

a. Σξφπνη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ  

i. Οζφλε αθήο γηα νπνηαδήπνηε πνιπκεζηθή παξνπζίαζε 

ii. Λεπθφο πίλαθαο καξθαδφξνπ 

b. πλδεζκνινγία 

c. Δπζπγξάκηζε  

 

3. Xξήζε ηνπ Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα (Λογιζμικό διαδπαζηικού πίνακα) 

a. Γεκηνπξγία-αξρεηνζέηεζε πνιιαπιψλ ζειίδσλ 

b. Υξψκαηα – κέζνδνη  γξαθήο  

c. ρήκαηα 

d. Δζηίαζε-κεγέζπλζε 

e. Πνιπκεζηθφ-δηαδξαζηηθφ πιηθφ 

 

4. Αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

(Λογιζμικό διαδπαζηικού πίνακα) 

a. Πξνεηνηκαζία πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο γηα ην ζηάδην ηεο  αθφξκεζεο ηνπ 

καζήκαηνο 

b. Πξνεηνηκαζία απιψλ αζθήζεσλ εκπέδσζεο (κε πνιπκεζηθφ πιηθφ) 

c. Πξνεηνηκαζία αζθήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο κε δπλαηφηεηα 

απηναμηνιφγεζεο 

d. Απνζήθεπζε – αξρεηνζέηεζε ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηδηθαζία – ζχγθξηζε 

 

5. Δθπαηδεπηηθνί κηθξφθνζκνη (παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο) 

a. Αγνξάδνληαο απφ έλα super market (Β„-Γ‟ Γεκνηηθνχ) 

b. Σαμηλφκεζε ιεμεσλ, Cartooning κε ζέκα: Σαμίδη ζηελ Διιάδα (Γ‟ 

Γεκνηηθνχ) 

c. Γεσγξαθία:  Μέξα λχρηα, βνπλά θαη πεδηάδεο ηεο Διιάδαο, Δπξψπε, 

Μαζεκαηηθά (Δ‟-Σ‟ Γεκνηηθνχ) 

 

6. Τπνζηεξίδνληαο έλα νινθιεξσκέλν ζελάξην καζήκαηνο: Σν παξάδεηγκα ηεο 

Ηζηνξίαο (Ζ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο) 

 

7. Γεκηνπξγία καζεηηθήο εθεκεξίδαο ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηε Εψλεο 

 

8. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 
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Πεξηδηάβαζε ζε εκπνξηθά sites (ειιεληθά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ) 
 

http://www.interactivo.gr/index.php?module=content&page_id=77 

 

http://www.kinoteknik.gr/ 

 

http://www.conceptum.gr/teamboard.php 

 

http://www.electronicwhiteboardswarehouse.com/ 

 

http://www.marantoni.gr/english/iteractive_boards1.htm 

 

http://www.vatiras.com/index.php?ID=Vipro-Interactive-Board-Overview 

 

http://www.prometheanworld.com/ 

  

http://www.interactivo.gr/index.php?module=content&page_id=77
http://www.kinoteknik.gr/
http://www.conceptum.gr/teamboard.php
http://www.electronicwhiteboardswarehouse.com/
http://www.marantoni.gr/english/iteractive_boards1.htm
http://www.vatiras.com/index.php?ID=Vipro-Interactive-Board-Overview
http://www.prometheanworld.com/
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ηηγκηφηππα Γηαδξαζηθψλ Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ  
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ηηγκηφηππα απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα  
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A. πλδεζκνινγία 

 

 

 

 

Καιψδην VGA 

Καιψδην USB 
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B. Λνγηζκηθό ππνζηήξημεο SMART BOARD (μεηαθραζη ηοσ εγτειριδίοσ SMART) 

 

Σν Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο, ηξέρεη ζην παξαζθήλην θαη κεηαθξάδεη ηελ επαθή κε ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα SMART BOARD ζε θηλήζεηο πνληηθηνχ.  

 

Μφιηο εγθαηαζηήζεηε ην ινγηζκηθφ ζε έλαλ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν κε έλαλ πίλαθα 

SMART BOARD έρεηε έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή κε θηλήζεηο επαθήο. Μπνξείηε λα 

ελεξγνπνηήζεηε εθαξκνγέο, λα αλνίμεηε θαη λα επνπηεχζεηε αξρεία, λα ζεξθάξεηε 

ζην δηαδίθηπν. Με ην ινγηζκηθφ SMART BOARD ν πίλαθαο γίλεηαη επαίζζεηνο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ ζαο θάζε θνξά πνπ αλνίγεηε ηνλ ππνινγηζηή.  

 

 

 

Δξγαιεία ινγηζκηθνύ SMART BOARD 

 

Σα εξγαιεία απηά πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε κηα επξεία πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ 

ρξήζε αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

 

 

Λνγηζκηθό NOTEBOOK εκεησκαηάξην  

 

Υξεζηκνπνηήζηε ην φηαλ εξγάδεζηε ζηνλ πίλαθα ή ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ζαο γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε, νξγαλψζεηε, ζψζεηε θαη λα εθηππψζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο.  

 

Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη πνιιά εξγαιεία δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλσλ. Μπνξείηε 

επίζεο λα εηζάγεηε γξαθηθά, θείκελν θαη δσγξαθηθή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

εθαξκνγή.  

 

Μπνξείηε λα κνηξαζηείηε ην αξρείν  NOTEBOOK κα άιινπο ζε κνξθή HTML, PDF, 

ε ζε κία απφ ηηο ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο αξρείνπ εηθφλαο.  

 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα εξγαιεία θαηαγξαθήο νζφλεο  ην ινγηζκηθφ NOTEBOOK 

δέρεηαη νηηδήπνηε γξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Μεηά ηελ ρξήζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαγξαθήο, ε εηθφλα ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζε κηα λέα ζειίδα ηνπ 

αξρείνπ NOTEBOOK. 

 

 

 

SMART RECORDER, Δγγξαθέαο. 

 

Με ην ινγηζκηθφ  απηφ κπνξείηε λα εγγξάςεηε φιεο ηηο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηείηε 

ζηνλ πίλαθα SMART BOARD αλεμάξηεηα απφ πνηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηε.  

Μπνξείηε θαηφπηλ λα αλαπαξάγεηε ηελ εγγξαθή απηή κε ηελ κνξθή βίληεν, ζε 

νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο ην WINDOWS MEDIA PLAYER. 

Μπνξείηε λα εγγξάςεηε θαη  ήρν εάλ ππάξρεη κηθξφθσλν ζπλδεδεκέλν ζηνλ 

ππνινγηζηή. Σν ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί αξρεία ηχπνπ AVI. 
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SMART VIDEO PLAYER, Αλαπαξαγσγέαο 

 

Υξεζηκνπνηήζηε ην ινγηζκηθφ απηφ γηα λα αλαπαξάγεηε βίληεν θαη γηα λα θάλεηε 

ζεκεηψζεηο πάλσ ηνπο. Απηά κπνξεί λα είλαη βίληεν απφ ην ινγηζκηθφ ή ην πξντφλ 

νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο πνπ κπνξείηε λα ζπλδέζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο φπσο 

βηληενθάκεξα, πξνβνιέαο, ζαξσηήο εηθφλαο, ςεθηαθή θάκεξα. Μπνξείηε λα 

δηακνξθψζεηε ην ινγηζκηθφ λα ζηακαηά πξνζσξηλά φηαλ θάλεηε ζεκεηψζεηο θαη λα 

ζβήλεη αξγά ηηο ζεκεηψζεηο φηαλ ηειεηψζεηε.  

 

Σν ινγηζκηθφ φια ηα αξρεία πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ WINDOWS MEDIA PLAYER. 

Δπίζεο ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί θάησ απφ ινγηζκηθφ DIRECT 

X 8.0 ζε ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MICROSOFT 

WINDOWS. (Windows Driver Mode).  

 

 

 

SMART KEYBOARD πιεθηξνιόγην 

 

Ο πίλαθαο απηφο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνβνιέα είλαη ηδαληθφο γηα παξνπζηάζεηο 

δηφηη κπνξείηε λα ελεξγνπνηείηε εθαξκνγέο αγγίδνληαο ηελ νζφλε ή λα γξάθεηε πάλσ 

ηνπο γηα έκθαζε.  

 

Έλα πιεθηξνιφγην είλαη απαξαίηεην φηαλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ην φλνκα ελφο αξρείνπ 

ή λα ην απνζεθεχζεηε κε άιιν φλνκα. Με ην ινγηζκηθφ απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε 

πάλσ ζηελ νζφλε ρσξίο  ηελ αλάγθε πξαγκαηηθνχ πιεθηξνινγίνπ.   

 

 

 

FLOATING TOOLS 

 

Ζ παιέηα κε ηα εξγαιεία απηά εκθαλίδεηαη κπξνζηά απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη 

επηηξέπεη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Πεξηιακβάλνπλ κνιχβη, καξθαδφξν θαη γφκα. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ εξγαιείν δεμηνχ παηήκαηνο πνληηθηνχ, δεκηνπξγίαο 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, κεγάινπ δείθηε, ηνληζκνχ πεξηνρήο θαη επαλαθνξάο 

αθπξσκέλσλ ζεκεηψζεσλ.  
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SMART BOARD Control Panel  - Πίλαθαο δηαρείξηζεο  

 

Λνγηζκηθφ κε ηελ κνξθή θαξηειψλ αξρείνπ γηα ηηο πιένλ πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ SMART BOARD. 

 

Καξηέια BOARDS 
 

 Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο / απνζχλδεζεο κε ηνλ πίλαθα 

 Πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πίλαθα 

 Γηα ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο κε πξνβνιέα  

 Γηα πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ δηαγλσζηηθψλ 

 Γηα πξφζβαζε ζε πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο 

 Γηα ξχζκηζε ρξήζεο πνιιαπιψλ πηλάθσλ 

 

Καξηέια PEN TRAY 

 

 Γηα δηακφξθσζε ησλ κνιπβηψλ θαη ηεο γφκαο 

 Γηα δηακφξθσζε πξνθίι ρξεζηψλ 

 

Καξηέια FLOATING TOOLS 

 

 Γηα ξχζκηζε ησλ εξγαιείσλ 

 

 

Καξηέια DISPLAY CONTROLLERS 

 

 Δγθαηάζηαζε νδεγψλ ειέγρνπ γηα ηνλ πξνβνιέα ή ηελ νζφλε πιάζκαηνο 

 

SMART AWARE 

 

Σν ινγηζκηθφ ηξέρεη ζην παξαζθήλην κε ζθνπφ λα θάλεη νπνηαδήπνηε εθαξκνγή 

(γξαθηθψλ, παξνπζηάζεσλ, επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζκηθψλ θχιισλ) λα 

ελζσκαηψλεη νπνηαδήπνηε ζεκείσζε ε ζρεδίαζε γίλεηαη κε κνιχβη ηνπ πίλαθα λα 

απνηειεί κέξνο ηνπ αξρείνπ,  πεξά μερσξηζηφ θνκκάηη.  

 

Μπνξείηε λα ην απελεξγνπνηήζεηε φηαλ δελ ζέιεηε νη ζεκεηψζεηο ζαο λα 

απνζεθεπηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν αιιά κε ηνλ θαηαγξαθέο ηνπ εκεησκαηάξηνπ ή λα 

κελ απνζεθεπηνχλ θαζφινπ.  

 

Σα πξνγξάκκαηα POWERPOINT & PAINT είλαη δπν δεκνθηιή πξνγξάκκαηα 

AWARE.  

 

 

WORD & EXCEL 

 

Δίλαη δπν πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Μηα κπάξα κε δπλαηφηεηεο 

θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα. Οη ζεκεηψζεηο ζαο κπνξνχλ λα ζσζνχλ ζαλ δαθηπινγξαθεκέλν ή 

δσγξαθηζκέλν ηκήκα ηνπ αξρείνπ, είηε λα ζσζνχλ ζαλ εηθφλα ζην ζεκεησκαηάξην.  
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ΔΝΔΡΓΟΠΟΊΖΖ / ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΊΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΛΔΊΩΝ SMART 

BOARD TOOLS 

 

Δάλ ην εηθνλίδην SMART BOARD TOOLS είλαη ζην θάθειν έλαξμε θαηά ηελ 

αξρηθή εγθαηάζηαζε, ζα εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ 

ππνινγηζηή.  

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηα SMART BOARD TOOLS 

 1 Αλ δελ εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην πηέζηε Έλαξμε θαη επηιέμηε Πξνγξάκκαηα> 

 SMART BOARD SOFTWARE > SMART BOARD TOOLS 

 

2. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην SMART BOARD θαη επηιέμηε κηα απφ ηηο επηινγέο 

ζηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη.  

 

Ζ 

 

Πηέζηε δηπιά ην εηθνλίδην SMART BOARD θαη επηιέμηε κηα απφ ηηο επηινγέο ζηελ 

ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη.  

 

Ζ κπάξα επηινγψλ είλαη ρξήζηκε γηα εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 

Σνπνζεηήζηε ηελ ζε έλα βνιηθφ κέξνο γηα εχθνιε ρξήζε.  

 

Γηα λα ηελ κηθξχλεηε πηέζηε δχν θνξέο ζηελ καχξε δψλε. Γηα λα ηελ κεγαιψζεηε 

πηέζηε δχν θνξέο ζηελ καχξε δψλε.  

 

Γηα λα εγθαηαιείςεηε ην SMART BOARD TOOLS πηέζηε ην εηθνλίδην SMART 

BOARD θαη πηέζηε έμνδνο.  

 

Ο πίλαθαο παξακέλεη ελεξγφο θαη κπνξείηε λα γξάςεηε κε έλα απφ ηα κνιχβηα ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ηεο κνιπβνζήθεο. Γελ κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε πάλσ 

ζε κία επηινγή ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηα απφ ηηο επηινγέο SMART BOARD 

TOOLS 
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Γ. Ζ ζήθε κε ηα ζηπιό, ην ζθνπγγάξη θαη ηα βαζηθά πιήθηξα 

 

 

Σο Ready Light (θως εηοιμόηηηας) 

 

ηαλ θσηηζζεί, απηή ε θσηεηλή δίνδνο (LED) δείρλεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ 

πίλαθα.  

 

ηαλ ην Ready Light αλαβνζβήλεη αλάκεζα ζε θφθθηλν θαη πξάζηλν, ν δίζθνο ησλ 

ζηπιφ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο. ηαζεξφ θφθθηλν θσο ππνδεηθλχεη 

φηη ν δίζθνο ησλ ζηπιφ θνξηίδεη. ηαζεξφ πξάζηλν δείρλεη ην Smart Board Software 

είλαη ηνπνζεηεκέλν θαη ελεξγφ ζηνλ ζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή. Γείρλεη φηη ν δίζθνο 

ησλ ζηπιφ είλαη έηνηκνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη: δέρεηαη ελέξγεηα θαη ην hardware κε ην 

software είλαη πιήξσο ζπρξνληζκέλα. 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα ζηπιό 

 

Γηα λα γξάςεηε πάλσ απφ ηελ εηθφλα ηνπ ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηείζηε έλα απφ ηα 

πνιχρξσκα ζηπιφ.  

 

Έρεηε ηελ επηινγή λα κεηαηξέςεηε ηα ζηπιφ ζε παξθαδφξνπο highlighter, δίλνληάο 

ηνπο έλα απφ ηα πνιιά ρξψκαηα πνπ ππάξρνπλ, ή αιιάδνληαο ην θάξδνο ηνπο. 

Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο γφκαο. Γπξίζηε ζηε ζειίδα 20 γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαηξνπή ησλ ζηπιφ θαη γνκνιάζηηραο. 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα ηνπ δίζθνπ ζηπιό  

 

Πηέζηε ην επάλσ θνπκπί ηνπ δίζθνπ ψζηε λα εκθαληζηεί ην Smart Keyboard. Πηέζηε 

ην θάησ θνπκπί γηα λα θάλεηε ηελ επφκελε επαθή ζαο κε ηελ νζφλε. Μπνξείηε λα 

επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θνπκπηνχ ψζηε:  

 

 Να ζηείιεηε ηελ παξνχζα ζειίδα ζηνλ εθηππσηή. 

 Να δεκηνπξγήζεηε κηα θαηλνχξγηα ζειίδα. 

 Να κεηαθηλεζείηε ζηελ επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα ζην software 

«ηεηξάδην». 

 βήζηε φιεο ηηο ζεκεηψζεηο απφ ηελ παξνχζα ζειίδα. 

 Γεκηνπξγήζηε έλα πνληίθη πνπ λα επηπιέεη ή έλα κεζαίν θιηθ. 
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Γ. Γξαθή – Γηαγξαθή (ζβήζηκν) 
 

Μπνξείηε λα γξάςεηε ζηελ νζφλε ή λα ζβήζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζηπιφ ή ηε γφκα ζην δίζθν κε ηα ζηπιφ ή έλαλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν.  

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ: 

 

 Ζ δεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ κε ην λα γξάθεηε πάλσ απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ 

πξνβάιινληαη ζηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ δίζθνπ ή ηα 

αληίζηνηρα βνεζήκαηα ηνπ software – ηα επηπιένληα εξγαιεία. 

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ ρεηξφγξαθνπ ζε ηππσκέλν θείκελν θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζε κηα 

εθαξκνγή Ννn – Aware. 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ ζηπιφ ηνπ δίζθνπ. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνθίι ρξήζηε ψζηε λα απνζεθεχζεηε ηα ζηπιφ πνπ έρεηε 

κεηαηξέςεη θαη ηα επηπιένληα εξγαιεία νζφλεο. 

 Ζ δέζκεπζε ησλ ζεκεηψζεψλ ζαο ζην Ννtebook Software. 

 Σν ζβήζηκν φζσλ έρνπλ γξαθηεί ζηνλ πίλαθα. 

 Ζ ρξήζε ηεο ζέζεο ηεο ιείαο – κειάλεο ψζηε λα κεησζνχλ νη γξακκέο. 

 

 

Γξάθνληαο πάλσ από ηηο εθαξκνγέο κε ηα ζηπιό ηνπ δίζθνπ  

 

Ξεθηλήζηε κε κηα εθαξκνγή πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε, επηιέμαηε έλα απφ ηα 

ηέζζεξα ζηπιφ απφ ην δίζθν θαη γξάςηε ζην ρξψκα πνπ επηιέμαηε. Δάλ 

ρξεζηκνπνηείηε θαλνληθνχο «ζηεγλνχο ζην ζβήζηκν» καξθαδφξνπο, αθήζηε πάλσ ην 

θαπάθη ηνπο, θαζφηη γξάθεηε κε εηθνληθφ, ειεθηξνληθφ κειάλη παξά θαλνληθφ κειάλη. 

 

πκβνπιή:  
Μπνξείηε λα γξάςεηε ή λα ζβήζεηε ζεκεηψζεηο κε ην δάρηπιφ ζαο. Απηφ γίλεηαη κε 

ην λα ζεθψζεηε έλα ζηπιφ ή γφκα απφ ην δίζθν θαη λα αθνπκπήζεηε κε ην άιιν ζαο 

δάρηπιν ζηελ νζφλε ψζηε λα αληηγξάςεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαιείνπ πνπ έρεηε 

ζεθψζεη. 

 

Γηα λα γξάςεηε κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ηνπνζεηείζηε ην ζηπιφ πνπ 

πξσηνρξεζηκνπνηήζαηε ζηε ζέζε ηνπ θαη επηιέμηε έλα άιιν. Δθφζνλ ε αλαγλψξηζε 

ησλ ρξσκάησλ επηηπγράλεηαη απφ ηηο ζέζεηο ζην δίζθν θαη φρη απφ ηα ίδηα ηα ζηπιφ, 

βεβαησζείηε φηη θάζε ζηπιφ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ φηαλ έρεηε 

ηειεηψζεη κ‟ απηφ.  

 

Προειδοποίηζη: 

Δάλ αθνπκπήζεηε ηελ νζφλε αθνχ έρεηε γξάςεη πάλσ ζε απηήλ, θαη κεηά 

επηζηξέςεηε ην ζηπιφ ζην δίζθν, νη ζεκεηψζεηο ζαο ζα εμαθαληζζνχλ. Δλψ απηφ είλαη 

έλαο εχθνινο ηξφπνο λα θαζαξίζεηε ηελ νζφλε, κπνξεί λα κελ ζέιεηε λα ράζεηε ηηο 

ζεκεηψζεηο ζαο. Δάλ ζβήζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο θαηά ιάζνο, αλνίμηε ην Floating 

Tools θαη πηέζηε ην Restore Annotations θνπκπί. Οη ηειεπηαίεο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζβήζηεθαλ επαλαθέξνληαη.  
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Δηζάγνληαο ην δηθό ζαο γξαθηθό ραξαθηήξα σο ηππσκέλν θείκελν ζηηο 

εθαξκνγέο Non – Aware  

 

To SMART Aware δνπιεχεη ζην παξαζθήλην νπφηε ην SMART Board Software είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν. Γνπιεχεη κε παξνπζηάζεηο ηξίησλ πξνζψπσλ, επεμεξγαζία 

θεηκέλσλ, γξαθηθά, tablet PC θαη εθαξκνγέο ζπζθέςεσλ. ηαλ ρξεζηκνπνηείηε κηα 

εθαξκνγή Αware, φηη ζρεδηάζεηε ή γξάςεηε ζηνλ πίλαθα γίλεηαη απηφκαηα έλα κέξνο 

ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ, παξά κία εμσηεξηθή ζεκείσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πάλσ απφ 

ην αξρείν.  

 

Αθφκε θαη ζε εθαξκνγέο πνπ δελ είλαη Αware, κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ρεηξφγξαθν 

θείκελν ζε ηππσκέλν θαη λα ην εηζάγεηε ζην αξρείν. 

 

 

Ζ εηζαγσγή ζεκεηώζεσλ ζε Non – aware εθαξκνγή  

 

1. Πηέδεηε θαη παξακέλεηε επάλσ ζηε ζεκείσζε γηα 3 δεπηεξφιεπηα.  

      Σν παξαθάησ κηθξφ κελνχ εκθαλίδεηαη 

    Notes Eηζάγεηε «Ννtes» εδψ. 

  βήζηε ηηο ζεκεηψζεηο. 

 

2. Δπηιέγεηε ηελ «Δηζάγεηε Notes εδψ» εληνιή. 

            Σν ρεηξφγξαθν κεηαηξέπεηαη ζε ηππσκέλν θείκελν θαη εηζάγεηαη εθεί πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν θέξζνξαο ζηελ πξνυπάξρνπζα εθαξκνγή. 

 

ημείωζη:  
Πηέζηε κε εθηεηακέλε πίεζε θαη φρη κε έλα κηθξφ ρηχπεκα. Δάλ απιψο ρηππήζεηε 

ειαθξά ηελ νζφλε, νη ζεκεηψζεηο εμαθαλίδνληαη. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

εμαζθεζείηε ιίγν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα είλαη εχθνιν λα εηζάγεηε ηηο 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο φηαλ ηηο ρξεηαζηείηε. 

 

Δπαλαθέξεηε ηα ζηπιό ζηηο αξρηθέο ηνπ ηδηόηεηεο  

 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην πάρνο ηεο γξακκήο, ην ρξψκα ή ηε δηαχγεηα νπνηνπζδήπνηε 

ζηπιφ. Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ην πάρνο ηεο γφκαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θνπκπηψλ ζηνλ δίζθν ησλ ζηπιφ. 

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε ηα εξγαιεία ηνπ δίζθνπ   

 

1. Πηέζηε ην εηθνλίδην Smart Board θαη επηιέμαηε Control panel. To Smart Board 

Control Panel αλνίγεη.  

2. Πηέζηε ην Pen Tray θνπκπί. 

3. Πηέζηε νπνηνζδήπνηε θνπκπί ησλ εξγαιείσλ. 
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Γηα λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο γόκαο  

 

Δπηιέμαηε ην Specify Size θαη επηιέμηε ηνλ αξηζκφ ησλ pixels γηα ηε δηάκεηξν ηεο 

θαηλνχξγηαο γφκαο. Σν κέγεζνο ηεο άθξεο ελφο δαρηχινπ είλαη πεξίπνπ 10 pixels.  

Ή 

Δπηιέμαηε Automatically size eraser to Smart Board size ψζηε λα ηξνπνπνηεζεί ην 

κέγεζνο ηεο γφκαο γηα λα ηαηξηάμεη ηνλ πίλαθα. 

 

Γηα λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζηπιό 

 

Γηα λα αιιάμεηε ην θάξδνο (είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζηα 3 pixels) επηιέμαηε ην 

θάξδνο ζην Width θνπηί. Σν θάξδνο θπκαίλεηαη απφ 1 κέρξη 32 pixels. 

Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα, πηέζηε ην βέινο Colour θαη επηιέμαηε έλα ρξψκα απφ ηελ 

παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη. Γηα κηα πην εθηελήο ρξσκαηηθά παιέηα πηέζηε ην Other 

θνπκπί. 

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε ην ζηπιφ ζε καξθαδφξν highlighter, επηιέμαηε ην Highlighter 

check box. 

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ θνπκπηώλ ηνπ δίζθνπ  

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνπκπηψλ ηνπ δίζθνπ ησλ ζηπιφ, επηιέμαηε 

κηα απφ ηηο δηαζέζηκεο εθδνρέο γηα θάζε θνπκπί απφ ηελ αληίζηνηρε ιίζηα.  

 

Κνπκπί – Ηδηόηεηα   Απνηέιεζκα  

Πιεθηξνιφγην “Key Board” - Aλνίγεη ην Smart πιεθηξνιφγην. 

Right Mouse   - Ζ επφκελε επαθή δεκηνπξγεί θιηθ ζηα δεμηά. 

 

Print Page  - ηέιλεη ηελ παξνχζα ζειίδα ζηνλ   

                                                            εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή. 

                                                           (κφλν γηα Aware εθαξκνγέο). 

 

Νext page - Πξνρσξάεη κηα ζειίδα ζηελ παξνχζα εθαξκνγή. 

  (κφλν γηα Aware εθαξκνγέο). 

 

Previous page  - Δπηζηξέθεη κηα ζειίδα ζηελ παξνχζα εθαξκνγή. 

  (κφλν γηα Aware εθαξκνγέο). 

 

Clear Screen - βήλεη φιεο ηηο ζεκεηψζεηο απφ ηελ παξνχζα   

                                                            νζφλε. 

 

Float Mouse - Ζ επφκελε επαθή δεκηνπξγεί έλα πνληίθη ζηελ   

                                                            νζφλε. 

 

Middle Mouse - Ζ επφκελε επαθή δεκηνπξγεί έλα κεζαίν θιηθ. 
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Δ. Υξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία νζόλεο 
 

Ζ παιέηα ησλ εξγαιείσλ νζφλεο είλαη έλα κεηαθεξφκελν, εχθνιν ζηελ κεηαηξνπή, 

ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ «επηπιένπλ» πάλσ απφ φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη επηηξέπνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε παληφο είδνπο ιεηηνπξγίεο. 

 

Με ηα εξγαιεία νζφλεο, ζαο δίλεηαη ε εηθνληθή εθδνρή ηνπ δίζθνπ κε ηα ζηπιφ. 

Πηέζηε ην θνπκπί γηα ην ζηπιφ, π.ρ. θαη ε επφκελε επαθή κε ηελ νζφλε δεκηνπξγεί 

ειεθηξνληθφ κειάλη. Δπηπιένλ, ε πξνυπάξρνπζα παιέηα εξγαιείσλ νζφλεο 

ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα εξγαιεία πνπ δελ ζα βξείηε ζην δίζθν, φπσο εξγαιεία πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε δεμηνχ πνληηθηνχ, ηελ δεκηνπξγία γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ηελ 

εκθάληζε κεγαιχηεξνπ δείθηε, ηελ δεκηνπξγία κηαο θσηεηλήο δέζκεο θσηφο, ηελ 

δέζκεπζε ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ηελ επαλαθνξά ζβεζκέλσλ ζεκεηψζεσλ. Μπνξείηε 

λα ηξνπνπνηείηε ηελ πξνυπάξρνπζα παιέηα εξγαιεηψλ ή λα θπιάζεηε ηελ δηθή ζαο 

πξνζσπηθή παιέηα ζε έλα πξνθίι ρξήζηε πνπ κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε θάζε θνξά 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηνλ πίλαθα. 

 

 
 

 

Γηα λα αλνίμεηε θαη λα θιείζεηε ηα εξγαιεία νζόλεο  

 

1. Πηέζηε ην εηθνλίδην Smart Board θαη επηιέμηε Floating Tools. 

2. χξεηε ην ρέξη ψζηε λα κεηαθηλήζεη ηα εξγαιεία νζφλεο ζε κηα άιιε ηνπνζεζία 

πάλσ ζηελ νζφλε, εθφζνλ ην ζειήζεηε. 

3. Πηέζηε ην Close. 
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ημείωζη για 2 κοσμπιά: Σν θνπκπί επαλαθνξάο θαη ζβεζίκαηνο ζεκεηψζεσλ θαη ην 

θνπκπί δέζκεπζεο ηεο νζφλεο. 

 

Σν θνπκπί επαλαθνξάο / ζβεζίκαηνο ησλ ζεκεηψζεσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο 

γηα λα θξαηήζεηε ηα εξγαιεία νζφλεο αλνηθηά. ηαλ γξάθεηε θάηη ζηνλ πίλαθα, ην 

θνπκπί βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ψζηε λα ζβήζεη ηηο ζεκεηψζεηο. Μφιηο 

δηαγξάςεηε κηα ζεκείσζε, ην θνπκπί κεηαηξέπεηε ζε θαηάζηαζε «επαλαθνξάο 

ζεκεηψζεσλ».  

 

Αο ππνζέζνπκε φηη έρεηε γξάςεη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, αιιά αθνπκπάηε ηνλ πίλαθα 

θαζψο γπξλάηε πξνο ην θνηλφ ζαο: ε ζεκείσζή ζαο κφιηο έρεη εμαθαληζζεί. Απιψο 

πηέζηε ην θνπκπί Restore Annotations θαη ε ζεκείσζε επαλεκθαλίδεηαη. Δάλ δελ 

έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηα εξγαιεία νζφλεο, κελ αλεζπρείηε. Πηέζηε ην εηθνλίδην Smart 

Board, επηιέμαηε Floating Tools θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην Restore Annotations 

θνπκπί. Ζ ηειεπηαία ζβεζκέλε ζεκείσζε – ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απηή πνπ θαηά 

ιάζνο ράζαηε – επαλεκθαλίδεηαη σο 07/08/03.  

Σα θνπκπηά δέζκεπζεο εηθφλαο/νζφλεο είλαη επίζεο πνιχηηκα εξγαιεία, εκθαλίδνληαη 

ζηελ παιέηα ησλ εξγαιείσλ νζφλεο φπνηε γξάθεηε πάλσ ζε κηα εθαξκνγή πνπ δελ 

είλαη aware.  Υξεζηκνπνηείζηε απηά ηα θνπκπηά γηα λα δεζκεχζεηε ηηο ζεκεηψζεηο 

ζαο καδί κε ηελ εθαξκνγή πνπ ππήξρε απφ θάησ.  

 

 

Μεηαηξέπνληαο ηα εξγαιεία νζόλεο  

 

Μπνξείηε λα πξνζσπνπνηήζεηε ηα εξγαιεία νζφλεο κεηαηξέπνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαιείνπ ή πξνζζέηνληαο θαηλνχξγηα εξγαιεία. Δάλ 

κνηξάδεζηε ηνλ πίλαθα κε άιινπο, κπνξεί λα ζειήζεηε λα απνζεθεχζεηε ηα δηθά ζαο 

αηνκηθά εξγαιεία νζφλεο ζε έλα πξνθίι ρξήζηε. 

 

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε έλα ζηπιό, καξθαδόξν highlighter ή θνπηί ζρήκαηνο  

 

1. Πηέζηε 2 θνξέο ην ζηπιφ, ην highlighter ή ην θνπκπί ζρήκαηνο ζηα εξγαιεία 

νζφλεο. Έλα θνπηάθη αλνίγεη κε ηίηιν «Configure Tool Setting». 

2. Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα πηέζηε Tool color θαη επηιέμηε έλα θαηλνχξγην ρξψκα. 

3. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ εληχπσζε ελφο highlighter, επηιέμαηε ην θνπηάθη 

«Transparent”. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ ηδηφηεηα γηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, φπσο θχθινη, γξακκέο θαη ηεηξάγσλα, φπσο θαη γηα ηα ζηπιφ. 

4. Δάλ κεηαηξέπεηε έλα θνπκπί ζρήκαηνο θαη ζέιεηε λα έρεη ην αληηθείκελν έλα 

ζηαζεξφ ρξψκα, επηιέμαηε ην Filled θνπηάθη. 

5. Γηα λα αιιάμεηε ην θάξδνο ηεο γξακκήο, επηιέμαηε ην θάξδνο πνπ ζέιεηε κε ην 

θνπηί «Width». Ζ θιίκαθα θάξδνπο θπκαίλεηαη απφ 1 pixel κέρξη 32 pixels. 

6. Kιηθ ΟΚ. 
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Γηα λα πξνζσπνπνηήζεηε ηα εξγαιεία νζόλεο  

 

1. Πηέζηε ην εηθνλίδην Smart Board θαη επηιέμαηε Control panel. To Smart Board 

Control Panel αλνίγεη. 

2. Πηέζηε ην θνπκπί γηα ηα εξγαιεία νζφλεο. 

3. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα εξγαιείν, ζχξεηέ ην απφ ηε ιίζηα εξγαιείσλ επάλσ ζην 

Editable Floating Toolbar. 

      Boήθημα: Μπνξείηε επίζεο λα ζχξεηε νπνηνδήπνηε θνπκπί ζε κηα θαηλνχξγηα 

ηνπνζεζία ζηε ιίζηα εξγαιείσλ. 

4. Αλ πξνζζέζεηε έλα εξγαιείν δσγξαθηθήο, ην Configure Tool Setting θνπηί 

δηαιφγνπ αλνίγεη. Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην θνπηί δηαιφγνπ γηα λα πξνζδηνξίζεηε 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ φπσο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

5. Γηα λα αθαηξέζεηε έλα εξγαιείν, ζχξεηέ ην απφ ην Editable Floating Toolbar ζην 

εηθνλίδην ηνπ θάδνπ ζθνππηδηψλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. 

6. Γηα λα δηαηεξήζεηε απηή ηε κεηαηξνπή, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία ζην επφκελν 

θεθάιαην. Δηδάισο, πηέζηε ΟΚ θαη ην Smart Board software δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο 

ζαο κέρξη λα θάλεηε log off ή λα θιείζεηε ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Γηαηεξώληαο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ δίζθνπ ησλ ζηπιό θαη ησλ εξγαιείσλ νζόλεο σο 

πξνθίι ρξήζηε  

 

Με ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, πνιιαπινί ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ πίλαθα κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο γηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηνλ πίλαθα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

ρξεηαζηεί λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο. 

 

Σν θάζε πξνθίι ρξήζηε απνζεθεχεηαη σο έλα STLS αξρείν ζηνλ θαηάινγν ηνπ Smart 

Board Software (ζην hardware φπνπ απνζεθεχζαηε αξρηθά ην software). Eάλ ζέιεηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξνθίι ζε άιιν ππνινγηζηή, κπνξείηε είηε λα κεηαθηλήζεηε ην 

STLS αξρείν ζ‟έλαλ θαηάινγν θνηλνχ δηθηχνπ (shared network directory), είηε λα ην 

αληηγξάςεηε ζ‟έλα floppy disk. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνιήζεηε ην STLS αξρείν απφ ην θαηάινγν δηθηχνπ 

ή ην floppy disk ζην αξρείν ηνπ Smart Board software ηνπ λένπ ππνινγηζηή. 

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ σο αξρείν ρξήζηε  

 

1. Μεηαηξέςηε ηα εξγαιεία ηνπ δίζθνπ ησλ ζηπιφ ή ηα εξγαιεία νζφλεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ζειίδεο 20 – 23. Μφιηο αξρίζεηε λα δηνξζψλεηε ηηο ηδηφηεηεο, 

ζαο δίλεηαη έλα φλνκα ρξήζηε πνπ ιέγεηαη Temporary (πξνζσξηλφο). Γηα λα 

δηαηεξήζεηε απηέο ηηο ηδηφηεηεο, πξέπεη λα απνζεθεχζεηε ην δηθφ ζαο πξνθίι 

ρξήζηε κε έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα. 

2. Απφ ηελ ιίζηα πξνθίι ρξήζηε, επηιέγεηε ην «Απνζεθεχζαηε φπσο είλαη» (Save 

as). Έλα θαηλνχξγην θνπηί δηαιφγνπ αλνίγεη κε ην δηθφ ζαο log on φλνκα σο ην 

φλνκα ηνπ πξνθίι. 

3. Απνδερηείηε ην πξνζδηνξηζκέλν φλνκα ηνπ πξνθίι ή ηππψζηε έλα θαηλνχξγην. 

4. Πηέζηε ΟΚ. Σν θαηλνχξγην πξνθίι εκθαλίδεηαη ζην θνπηί πξνθίι ρξήζηε. 

5. Πηέζηε πάιη ΟΚ. 
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Γηα λα ζβήζεηε έλα πξνθίι ρξήζηε  

 

1. Αλνίγεηαη ην Windows Explorer θαη θζάλεηε ζην Smart Board Software αξρείν 

ζην hard drive. Απηφ ην αξρείν πηζαλφ βξίζθεηαη ζην Program Files αξρείν. 

2. Δληνπίζηε ην αξρείν STLS γηα ην αξρείν ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε. 

 

ημείωζη: Απηφ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα εάλ νκαδνπνηήζεηε ηα αξρεία θαηά 

είδνο. Δπηιέμαηε Details (ιεπηνκέξεηεο) απφ ην View ηνπ Explorer. ηε ζπλέρεηα 

πηέζαηε ην θνπκπί Type πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε θνπκπηψλ ζην επάλσ κέξνο ηεο 

ιίζηαο αξρείσλ. Σα είδε ησλ αξρείσλ είλαη αξρεηνζεηεκέλα αιθαβεηηθά, ψζηε λα 

κπνξείηε λα εληνπίζεηε εχθνια ηα STLS αξρεία. 

 

3. Δπηιέμαηε ην STLS αξρείν πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε θαη πηέζηε DELETE ζην     

πιεθηξνιφγην. 

 

 

Γεζκεύνληαο απηό πνπ γξάθεηε – 

 

πνηε γπξίζεηε πάλσ απφ κηα εθαξκνγή πνπ δελ είλαη Aware, ε γξακκή εξγαιείσλ 

Save/print εκθαλίδεηαη, επηηξέπνληαο λα δεζκεχζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο.  

Γεζκεχεη ηελ παξνχζα νζφλε(ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ζεκεηψζεηο)   

  

ηέιλεη ηελ παξνχζα νζφλε (καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο) ζηνλ ζπλδεδεκέλν εθηππσηή.

  

 

ημείωζη: Δάλ ηα εξγαιεία νζφλεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ε γξακκή εξγαιείσλ 

Save/Print εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο παιέηαο ησλ εξγαιείσλ νζφλεο. 

 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ Save/print δεζκεχεη ηηο ζεκεηψζεηο ζαο ζην Notebook software 

ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κεηαθεξφκαζηε ζηηο εθαξκνγέο. Δάλ δελ είλαη 

αλνηθηφ ην Notebook software, μεθηλάεη απηφκαηα.  

 

βήλνληαο απηό πνπ έρεηε γξάςεη  

 

Γηα λα ζβήζεηε απηφ πνπ έρεηε γξάςεη, ζβήζηε ηνλ πίλαθα κε ηε γφκα. Γηα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα, πξνζαξκφζηε ην κέγεζνο ηεο γφκαο ζην κέγεζνο ηνπ δαρηχινπ 

ζαο (10 pixels).  Μπνξείηε επίζεο λα ζρεκαηίζεηε έλαλ θχθιν ζηελ νζφλε κε ηε γφκα 

θαη λα ρηππήζεηε κηα θνξά ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ γηα λα ζβήζεηε φιεο ηηο 

ζεκεηψζεηο κέζα ζ‟ απηφ. 

Δάλ εζείο πξνηηκάηε λα αθαηξέζεηε φιεο ηηο ζεκεηψζεηο φπνηε ην ζειήζεηε, κπνξείηε 

λα κεηαηξέςεηε έλα απφ ηα θνπκπηά ηνπ δίζθνπ ησλ ζηπιφ ψζηε λα ζβήλεη φιεο ηηο 

ζεκεηψζεηο φηαλ πηεζηεί. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα πηέζεηε ην θνπκπί βήζηε 

εκεηψζεηο (Clear Annotations) ζηελ παιέηα ησλ εξγαιείσλ νζφλεο.  
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Γηα λα ζβήζεηε ζεκεηώζεηο κε ειεύζεξν ηξόπν  

 

1. εθψζηε ηε γφκα απφ ην δίζθν ησλ ζηπιφ. 

2. χξεηε ηε γφκα, ην δάρηπιφ ζαο ή φπνην άιιν αληηθείκελν επάλσ απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε.  

 

ημείωζη: Γελ κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ηππσκέλν θείκελν ή ζρήκαηα κε ηε γφκα. 

Γηα λα αθαηξέζεηε απηά ηα είδε αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηείζηε ην DELETE. 

 

Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ην κέγεζνο ζην κέγεζνο ηνπ δαρηύινπ  

 

1. Πηέζηε ην εηθνλίδην Smart Board θαη επηιέμαηε Control Panel. Σν Smart Board 

Control Panel. Αλνίγεη.  

2. Πηέζηε ην πιήθηξν Pen Tray. 

3. Πηέζηε ην πιήθηξν Δraser. 

4. Πηέζηε ηελ επηινγή Specify Size. 

5. ην θνπηί Specify Size, πιεθηξνινγήζηε ή επηιέγεηε 10. 

6. Πηέζηε ΟΚ. 

7. εθψζηε ηε γφκα θαη ζβήζηε κηα κηθξή πεξηνρή ηεο νζφλεο κε ην δάρηπιφ ζαο. 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηόηεηα: «θύθινο θαη ρηύπεκα» σο κέζνδνο 

ζβεζίκαηνο  

 

Πεξηθπθιψζηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε κε ηελ άθξε ηεο γφκαο. ηε 

ζπλέρεηα, ρηππήζηε κηα θνξά ην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ, ψζηε λα ζβήζνπλ φιεο νη 

ζεκεηψζεηο ζην εζσηεξηθφ. 

 

ημείωζη: Απηή ε κέζνδνο ζβεζίκαηνο δελ ιεηηνπξγεί ζε ηππσκέλν θείκελν ή 

ζρήκαηα. Γηα λα αθαηξέζεηε απηά ηα είδε, ρξεζηκνπνηήζηε ην DELETE. 
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Ε. Γεκηνπξγώληαο έλα αξρείν Video  
 

1. Αλ ν SMART Recorder δελ είλαη ήδε αλνηρηφο, παηήζηε ην εηθνλίδην SMART 

Board θαη επηιέμηε Recorder. 

 

σμβοσλή 

Αλ δε ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ζηελ εγγξαθή ζαο ε γξακκή εξγαιείσλ SMART 

Recorder, παηήζηε ην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή γσλία ηνπ title bar θαη επηιέμηε Hide. 

Γηα λα μεθηλήζεηε κηα εγγξαθή φηαλ δε θαίλεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ, παηήζηε ην 

εηθνλίδην SMART Recorder θαη επηιέμηε Record. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ εγγξαθή, 

παηήζηε ην εηθνλίδην SMART Recorder θαη επηιέμηε Stop. 

 

2. Παηήζηε ην θνπκπί Record ζηε γξακκή εξγαιείσλ SMART Recorder.   Αλ έρεηε 

πνιιαπιέο νζφλεο (displays) ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, εκθαλίδεηαη 

θνπηί δηαιφγνπ γηα λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζέιεηε λα γξάςεηε.  

      Ζ εγγξαθή αξρίδεη θαη ν ρξφλνο εγγξαθήο πνπ έρεη δηαλπζεί εκθαλίδεηαη θάησ   

απφ ην θνπκπί Record. 

 

3. Αλ ζηε δηάξθεηα κηαο εγγξαθήο ζαο ηειεηψζεη ν ειεχζεξνο ρψξνο ζην δίζθν, 

εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα. Παηήζηε ην θνπκπί Pause γηα λα 

ζηακαηήζεη πξνζσξηλά ηελ εγγξαθή, αδεηάζηε ιίγν ρψξν θαη ζην δίζθν θαη 

έπεηηα παηήζηε ην θνπκπί Record γηα λα ζπλερίζεηε ηελ εγγξαθή. 

 

4. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ εγγξαθή, παηήζηε ην θνπκπί Stop 

      Αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Save as 

 

5. Υξεζηκνπνηήζηε ην ήδε ππάξρνλ directory ή επηιέμηε έλα θαηλνχξγην απφ ηνλ 

θαηάινγν save in. Υξεζηκνπνηήζηε ην file name πνπ έρεη ήδε δνζεί ή 

πιεθηξνινγήζηε έλα λέν, θαη έπεηηα παηήζηε ην θνπκπί Save. 

Απφ θαηαζθεπήο, ν SMART Recorder δίλεη έλα file name πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο εγγξαθήο. 

Δκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ δείρλεη φηη ε εγγξαθή πέηπρε θαη ην απνηέιεζκα 

(session) έρεη ζσζεί. Σν κήλπκα δείρλεη επίζεο ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ΑVI θαη 

ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο. 

 

6. Παηήζηε ΟΚ.  
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν pack and show 

 

Αλ ζηείιεηε έλα αξρείν βίληεν ζε format AVI Smart Recorder Video ζε αλζξψπνπο 

πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηήζεη SMART Board software, δε κπνξνχλ λα δνπλ ην αξρείν 

απηφ. Μπνξείηε λα ιχζηε ην πξφβιεκα απηφ δεκηνπξγψληαο έλα αξρείν βίληεν pack 

and show, φπσο ζαο ην εμεγνχκε παξαθάησ. 

 

1. Αλ ν Smart Recorder δελ είλαη αλνηρηφο, παηήζηε ην εηθνλίδην SMART Board θαη 

επηιέμηε Recorder. Eκθαλίδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ Smart Recorder. 

 

2. Παηήζηε ην θνπκπί Options. Aλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Οptions. 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν video format. 

 

4. Παηήζηε ην θνπκπί Create pack and show. Aλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ pack and 

show. 

 

5. Παηήζηε ην θνπκπί Βrowse θάησ απφ ην SMART AVI File θαη επηιέμηε έλα 

αξρείν βίληεν. 

 

6. Αθνινπζήζηε ηε (file path) δηαδξνκή ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα ζψζεηε ην αξρείν 

pack and show, ή παηήζηε ην θνπκπί Browse θάησ απφ ην Save to θαη επηιέμηε 

κηα δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. 

 

7. Παηήζηε ην θνπκπί pack. 

 

8. ηαλ ε έλδεημε (progress bar) πξνφδνπ εξγαζηψλ θηάζεη ην 100% παηήζηε ην 

θνπκπί Close. 

 O Smart Recorder δεκηνπξγεί έλα ελεξγεηηθφ αξρείν (.exe) πνπ πεξηέρεη ην 

ζπκπηεζκέλν βίληεν θαη ην απαξαίηεην software πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί 

θαλείο λα ην δεη. 

 

9. Παηήζηε ΟΚ. 
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Γηα λα «παίμεηε» έλα αξρείν ΑVI 

 

Πηέζηε δχν θνξέο ην αξρείν ζην Windows Explorer γηα λα ην αλνίμεηε ζην Windows 

Media Player. Γηα κία παξνπζίαζε πνπ ζα κνηάδεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν κε φζα 

ζπκβαίλνπλ ζ‟ έλα Smart Board interactive whiteboard, επηιέμηε Full screen απφ ην 

κελνχ View ηνπ Windows Media Player. Γηα λα δψζεηε ηέινο ζηελ εκθάληζε Full 

Screen, παηήζηε ην πιήθηξν ESC. Mπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Windows Media Player ζηα αξρεία βνήζεηα ηνπ Windows 

Media Player. 

 

Aλ θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε έθδνζε (version) ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζεηε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Windows Media Player γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  

 

 

 

Bειηίσζε απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πνηόηεηαο βίληεν 

 

πκβνπιέο γηα βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο 

εγγξαθήο 

 

 Μεηψζηε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο θαη ηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζηελ νζφλε ζαο 

φπσο ζαο εμεγνχκε παξαθάησ. Μηθξφηεξε αλάιπζε νζφλεο θαη ιηγφηεξα 

ρξψκαηα ζεκαίλνπλ κηθξφηεξα αξρεία. 

 Δπηιέμηε έλα local hard drive γηα ηα target files ζηηο επηινγέο ηνπ SMART 

Recorder (βιέπε ζειίδα 32). Σα Νetwork drives είλαη πην αξγά θαη βιάπηνπλ ηελ 

απφδνζε. 

 Απελεξγνπνηήζηε (Disable) ηελ επηηάρπλζε ηνπ hardware  

 Γνθηκάζηε κηα δηαθνξεηηθή θάξηα βίληεν. Μεξηθέο θάξηεο βίληεν απνδίδνπλ 

θαιχηεξα απφ άιιεο. Οη θάξηεο βίληεν AGP (Accelerated Graphics Port) γεληθά 

πξνζθέξνπλ γξεγνξφηεξε απφδνζε απφ ηηο θάξηεο PCI (Peripheral Component 

Interconnect).  

 Δπηιέμηε έλα setting ρακειφηεξεο πνηφηεηαο βίληεν. Θα πξέπεη λα ζηαζκίζεηε ηηο 

πξνζδνθίεο ζαο γηα πνηφηεηα βίληεν ππνινγίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. ζν πην πςειή είλαη ε πνηφηεηα ηνπ βίληεν 

ηφζν πην κεγάια είλαη ηα αξρεία θαη νη απηζηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζην ζχζηεκα ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο.  
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πκβνπιέο γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο βίληεν όηαλ ηα παίδεηε κεηά 

 

 Δπηιέμηε ην SMART Recorder Video format κε ηα 16 εθαηνκκχξηα ρξψκαηα αληί 

γηα ην Μicrosoft Video format πνπ ρξεζηκνπνηεί 256 ρξψκαηα (βιέπε ζειίδα 32). 

 Δπηιέμηε έλα setting πςειφηεξεο πνηφηεηαο βίληεν ζηηο επηινγέο SMART 

Recorder. Θα πξέπεη λα ζηαζκίζεηε ηηο πξνζδνθίεο ζαο γηα πνηφηεηα ηνπ βίληεν 

ππνινγίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. ζν πην 

πςειή είλαη ε πνηφηεηα ηνπ βίληεν ηφζν πην κεγάια είλαη ηα αξρεία θαη νη 

απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 

 Απελεξγνπνηήζηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ hardware φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα 

 

Γηα λα κεηώζεηε ηελ αλάιπζε ηεο νζόλεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ εκθαληδόκελσλ 

ρξσκάησλ 

 

1. Απφ ην κελνχ Start επηιέμηε Settings - Control panel. 

 

2. Πηέζηε δχν θνξέο Display. Aλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Display Properties. 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν Settings 

 

4. Δπηιέμηε κηα ρακειφηεξε ξχζκηζε ζηνλ θαηάινγν Colors ή Color Quality. Αλ 

δηαιέμεηε κία ρακειφηεξε ξχζκηζε, ζα έρεηε κάιινλ θαιχηεξε απφδνζε κε ηνλ 

SMART Recorder. 

 

5. χξεηε (Drag) ηνλ Slider γηα λα επηιέμεηε ρακειφηεξε αλάιπζε νζφλεο. 

 

6. Παηήζηε ην θνπκπί Apply, θαη έπεηηα παηήζηε ΟΚ. 

 

 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ hardware 

 

1. Απφ ην κελνχ Start, επηιέμηε Settings - Control panel. 

 

2. Πηέζηε δχν θνξέο Display. 

 Aλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Display properties. 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν Settings. 

 

4. Παηήζηε ην θνπκπί Advanced. 

 

5. Παηήζηε ην πιήθηξν Performance ή Troubleshoot ζην θνπηί δηαιφγνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη. 

 

6. χξεηε ηνλ slider ζηε ξχζκηζε None. 

 

7. Παηήζηε ην θνπκπί Apply, θαη έπεηηα παηήζηε ΟΚ. 

 

8. Ξαλαλνίμηε (restart) ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 
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Υξήζε ηoπ Smart Video Player 

 

Σν Smart Video Player είλαη έλα βνιηθφ εξγαιείν γηα λα βιέπεηε θαη λα ζεκεηψλεηε 

πάλσ ζε βίληεν θαη γξαθηθά. Μ‟απηή ηελ εθαξκνγή κπνξείηε επίζεο λα ζηακαηήζεηε 

ή λα παγψζεηε εηθφλεο (frames) θαη λα ζψζεηε ή λα δηαγξάςεηε ζεκεηψζεηο. ηαλ 

ζψδεηε θάπνηα ζεκείσζε, ηνπνζεηείηαη απηφκαηα έλα screen capture ζην ηξέρνλ 

αξρείν Notebook. Aλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ξχζκηζε Pause when tool(s) lifted, ην βίληεν 

ζηακαηάεη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ επηιέγεηε stylus απφ ηελ εθινγή γξαθήο. 

Σν Smart Video Player ππνζηεξίδεη φια ηα βαζηθά format βίληεν. Αλ κπνξείηε λα 

δείηε έλα βίληεν ζε Windows Media Player, κπνξείηε λα ην δείηε ζε Smart Video 

Player. Σν Video Player ππνζηεξίδεη επίζεο video hardware devices πνπ είλαη 

ζπκβαηέο θαη κε Direct X application programming interface θαη ηξέρνπλ κε ζχζηεκα 

ιεηηνπξγίαο Microsoft Windows πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη Windows Driver 

Mode (WDM).  κσο δελ ππνζηεξίδεη εζσηεξηθά DVD drives ή δσληαλά βίληεν απφ 

ην Ίληεξλεη. 

 

 

Υξήζε αξρείσλ video 

 

To SMART Video Player ππνζηεξίδεη φια ηα video format πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ην Windows Media Player. 

 

 

Γηα λα αλνίμεηε έλα αξρείν video 

 

1. Απφ ην κελνχ File, επηιέμηε Οpen. 

      Δκθαλίδεηαη έλα θνπηί δηαιφγνπ Οpen. 

 

2. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην θνπηί Οpen. 

      Σν επηιεγκέλν αξρείν βίληεν αξρίδεη λα παίδεη ζην παξάζπξν SMART Video 

Player. 

 

 

εκεηώζεηο πάλσ ζε βίληεν 

 

ηαλ παίμεηε έλα βίληεν, αλ ζέιεηε λα δψζεηε έκθαζε ζε θάπνην ζεκείν ή λα 

πξνζζέζεηε επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, δηαιέμηε έλα stylus απφ ηηο επηινγέο γξαθήο 

θαη γξάςηε επάλσ ζηελ θηλνχκελε ή ζηαζεξή εηθφλα ηνπ βίληεν. Μπνξείηε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θνπκπηά Pen, Highlighter ή Draw Filled Rectangle ζην Floating 

Tools γηα λα ζεκεηψζεηε πάλσ ζε θάπνην βίληεν. 

 

Μπνξείηε επίζεο λα νξίζεηε κία επηινγή λα ζηακαηάεη ην βίληεν θάζε θνξά πνπ 

επηιέγεηε stylus ή eraser απφ ηηο επηινγέο γξαθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

δείηε ηηο Ρπζκίζεηο ησλ επηινγψλ ηνπ SMART Video Player ζηε ζειίδα 36. 

 

ημείωζη: Αλ δεκηνπξγήζεηε κεγάιν αξηζκφ ζεκεηψζεσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ην SMART Board software κεηψλεη απηνκάησο ην πιάηνο ησλ γξακκψλ 

ησλ ζεκεηψζεσλ ζην έλα pixel γηα λα κε ηεζνχλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ζηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 
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ύιιεςε, Ξεθαζάξηζκα θαη Απνθαηάζηαζε εκεηώζεσλ 

 

Γηα λα θξαηήζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζην βίληεφ ζαο, παηήζηε ην θνπκπί Capture.  Σν 

βίληεν ζηακαηάεη ελψ νη ζεκεηψζεηο ζαο κπαίλνπλ ζην Notebook software. 

 

Γηα λα ζβήζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο ελψ παίδεη ην βίληεν, παηήζηε ην θνπκπί Clear.   

To θνπκπί ελαιιάζζεη ηηο ιεηηνπξγίεο Clear θαη Restore.   
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Ζ. Notebook software 

 

Κάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην SMART Board θαη επηιέμηε Notebook 

 

ημείωζη: Αλ δελ είλαη ήδε αλνηρηφ, ην Notebook software αλνίγεη απηφκαηα θάζε 

θνξά πνπ θάλεηε screen capture ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιεία SMART Board. 

 

 

 
 

Γξάθνληαο κε ην Pen Tool. 

 

Γηα λα γξάςεηε κε ην Pen Tool 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw, επηιέμηε Pen. 

 

2. Aιιάμηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο φπσο απαηηείηαη: 

 

α. Γηα λα αιιάμεηε ρξψκα, επηιέμηε Current color απφ ην κελνχ Format θαη 

έπεηηα επηιέμηε ρξψκα απφ ηελ παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη. 

 

β. Γηα λα αιιάμεηε πάρνο γξακκήο, επηιέμηε Line Width απφ ην κελνχ Format 

θαη έπεηηα επηιέμηε έλα απφ ηα εκθαληδφκελα. 

γ. Γηα λα αιιάμεηε δηαθάλεηα, επηιέμηε Σransparency απφ ην κελνχ Format θαη 

έπεηηα ξπζκίζηε ην βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ επηζπκείηε. 

 

3. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία ειεχζεξε (freehand) ζεκείσζε γξάςηε ή ζρεδηάζηε 

πάλσ ζηελ νζφλε κε ην δάρηπιφ ζαο ή θάπνην άιιν pointing device, ή θάληε θιηθ 

θαη ζχξεηε ην πνληίθη πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop). 
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Σν Notebook software νκαδνπνηεί απηνκάησο αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ην έλα ζην άιιν. Μπνξείηε φκσο εχθνια λα δηαρσξίζεηε (ungroup) απηά ηα 

αληηθείκελα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο. Μπνξείηε κεηά λα επηιέμεηε θαη λα 

ηξνπνπνηήζεηε, λα θηλήζεηε, λα δηαγξάςεηε ή λα δηακνξθψζεηε ην κέγεζνο 

(resize) θάζε αληηθεηκέλνπ μερσξηζηά. 

 

4. Απφ ην κελνχ Draw, θάληε θιηθ ζην Select γηα λα επηζηξέςεηε ζε left click mode. 

 

5. Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ην ρεηξφγξαθφ ζαο ζε δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν 

επηιέγνληαο ην αληηθείκελν, θάλνληαο θιηθ ζην γξάκκα Α ζηελ επάλσ δεμηά 

γσλία θαη επηιέγνληαο ηελ εξκελεία (interpretation) πνπ ζέιεηε απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη. 

 

σμβοσλή 

Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζφηεξν ρψξν γηα λα γξάςεηε, κεγαιψζηε ηε ζειίδα θάλνληαο 

θιηθ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα θνπκπηά +  (plus) ζηελ άθξε ηεο ζειίδαο. Γηα λα 

κηθξχλεηε ηε ζειίδα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί – (minus) ζηελ θάησ δεμηά γσλία. 
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Γηα λα ηνλίζεηε έλα αληηθείκελν: Απφ ην κελνχ Draw, επηιέμηε Highlighter. 

 

 

Αιιάμηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ highlighter όπσο απαηηείηαη: 

 

Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα, επηιέμηε Current color απφ ην κελνχ Format θαη έπεηηα 

επηιέμηε ρξψκα απφ ηελ παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη. 

 

Γηα λα αιιάμεηε πάρνο γξαθήο (pen width), επηιέμηε Line Width απφ ηα κελνχ 

Format θαη έπεηηα επηιέμηε έλα απφ ηα εκθαληδφκελα. 

 

Γηα λα αιιάμεηε δηαθάλεηα, επηιέμηε Transparency απφ ην κελνχ Format θαη έπεηηα 

ξπζκίζηε ην βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ ζέιεηε. 

 

Γηα λα ηνλίζεηε έλα αληηθείκελν, ζχξεηε ην δάρηπιφ ζαο ή θάπνην pointing device 

πάλσ ζηελ νζφλε, ή ζχξεηε ην πνληίθη πάλσ ζηνλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή ζαο. 

 

Απφ ην κελνχ Draw,  θάληε θιηθ ζην Select γηα λα επηζηξέςεηε ζε left-chick mode. 

 

 

ρεδίαζε ρεκάησλ 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα γεσκεηξηθό αληηθείκελν 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw, επηιέμηε Rectangle, Elipse, Line ή Shape. 

    Aλ επηιέμεηε Shape, εκθαλίδεηαη έλα ππνκελνχ. 

 

2. Αιιάμηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζέιεηε: 

 

α. Γηα λα αιιάμεηε ρξψκα, επηιέμηε Current Color απφ ην κελνχ Format θαη 

έπεηηα επηιέμηε ρξψκα απφ ηελ παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη.  

 

β. Γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο γξακκήο, επηιέμηε Line Width απφ ην κελνχ Format 

θαη δηαιέμηε έλα ρξψκα. 

 

γ. Γηα λα γεκίζεηε ην ζρήκα ζαο κε ρξψκα, επηιέμηε Full color απφ ην κελνχ 

Format θαη δηαιέμηε έλα ρξψκα. 

 

δ. Γηα λα αιιάμεηε ηε δηαθάλεηα ηνπ ζρήκαηνο, επηιέμηε Σransparency απφ ην 

κελνχ Format θαη έπεηηα ξπζκίζηε ην βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ ζέιεηε. 

 

3. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην ζρήκαηα, ζχξεηε ην δάρηπιφ ζαο πάλσ ζηελ νζφλε ή 

ζχξεηε ην πνληίθη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κέρξη ην επηζπκεηφ κέγεζνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  

 

3. Απφ ην κελνχ Draw, θάληε θιηθ ζην Select γηα λα επηζηξέςεηε ζε left-chick mode. 
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Γαθηπινγξάθεζε ζε Notebook Software 

 

Γηα λα βάιεηε έλα θείκελν ζε αξρείν Notebook, απιψο αξρίζηε ηελ δαθηπινγξάθεζε. 

ηαλ ην θάλεηε απηφ, εκθαλίδεηαη έλα θνπηί θεηκέλνπ, πνπ κεγαιψλεη φζν 

πξνζζέηεηε θείκελν, θαη θάλεη απηφκαηα wrapping φηαλ θζάζεηε ζηελ άθξε ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

Γηα λα βάιεηε δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν 

 

1. Αλ ζέιεηε αιιάμηε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ δίλεηαη. 

 

α. Δπηιέμηε Font απφ ην κελνχ Format. 

Αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Font. 

 

β. Δπηιέμηε Font, Font style, size θαη color θαη θάληε θιηθ ζην ΟΚ. 

 

2. Κάληε θιηθ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ ζέιεηε λα εκθαληζηεί ην θείκελν θαη αξρίζηε 

ηε δαθηπινγξάθεζε. 

 

3. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην θιηθ γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο 

ηνπ θνπηηνχ γηα ην θείκελν. 

 Σν θείκελν απηφκαηα wraps φηαλ θζάζεη ηε δεμηά άθξε ηνπ θνπηηνχ γηα ην 

θείκελν.  

 

4. ηαλ ηειεηψζεηε ηελ ηξνθνδφηεζε θεηκέλνπ, παηήζηε ην θνπκπί ΔSC ζην 

πιεθηξνιφγηφ ζαο 

Ή  

Κάληε θιηθ νπνπδήπνηε έμσ απφ ην θνπηί ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα ηνπ Ννtebook. 

 

ημειώζεις: Αλ δαθηπινγξαθήζεηε κία δηεχζπλζε δηθηχνπ (URL) εκθαλίδεηαη έλα 

θνπηάθη κε θακπχιν βέινο ζηελ θάησ αξηζηεξά γσλία ηνπ νξζνγψληνπ επηινγήο θαη 

ην θείκελν γίλεηαη hyperlink. Απηφ φκσο γίλεηαη κφλν φηαλ δαθηπινγξαθήζεηε ηε 

δηεχζπλζε δηθηχνπ μερσξηζηά. Αλ ζπκπεξηιάβεηε ηελ δηεχζπλζε δηθηχνπ ζε πξφηαζε, 

ζα πξέπεη λα βάιεηε κφλνη ζαο ην hyperlink. 

 

 

 

Δπηκέιεηα Αληηθεηκέλσλ ζε Notebook software 

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε Notebook software είλαη μερσξηζηά επηιέμηκα 

αληηθείκελα πνπ κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 

 

Γηα παξάδεηγκα κπνξείηε λα: 

 

 κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα 

 νκαδνπνηήζεηε ή λα απν-νκαδνπνηήζεηε αληηθείκελα 

 πξνζηαηέςηε έλα αληηθείκελν απφ πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο 

 αιιάμεηε ηε ζεηξά αληηθεηκέλσλ κέζα ζε κία ζηνίβα αληηθεηκέλσλ 

 αιιάμεηε θνξά ή κέγεζνο αληηθεηκέλσλ 

 θάλεηε format αληηθεηκέλσλ 
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 ζπλδέζεηε αληηθείκελα κε ζειίδα δηθηχνπ 

 ζβήζεηε αληηθείκελα 

 

Δπηινγή αληηθεηκέλσλ 

 

Πξνηνχ κπνξέζεηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα επηκειεζείηε έλα αληηθείκελν πξέπεη λα ην 

επηιέμεηε. ηαλ ην θάλεηε απηφ έλα νξζνγψλην επηινγήο κε ρεξνχιη θνξάο θαη 

ξχζκηζεο κεγέζνπο πεξηβάιιεη ην αληηθείκελν. 

     

 

 

ημείωζη: Αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην θφλην, πην πίζσ δελ κπνξνχλ  λα 

επηιέγνπλ κέρξη λα αλαθιεζνχλ απφ θεη. 

 

 

Γηα λα επηιέμεηε έλα κόλν αληηθείκελν 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw, θάληε θιηθ ζην Select. 

 

2. Kάληε θιηθ ζην αληηθείκελν. 

      Έλα νξζνγψλην επηινγήο πεξηθιείεη ην αληηθείκελν.  

 

Γηα λα επηιέμεηε αξθεηά αληηθείκελα 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw, επηιέμηε Select. 

 

2. χξεηε ην πνληίθη ή ην δάρηπιφ ζαο γηα λα ζρεκαηίζεηε έλα νξζνγψλην επηινγήο 

πάλσ απφ ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε  

ή 

θάληε θιηθ ζην πξψην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε, παηήζηε θαη 

θξαηήζηε ην πιήθηξν CTRL, θαη έπεηηα θάληε θιηθ ζην επφκελν αληηθείκελν πνπ 

ζέιεηε (θαη νχηε θαζεμήο). 

 

Έλα μερσξηζηφ νξζνγψλην επηινγήο πεξηθιείεη ην θάζε αληηθείκελν. 

 

Γηα λα επηιέμεηε όια ηα αληηθείκελα ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα. 

 

Απφ ην κελνχ Δdit, θάληε θιηθ ζην Select All. 

Οξζνγψληα επηινγήο πεξηθιείνπλ φια ηα αληηθείκελα πάλσ ζηελ ζειίδα πνπ δελ έρεηε 

κεηαθηλήζεη πξνο ηα πίζσ ζην θφλην. 
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Πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ 

 

Δάλ επηζπκείηε κπνξείηε λα πεξηζηξέςεηε έλα αληηθείκελν γχξσ απφ νπνηνδήπνηε 

άμνλα θαη ζε νπνηαδήπνηε γσλία.  

 

Γηα λα πεξηζηξέςεηε αληηθείκελν ή πεξηζζόηεξα 

 

1. Δπηιέμηε ην (ηα) αληηθείκελν (α) πνπ ζέιεηε λα πεξηζηξέςεηε. Έλα 

παξαιιειφγξακκν επηινγήο εζσθιείεη ην θάζε αληηθείκελν θαη κία ιαβή 

πεξηζηξνθήο εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή. 

2. Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζηε ιαβή πεξηζηξνθήο (πξάζηλνο θχθινο). Γχν 

ηφμα κε ηε κνξθή θχθινπ εκθαλίδνληαη. 

3. Σξαβήμηε ηα θπθιηθά ηφμα γηα λα πεξηζηξέςεηε ηα αληηθείκελα. 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Δάλ επηιέμεηε έλα αξηζκφ αληηθεηκέλσλ κπνξείηε 

πεξηζηξέθνληαο έλα λα ηα πεξηζηξέςεηε φια καδί ζαλ ζχλνιν.  

 

 

Μεηαθέξνληαο αληηθείκελα 

 

Μπνξείηε λα επαλαηνπνζεηήζεηε αληηθείκελα ζε κία ζειίδα ηξαβψληαο ηα ζε λέα 

ζέζε ή κπνξείηε λα κεηαθέξεηε αληηθείκελα ζε άιιε ζειίδα ηξαβψληαο ζε έλα 

thumbnail ζην Side Sorter.  Δάλ ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεη ελνριεηηθφο ηφηε 

κπνξείηε λα ηα βάιεηε ην έλα πάλσ ζην άιιν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σν Side Sorter είλαη ε θάζεηε ζεηξά απφ ζειίδεο thumbnail.  

 

 

Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα ή δηάθνξα αληηθείκελα 

 

1. Δπηιέμηε ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε. 

2. Μεηαθέξεηέ ηα ζε φπνηα ζέζε ζέιεηε ζηε ζειίδα ή ζε ζειίδα thumbnail ζην Side 

Sorter.  Δάλ επηιέμεηε πεξηζζφηεξα αληηθείκελα κπνξείηε λα ηα κεηαθέξεηε σο 

νκάδα.  

 

 ΒΟΗΘΕΙΑ: Μπνξείηε επίζεο λα κεηαθέξεηε ηα αληηθείκελα ζε κηθξά δηαζηήκαηα 

ζηελ ίδηα ζειίδα πηέδνληαο ηα βειάθηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο. 

 

Κιεηδώλνληαο έλα θείκελν ζε ζέζε 

 

Μπνξείηε λα θιεηδψζεηε ην νπνηνδήπνηε θείκελν. Αλ θαη κπνξείηε λα θάλεηε αιιαγέο 

ζην θείκελν πξέπεη λα ην μεθιεηδψζεηε γηα λα ην κεηαθηλήζεηε. 

 

 

Γηα λα θιεηδώζεηε / μεθιεηδώζεηε έλα αληηθείκελν 

 

1. Δπηιέμηε ην θείκελν. 

2. Δπηιέμηε Format-Lock position. Έλα γθξη θνπηί πεξηβάιιεη ην θείκελν 

ππνδεηθλχνληαο φηη έρεη θιεηδσζεί ζηε ζέζε. 
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Οκαδνπνίεζε / απννκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 

 

Μπνξείηε λα ζέιεηε λα νκαδνπνηήζεηε δηάθνξα αληηθείκελα ζε έλα γξαθηθφ 

αληηθείκελν έηζη ψζηε φηαλ επηιέγεηε έλα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ηεο νκάδαο λα 

επηιέγεηε απηφκαηα φιε ηελ νκάδα. Μπνξείηε ηφηε λα κεηαθηλήζεηε, δηνξζψζεηε θαη 

απμνκεηψζεηε ηελ νκάδα ζπλνιηθά. Παξ‟ φια απηά φηαλ θηηάμεηε κία νκάδα δελ 

κπνξείηε λα θάλεηε ηα παξαπάλσ γηα ην θάζε κεκνλσκέλν αληηθείκελν πνπ ηελ 

απνηειεί ρσξηζηά κέρξηο φηνπ ηα απνκαδνπνηήζεηε. 

 

Γηα λα νκαδνπνηήζεηε δηάθνξα αληηθείκελα 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw,  παηήζηε Select. 

2. Δπηιέμηε φια ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα νκαδνπνηήζεηε. 

3. Απφ ην κελνχ Draw, παηήζηε Group. 

 

Γηα λα απννκαδνπνηήζεηε αληηθείκελα 

 

1. Απφ ην κελνχ Draw,  επηιέμηε Select. 

2. Δπηιέμηε ηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ πνπ ζέιεηε λα απννκαδνπνηήζεηε. 

3. Απφ ηα κελνχ Draw, παηήζηε Ungroup. 

 

Απηόκαηε νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 

 

Ζ δπλαηφηεηα SMART Grouping απηφκαηα ηνπνζεηεί αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζπξζεί 

κεκνλνκέλα θαη θηηαρηεί ζε κηθξή απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν ζε κία νκάδα. Δάλ 

δε ζαο αξέζεη απφ ην γθξνππ κπνξείηε λα απννκαδνπνηήζεηε ηα αληηθείκελα θαη κεηά 

λα ηα νκαδνπνηήζεηε φπσο ζέιεηε. Γηα λα αξρίζεη κία λέα νκάδα αληηθεηκέλσλ απιά 

γξάςηε ή ζχξηε ζε κία δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηεο SMART Board. 

 

Πξνζηαηεύνληαο αληηθείκελα από πεξαηηέξσ δηνξζώζεηο 

 

Δπηιέμηε Draw Οrder/Make Background γηα λα πξνζηαηεχζεηε έλα κεκνλσκέλν 

αληηθείκελν ή κία ν κάδα αληηθεηκέλσλ απφ πεξαηηέξσ δηνξζψζεηο. Απηή ε εληνιή 

κεηαθηλεί ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα ζην θφλην καθξηά απφ νπνηνδήπνηε κπνξεί λα 

ηα αιινηψζεη. Γηα λα επαλαηνπνζεηήζεηε απηά ηα αληηθείκελα ζην πξνζθήλην γηα 

επαλεμέηαζε (επηιέμηε Draw Order retrieve background. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Τπάξρνπλ θάπνηα αληηθείκελα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη κφληκα 

ηνπνζεηεκέλα ζην παξαζθήλην γηα λα κε γίλνπ ζε απηά αιιαγέο.  

 

Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζζσξεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

 

ηαλ αληηγξάθεηε πνιιαπιά αληηθείκελα ζηελ ίδηα ζειίδα πνιιέο θνξέο 

ζπζζσξεχεηαη ην έλα πάλσ ζην άιιν. Μπνξείηε λα ζέιεηε λα επαλαηνπνζεηήζεηε 

απηά ηα αληηθείκελα γηα λα απνθαιχςεηε έλα θξπκκέλν αληηθείκελν ζην ζσξφ. 

Δπηιέμηε ην Bring forward θαη ην Send backward ζην κελνχ Draw Order γηα λα 

κεηαθηλήζεηε έλα επηιεγκέλν αληηθείκελν κπξνζηά ή πίζσ ζην ζσξφ. Γηα λα ην 

θάλεηε απηφ επηιέμηε ην Bring to front θαη send to back απφ ην κελνχ Draw Order. 
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Απμνκεηώλνληαο αληηθείκελα 

 

Μπνξείηε λα απμνκεηψζεηε έλα αληηθείκελν ή νκάδα αληηθεηκέλσλ θάζε θνξά. 

Αλ θαη κπνξείηε λα απμνκεηψζεηε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα θείκελν, 

ην θείκελν παξακέλεη αλαιινίσην. Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ επηιέμηε 

Font απφ ην κελνχ Format θαη κεηά επηιέμηε έλα λέν κέγεζνο ζην θνπηάθη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ Fonts. 

 

Γηα λα απμνκεηώζεηε έλα αληηθείκελν ή κία νκάδα 

 

1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν ή ηελ νκάδα.  

2. Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζηε ιαβή απμνκείσζεο ζηελ θάησ δεμηά γσλία 

ηνπ παξαιιειφγξακκνπ επηινγήο. Ο θέξζνξαο κεηαηξέπεηαη ζε ηφμν. 

 ΠΡΟΟΧΗ: Γηα λα θξαηήζεηε ηελ αξρηθή αλαινγία χςνπο – πιάηνπο ελφο 

αληηθεηκέλνπ παηήζηε SHIFT πξηλ ηξαβήμηε ηελ ιαβή απμνκείσζεο.  

3. Μεηαθέξεηε ηε γξακκή απμνκείσζεο γηα λα κεγαιψζεηε ή λα κηθξχλεηε ην 

αληηθείκελν  

 

Αιιάδνληαο ηνλ ηίηιν κηαο ζειίδαο 

 

Αλ θαη ην ινγηζκηθφ απηφκαηα δίλεη ηίηιν ζε κία ζειίδα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξείηε λα ηνλ αιιάμεηε εάλ επηζπκείηε. 

 

Γηα λα αιιάμεηε ηνλ ηίηιν ζειίδαο 

 

1. Πάλσ ζηνλ πίλαθα παηήζηε 1 θνξά Page title πάλσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο. 

2. ην ρψξν πνπ εκθαλίδεηαη γξάςηε έλα λέν ηίηιν ή δηνξζψζηε ην ππάξρνλ.  

3. Παηήζηε νπνπδήπνηε έλα απφ ην Page title. 

 

Γηακνξθώλνληαο θείκελν 

 

Σν πψο ζα θαίλεηαη έλα θείκελν εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ έρεηε 

δψζεη. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην ρξψκα, ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο θάπνησλ 

ιέμεσλ κέζα ζε έλα θείκελν αθφκε θαη νιφθιεξν θείκελν. 

 

Αιιαγή κνξθήο θεηκέλνπ 

 

1. Δπηιέμηε ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα θνξκάξεηε. 

- Γηα λα θνξκάξεηε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή ραξαθηήξεο κέζα ζε έλα θείκελν θάληε 

δηπιφ θιηθ ζην αληηθείκελν θαη ζχξηε γηα λα επηιέμεηε ιέμεηο ή ραξαθηήξεο. 

- Γηα λα θνξκάξεηε έλα αληηθείκελν θάλε θιηθ ζηα αληηθείκελα. 

- Γηα λα θνξκάξεηε πνιιαπιά θείκελα επηιέμηε Select ζην κελνχ Draw θαη ζχξηε 

έλα παξαιιειφγξακκν επηινγήο απφ ηα αληηθείκελα. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Γελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηε ζέζε ελφο θεηκέλνπ πξηλ ην 

δηνξζψζεηε. Κάληε δηπιφ θιηθ ζην θείκελν θαη απηφ απηφκαηα πεξηζηξέθεηαη ζε 

κία ζηαζεξή νξηδφληηα ζέζε θαζηζηψληαο ην επθνιφηεξν λα ην δηνξζψζεηε. Κάληε 

θιηθ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θεηκέλνπ γηα λα ην επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηνπ 

ζέζε. 

2. Δπηιέμηε Font απφ ην κελνχ Format. 
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Αλνίγεη ην θνπηί ησλ Fonts. 

3. Eπηιέμηε κηα γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο θαη ρξψκα θαη παηήζηε ΟΚ. 

Ζ επηινγή ζαο γίλεηαη ε λέα αξρηθή επηινγή πνπ ζεκαίλεη φηη φια ηα επφκελα 

θείκελα ζα θνξκάξνληαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κέρξη λα επηιέμεηε έλαλ άιινλ. 

 

 
 

Αιιάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 

 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην ρξψκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο, ην πάρνο ηεο γξακκήο, ην 

ρξψκα θαη ηε δηαθάλεηα γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

 

Γηα λα αιιάμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο 

 

1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 

2. Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο επηιέμηε Current color απφ ην 

κελνχ Format θαη κεηά επηιέμηε έλα λέν ρξψκα απφ ηελ παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη.  

3. Γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο ηεο γξακκήο επηιέμηε Line width απφ ην κελνχ Format 

θαη κεηά επηιέμηε έλα λέν πάρνο γξακκήο. 

4. Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Eπηιέμηε Full colour απφ ην κελνχ 

Format θαη κεηά επηιέμηε έλα λέν ρξψκα απφ ηελ παιέηα πνπ εκθαλίδεηαη. 

5. Γηα λα αιιάμεηε ηε δηαθάλεηα επηιέμηε Transparency απφ ην κελνχ Format θαη 

κεηά επηιέμηε ην βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ επηζπκείηε. 

 

πλδένληαο έλα αληηθείκελν κε ζειίδα ηνπ Web 

 

Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κε ζειίδα ηνπ Web. 
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Γηα λα ζπλδέζεηε αληηθείκελν κε ζειίδα ηνπ Web 

 

1. Δπηιέμηε ην θείκελν ή ην γξαθηθφ πνπ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε. 

2. Δπηιέμηε Hyperlink απφ ην κελνχ Ηnsert. 

 Aλνίγεη ην θνπηί ηνπ Hyperlink. 

3. Γξάςηε ηε δηεχζπλζε κε ηελ νπνία ζέιεηε λα ην ζπλδέζεηε θαη παηήζηε ΟΚ. 

 Έλα κηθξφ θνπηί κε έλα θπξηφ ηφμν ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

παξαιιειφγξακκνπ επηινγήο ζα εκθαληζηεί. 

  

 ΠΡΟΟΧΗ: Μπνξείηε επίζεο λα απνκαθξχλεηε κία ζχλδεζε. Απιά επηιέμηε ην 

αληηθείκελν, επηιέμηε Insert Hyperlink θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί Remove 

Hyperlink. 

 

 

Γηαγξάθνληαο  αληηθείκελα 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα εμαιείςεηε ή λα ζβήζεηε αλαθνξέο. ε απηφ ην 

θνκκάηη ζα κάζεηε λα: 

- ζβήζεηε κε ην ρέξη αλαθνξέο κε ηε γφκα απφ ην pen tray. 

- Δμαιείθεηε γξακκέλα θείκελα θαη ζρήκαηα κε ηελ εληνιή Delete ζην κελνχ Δdit. 

- Απνκαθξχλεηε φια ηα αληηθείκελα ζηε ζειίδα κε ηελ εληνιή Clear Page ζην 

κελνχ Δdit. 

- Δμαιείθεηε ην ηειεπηαίν αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζαηε ή λα αθπξψζεηε ηελ 

ηειεπηαία ελέξγεηα πνπ θάλαηε κε ηελ εληνιή Undo ηνπ κελνχ Δdit. 

 

Γηα λα ζβήζεηε κε ην ρέξη αλαθνξέο κε ηε γόκα από ην Pen tray 

 

1. Πάξηε ηε γφκα απφ ην Pen tray. 

2. Πεξάζηε ηε γφκα ή ην δάρηπιν ή νπνηνδήπνηε άιιν κπηεξφ αληηθείκελα πάλσ απφ 

ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε. 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Γε κπνξείηε λα ζβήζεηε θείκελν ή ζρήκαηα κε ηε γφκα ηνπ Pen 

tray. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θνπκπί DELETE. 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν απνκάθξπλζεο “circle and tap” 

 

1. Πάξηε ηε γφκα απφ ην Pen tray. 

2. Kπθιψζηε ηελ πεξηνρή ηεο νζφλεο πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε κε ηελ άθξε ηεο γφκαο 

απφ ην pen tray ή κε ην δάρηπιφ ζαο. 

3. Υηππήζηε κηα θνξά κέζα ζηνλ θχθιν γηα λα ζβήζεηε φιεο ηηο αλαθνξέο κέζα 

ζ‟απηφλ.  

 ια ηα ίρλε ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο κέζα ζηνλ θχθιν απφ ακέζσο ζα 

εμαθαληζηνχλ.  

  

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Απηή ε κέζνδνο λα ζβήλεηε πξάγκαηα δελ ιεηηνπξγεί ζε 

γξακκέλν-ηππσκέλν θείκελν ή ζρήκαηα. 
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Γηα λα εμαιείςεηε επηιεγκέλα αληηθείκελα ζε κία ειίδα 

 

1. Δπηιέμηε ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα εμαιείςεηε. 

2. Δπηιέμηε ην Delete απφ ην κελνχ Δdit. 

 Tα επηιεγκέλα αληηθείκελα εμαθαλίδνληαη. 

 

Γηα λα εμαιείςεηε όια ηα αληηθείκελα ζε κία ειίδα  

 

Δπηιέμηε ην Clear Page απφ ην κελνχ Δdit. 

 

Γηα λα δηνξζώζεηε ηα ιάζε ζαο 

 

Δάλ θάλεηε έλα ιάζνο ή απιά αιιάμεηε ηε γλψκε ζαο κπνξείηε εχθνια λα 

αληηζηξέςεηε ηε γλψκε ζαο κπνξείηε εχθνια λα αληηζηξέςεηε ηελ ηειεπηαία ζαο 

εληνιή ή ελέξγεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξείηε λα αληηζηξέςεηε πνιιέο 

πξνεγνχκελεο εληνιέο επηιέγνληαο ζπλέρεηα ηελ εληνιή Undo. 

 

Γηα λα αιιάμεηε εληνιέο ή ελέξγεηεο 

 

1. Απφ ην κελνχ Edit επηιέμηε Undo. 

2. Δπαλαιάβεηε φπσο επηζπκείηε. 

 

Γηα λα επαλαιάβεηε εληνιέο ή ελέξγεηεο πνπ έρεηε αθπξώζεη 

 

1. Δπηιέμηε Redo απφ ην κελνχ Edit. 

2. Δπαλαιάβεηε φπσο επηζπκείηε. 

 

Γηαρείξηζε θαθέισλ θαη ζειίδσλ 

 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε, ζψζεηε θαη λα ηππψζεηε θαθέινπο ζην ινγηζκηθφ 

Ννtebook φπσο ζα θάλεηε ζε θάζε εθαξκνγή φπσο θαη κε απηέο ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ην ινγηζκηθφ ηνπ Notebook ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηε 

ξνπκπξίθεο θαη λα εμάγεηε αξρεία απφ ην Notebook ζαλ αξρεία HTML, PDF αξρεία ή 

κία ζεηξά θαθέισλ γξαθηθψλ.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Δπεηδή ην ινγηζκηθφ ηνπ Ννtebook ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα (cross 

platform) κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα αξρεία ηνπ ζε ππνινγηζηή Mac θαη φζνη 

έρνπλ ππνινγηζηή Mac κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθά ζαο αξρεία απφ ην 

Ννtebook. 

Αλνίγνληαο, δεκηνπξγψληαο θαη απνζεθεχνληαο αξρεία Ννtebook. 

 

Γηα λα αλνίμεηε έλα ππάξρνλ αξρείν Notebook 

 

1. Eπηιέμηε Open ζην κελνχ File.  Αλνίγεη ην θνπηί Open. 

2. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Open. 

 To επηιεγκέλν αξρείν Ννtebook εκθαλίδεηαη. Δάλ ην αξρείν είρε ζσζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνεγνχκελε εθδνρή ηνπ ινγηζκηθνχ  Ννtebook. 

 

Σν ινγηζκηθφ Notebook ην κεηαηξέπεη θαη ην κεηαβάιεη ζην ηξέρνλ format θαη ζαο 

πξνηξέπεη λα επνλνκάζεηε ην αξρείν φηαλ ην ζψζεηε μαλά.  
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε λέν αξρείν Notebook 

 

Eπηιέμηε New απφ ην κελνχ File. 

Έλα αξρείν Notebookαλνίγεη ζηελ πξψηε ζειίδα. 

 

Γηα λα ζώζεηε έλα θαηλνύξγην αξρείν Notebook ρσξίο όλνκα 

 

1. Δπηιέμηε Save απφ ην κελνχ File. Αλνίγεη ην θνπηί Save ή Save as. 

2. Γηα λα απνζεθεχζεηε ην λέν αξρείν Ννtebook ζε δηανθνξεηηθφ θαηάινγν θαη  

Drive επηιέμηε ην βέινο scroll ζην save in θνπηί θαη δηαιέμηε ηνλ θαηάινγν ή ην 

drive γηα ην λέν αξρείν ζαο. 

3. ην θνπηί file name, γξάςηε έλα φλνκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνεπηιεγκέλε 

θαηάιεμε.xbk ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4. Παηήζηε ην θνπκπί Save. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σα αξρεία ηνπ Ννtebook ζψδνληαη ζε κνξθή ΥΒΚ πνπ ιεηηνπξγεί 

πνιπεπίπεδα. Άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ Notebook γηα ην MAC, Unix 

ή Linux ζχζηεκά ηνπο κπνξνχλ λα αλνίγνπλ ην αξρείν.  
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Σππώλνληαο αξρεία Ννtebook 

 

Γηα λα ηππψζεηε έλα αξρείν Ννtebook (ή επηιεγκέλεο ζειίδεο). 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Αλ ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθφ Ννtebook ζε ππνινγηζηή πνπ δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλνο κε εμνπιηζκφ SMART ε πδαηνγξαθία πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε 

ζειίδα δε ζα εκθαλίδεηαη ζηε δηθή ζαο εθηχπσζε. 

 

1. Απφ ην κελνχ File επηιέμηε Print. Aλνίγεη ην θνπηί Print. 

2. Γηα λα επηιέμεηε έλαλ εθηππσηή εθηφο απφ ηνλ πξνεπηιεγκέλν επηιέμηε ηνλ 

εθηππσηή απφ ηε ιίζηα Name. 

3. Γηα λα δνχκε ή λα αιιάμνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθηχπσζεο παηήζηε ην θνπκπί 

Properties. 

4. Γηα λα ηππψζεηε νιφθιεξν ην αξρείν Notebook επηιέμηε All ζαλ νκάδα Print 

range  ή γηα λα εθηππψζεηε κία νκάδα απφ ζειίδεο, επηιέμηε pages ζηελ νκάδα 

Print range θαη γξάςηε ηνλ αξηζκφ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο πνπ 

ζέιεηε λα ηππψζεηε.  

 

Γηαγξάθνληαο ζειίδεο 

Μπνξείηε λα ζβήζεηε νιφθιεξεο ζειίδεο ζηνλ πίλαθα. 

 

Γηα λα ζβήζεηε κία ειίδα 

 

1. ηνλ πίλαθα θάληε ηελ ζειίδα πνπ επηζπκείηε ηελ ηξέρνπζα ζειίδ α ζαο ή ζην 

page sorter επηιέμηε ηελ ζειίδα πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε. 

2. Δπηιέμηε Delete page ζην κελνχ Δdit. 

 

Γνπιεύνληαο κε ξνπκπξίθεο 

 

Σέηνηεο ξνπκπξίθεο παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο. Αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία γηα λα εηζάγεηε 

κία ξνπκπξίθα πνπ δελ είλαη ζε ζπιινγή Gallery. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ρξήζε ζπιινγήο Gallery αλαθεξζείηε ζηελ ζειίδα 51. 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία ξνπκπξίθα 

 

1. Γεκηνπξγήζηε ηε ζειίδα ζαο ζην Notebook φπσο απηή ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη 

φηαλ ηελ εηζάγεηε ζε άιιεο ζειίδεο. Θεσξείζηε θάλνληαο θάπνηα αληηθείκελα 

ηκήκα ησλ θφλησλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Δάλ ζέιεηε λα πξνζηαηέςεηε αληηθείκελα ζηε ζειίδα απφ 

δηνξζψζεηο επηιέμηε ηα αληηθείκελα, θαη κεηά δηαιέμηε Draws Orders Make 

Background. 

 

2. Eπηιέμηε Save page as template ζην κελνχ File. Αλνίγεη ην θνπηί Save page as 

template κε ηνλ θαηάινγν ηνπ templates σο πξνεπηινγή. 

3. Υξεζηκνπνηείηε ηνλ ηξέρνληα θαηάινγν ή παηήζηε ην ηφμν scroll θνπηί Save in 

θαη επηιέμηε έλαλ δηαθνξεηηθφ. 

4. ην θνπηί File name γξάςηε έλα φλνκα. 

5. Παηήζηε ην θνπκπί Save. 
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Γηα λα εηζάγεηε κία ξνπκπξίθα ζειίδαο γηα πξώηε θνξά ζην ηξέρνλ αξρείν 

 

1. Αλνίμηε ηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε ηελ ξνπκπξίθα. 

2. Απφ ην κελνχ Ηnsert επηιέμηε Browse for Page Template. Αλνίγεη ην θνπηί Open 

dialog. 

3. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Open. 

 

Γηα λα εηζάγεηε ηελ ίδηα ξνπκπξίθα ζειίδαο ζε δηαθνξεηηθή ειίδα 40 από 63 

 

1. Αλνίμηε ηε ζειίδα ζηελ νπνία ζέιεηε λα εηζάγεηε ηε ξνπκπξίθα. 

2. Απφ ην κελνχ Ηnsert επηιέμηε Current Page Template. 

 

 

Δηζάγνληαο θαη εμάγνληαο πιεξνθνξίεο ζε ινγηζκηθό Notebook 

 

Σν ινγηζκηθφ Notebook ζαο επηηξέπεη λα εηζάγεηε αξρεία, ξνπκπξίθεο, εηθφλεο θαη 

θείκελα ζε ηξέρνληα αξρεία Notebook. Τπάξρεη κία πνηθηιία κεζφδσλ εηζαγσγήο έηζη 

ε επηινγή ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν κέξνο ζην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζέιεηε λα θέξεηε ζην αξρείν ηνπ Notebook. Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο λα : 

 

- επηθνιιήζεηε ζειίδεο, ζεκεηψζεηο ζε αξρεία θαη ζπλδέζεηο κε αξρεία ηνπ Web 

(URL) 

- εηζάγεηε ξνπκπξίθεο θαη εηθφλεο απφ κία ζπιινγή Gallery 

- εηζάγεηε εηθφλεο απφ έλα αξρείν ή scanner άκεζα ζην αξρείν Notebook (ρσξίο ηε 

ρξήζε ζπιινγήο Gallery) 

- θαηαγξάθεηε νιφθιεξεο νζφλεο, παξάζπξα ή θνκκάηηα νζφλεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ην εξγαιείν Screen Capture 

- ηππψζεηε αξρεία ή επηιεγκέλεο ζειίδεο απφ άιιε εθαξκνγή ζε αξρείν Notebook 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία Print Capture. 

- θφςεηε ή αληηγξάςηε πεξηερφκελν απφ άιιεο εθαξκνγέο θαη λα ηα αληηγξάςεηε ζε 

αξρείν Notebook. 

- ηξαβήμηε θαη λα παξαιείςεηε πεξηερφκελν απφ αξρείν Notebook. 

- εμάγεηε έλα αξρείν Notebook σο αξρείν PDF, HTML αξρείν ή ζεηξά απφ αξρεία 

εηθφλσλ. 

 

Δπηθόιιεζε αξρείσλ, ζπληνκεύζεσλ θαη δηεπζύλζεσλ web. 

 

Με ηηο επηθνιιήζεηο, έρεηε άκεζε πξφζβαζε κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα 

απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ Notebook. Μπνξείηε λα επηθνιιήζεηε αξρεία, 

ζεκεηψζεηο αξρείσλ θαη ζπλδέζεηο κε δηεπζχλζεηο ηνπ web. 

 

Γηα λα επηθνιιήζεηε έλα αληίγξαθν ελόο αξρείνπ 

 

1. Δπηιέμεηε  Attachments  απφ ην κελνχ View. Αλνίγεη ην attachments. 

2. Δπηιέμεηε Insert απφ ην  κελνχ Copy of file. Αλνίγεη ην θνπηί Insert o file. 

3. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θάλνληαο θιηθ ην θνπκπί Open. 
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Γηα λα επηθνιιήζεηε κηα ζπληόκεπζε αξρείνπ 

 

1. Δπηιέμεηε Attachments απφ ην κελνχ View. Αλνίγεη ην Attachments. 

2. Δπηιέμεηε ην Shortcut to file απφ ην κελνχ Insert. Αλνίγεη ην θνπηί Insert file 

shortcut. 

3. Δπηιέμεηε ην file name πνπ ζέιεηε θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί open. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: πληνκεχζεηο αξρείσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θαλέλα απφ ηα 

export format ηνπ ινγηζκηθνχ Notebook. Αλ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε επηθνιιήζεηο 

αξρείσλ ζε export format πξέπεη λα επηθνιιήζεηε ην αξρείν σο αληίγξαθν θαη φρη σο 

ζπληνκεχζεηο.  

 

Γηα λα επηθνιιήζεηε κηα ζύλδεζε κε δηεύζπλζε ηνπ web (URL) 

 

1. Δπηιέμεηε attachments απφ ην κελνχ View αλνίγεη ην attachments. 

2. Δπηιέμεηε Hypelink απφ ην κελνχ Insert. Αλνίγεη ην θνπηί Insert Hyperlink.  
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Γηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ ζειίδσλ Notebook ( ζεκεησκαηάξησλ)  

 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε, απνζεθεχζεηε θαη εθηππψζεηε αξρεία ζην Notebook 

Software φπσο θαη ζε θάζε άιιε εθαξκνγή. πσο θαη απηνχο ηνπο βαζηθνχο 

δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο αξρείσλ, ην Notebook software ζαο αθήλεη λα δεκηνπξγήζεηε 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πξφηππα ζειίδσλ, θαη ηα αξρεία εμαγσγήο σο αξρείν 

HTML, έγγξαθν PDF ή ζεηξά γξαθηθψλ αξρείσλ.  

 

εκείσζε: επεηδή ην Notebook software είλαη κία δηαγψληα πιαηθφξκα, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην αξρείν Notebook πνπ δεκηνπξγήζαηε ζε έλαλ Macintosh 

ππνινγηζηή θαη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ Macintosh 

ππνινγηζηή λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αξρείν ζαο.  

 

Άλνηγκα, δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε αξρείσλ  

 

Γηα λα αλνίμεηε έλα ππάξρνλ αξρείν 

1. επηιέμηε Άλνηγκα απφ ην Αξρείν 

εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ αλνίγκαηνο 

2. επηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζηε ιέμε Άλνηγκα 

Σν αξρείν πνπ επηιέμαηε εκθαλίδεηαη. Δάλ απηφ ην αξρείν απνζεθεχηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Ννtebook software, ηφηε ην 

Notebook software ην κεηαηξέπεη ζε έλα ηξέρνλ ζρήκα θαη ζαο ππαγνξεχεη λα 

ην κεηνλνκάζεηε ζηελ επφκελε απνζήθεπζή ζαο. 

 

Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ 

 Δπηιέμηε Νέν απφ ην Αξρείν 

 Έλα λέν αξρείν αλνίγεη ζηελ πξψηε ζειίδα 

 

Απνζήθεπζε λένπ, αλώλπκνπ αξρείνπ 

1. επηιέμηε Απνζήθεπζε απφ ην Αξρείν. 

Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Απνζήθεπζε ή Απνζήθεπζε σο 

2. γηα λα  εγθαηαζηήζεηε έλα λέν αξρείν ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαηάινγν ή νδεγφ, 

πηέζηε ην βειάθη θπιίλδξσλ ζην Απνζήθεπζε ζε θαη επηιέμηε έλαλ θαηάινγν 

θαη νδεγφ γηα ην λέν αξρείν. 

3. ζην πιαίζην λνκα Αξρείνπ, πιεθηξνινγήζηε έλα φλνκα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πξνεπηινγή .xbk επέθηαζε αξρείνπ. 

4. παηήζηε Απνζήθεπζε. 

 

εκείσζε: ηα αξρεία ηνπ Notebook απνζεθεχνληαη ζε XBK ζρήκα, ην νπνίν είλαη 

δηαγψληα πιαηθφξκα. Υξήζηεο κε Notebook software γηα ην δηθφ ηνπο Macintosh, 

Unix or Linux ζχζηεκα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην αξρείν. 
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Δθηύπσζε αξρείνπ 

 

Γηα λα εθηππώζεηε έλα αξρείν (ή επηιεγόκελεο ζειίδεο) 

 

εκείσζε: εάλ ρξεζηκνπνηείηαη Notebook software ζε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλνο κε νπνηνδήπνηε ΈΞΤΠΝΟ εμνπιηζκφ, ην πδαηνγξάθεκα ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζειίδα δελ ζα εκθαλίδεηαη ζην έληππφ ζαο. 

1. απφ ην Αξρείν, επηιέμηε Δθηχπσζε. 

Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο εθηχπσζεο 

2. γηα λα δηεπθξηλίζεηε έλαλ εθηππσηή εθηφο απφ ηελ πξνεπηινγή, επηιέμηε έλαλ 

εθηππσηή απφ ηνλ θαηάινγν νλφκαηνο. 

3. γηα λα δείηε ή λα αιιάμεηε ηηο ηδηφηεηεο ηεο εθηχπσζεο, παηήζηε Ηδηφηεηεο. 

4. γηα λα εθηππψζεηε νιφθιεξν ην αξρείν, επηιέμηε Οιφθιεξν ζηελ νκάδα 

ζεηξάο ηππσκέλσλ πιψλ. 

Ή γηα λα εθηππψζεηε κηα ζεηξά ζειίδσλ, επηιέμηε ειίδεο ζηελ νκάδα ζεηξάο 

ηππσκέλσλ πιψλ θαη εηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο 

πνπ ζέιεηε λα εθηππψζεηε. 

 

Γηαγξαθή ζειίδσλ  

Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε νιφθιεξεο ζειίδεο ζην whiteboard ή κηθξφηεξεο ζειίδεο. 

 

Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζειίδα. 

1. ζην  whiteboard, θάλεηε ηελ αλεπηζχκεηε ζειίδα ηελ ηξέρνπζα ζειίδα ζαο.   

2. ζηελ επηινγή ζειίδσλ, επηιέμηε thumbnail γηα ηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα 

δηαγξάςεηε. 

Δπηιέμηε Γηαγξαθή ζειίδαο απφ ηελ Δπεμεξγαζία. 

 

Γνπιεύνληαο κε πξόηππεο ζειίδεο 

Οη πξφηππεο ζειίδεο πξνζθέξνπλ βνιηθή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ζπλερψο. Οινθιεξψζηε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία γηα λα εηζάγεηε κηα 

πξφηππε ζειίδα ε νπνία δελ είλαη κηα Gallery ζπιινγή.  

 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα πξόηππε ζειίδα. 

1. δεκηνπξγήζηε ηε ζειίδα ζαο δεδνκέλνπ φηη ηελ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη  φπνηε 

ηελ παξεκβάιιεηε ζε άιιεο ζειίδεο. Θεσξήζηε θάπνην κέξνο αληηθεηκέλσλ 

ηνπ ππνβάζξνπ ή ηα αληηθείκελα. 

 

πκβνπιή:   εάλ ζέιεηε λα πξνζηαηεχζεηε ηα αληηθείκελα ζηε ζειίδα απφ ηελ 

έθδνζε, επηιέμηε ηα αληηθείκελα θαη επηιέμηε έπεηηα DRAW > ORDER > MAKE 

BACKGROUND. 

 

 

Γηα λα δείηε έλα attachment 

 

1. επηιέμηε αttachments απφ ην κελνχ View 

2. θάληε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν, ηε ζπληφκεπζε ή ην ραππεξιηλθ πνπ ζέιεηε λα 

δείηε 

ΖΜΔΗΩΖ: Σν attachment αλνίγεη ζηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία είρε 

δεκηνπξγεζεί. Δάλ δελ έρεηε ηελ εθαξκνγή απηή ζην ζχζηεκά ζαο, ίζσο λα κελ 

κπνξείηε λα αλνίμεηε ηνλ θάθειν 
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Υξεζηκνπνηώληαο ηε πιινγή Γθαιεξί 

 

Με ηε ζπιινγή Γθαιεξί κπνξείηε εχθνια θαη γξήγνξα λα αλαπηχμεηε ή λα 

παξαδψζεηε έλα κάζεκα ή κηα παξνπζίαζε πινχζηα ζε ιεπηνκέξεηεο γξαθηθψλ. Ζ 

ιεηηνπξγία Γθαιεξί ηνπ Notebook Software νξγαλψλεη πξφηππεο ζειίδεο θαη εηθφλεο 

ζε ζπιινγέο ζρεηηθψλ πιηθψλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ν καζεκαηηθφο κπνξεί λα εηζάγεη εηθφλεο ή ζρήκαηα πάλσ ζε κηα 

πξφηππε ζειίδα πνπ κνηάδεη κε γξάθεκα, θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ απηά 

ηα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα ελφο δηάθαλνπ Protractor – θη απηφ 

δνπιεχνληαο κε ηελ ίδηα ζπιινγή.   

 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπιινγέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Notebook Software. Δπίζεο, κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε 

θάπνηα απφ απηέο ηηο ζπιινγέο αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ζαο, ή κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα θαηλνχξηα. 

 

Γηα λα δείηε ηε Γθαιεξί 

 

1. Δπηιέμηε Γθαιεξί απφ ην κελνχ View 

      Δάλ είραηε ήδε επηιέμεη θάπνηα ζπιινγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Notebook     

      Software, ε επηινγή απηή αλνίγεη απηνκάησο θαη κπνξείηε λα παξαιείςεηε   

      ην βήκα 2 

  

2. ζην θνπηάθη δηαιφγνπ Άνοιγμα, επηιέμηε ην θάθειν πνπ επηζπκείηε θαη θάληε 

θιηθ ζην πιήθηξν Άλνηγκα 

 

ην θνπηί δηαιφγνπ Γκαλεπί αλνίγεη, εκθαλίδνληαο κηα ζπιινγή απφ πξφηππεο 

ζειίδεο θαη εηθφλεο. 

 

πκβνπιή: Γηα άκεζε πξφζβαζε ζηε ζπιινγή ζαο, αθήλεηε ην θνπηί δηαιφγνπ 

Γκαλεπί αλνηθηφ. Γελ ρξεηάδεηαη λα ην θιείλεηε γηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηα ππφινηπα 

εξγαιεία ηνπ Notebook Software 

 

Γηα λα θιείζεηε ην Γθαιεξί 

 

ην θνπηί δηαιφγνπ Γκαλεπί, επηιέμηε έμνδνο απφ ην κελνχ Αξρείν 

 

Γηα λα αλνίμεηε κηα άιιε ζπιινγή 

 

1. ην θνπηί δηαιφγνπ Γκαλεπί, επηιέμηε „Άλνηγκα απφ ην κελνχ Αξρείν. Έηζη, 

εκθαλίδεηαη ην θνπηί Άνοιγμα Σςλλογήρ.  

2. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην ην πιήθηξν Άλνηγκα. 
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα θαηλνύξηα ζπιινγή 

 

1. ην θνπηί δηαιφγνπ Γκαλεπί, επηιέμηε Νέν απφ ην κελνχ Αξρείν 

2. Δηζάγεηε ην πεξηερφκελν κηαο θαηλνχξηαο ζπιινγήο, εάλ είλαη απαξαίηεην: 

α.  Δπηιέμηε Δπηπιένλ πιινγή απφ ην κελνχ Δηζαγσγή. Έηζη, αλνίγεη ην θνπηί 

δηαιφγνπ Ειζαγωγή Επιπλέον Σςλλογήρ 

β. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Άλνηγκα 

 

πκβνπιή: Δπηιέμηε Δηζαγσγή>Γηεξεύλεζε γηα online πεξηερόκελν γηα λα 

έρεηε πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο πξφηππσλ ζειίδσλ θαη εηθφλσλ. 

3. Αθαηξέζηε πξφηππα ή εηθφλεο πνπ δε ρξεηάδεζηε : 

 

α.  Γηα λα αθαηξέζεηε κηα πξφηππε ζειίδα, θάληε θιηθ ζην tab Πξόηππεο ειίδεο  

ή 
Γηα λα αθαηξέζεηε κηα εηθφλα, θάληε θιηθ ζην tab Δηθόλεο  

β.  Κάληε θιηθ ζηελ πξφηππε ζειίδα ή εηθφλα πνπ ζέιεηε λα αθαηξέζεηε, θη 

επηιέμηε Γηαγξαθή απφ ην κελνχ Δπεμεξγαζία.  

 

4. Πξνζζέζηε πξφηππεο ζειίδεο θαη εηθφλεο ζηε ζπιινγή ζαο, εάλ είλαη 

απαξαίηεην: 

α. Γηα λα πξνζζέζεηε κηα πξφηππε ζειίδα, επηιέμηε Πξόηππε ειίδα από 

Αξρείν απφ ην κελνχ Δηζαγσγή  

ή 
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα εηθφλα, επηιέμηε Δηθόλα από Αξρείν απφ ην κελνχ 

Δηζαγσγή. Σν Notebook Software ππνζηεξίδεη ηα image formats BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIF θαη WMF. 

 

Δκθαλίδεηαη έλα θνπηί δηαιφγνπ γηα ηελ εηζαγσγή πξφηππσλ ζειίδσλ ή 

εηθφλσλ. 

 

β. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Άλνηγκα 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Για να επιλέξεηε πολλαπλά απσεία, πιέζεηε ηο πλήκηπο CTRL 

καθώρ κάνεηε κλικ ζε κάθε όνομα απσείος.  

 

5. Δπηιέμηε Απνζήθεπζε απφ ην κελνχ Αξρείν. 

Αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Αποθήκεςζη Σςλλογήρ 

 

6. Δπηιέμηε έλαλ θαηάινγν ζην θνπηί Απνζήθεπζε ζε, γξάςηε έλα φλνκα γηα ηε 

ζπιινγή ζαο ζην θνπηί Όλνκα Αξρείνπ θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν 

Απνζήθεπζε. 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή πξόηππεο εηθόλαο 

 

1. ην θνπηί δηαιφγνπ Γθαιεξί, θάληε θιηθ ζην tab Πξόηππεο ζειίδεο 

2. γηα λα εηζάγεηε κηα πξφηππε ζειίδα ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα Notebook, 

ηξαβήμηε ην πξφηππν απφ ην θνπηί δηαιφγνπ Γθαιεξί ζηε ζειίδα  

ή 

Γηα λα εηζάγεηε κηα πξφηππε ζειίδα ζε κηα θαηλνχξηα ζειίδα Notebook, 

ηξαβήμηε ην πξφηππν απφ ην θνπηί δηαιφγνπ Γθαιεξί ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε 
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ζηα thumbnails ηεο ζειίδαο ζην Whiteboard ή ζηελ Σαμηλφκεζε ειίδαο. Μηα 

θαξδηά γξακκή κε ηξηγσληθά άθξα ζαο δείρλεη πνπ ζα γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ 

πξφηππνπ. 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή κηαο εηθόλαο από κία ζπιινγή  

1. ζην θνπηί δηαιφγνπ Γθαιεξί, θάληε θιηθ ζην tab εηθφλεο  

2. γηα λα εηζάγεηε κία εηθφλα ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα, ηξαβήμηε απφ ην θνπηί 

δηαιφγνπ Γθαιεξί πάλσ ζηελ ζειίδα  

ή 

γηα λα εηζάγεηε κία εηθφλα ζε κία δηαθνξεηηθή ζειίδα, ηξαβήμηε ηελ απφ ην 

θνπηί δηαιφγνπ Γθαιεξί πάλσ ζε έλα thumbnail ζειίδαο ζην whiteboard ή 

ζηελ ηαμηλφκεζε ζειίδαο. 

 

Δηζαγσγή Δηθόλαο από Αξρείν 

 

Μπνξείηε λα εηζάγεηε εηθφλεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή Γθαιεξί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή Δηθφλα απφ Αξρείν ζην Μελνχ Δηζαγσγή. Σν Notebook 

Software ππνζηεξίδεη ηα file formats BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF and WMF.  

 

 Γηα ηελ εηζαγσγή εηθόλαο πνπ δελ πξνέξρεηαη από ζπιινγή. 

1. επηιέμηε Δηθφλα απφ Αξρείν απφ ην κελνχ Δηζαγσγή 

εκθαλίδεηαη ην θνπηί δηαιφγνπ Άλνηγκα 

2. επηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Άλνηγκα 

 

ΖΜΔΗΩΖ: γηα ηελ επηινγή πνιιαπιψλ εηθφλσλ, θξαηάηε πηεζκέλν ην πιήθηξν 

CTRL θαζψο θάλεηε θιηθ ζε θάζε φλνκα αξρείνπ. 

 

Ζ εηθφλα εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. Δάλ έρεηε εηζάγεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία, νη εηθφλεο κπαίλνπλ ζε ζεηξά ζε κία ζειίδα. 

 

Δηζαγσγή θαλαξηζκέλσλ Δηθόλσλ 

 

Δάλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ζθάλεξ, κπνξείηε λα εηζάγεηε 

ζθαλαξηζκέλεο εηθφλεο ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα. 

1. επηιέμηε Δηζαγσγή > Δηθφλα απφ θάλεξ > Δπηινγή πεγήο 

αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Δηζαγσγή Δηθφλαο απφ θάλεξ κε κηα ιίζηα 

ζπλδεδεκέλσλ ζθάλεξ. 

2. επηιέμηε έλα ζθάλεξ απφ ηελ ιίζηα θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Δπηινγή. 

3. επηιέμηε Δηζαγσγή > Δηθφλα απφ θάλεξ > Απφθηεζε. 

4. ζθαλάξεηε ηελ εηθφλα, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ ζθάλεξ ζαο 

5. φηαλ εκθαληζηεί ε εηθφλα ζην θνπηί δηαιφγνπ Δπεμεξγαζία Δηθφλαο, ξπζκίζηε 

ηελ εηθφλα φπσο ζέιεηε. 

6. βγείηε απφ ην θνπηί δηαιφγνπ θαη επηζηξέςηε ζην αξρείν. 

Ζ ζθαλαξηζκέλε εηθφλα εκθαλίδεηαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. 
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ύιιεςε Pen Tray εκεηώζεσλ 

 

ηελ εθαξκνγή Aware νηηδήπνηε γξάθεηε ή ζρεδηάδεηε κε  pen tray stylus απηνκάησο 

απνηειεί κέξνο ηνπ αξρείνπ, παξά κηα εμσηεξηθή ζεκείσζε ζε απηφ.  

 

Δάλ ζεκεηψλεηε πάλσ ζε κηα non-Aware εθαξκνγή – φπσο Microsoft Internet 

Explorer ή  Notepad software – κπνξείηε λα πεξάζεηε ην πεξηερφκελν κέζα ζην 

αξρείν ή λα ην ζπιιάβεηε ρξεζηκνπνηψληαο screen-capture εξγαιεία (βι. παξαθάησ). 

 

Γηα λα ζπιιάβεηε ή λα εθηππώζεηε ζεκεηώζεηο πάλσ ζε κηα non-Aware 

εθαξκνγή. 

 

1. Γξάςηε ζηελ νζφλε ρξεζηκνπνηψληαο pen tray stylus. 

Δκθαλίδεηαη ε ζεηξά εξγαιείσλ Απνζήθεπζε/Δθηχπσζε. 

ΖΜΔΗΩΖ: Αλ είλαη ελεξγά ηα Floating Tools, εκθαλίδεηαη ε ζεηξά εξγαιείσλ 

Απνζήθεπζε / Δθηχπσζε ζηελ θάησ ζεηξά ηεο παιέηαο Floating Tools.   

 

2. Πηέζηε έλα απφ ηα παξαθάησ πιήθηξα γηα λα ζπιιάβεηε ή λα εθηππψζεηε ηηο 

ζεκεηψζεηο ζαο. 

 

πιιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα νζφλε 

ηέιλεη ηελ ηξέρνπζα νζφλε (καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο) ζηνλ εθηππσηή. 

πιιακβάλεη κηα επηιεγκέλε πεξηνρή ηεο ηξέρνπζαο νζφλεο (καδί κε ηηο 

ζεκεηψζεηο) 

 

Δάλ θάλεηε ζχιιεςε νζφλεο, αλνίγεη απηνκάησο ην Notebook software θαη ε 

ζπιιεθζείζα εηθφλα εκθαλίδεηαη ζε κηα θαηλνχξηα ζειίδα. 

 

ύιιεςε Οιόθιεξεο ηεο Οζόλεο ή Μέξνπο ηεο 

 

πσο αθξηβψο ε ζεηξά εξγαιείσλ Απνζήθεπζε / Δθηχπσζε, πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα, έηζη θαη ε χιιεςε Οζφλεο ηνπ Notebook software 

ζαο επηηξέπεη λα ζπιιακβάλεηε ζεκεηψζεηο θαη ην background εθαξκνγήο κέζα 

ζην αξρείν Notebook. 

 

Δμ νξηζκνχ, ε ζπιιεθζείζα εηθφλα εκθαλίδεηαη πάλσ ζε κηα θαηλνχξηα ζειίδα 

Notebook. Απηφ, βέβαηα, κπνξεί λα αιιάμεη θαζαξίδνληαο / ζβήλνληαο ην θνπηί 

ειέγρνπ Απνζήθεπζε Δηθφλσλ ζε Νέα ειίδα ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ χιιεςε. Ζ 

θαηλνχξηα εηθφλα εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο.  

 

Δλεξγνπνίεζε ηεο ζεηξάο εξγαιείσλ ύιιεςε 

1. επηιέμηε χιιεςε Οζφλεο απφ ην κελνχ View  ηνπ  Notebook software. 

Δκθαλίδεηαη ε ζεηξά εξγαιείσλ χιιεςε. 

2. κεηαθηλείζηε αλ ρξεηαζηεί ηε ζεηξά εξγαιείσλ χιιεςε ζε κηα άιιε ζέζε 

ζηελ νζφλε. ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ φιεο ηηο αλνηθηέο επηινγέο. 
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ύιιεςε κηαο επηιεγκέλεο πεξηνρήο νζόλεο 

 

1. πηέζηε ην πιήθηξν Πεξηνρή ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ. Ο θέξζνξαο κεηαηξέπεηαη 

ζε  camera icon. 

2. πηέζηε θαη ζχξεηε ψζηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα 

ζπιιάβεηε  

 

ύιιεςε παξαζύξνπ  

1. πηέζηε ην παξάζπξν πνπ ζέιεηε λα ζπιιάβεηε 

2. πηέζηε ην πιήθηξν Παξάζπξν ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ χιιεςε. 

Σν παξάζπξν εκθαλίδεηαη  σο εθθνιαπηφκελε  πεξηνρή 

3. πηέζηε κηα θνξά ζην Παξάζπξν. 

 

ύιιεςε νζόλεο 

Πηέζηε ην πιήθηξν Οζφλε ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ χιιεςε. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: εμ νξηζκνχ νη ζπιιήςεηο νζφλεο εηζάγνληαη ζην θφλην. Δάλ ζέιεηε λα 

ρεηξηζηείηε ηελ ζχιιεςε νζφλεο ζην Notebook Software, επηιέμηε χξεηε > 

Σαμηλνκείζηε > Δπαλαθέξεηε Φφλην. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο Δθηύπσζε ύιιεςεο 
Ζ εθηχπσζε ζχιιεςεο ζαο επηηξέπεη λα εθηππψζεηε έλα αξρείν ή επηιεγκέλεο απφ 

άιιεο εθαξκνγέο WINDOWS ζην ηξέρνλ αξρείν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Notebook Software έλαο νδεγφο εθηχπσζεο πνπ νλνκάδεηαη 

SMART εγθαζίζηαηαη ζην ζχζηεκά ζαο. Απηφο ν νδεγφο εθηχπσζεο ιεηηνπξγεί φπσο 

νπνηνζδήπνηε άιινο εθηππσηήο, κε ηελ δηαθνξά φηη ην output ηνπ ζπιιακβάλεηαη ζε 

αξρείν θαη φρη ζε ραξηί. Μπνξείηε λα δηακνξθψζεηε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ νδεγνχ 

εθηχπσζεο SMART φπσο ζα θάλαηε κε νπνηνδήπνηε άιινλ εθηππσηή.  

 

ΖΜΔΗΩΖ: ε ελεξγνπνίεζε ηεο εθηχπσζεο ζχιιεςεο είλαη δπλαηή κφλν απφ κία 

εθαξκνγή πεγήο. 

 

Γηα λα εηζάγεηε αξρείν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ νδεγό εθηύπσζεο ζύιιεςεο. 

1. αλνίμηε ην αξρείν ζην νπνίν ζέιεηε λα παξαζέζεηε ην αξρείν εθηχπσζε- 

ζχιιεςε. 

2. γπξίζηε ζηελ πεγή εθαξκνγήο θαη αλνίμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα 

ζπιιάβεηε 

3. επηιέμηε Αξρείν > Δθηχπσζε 

 αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Δθηχπσζε 

4. επηιέμηε ηνλ νδεγφ SMART απφ ηελ ιίζηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ εθηππσηψλ 

5. επηιέμηε κία Αθηίλα ειίδαο θαη θάληε θιηθ ζην ΟΚ.  

6. πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε εθηχπσζε θαη κεηά γπξίζηε ζην αξρείν. 

Σν επηιεγκέλν αξρείν παξαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αξρείν, έρνληαο εηζάγεη θάζε 

ζειίδα απφ ην αξρείν εθηχπσζε- ζχιιεςε ζηελ δηθή ηνπ ζειίδα. 
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Απνθνπή, Αληηγξαθή, Δπηθόιιεζε   

    
Μπνξείηε λα απνθφςεηε ή λα αληηγξάςεηε επηιεγκέλν πιηθφ απφ άιιε εθαξκνγή θαη 

κεηά λα επηθνιιήζεηε ζε έλα αξρείν. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα επηθνιιήζεηε λα 

γξαθηθά θαη ην θείκελν μερσξηζηά εάλ ζέιεηε λα ηα δηαηεξήζεηε σο μερσξηζηά 

αληηθείκελα ζην Notebook Software. Δάλ επηρεηξήζεηε λα ηα επηθνιιήζεηε 

ηαπηφρξνλα, ην πξφγξακκα ζαο δεηάεη λα επηιέμεηε αλάκεζα ζηελ επηθφιιεζε φισλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζαλ εηθφλα ή ηελ επηθφιιεζε ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο γξαθηθά.  

 
Γηα λα απνθόςεηε / αληηγξάςεηε  θη επηθνιιήζεηε πεξηερόκελν κέζα ζε αξρείν  

1. επηιέμηε ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεηε λα απνθφςεηε ή αληηγξάςεηε 

2. απφ ην κελνχ Δπεμεξγαζία, επηιέμηε Απνθνπή ή Αληηγξαθή. 

3. γπξίζηε ζην πξφγξακκα 

4. απφ ην κελνχ Δπεμεξγαζία, επηιέμηε Δπηθφιιεζε. 

 

Δάλ επηθνιιήζεηε έλα γξαθηθφ πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ κία ζειίδα, εκθαλίδεηαη 

έλα θείκελν ην νπνίν ζαο ξσηά εάλ επηζπκείηε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο έηζη 

ψζηε λα ρσξάεη ζηελ ζειίδα. 

 

Δάλ ην πεξηερφκελν ην νπνίν επηθνιιάηε πεξηιακβάλεη θαη θείκελν θαη γξαθηθά, 

εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ζαο ξσηάεη εάλ ζέιεηε λα επηθνιιήζεηε κφλν ην 

θείκελν, ή εάλ ζέιεηε λα επηθνιιήζεηε θείκελν θαη γξαθηθά ζαλ έλα ζχλνιν. 

 

Σν πεξηερφκελν πνπ επηθνιιήζαηε εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο 

ζειίδαο. 

 

χξζηκν θαη απφξξηςε κέζσ ηνπ taskbar 

Μπνξείηε λα ζχξεηε ή λα απνξξίςεηε πεξηερφκελν απφ άιιεο εθαξκνγέο πάλσ ζην 

εηθνλίδην taskbar ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Γηα λα ζύξεηε θαη λα απνξξίςεηε κέζσ ηνπ taskbar 

1. επηιέμηε ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε 

2. ζχξεηε ην πεξηερφκελν ζην πιήθηξν taskbar ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θξαηείζηε 

ην πηεζκέλν. Μελ ζεθψζεηε ην δάρηπιφ ζαο ή απειεπζεξψζεηε ην πιήθηξν 

απφ ην πνληίθη.  

 Αλνίγεη ην πξφγξακκα. 

3. ζχξεηε ην πεξηερφκελν ζην αλνηρηφ αξρείν. εθψζηε ην δάρηπιν ή 

απειεπζεξψζηε ην πιήθηξν απφ ην πνληίθη γηα λα ηνπνζεηεζεί ην 

πεξηερφκελν. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: εάλ ζχξεηε θαη απνξξίςεηε αξρεία πνιιαπιψλ γξαθηθψλ ζε κία 

ζειίδα, ην πξφγξακκα ηα ηνπνζεηεί ζε ζεηξά έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα δείηε ην θάζε 

έλα μερσξηζηά.  
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Δμαγσγή Αξρείσλ 

 

Μπνξείηε λα εμάγεηε ην αξρείν ζαο ρεηξνθίλεηα, ή κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην αξρείν 

ψζηε λα εμάγεηαη απηφκαηα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή φπνηε 

αλνίγεηε κηα λέα ζειίδα. Τπνζηεξίδνληαη ηα παξαθάησ formats εμαγσγήο. 

 HTML format-  ψζηε λα κπνξνχλ θαη άιινη λα βιέπνπλ ην αξρείν ζαο κε 

WEB BROWSER. 

 JPEG, PNG and GIF formats εηθφλαο, ψζηε λα κπνξνχλ θαη άιινη λα βιέπνπλ 

ην αξρείν ζαο, κία ζειίδα ηελ θνξά ζε κία εθαξκνγή γξαθηθψλ 

 PDF- ψζηε λα κπνξνχλ θαη άιινη λα βιέπνπλ ην αξρείν ζαο ζην πξφγξακκα 

Adobe Reader, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ην Abode Web site 

(www.abode.com).  

 

Γηα λα εμάγεηε έλα αξρείν 

1. απφ ην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Δμαγσγή (PDF, HTML, ΔΗΚΟΝΔ) 

Αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Δμαγσγή 

2. ζην θνπηί Δμαγσγή σο ηχπνο, επηιέμηε ην format εμαγσγήο πνπ ζέιεηε. 

3. εάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζε κνξθή εηθφλσλ, επηιέμηε έλα κέγεζνο ζην θνπηί 

Μέγεζνο Δηθφλσλ. 

4. εάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζαλ αξρείν HTML ή ζαλ έγγξαθν PDF 

ρξεζηκνπνηήζηε ην Αξρείν ή θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Browse γηα λα 

επηιέμεηε έλα άιιν αξρείν. 

Ή  

Δάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζε κνξθή εηθφλσλ, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ Καηάινγν 

ή θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Browse γηα λα επηιέμεηε κία λέα ηνπνζεζία 

αξρείνπ. Σν πξφγξακκα εμάγεη θάζε ζειίδα ζαλ μερσξηζηφ αξρείν εηθφλαο. 

5. θάληε θιηθ ζην ΟΚ 

 

Γηα λα εμάγεηε έλα αξρείν απηόκαηα. 

1. απφ ην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Δμαγσγή (PDF, HTML, ΔΗΚΟΝΔ) 

αλνίγεη ην θνπηί δηαιφγνπ Δμαγσγή 

2. ζην θνπηί Δμαγσγή σο ηχπνο, επηιέμηε ην format εμαγσγήο πνπ ζέιεηε. 

3. εάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζε κνξθή εηθφλσλ, επηιέμηε έλα κέγεζνο ζην θνπηί 

Μέγεζνο Δηθφλσλ.  

4. εάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζαλ αξρείν HTML ή ζαλ έγγξαθν PDF 

ρξεζηκνπνηήζηε ην Αξρείν ή θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Browse γηα λα 

επηιέμεηε έλα άιιν αξρείν. 

Ή  

Δάλ εμάγεηε ην αξρείν ζαο ζε κνξθή εηθφλσλ, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ Καηάινγν 

ή θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Browse γηα λα επηιέμεηε κία λέα ηνπνζεζία 

αξρείνπ. Σν πξφγξακκα εμάγεη θάζε ζειίδα ζαλ μερσξηζηφ αξρείν εηθφλαο. 

5. επηιέμηε ην θνπηί Δπηινγήο Απηφκαηεο Δμαγσγήο. 

6. ζην θνπηί πρλφηεηα επηιέμηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ απηφκαηε 

εμαγσγή ηνπ αξρείνπ ζαο. Δάλ ζέιεηε λα εμάγεηε ην αξρείν φηαλ αιιάδεηε 

ζειίδα, επηιέμηε Αιιαγή ζειίδαο.  

7. θάληε θιηθ ζην ΟΚ 
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Σαμηλόκεζε πιεξνθνξηώλ ζην πξόγξακκα 

 

Ζ νζφλε ηνπ Whiteboard εκθαλίδεη κία θάζεηε ισξίδα πνπ νλνκάδεηαη Side Sorter κε 

thumbnail εθδνρέο φισλ ησλ ζειίδσλ ζην ηξέρνλ αξρείν. Κάζε thumbnail 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο θαη έλα θφθθηλν νξζνγψλην ην νπνίν δείρλεη 

ηελ νξαηή πεξηνρή ηεο ελεξγνχο ζειίδαο. Υξεζηκνπνηήζηε ην Side Sorter γηα λα 

πξνρσξήζεηε ζηελ ζειίδα πνπ ζέιεηε, λα αλαηαμηλνκήζεηε ηηο ζειίδεο ζαο, λα 

κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα ζε κηα λέα ζειίδα θαη λα έρεηε πξφζβαζε ζε attachments.  

 

Μπνξείηε επίζεο λα ηαμηλνκήζεηε ζειίδεο εθεί πνπ εκθαλίδεηαη ην Page Sorter. Απηή 

ε δηαδηθαζία κνηάδεη κε ην λα απιψλεηε ηηο ζειίδεο ζαο πάλσ ζε έλα γξαθείν- ζαο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θνηηάηε φιεο ζαο ηηο ζειίδεο ζε κηθξνγξαθία. Κάζε ηέηνηα 

ζειίδα έρεη θαη έλα ηίηιν. Παξφιν πνπ κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζε ζεηξέο 

εξγαιείσλ θαη κελνχ, δελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αληηθείκελα. 
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Σν Side Sorter  
 

Πξφθεηηαη γηα κηα θάζεηε ζηήιε πνπ πεξηέρεη thumbnail εθδνρέο φισλ ησλ ζειίδσλ 

ζην ηξέρνλ αξρείν.  

 

Μπνξείηε λα εκθαλίζεηε ην Side Sorter είηε ζηελ αξηζηεξή είηε ζηελ δεμηά πιεπξά 

ηνπ παξαζχξνπ θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην βειάθη πάλσ ζηελ θνξπθή. Παξφιν πνπ εμ 

νξηζκνχ ην Side Sorter εκθαλίδεηαη ζαλ κηα κνλή ζηήιε, κπνξείηε λα ην δηεπξχλεηε 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο ζηήιεο ζέξλνληαο ην εζσηεξηθφ πεξηζψξην.  

 

Με ην Side Sorter ζηελ νζόλε ηνπ Whiteboard κπνξείηε: 

 λα αλαηαμηλνκήζεηε ζειίδεο ζέξλνληαο ηα thumbnails ζε λέεο ζέζεηο κέζα ζην 

Side Sorter.  

 Να κεηαθηλείηε επηιεγκέλα αληηθείκελα ζε άιιε ζειίδα ζέξλνληαο ηα 

αληηθείκελα απφ ηελ ηξέρνπζα ζειίδα πάλσ ζε έλα thumbnail 

 Να αιιάδεηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θάλνληαο θιηθ ζην thumbnail ηεο. 

 Να αλνίγεηε ηελ εκθάληζε ησλ attachments θάλνληαο θιηθ ζηνλ θάθειν 

attachments ζηελ βάζε ηνπ Side Sorter.  

 

Αναηαξινομήζηε ζελίδερ πιέζονηαρ και ζέπνονηαρ ηα thumbnails  

 

Μεηακινήζηε ένα ανηικείμενο ζε άλλη ζελίδα ζέπνονηάρ ηο πάνω ζε ένα άλλο 

thumbnail. 

 

Ανοίξηε ηην εμθάνιζη attachments. 

 

Δκθάληζε Page Sorter 

 

Δδώ κπνξείηε:  

 Να αλνίμεηε ην whiteboard ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θάλνληαο δηπιφ θιηθ 

ζε κηα ζειίδα ζε κηθξνγξαθία. 

 Να εηζάγεηε λέεο ζειίδεο επηιέγνληαο Δηζαγσγή > Κελή ειίδα. 

 Να δηαγξάςεηε ζειίδεο θάλνληαο θιηθ ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα αθαηξέζεηε 

θαη επηιέγνληαο Δπεμεξγαζία > Γηαγξαθή ειίδαο. 

 Να αλαηαμηλνκήζεηε ηηο ζειίδεο ζέξλνληαο ηηο ζειίδεο ζε κηθξνγξαθία ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο. 

 Να αλνίμεηε ηα attachments θάλνληαο θιηθ ζην θάθειν attachments ζηελ 

βάζε ηνπ παξαζχξνπ. 

 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ Side Sorter 

1. επηιέμηε Page Sorter απφ ην κελνχ Πξνβνιή  

εκθαλίδνληαη φιεο νη ζειίδεο ζε κηθξνγξαθία ηνπ αξρείνπ. 

2. γηα λα επηζηξέςεηε ζην Whiteboard, επηιέμηε Whiteboard απφ ην 

κελνχ Πξνβνιή ή θάληε δηπιφ θιηθ ζε θάζε thumbnail ζειίδαο.  
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Κάλνληαο παξνπζίαζε κε ην δηαδξαζηηθό πίλαθα Whiteboard 

 

Υξεζηκνπνηήζηε ην Notebook Software ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθά ζαο SMART ψζηε 

λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξνπζίαζεο ζαο. Έλα πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ δηεπθνιχλνπλ κηα δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε. 

 

ΤΜΒΟΤΛΖ: ρξεζηκνπνηήζηε ην Notebook Software ζην Whiteboard γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα παξνπζίαζε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη απνζεθεχζηε ηελ 

παξνπζίαζε ζε floppy disk ή ζην ηνπηθφ ζαο δίθηπν. ηηο ζπλαληήζεηο ζαο, αλνίμηε 

ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ πίλαθα θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ην πξφγξακκα ζε Slide Show view γηα λα θάλεηε ηελ παξνπζίαζή 

ζαο.  

 

Whiteboard View 
ηαλ δεκηνπξγείηε κηα παξνπζίαζε, ρξεζηκνπνηείηε ην πξφγξακκα ζην Whiteboard, 

πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία, εηζαγσγή θαη 

επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ ζρνιηαζκνχ. 

 

Slide Show View  
Δίλαη ηδαληθφ γηα παξνπζίαζε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Μεγηζηνπνηεί ηνλ δηαζέζηκν 

ρψξν εξγαζίαο εκθαλίδνληαο απιψο ηελ ζειίδα πεξηερνκέλσλ.  

 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην Slide Show View  

1. επηιέμηε ην Slide Show απφ ην κελνχ Πξνβνιή  

ε ζειίδα ηνπ Notebook κεγεζχλεηαη θαη θαηαιακβάλεη νιφθιεξε ε νζφλε 

ελψ ηα taskbar, tile bar, κελνχ θαη νη κπάξεο νιίζζεζεο εμαθαλίδνληαη. 

Παξφια απηά ηξία θνπκπηά ζηελ κπάξα εξγαιείσλ παξακέλνπλ, 

αθήλνληάο ζαο λα ειέγρεηε ηελ παξνπζίαζή ζαο, επηζηξέθνληαο ζην 

Whiteboard, λα έρεηε πξφζβαζε ζηα εξγαιεία δσγξαθηθήο, λα αλνίγεηε 

κηα ζπιινγή Γθαιεξί θαη ηα αληηθείκελα κνξθνπνίεζεο. 

2. γηα λα επηζηξέςεηε ζην Whiteboard, πηέζηε Μελνχ θαη επηιέμηε Σέινο 

Slide Show. 

 

Πινήγεζε κέζσ κηαο παξνπζίαζεο 

Μπνξείηε λα πινεγήζεηε κηα παξνπζίαζή ζαο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 πηέζηε ην Πξνεγνχκελε ειίδα ή ην Δπφκελε ειίδα ζηε κπάξα εξγαιείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πηέζηε ηα Γεμηά ή Αξηζηεξά βειάθηα ζηε κπάξα θιεηδηψλ. 

 

Κάιπςε κηαο ζειίδαο κε ηε θηά Οζόλεο 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ζθηά νζφλεο γηα λα επηθεληξψζεηε ηελ πξνζνρή κέζα ζηελ ηάμε 

ή ηελ ζπλάληεζή ζαο. Με απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κπνξείηε λα εηζάγεηε 

κία pull- down ζθηά πάλσ ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα θαη βαζκηαία ηξαβψληαο ην πξνο ηα 

θάησ απνθαιχπηεηε ην ππνγξακκηζκέλν θείκελν θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

Γηα λα θαιύςεηε κηα ζειίδα κε θηά Οζόλεο ζην Slide Show πηέζηε Μελνχ θαη 

επηιέμηε θηά Οζφλεο. Μία pull- down ζθηά εκθαλίδεηαη πάλσ ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα.   
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Θ. ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΜΔ AWARE THIRD-PARTY ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 

Σν smart aware βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή νπφηε ην smart board software είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν. 

Γνπιεχεη κε third-party παξνπζηάζεηο, word-processing, γξαθηθά, tablet PC  θαη 

ζπλεδξηαθέο εθαξκνγέο. 

πνηε γξάθεηε κηα εθαξκνγή aware, νηηδήπνηε γξάθεηε ή ζρεδηάδεηε ζηνλ άζπξν 

πίλαθα απηνκάησο γίλεηαη άκεζν νπζηαζηηθφ ηνπ αξρείνπ θαη φρη κηα  εμσηεξηθή 

ζεκείσζε εθηφο αξρείνπ. Οη ππνζηεξηδφκελεο εθαξκνγέο είλαη Aware απηνκάησο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηήζεηε ηίπνηα παξά κφλν ηελ εθαξκνγή third-party : 

 

Δθαξκνγέο Aware 

 

Οη παξαθάησ εθαξκνγέο  Smart Aware: 

 AutoCAD θαη AutoCAD software 

 AutoVue Professional software 

 CorelDRAW software 

 Corel grafico software 

 Corel presentation software 

 Imaging for Windows software 

 Microsoft Excel software 

 Microsoft NetMeeting software 

 Microsoft Point software 

 Microsoft Powerpoint program 

 Microsoft Windows Journal software 

 Microsoft Word software 

 Volo View Express software 

 

Γηαβάζηε ηα παξαθάησ γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ Smart 

Aware ζηα Microsoft Word, Excel, Netmeeting θαη Paint software. 

Σν PowerPoint software θαιχπηεηαη ζηε ζει. 66. Γηα πιήξεο ιεπηνκέξεηεο ζ‟ απηέ 

θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο Aware δηαβάζηε ην Aware online Help πνπ βξίζθεηαη 

SMART Board software. 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Microsoft Word θαη ην  Excel ζηνλ Interactive 

Αζπξνπίλαθα 

 

Δθκεηαιιεπηείηε ηελ κεγάιε επηθάλεηα ηνπ αζπξνπίλαθα φηαλ δνπιεχεηε ζε έγγξαθα 

Word ή Excel κε ηελ νκάδα ζαο. Μπνξείηε λα απνζεθεχεηε ηηο ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο ζαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν εθαξκνγέο, θαζψο επίζεο θαη λα 

κεηαηξέςεηε ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ζαο ζε ηππσκέλν θείκελν. 

Με ην Word ή ην Excel θαη ηα εξγαιεία ηνπ SMART Board lift up apen tray stylus. Ζ 

παξαθάησ γξακκή εξγαιείσλ εκθαλίδεηαη: 

 

Γηα λα εηζάγεηε κηα ζεκείσζε σο ζρεδηαζκέλν αληηθείκελν ζην Microsoft Word, 

παηήζηε ην πιήθηξν Save Annotations. Ζ ζεκείσζε εηζάγεηαη σο αληηθείκελν κέζα 

ζην πιαίζην, ην νπνίν κπνξείηε εχθνια λα κεηαθηλήζεηε νπνπδήπνηε κέζα ζην 

έγγξαθν ή λα ην δηαγξάςεηε. Κάζε γξακκή κε ην ζηπιφ ζε κηα ζεκείσζε εηζάγεηαη 
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σο μερσξηζηφ αληηθείκελν θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζρεδηαζηηθή γξακκή 

εξγαιείσλ Microsoft Word Drawing Toolbar γηα λα νκαδνπνηήζεηε, λα ζπληάμεηε ή 

λα θάλεηε νπνηαδήπνηε άιιε αλαζχληαμε ζ‟ απηά ηα αληηθείκελα. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζρεδηαζηηθή γξακκή εξγαιείσλ, Drawing toolbar, 

απεπζπλζείηε ζην αξρείν Microsoft Word Help. 

 

Γηα λα κεηαηξέςεηε ηελ ζεκείσζε ζε ηππσκέλν θείκελν , πξηλ ηελ απνζεθεχζεηε ζην 

Microsoft Word, παηήζηε ην πιήθηξν Save Annotations as Text. 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ: 

Σν Microsoft Word πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην Page Layout View γηα λα δερηεί ηηο 

ζεκεηψζεηο ζαο. 

Αλ ηα Floating tools (πισηά εξγαιεία) είλαη αλνηρηά, ηφηε ε γξακκή εξγαιείσλ 

capture/save εκθαλίδεηε ζηελ ηειεπηαία ζεηξά ησλ Floating Tools φηαλ αλνίμεηε ην 

Microsoft Word ή ην Excel. 

 

Αλ πξνηηκάηε λα απνζεθεχζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο ρσξίο λα αιιάμεηε ην αξρείν 

Word ή ην Excel κπνξείηε λα εηζάγεηε ζην Notebook software. Γηα λα ην πεηχρεηε 

απηφ ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά ζηε γξακκή εξγαιείσλ save/print.  

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Microsoft NetMeeting Software ζηνλ Αζπξνπίλαθα. 

 

Πξηλ μεθηλήζεηε έλα data conference ρξεζηκνπνηψληαο NetMeeting conferencing 

software ζηνλ “έμππλν” αζπξνπίλαθα πξέπεη λα: 

 Δπηβεβαηψζεηε φηη φια ηα conferencing (ζπλεδξηαθά) sites ηξέρνπλ ζηελ ίδηα 

έθδνζε ηνπ Smart Board software. Αλ έλα site ρξεζηκνπνηεί πξνεγνχκελε 

έθδνζε, ε ζπλεδξία ζα απνηχρεη. Γηα λα βξείηε πνηα  έθδνζε έρεηε, αλνίμηε ην 

Smart Board Control Panel, παηήζηε ην θνπκπί Technical support tab. 

 Δπηβεβαηψζηε φηη φια ηα  sites ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ NetMeeting 

software. Αλ θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ “έμππλν” αζπξνπίλαθα κε 

NetMeeting software θαη 2.01 ή θαη επφκελε έθδνζε, ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεηε 

ηελ έθδνζε 3.01 ή ηηο επφκελεο. 

 Αλ είλαη δπλαηφλ, φια ηα sites ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα αλάιπζε 

πξνβνιέα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε to scroll φηαλ κνηξάδνληαη program 

windows. (Απηφ δελ είλαη πάληα δπλαηφ δηφηη δηαθνξεηηθνί πξνβνιείο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο θαη ε αλάιπζε ηνπ computer πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζηνλ 

δηθφ ηνπ πξνβνιέα). 

 

Δξγαιεία Smart Board 

 

Αλ “ηξέρεηε” πξφγξακκα SMART Board software φηαλ ζπλδέεζηε κε έλα 

NetMeeting data conference, νη παξαθάησ ελεξγέο εθαξκνγέο κνηξάδνληαη 

απηνκάησο: 

 SMART πισηά εξγαιεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ screen pointer) 

 Ζ Slide-show γξακκή εξγαιείσλ παξέρεηαη απφ ην SMART (εάλ ην PowerPoint 

software επίζεο κνηξάδεηαη) 
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Υξεζηκνπνηώληαο ην ζηνηρείν Whiteboard ηνπ NetMeeting software 

 

Κάζε site ζ‟ έλα data conference κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην αξρείν whiteboard ζην 

θνκπηνχηεξ ηνπ, αιιά δελ κπνξεί λα απνζεθεχζεη νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπ 

NetMeeting software. ην ηέινο ηνπ meeting θάζε site πξέπεη λα θιείζεη ην δηθφ ηνπ 

παξάζπξν Whiteboard. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε γφκα ζην Whiteboard NetMeeting δελ κπνξείηε λα ζβήζεηε 

έλα  έλα  ηα  pixel. Αλ θάλεηε ιάζνο νξζνγξαθηθφ ζηηο ζεκεηψζεηο ζαο πξέπεη λα 

ζβήζεηε νιφθιεξε ηε ζεκείσζε. 

 

πκκεηέρνληαο ζε εθαξκνγέο Non-aware 

 

 Αλ ζπκκεηέρεηε ζε εθαξκνγή Non-aware θαη γξάςεηε ζ‟ απηήλ ηφηε ην acetate layer 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνζεθεχζεη ηηο ζεκεηψζεηο ζαο απηνκάησο κνηξάδεηαη ζε 

φια ηα sites. Απηφ ην acetate layer είλαη κηα αφξαηε επηθάλεηα ε νπνία δεκηνπξγείηαη 

πάλσ ζε κηα εθαξκνγή Non-aware γηα λα δερηεί ζεκεηψζεηο. ιεο νη ζεκεηψζεηο 

απνζεθεχνληαη ζην ίδην acetate layer. 

Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιείν ζηπιφ γηα λα γξάςεη 

πάλσ ζην acetate layer. κσο, κφλν ην site ην νπνίν πξψην μεθίλεζε απηή ηελ 

εθαξκνγή κπνξεί λα ζπάζεη ην acetate layer, επηζηξέςηε φια ηα εξγαιεία ηνπ pen 

tray ζην pen tray θαη παηήζηε νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ εθαξκνγή. ηαλ έλα site 

ζπκκεηέρεη ζε κία non – aware εθαξκνγή, φια ηα sites κπνξνχλ λα δνπλ ηελ 

εθαξκνγή θαη νπνηεζδήπνηε ζεκεηψζεηο γίλνληαη ζ‟απηήλ. κσο, κφλν ην site πνπ 

ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνπκπηά ηεο νζφλεο γηα λα 

απνζεθεχζεη ζεκεηψζεηο. Αλ δελ είλαη ήδε αλνηρηφ φηαλ έλα θνπκπί ηεο νζφλεο 

παηεζεί, ην Notebook software αλνίγεη ζην site νηθνδεζπφηε (host site). To host site 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ννtebook αξρείν θαη έηζη θάζε site ζα κπνξεί λα δεη ηηο 

ππάξρνπζεο ζεκεηψζεηο, φκσο κφλν ην host site ζα κπνξεί λ‟απνζεθεχζεη ην 

Ννtebook αξρείν. 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Σν site πνπ άλνημε πξψην ηελ εθαξκνγή ίζσο λα κελ δεη ακέζσο ηηο 

ζεκεηψζεηο κέζα ζην αξρείν Notebook επεηδή ε ιήςε εκθαλίδεηαη κφλν αθνχ ην 

acetate layer έρεη ζπάζεη. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Microsoft Point Software πάλσ ζηνλ Interactive 

Whiteboard  

 

ηαλ δνπιεχεηε κε Microsoft Point Software ζ‟έλαλ «έμππλν» αζπξνπίλαθα, 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ βειφλα-ζηπιφ (pen tray stylus) γηα λα ζρεδηάζεηε 

κία εηθφλα – αληί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνληίθη γηα λα επηιέμεηε έλα εξγαιείν απφ 

ην θνπηί εξγαιείσλ ηνπ Paint. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηελ γφκα γηα λα 

δηαγξάςεηε κέξνο ηεο εηθφλαο, θαη επίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θνπηί 

εξγαιείσλ  Paint γηα λα ηειεηνπνηήζεηε πεξηζζφηεξν ην αληηθείκελν πνπ δσγξαθίδεηε. 

ηαλ ηειεηψζεηε, απνζεθεχζηε θαη εθηππψζηε ηελ εηθφλα επηιέγνληαο save ή print 

απφ ην κελνχ ηνπ αξρείνπ ζην Paint software. 

Θ‟ αλαθαιχςεηε φηη κπνξείηε λα δεκηνπξγείηε bitmaps κε πνιχ κεγαιχηεξε επθνιία 

απ‟φηη ζπλήζσο. Έρεηε ηελ πνιχ κεγάιε επηθάλεηα ηνπ Smart board interactive 

αζπξνπίλαθα πάλσ ζηελ νπνία κπνξείηε λα δνπιέςεηε θαη ηνλ θαιιηηερληθφ έιεγρν 

πνπ κφλν κε έλα ζηπιφ κπνξείηε λα πεηχρεηε. Σν Smart aware πξνζθέξεη ηα ίδηα 

πιενλεθηήκαηα θη φηαλ «ηξέρεηε» ηα Coreldraw ή ΑntoCAD software. 
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Απνδπλακώλνληαο (disabling) / Αλαηξώληαο ην SMART AWARE 

 

Aπηνκάησο, φιεο νη ππνζηεξηδφκελεο εθαξκνγέο γίλνληαη Aware φηαλ ηηο 

ελεξγνπνηήζεηε. Παξφια απηά ίζσο λα ζέιεηε λα ζεκεηψζεηε πάλσ ζην αξρείν παξά 

λα γξάςεηε ζ‟απηφ. Γηα λα ην πεηχρεηε απηφ, πξέπεη λα απνδπλακψζεηε – 

αρξεζηεχζεηε ην Αware. 

Μπνξείηε λα απνδπλακψζεηε ην Aware γηα φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο εθαξκνγέο ή 

επηδεηθηηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

Απνδπλάκσζε – Αρξήζηεπζε ηνπ Αware γηα όιεο ηηο ππνζηεξηδόκελεο 

εθαξκνγέο 

 

1. Παηήζηε ην εηθνλίδην SMART BOARD θαη επηιέμηε Control panel. 

 To SMART BOARD Control panel αλνίγεη. 

2. Παηήζηε ην Aware tab. 

3. βήζηε ην Enable Smart Aware check box. 

4. Κάληε θιηθ ζην ΟΚ. 

 Σν Aware αρξεζηεχεηαη γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο. 

 

Δπαλαθνξά ή αρξήζηεπζε ηνπ Smart Aware γηα κία εθαξκνγή 

 

1. Παηήζηε ην εηθνλίδην Smart Board θαη επηιέμηε Control panel. 

 To SMART BOARD Control panel αλνίγεη. 

2. Παηήζηε ην Aware tab. 

3. Παηήζηε ην θνπκπί Αware Preferences. 

 To Αware Preferences dialog box αλνίγεη. 

4.  Κάληε scroll ηελ εθαξκνγή πνπ ζέιεηε λα αρξεζηεχζεηε θαη παηήζηε δηπιά (θάληε 

δηπιφ πάηεκα) ζην φλνκά ηεο ή ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο. Σhe setting toggles to 

its alternate state.  

5. Παηήζηε ην θνπκπί Αpply θαη κεηά παηήζηε ΟΚ.  

 

Aware on line Boήζεηα 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε third – party Aware εθαξκνγή, 

απεπζπλζείηε ζην Αware on line Help, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην SMART 

Board software. 

 

Xξεζηκνπνηώληαο ην Power Point Software πάλσ ζηνλ Interactive Aζπξνπίλαθα 

 

Σν Smart Board software κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν καδί κε 

ην Power Pint Software. Mπνξείηε λα γξάθεηε ζεκεηψζεηο πάλσ ζ‟νπνηνδήπνηε slide 

κε ηε βειφλα-ζηπιφ, θαη νη ζεκεηψζεηο ζαο εμαθαλίδνληαη κφιηο πξνρσξάηε ζην 

επφκελν slide. κσο, κπνξείηε αθφκα θαη λ‟απνζεθεχζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο κε ην 

Power Point presentation ή ην Notebook file. 

ηαλ αλνίγεηε ην Power Point Software ζην Slide Show view πάλσ ζ‟έλαλ interactive 

αζπξνπίλαθα, εκθαλίδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide show (βιέπε ζει. 66  

ζρέδην). 
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Γξακκή εξγαιείσλ Slide Show 

 

Σα δχν θνπκπηά κε ηα βειάθηα ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ζαο επηηξέπνπλ λα 

πξνρσξήζεηε φπσο ζέιεηε θαηά ηελ παξνπζίαζή ζαο θαη ην κεζαίν θνπκπί παξέρεη 

πξφζβαζε ζην κελνχ εληνιψλ. 

 

(Κεξδίζηε ρξφλν αγγίδνληαο)  

Σouch shortcuts ζην Power Point Software 

 

ηαλ θάλεηε έλα Slide Show ζηνλ interactive αζπξνπίλαθα, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηα touch shortcuts. 

 Αλ ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ παξνπζίαζε θαηά έλα slide κπξνζηά, παηήζηε κε 

ην δάρηπιφ ζαο δχν θνξέο ζηελ νζφλε, θάλνληαο ην δεχηεξν πάηεκα ζηα δεμηά 

ηνπ πξψηνπ. 

 Αλ ζέιεηε λα πάηε πίζσ θαηά έλα slide, παηήζηε δχν θνξέο ζηελ νζφλε, θάλνληαο 

ην δεχηεξν πάηεκα ζηα αξηζηεξά ηνπ πξψηνπ. 

 Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε πισηφ πνληίθη, αγγίμηε ηελ νζφλε θαη γιηζηξήζηε ην 

δάρηπιφ ζαο θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηάο ηεο. 

 

ημείωζη: Αλ πξνηηκάηε λα πξνρσξήζεηε θαηά έλα slide κε έλα κφλν πάηεκα, 

παηήζηε ην κεζαίν θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ Slide show θαη ζβήζηε ην 

check  ζηελ επηινγή settings  Double – Press to Advance. 

 

Απνζεθεύνληαο ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θάλεηε θαηά ηελ Power Point παξνπζίαζε. 

 

Γηα λα δηαηεξήζεηε ζεκεηψζεηο πνπ γξάςαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο 

κπνξείηε λα: 

 

 Απνζεθεχζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ζην ηξέρσλ slide ζην Power Point software. 

 Απηνκάησο απνζεθεχζηε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θάλεηε ζ‟νπνηνδήπνηε slide ζην 

Power Point software. 

 Απνζεθεχζηε ηηο ζεκεηψζεηο πάλσ ζην ηξέρσλ slide ζην Νotebook software 

(ρσξίο λ‟ αιιιάμεηε ην slide). 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Απηέο νη ιεηηνπξγίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο αλ ρξεζηκνπνηείηε ην read-

only Power point viewer πξφγξακκα. 

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο ζην ηξέρσλ slide ζην Power Point 

software: 

 

Παηήζηε ην θνπκπί Μenu ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide show θαη επηιέμηε Save 

Annotations to Power Point.  Ζ ζεκείσζε γίλεηαη κέξνο ηνπ slide θαη απνζεθεχεηαη 

κε ην ppt αξρείν. 

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε απηνκάησο ηηο ζεκεηώζεηο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε slide ζην 

Power point software: 

 

Παηήζηε ην θνπκπί Μenu ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide show θαη επηιέμηε 

Settings  Auto – save Annotations on Slide Advance. 
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Kάζε θνξά πνπ πξνρσξάηε ζην επφκελν slide, νη ζεκεηψζεηο πνπ θάλαηε ζην 

πξνεγνχκελν γίλνληαη κέξνο ηεο Power Point παξνπζίαζεο. 

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο ζην ηξέρσλ slide ζε Notebook software: 

 

Παηήζηε ην θνπκπί Menu ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide Show θαη επηιέμηε 

Capture to Notebook. 

To Notebook software αλνίγεη απηφκαηα, θαη ε επηιεγκέλε εηθφλα ηνπ slide θαη ησλ 

ζεκεηψζεσλ ζαο εηζάγνληαη ζε κία λέα ζειίδα. Ζ Power Point παξνπζίαζε 

παξακέλεη άζηθηε. 

 

Δθηύπσζε ησλ ζεκεηώζεσλ ζαο θαηά ηελ παξνπζίαζε Power Point 

 

Ίζσο πξνηηκάηε λα εθηππψζεηε ην Slide καδί κε ηελ ζεκείσζε παξά λα ην 

απνζεθεχζεηε ζ‟έλα θάθειν. 

 

Γηα λα εθηππώζεηε έλα slide 

 

1. Αλνίμηε έλα ppt αξρείν θαη παηήζηε ην θνπκπί Slide show. 

2. Πάξηε κηα βειφλα-ζηπιφ (pen tray stylus) θαη γξάςηε πάλσ ζην slide. 

3. Παηήζηε ην θνπκπί Μenu πάλσ ζηε γξακκή εξγαιείσλ Slide show θαη επηιέμηε 

Powerpoint Commands  Print slide. 

 To Smart Board software ζηέιλεη κία εηθφλα ησλ ζεκεηψζεσλ ζαο θαη ηνπ slide 

ζηνλ default εθηππσηή. 

 

 

βήλνληαο / επαλαθέξνληαο απνθαζηζηώληαο ηηο ζεκεηώζεηο ζαο θαηά ηελ 

Power Point παξνπζίαζε 

 

Μπνξείηε λα ζβήζεηε φιεο ηηο ζεκεηψζεηο απφ ην ηξέρσλ slide ή λα επαλαθέξεηε 

ζεκεηψζεηο πνπ ζβήζαηε θαηά ιάζνο. 

 

Γηα λα ζβήζεηε ζεκεηώζεηο  

 

Παηήζηε ην θνπκπί Menu ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide show θαη επηιέμηε Clear 

Annotations. ιεο νη ζεκεηψζεηο ζην ηξέρσλ slide εμαθαλίδνληαη. 

 

Γηα λα επαλαθέξεηε ζεκεηώζεηο 

 

Παηήζηε ην θνπκπί Menu ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Slide show θαη επηιέμηε 

Restore Annotations.  To Smart Board software επαλαθέξεη ηηο ηειεπηαίεο ζαο 

ζβεζκέλεο ζεκεηψζεηο. 

 

Πξόζβαζε ζην Power Point Menu 

 

Με ην Power Point Menu, κπνξείηε λα εθηειέζεηε δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο λα 

εγθαηαιείςεηε ην Slide show, λα έρεηε πξφζβαζε ζην Meeting Minder ή ζην Slide 

Meter, θαη λα «πινεγήζεηε» ζηελ παξνπζίαζε ζαο. Απηφ ην Menu είλαη δηαζέζηκν 

κφλν φηαλ δελ ππάξρνπλ ζεκεηψζεηο πάλσ ζην slide. Αλ έρεηε γξάςεη πάλσ ζ‟έλα 
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slide, δελ κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζ‟απηφ ην menu, αλ πξηλ δελ ζβεζηνχλ νη 

ζεκεηψζεηο. 

 

ημείωζη: Αλ ηα θνπηηά ζηα θνπκπηά Pop-up menu νn the right –mouse click θαη 

show pop-up menu ζην Power Point Options dialog box δελ είλαη ζεκεησκέλα κε , 

ηφηε ην Power Point Menu δελ εκθαλίδεηαη. 

 

Γηα λα «κπείηε» ζην Power Point Menu 

 

1. Παηήζηε ην θνπκπί Menu ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ slide show θαη επηιέμηε 

Power Point commands show Power Point Menu. To Power Point Menu 

εκθαλίδεηαη. 

2. ηαλ ηειεηψζεηε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ menu, πηέζηε ηελ νζφλε γηα λα εμαθαληζηεί 

ην menu. 

 

Πξνζσξηλό ζβήζηκν (blacking – out) ηνπ Slide show display 

 

Γηα λα απνζπάζεηε πξνζσξηλά ηελ πξνζνρή απφ ηνλ SMART board interactive 

whiteboard, ζβήζηε (black – out) ην slide show display.  ηαλ είζηε έηνηκνη λα 

επαλαθέξεηε ην slide show, κπνξείηε λα απνζχξεηε ηελ εληνιή ζβεζίκαηνο (black-

out) θαη λα εκθαλίζεηε ην slide. 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε / απελεξγνπνηήζεηε ην black – out ζην slide show 

 

Παηήζηε ην θνπκπί Menu ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ην Slide show θαη επηιέμηε Power 

Point commands - Black/Unblack screen. 

 

Πώο λα θξαηήζεηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο 

 

Πξηλ γξάςεηε ζηελ νζφλε ζε ιεηηνπξγία κε – πξνβνιήο, αλνίμηε ην Notebook 

software. Αλ γξάςεηε θάπνηεο ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο δελ ζέιεηε λα θξαηήζεηε, απιψο 

ζβήζηε απηά πνπ γξάςαηε πάλσ ζηνλ interactive whiteboard.   Έηζη ζβήλεηαη  θαη ε 

ειεθηξνληθή γξαθή πάλσ ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

Αλ γεκίζεηε ηελ νζφλε ηνπ interactive whiteboard κε ζεκεηψζεηο, βεβαησζείηε φηη 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην αλνηρηφ αξρείν Notebook, πξηλ ηηο ζβήζεηε γηα λα γξάςεηε 

άιιεο. ηαλ παηήζεηε ην πάλσ θνπκπί (Νew Page) ζηνλ pen tray ή ην θνπκπί Ηnsert 

Blank Page ζην Νotebook software, ηφηε νη ζεκεηψζεηο ζαο «απνζεθεχνληαη»/κέλνπλ 

ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα θαη κία λέα ζειίδα γηα λέεο ζεκεηψζεηο αλνίγεη. Μελ μεράζεηε 

λα θάλεηε απνζήθεπζε ζην αξρείν Notebook φηαλ ηειεηψζεηε. 

Μπνξείηε βεβαίσο λα ειέγμεηε φηη νη ζεκεηψζεηο ζαο έρνπλ απνζεθεπηεί βιέπνληαο 

ηελ αλνηγκέλε ζειίδα ζην Νotebook software. 

 

Θα δείηε ηηο ηξέρνπζεο ζεκεηψζεηο ζαο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ ηαμηλνκεηή ησλ 

slides. ηαλ παηήζεηε ην θνπκπί New Page ζηνλ pen tray, ε ηξέρνπζα ζειίδα γίλεηαη 

λέα, θελή ζειίδα έηνηκε γηα ζεκεηψζεηο.  
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