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1. Kompüter cansiz olasa da “Dərrakəlidir”
Sosioloqlar kompüterlə ünsiyyətin insan şüuruna təsirini öyrənmiş
və belə nəticəyə gəlmişlər ki, bu ünsiyyət insanların daxili aləminin
inkişafı üçün böyük imkanlar açır və onun təxəyyülünü
zənginləşdirir.
Kompüterin cansiz, lakin “Dərrakəli” olması insanlara təbii gəlir.
Kompüter zəngin bir mühit yaratmağa qadirdir.
Kompüter – əsrlər boyu yalnız insanın yaradıcılıq dühası ilə, insan
təfəkkürü ilə bağlı sahələrə nüfuz etmişdir.
Kompüter – kiçik yaşlı uşaqların zehni qabiliyyətinin inkişafinda,
onların ətraf mühitlə əlaqəsinin formalaşmasında əvəzsizdir.
Cəmiyyətin, elmin və istehsalatın bütün sahələrində kompüter
texnologiyasının intensiv tətbiq olunduğu bir zamanda hər bir
insandan onun fəaliyyət sahəsinə aid olan məsələləri kompüterlə həll
etmək bacarığı tələb olunur.
Bu gun heç bir tərəqqini, inkişafı kompütersiz təsəvvür etmək
mümkün deyil.
Kompüter hətta qədim əlyazmaların müəllifini müəyyən edir.
Kompüter bədii yaradıcılığın digər qollarında da inkişaf etmışdir.
Yaddaşında olan ən müxtəlif mürəkkəb süjetlər əsasında kompüter
nağıllar yaradır. Kompüter tətbiqi - təsviri sənət sahəsinə də tətbiq
edilmişdir. Kompüterdə rəngarəng Təqdimatlar yaratmaq
mümkündür.
Kompüter daxil edilmiş məlumatlar əsasında cizginin çəkilmə
alqoritmini tərtib edir, həmin alqoritm əsasında təsviri alır və onu
ekrana və ya kağıza çıxarır. Cizgidə istənilən dəyişiklik etmək
mümkündür. Kompüter həcmi təsvirlər çəkir və bu təsvirlər üzərində
dəyişikliklər edir. Əşyanı hissələrə bölür, rəngini, ölçüsünü dəyişir.
Kompüter qrafikasının inkişaf perspektivləri rəngarəngdir.
Kompüter-rəssamı həyat hadisələrini gerçək aləmdə olduğu kimi
həcmi və səsli təsvirlərlə verir. Təxəyyülümüzdə yaratdığımız
dünyanı bütün cəhətləri ilə əks etdirir.
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1. 1. Microsoft Office Power Point proqramı haqqında ümumi
məlumat
Power Point proqramı ofis proqramlarından biridir. Bu proqram
öz rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Power Point poroqramında yaradılan
sənəd Təqdimat (Presentation- Презентация) adlanır. Təqdimat
slaydlardan ibarətdir. Slaydlar üzərində müxtəlif obyektlər - şəkil,
mətn, diaqram, fiziki sxem və qrafiklər yerləşdirmək mümkündür.
İllüstrasiyaların, animasiyaların, səslərin köməyi ilə Təqdimat
yaratmaq olar.
Son zamanlar mühazirəçilər, dissertantlar bu proqramdan daha
çox istifadə edirlər. Çünki, Multimedia Projektor xüsusi qurğusunu
kompüterə qoşduqda həmin slaydları divardan asılmış böyük ekranda
əks etdirmək mümkündür.
Kompüter texnologiyalarının tətbiqi istifadəçinin bilik və
bacarıqlarını genişləndirir və yüksək səviyyəli düşüncə vərdişlərinin
inkişafına yardım edir.
Kompüter texnologiyalarının istifadəsi kompüterin araşdırma
aparılması, nəşrlərin yaradılması və ya məlumat mübadiləsi aləti
kimi istifadəsinə gətirir.
Yaradıcı və tənqidi düşüncə vərdişləri formalaşır.
Modelləşdirilmə və verilənlərin funksiyalar və qrafiklərin köməyi
ilə təvsir edilməsi üçün kompüter texmologiyalarından istifadə
olunur. Verilənlərin doğruluğunu əsaslandırmaq üçün çoxlu sayda
mənbələrdən istifadə olunur.
Təqdimatın dizaynında müəllifin əməyi dizaynın elementlərindən
düzgün istifadə edərkən nəzərə çarpır. Müxtəlif çeşidli təqdimat
etmək üçün təşəbbüslər irəli sürülməlidir. Slaydları oxumaq mümkün
olmalıdır. Effektlərdən və fonlardan, rəng çalarlarından zövqlə
istifadə olunmalıdır. Dəqiq planlaşdırılmış və çeşidli təqdimat
yaratmaq üçün təqdimatın mənasını anlamaqda kömək edən effektlər,
qrafika, fon, səs müşaiyyətindən düzgün istifadə etmək lazımdır.
Yaradıcılıq və özünəməxsusluq, nadirlik və ya yeni fikirlər
təqdimatın yaradılmasında əsas funksiyalardan biridir. Originallıq
elementləri, bir neçə yeni fikirlər təqdimatı daha da zənginləşdirir.
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Yeni özünəməxsus ideyalar, maraqlı müəllif fikirləri, mövzunun
işıqlandırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Özünəməxsus
yaradıcı üsul dəqiq və aşkar olmalıdır. Təkcə təfəkkürün deyil,
yüksək səviyyədə düşüncə bacarığının formalaşması vacibdir.
İstifadəçi kompütersiz diaqramlar və qrafiklər yaradılması
sahəsində (əl ilə) işləmə təcrübəsinə malik olmalıdır. Həmçinin
multimediya təqdimatları haqqda və İnternetdə axtarış sahəsində
müəyyən təcrübəyə malik olmalıdır.

1.2. Təqdimatın planlaşdırılması
Təqdimatın səviyyəli olmasını təmin etmək üçün Təqdimatın
planlaşdırılması vacibdir. Təqdimatın planlaşdırılmasında
aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır.
1. Yeni ideyanın qısa təsviri, anlayışlar və mövzuların
təsvirini;
2. Vizual və audio effektlərdən yaradıcılıqla istifadə
olunmasını;
3. Fotoqrafiya, şəkillər və ya animasiyalardan istifadə
olunmasını;
4. Animasiyanın mətnin mənası ilə düzgün səslənməsini;
5. Vaxtın düzgün seçilməsini;
6. Maraqlı slaydların olmasını;
7. Skan olunmuş şəkillərdən və ya kompüter qrafikasından
düzgün istifadəni;
8. Təqdimatın slaydlarına qrafika, gözəl fon, mətnlər və
slaydlar arasında körpülərin daxil olmasını;
9. İnformasiya mənbələrinin cədvəlinin (biblioqrafiyanın)
tərtib olunmasını;
10. Power Point-in müxtəlif imkanlarından istifadə
olunmasını (slaydların dəyişdirilməsi, səs, qrafika);
11. Hiperəlaqələr və
müvafiq veb-səhifələrin təsvirinin
göstərilməsini;
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12. Modelləşdirilmə və verilənlərin funksiyalar və qrafiklərin
köməyi ilə təsvir edilməsinin təmin olunmasının
vacibliyini.
1.3. Microsoft Power Point proqramının yüklənməsi
Power
Point
proqramına
daxil
olmaq
üçün
Start→Proqrams→Microsoft Office→ Microsoft Office Power
Point (Пуск→Программы→Microsoft Office → Microsoft
Office Power Point) əmri ardıçıllıqla yerinə yetirilir.

Şəkil 1.1. Microsoft Office Power Point
proqramının yüklənmə paneli
Microsoft Office Power Point proqramının pəncərəsi açılır.
Ekranın sağında New Presentation (Создание презентации)
pəncərəsindən yaddaşda olan Təqdimat nümunələrinin siyahısı
görünür. Öncə Təqdimatın ümumi strukturu tərtib edilir. Əsas
məzmununa diqqət verilir.
Mouse-un göstəricisi Click to add title (Заголовок слайда)
sahəsinə daxil edilir və tələb olunan Təqdimatın adı qeyd edilir.
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Sonra Mouse-un göstəricisi Click to add subtitle
(Подзаголовок слайда) sahəsinə daxil edilir və tələb olunan
yarımbaşlıq qeyd edilir.

Şəkil 1.2. Microsoft Office Power Point
proqramının pəncərəsi

1.4. Microsoft Office Power Point proqramının
pəncərəsinin əsas elementləri
Microsoft Office Power Point proqramı yüklənir və Microsoft
Power Point-in pəncərəsi açılır. Microsoft
Power Point-in
pəncərəsi aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:
1. Proqramın adı qeyd edilmiş sətr
2. Pəncərə başlığı sətri
3. Menyu sətri
4. Standart alətlər paneli
5. Formatlaşdırma paneli
6. Təqdimatı tərtib etmək üçün slayd
7. Vəziyyətlər sətri
8. Şaquli fırlatma zolağı
9

9. Slayd nümunələrinin seçilməsi pəncərəsi
10. Slaydların strukturasını ekranda görünməsi pəncərəsi

2
1
10

3

4

5
9

6

7

8

Səkil 1.3. Power Point proqramının pəncərəsinin əsas
elementləri
Bu elementlərin ekranda olması vacib deyil. Bu elementləri View
(Вид) və View→Toolbars (Вид→Панели
инструментов)
əmrlərini yerinə yetirməklə ekranda görünməsini tənzim etmək
mümkündür.

10

1.5. Pəncərə başlığı sətri
Pəncərə başlığı sətrində seçilən faylın adı avtomatik qeyd edilmiş
olur. Pəncərə başlığı sətrinin sağ tərəfində 3 düymə var.

Səkil 1.4. Pəncərənin ölçülərini dəyişən düymələr
Birinci düymə ilə Minimize (Свернуть) – ekranda açılmış
pəncərəni bükərək məsələlər panelinə salmaq mümkündür.
İkinci düymə Restore Down (Восстановить/развернуть) pəncərənin vəziyyətini dəyişir, ya pəncərəni maksimum ölçüsü qədər
açmaq və ya minimum ölçüsü qədər kiçiltmək imkanı verir.
Üçüncü düymə Close (Закрыть) - Pəncərəni bağlamaq üçündür.

1.6. Vəziyyətlər sətri

Səkil 1.6. Vəziyyətlər sətrinin paneli
Vəziyyətlər sətri - sənədin slaydlarının sıra nömrəsini, slaydların
ümumi sayını, kursorun hansı slayd üzərində olmasını, mətnın
yazılma dilini ekranda əks etdirir. Vəziyyətlər sətrinin ekranda
görünməsini tənzim etmək üçün Tools→Options→View
(Сервис→Параметры→Вид) menyu əmri yerinə yetirilir. Bu vaxt
açılmış pəncərədə
Status bar (Строка состояния) əmri
aktivləşdirilir və sonra OK əmri icra edilir. Vəziyyətlər sətri ekranda
görünür. Əksinə ekrandan götürülməsini tənzim etmək üçün əks
11

əməliyyat yerinə yetirilir, yəni Status bar (Строка состояния)
əmri aktivləşdirilmir, sonra OK əmri icra edilir.

Şəkil 1.5. Vəziyyətlər sətrinin ekranda görünməsini
tənzim etmək üçün acılmış dialoq pəncərə

1.7. Şaquli fırlatma zolağı
Şaquli fırlatma zolağı pəncərənin daxilindəki obyektləri nəzərdən
keçirməyə imkan verir.
Şaquli fırlatma zolağının ekranda görünməsini tənzim etmək
üçün Tools→Options→View (Сервис→Параметры →Вид)
menyu əmrinə daxil olub ekranda açılmış pəncərədə Vertical Scroll
bar (верт. полосы прокрутки) rejimini aktiv vəziyyətə gətirmək
lazımdır.
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1.8. Standart alətlər paneli

New

Создать

Yeni səhifə açmaq

Open

Открыть

Yaddaşda
saxlanılmış
sənədin açılması

Save

Сохранить

Yeni sənədi kompüterin
yaddaşında saxlayır

E-mail

Конверт

Sənədi
e-mail
ilə
göndərmək mümkündür.

Print

Печать

Sənədi
çapa
mümkündür.

Print preview

Предвари-

Sənədə
mümkündür.

тельный

vermək

baxış

просмотр
Speling
Qrammer

and

Правописа-

Rus və ingilis dilində
yazılmış
mətnlərin
orfoqrafik və qrammatik
səhflərini
yoxlamaq
mümkündür.
Qeyd olunmuş mətni kəsir
və buferdə yerləşdirir.

ние

Cut

Вырезать

Copy

Копировать

Qeyd olunmuş mətnin
nüsxəsini
buferdə
yerləşdirir.
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Paste

Вставить

Format Pain-

Формат

ter

разцу

Undo

Отменить

Insert Chart

Добавление

Buferdə
yerləşdirilmiş
mətni
kursor
qeyd
edilmliş yerə köçürür.
Formatı nümunə üzrə
dəyişir.

аб-

Son əməliyyatı ləğv edir.
Ləğv edilmiş əməliyyatı
qaytarır.
Slayda diaqram əlavə
etmək olar.

диаграммы

Insert Table

Sənədə cədvəlin əlavə
edilməsi mümkündür.

Добавить
таблицу

Table

and

Borders
Insert Hiperlink

Expanda All

Таблицы

и

Cədvəlin
daxilində
dəyişikliklər etmək üçün
yeni panel açır.
Bu menyu əmri ilə
sənəddə yeni hiper əlaqə
yaratmaq
mümkündür.
Başqa proqramlardan da
hiper göndəriş əlavə edir.

границы
Добавить
гиперссылку

Развернуть
все

Show For-

Отобразить

matting

форматирование
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Show/Hide

Показать

Grid

или скрыть

Slaydı xanalara bölmək
mümkündür.

сетку

Col-

Цвет или

or/Grayscale

оттенки се-

Slayda yerləşdirilmış
şəkillərin və ya
obyektlərin rənginin
dəyişdirilməsini tənzim
etmək olar.

рого

Zoom

Масштаб

Office

Справка

Slaydın
miqyasını
dəyişmək üçün bu rejimə
daxil olmaq lazımdır.
Bu əmr Microsoft Power
Point
proqramını
üçün
çox
öyrənmək
kömək edir.
Müxtəlif
sorğulara cavab almaq
üçün
nəzərdə
tutulmuşdur.

Assitant
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1.9. Formatlaşdırma alətlər paneli

Formatlaşdırma
panelində
yerləşdirilmiş
alətlər
sadə
formatlaşdırma əməliyyatlarını yerinə yetirir.
Шрифт
Şriftin
növünü
Font
dəyişir.
Размер
Şriftin
ölçüsünü
Font size
seçmək,
tələb
Шрифта
olunarsa
yazılmış
mətnin
Şriftinin
ölçüsünü
də
dəyişmək
mümkündür.
ПолужирTünd şrift ilə yazılışı
Bold
ный

Italic

tənzim edir.

Курсив

Kursiv

ilə

yazılışı

tənzim edir.
Underline

Altından xətt

Подчеркнутый

çəkməklə yazılışı
tənzim edir.

Shade

Тень

Sriftlərin

gölgə

ilə

yazılışını tənzim edir.
Align
Left

Yazını sol tərəfdən
bərabərləşdirir.

По левому
краю
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Center

По центру

Yazını səhifənin
mərkəzində
yerləşdirir.

Align

На право

Yazını sağ tərəfdən
bərabərləşdirir.

Right
Justify

Line
Spacing

По ширине

Yazını həm sağ, həm
də
sol
tərəfdən
bərabərləşdirir.

Между-

Sətirlərarası məsafəni
tənzim edir.

строчный
интервал
Нумерация

Abzasları nömrələyir.

Маркеры

Abzasların əvvəlinə
müxtəlif
formalı
markerlər əlavə edir.

Increase

Увеличить

Font Size

размер

Mətnin
şriftinin
ölçüsünü böyüdür

Numbering
Bulllets

шрифта
Decrease

Уменьшить

Font Size

размер

Mətnin
şriftinin
ölçüsünü kiçildir.

шрифта

Decrease

Уменьшить

Indent

отступ.

and

Увеличить

Increase

отступ

Abzasdan solda qalan
boş məsafəni azaldır.
Abzasdan solda qalan
boş məsafəni artırır.
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Intend
Font
color

Цвет
шрифта

Slide Design

Конструктор слайдов

New Slide

Создать
слайд

Mətnin
şriftini
seçilmış
rənglə
rəngləyir.
Kompüterin
yaddaşında olan slayd
nümunələri ekranda
görünür.
Yeni slayd əlavə edir.

1.10. Təqdimatın tərtib olunduğu işçi sahə
Təqdimatı tərtib edərkən aşağıdakı ardıcıllığa fikir vermək
lazımdır:
1. Təqdimatı yaddaşda saxlamaq, yəni slayda ad vermək: File
→Save (Файл→Сохранить) menyu əmri yerinə yetirilir;
2. Slaydın formatını, yəni A4 və ya A5 formatlarından birini
seçmək,
slaydın kitab və ya albom şəklində olmasını
dəqiqləşdirmək,
bunun
üçün
File→Page
Setup
(Файл→Параметры страницы) menyu əmri yerinə yetirilir
və Slides sized for (Размер слайдов) pejimınə daxil olub
açılmış siyahıdan slaydın formatlarını seçmək olur. Slaydı
nömrələmək lazımdır. Bunun üçün slaydın hansı nömrədən
başlanması nəzərə alınmalıdır. Sonra Number slides from
(Нумеровать слайды с:) pejimi aktivləşdirilir və rəqəm qeyd
edilir.
3. Təqdimata daxil olan mətnin dili seçilməlidir. Buna görə ekranın
aşağısından azərbaycan, rus və ya ingilis dillərindən biri
aktivləşdirilir;
4. Şriftin ölçüsü formatlaşdırma panelindən tələbə uyğun 10, 12, 14
və s. seçilir;
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5. Sərlövhə yazarkən formatlaşdırma panelindən Center (По
центру) rejiminə daxil olmalı;
6. Mətni yazarkən formatlaşdırma panelindən Justify (По
ширине) rejiminə daxil olmalı;
7. Abzas edərkən klaviaturada Tab düyməsindən istifadə etməli,
mətni yazarkən yeni abzasa keçmək üçün klaviaturada Enter
düyməsindən istifadə etməli.
8. Sözlərarası bir probel etməli. Fikir bitmişsə durğu işarəsi qoyub,
sonra bir probel etməli.
9. Təqdimata şəkil daxil edəndən sonra qruplaşdırma əmrinə daxil
olmalı;
10. Seçilmiş musiqinin mətnin mənası ilə düzgün səslənməsini
tənzim etməli;
11. Animasiyalardan düzgün istifadəni tənzim etməli;
12. Təqdimata obyektlərin əlavə olunması zamanı proqramların
nişanının düzgün seçilməsi.
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2. MENYU SƏTRİNİN MENYULARI
Menyu sətrində File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Slide
Show, Window, Help (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат,
Сервис, Показ слайдов, Окно, Справка) menyuları
yerləşdirilmişdir. Menyu sətrindəki Menyular icra olunmurlar,
menyu əmrləri məcmuları adlanırlar.
Hər bir menyunun açılmış pəncərəni idarə edən özünə məxsus
əmrləri var. Menyuları aktivləşdirən zaman menyu əmrləri ekranda
görünür və istənilən menyu əmrinə daxil olduqda tələb edilən
əməliyyatları yerinə yetirmək olur.

Şəkil 2.1. Menyu sətrinin paneli
2.1. FILE (ФАЙЛ) menyusu
Fayl menysundakı əmrlərə daxil olmaqla slayd üzərində
aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirmək olar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

yeni slayd yaratmaq;
hazır slaydlar siyahısından slayd seçmək;
slayd üzərində müxtəlif animasiyalar etmək;
yaddaşa verilmiş slaydı yenidən açmaq;
slaydı yaddaşda saxlamaq;
slayda yeni ad, parol vermək, həmçinin slaydı disketə, fləşə,
faksa göndərmək;
7. slaydın parametlərini dəyişmək;
8. slaydı capa vermək və s.
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Şəkil 2.2. Fayl menyu əmrləri
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2.2. Yeni slaydın yaradılması
Создать

File → New
Файл → Создать
Bu menyu əmri icra olunur və yeni slayd yaradılır. Bu zaman
ekranın sağ tərəfində New Presentation (Создание презентации)
pəncərəsində yaddaşda yerləşdirilmiş hazır Təqdimatlardan biri
seçilir. Həmin Təqdimatın üzərində istənilən bir obyekt yaratmaq
mümkündür.
New Presentation→Slide layout (Создание презентации
→Новая презентации) əmri icra edilir. Bu zaman ekranın sağ
tərəfində Apply slide layout (Разметка слайда) pəncərəsi görünür.
Tələbə uyğun hazır slaydlardan biri seçilir. Ekranda göründüyü kimi
bu slayd üzərindəki nişanları sadəcə aktivləşdirməklə şəxsi mətn,
diaqram, şəkil daxil etmək olur.
New

Şəkil 2.3. Hazır slaydlar nümunələrinin dialoq
pəncərəsi
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Müxtəlif, rəngarəng slaydın tərtibat nümunələrindən istifadə
etmək üçün ekranın sağ tərəfində açılmış dialoq pəncərəsindən
Dezign Templates (Шаблоны оформления) rejimi aktivləşdirilir
və ekranda görünən slaydın tərtib olunmuş nümunələrindən biri
seçilir.

Şəkil 2.4. Slaydların tərtibat nümunələrinin paneli
Bütün slaydların eyni tərtibatda olması tələb olunduqda Apply to
All Sides (Применить ко всем) əmri icra olunur.
Bir və ya bir neçə slaydların tərtibatının eyni olması tələb
olunduqda, həmin slaydlar Mouse-un köməyi ilə seçilir və Apply
to Selected Slides (Применить к выделенным слайдам) əmri
icra olunur.
Slaydların rəngarəng olmasını tənzim etmək üçün ekranın sağ
tərəfində açılmış dialoq pəncərəsindən Color Schemes (Цветовые
схемы) rejimi aktivləşdirilir və ekranda görünən rəng çalarlarından
biri seçilir.
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Bütün slaydların eyni rəngdə olması tələb olunduqda Apply to All
Sides (Применить ко всем) əmri icra olunur.

Şəkil 2.5. Rəng çalarlarının rəng sxemi dialoq
pəncərəsindən seçilməsi paneli
Bir və ya bir neçə slaydın rənglərinin eyni olması tələb
olunduqda, həmin slaydlar Mouse-un köməyi ilə seçilir və Apply
to Selected Slides (Применить к выделенным слайдам) əmri
icra olunur.
Təqdimatın daha da effektli olmasını tənzim etmək üçün
animasiya effektlərindən istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün
ekranın sağ tərəfində açılmış dialoq pəncərəsindən Animation
Schemes (Эффекты анимации) rejimi aktivləşdirilir və ekranda
görünən animasiya effektlərindən biri seçilir.
Animasiya effektinin bir və ya bir neçə slayda tətbiq olunması
tələb olunduqda, həmin slaydlar Mouse-un köməyi ilə seçilir və
Apply to Selected Slides (Применить к образцу) əmri icra olunur.
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Animasiya effektinin bütün slaydlara tətbiq olunması tələb
olunduqda Apply to All Sides (Применить ко всем) əmri icra
olunur.

Şəkil 2.6. Təqdimata animasiyanın daxil edilməsinin
dialoq pəncərəsi

2.3. Şəxsi təqdimatın yaradılması
Şəxsi Təqdimatı yaratmaq üçün boş slayd seçmək lazımdır. Belə
slayda şəxsi mətn, səkil, diaqram, səsləndirici, animasiya tətbiq
etmək mümkündür.
Bunun üçün ekranın sağ tərəfində açılmış pəncərədə New
Presentation→New
(Создание
презентации→Новая
презентации) əmri icra edilir. Apply slide layout (Разметка
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слайда)
pəncərəsindən
Blank
Presentation
(Макеты
содержимого) hissəsində görünən boş slayd aktivləşdirilir.
Boş slayda fon vermək mümkündür. Bunun üçün slayd üzərində
Mouse-un sağ düyməsi sıxılır və açılmış kontekst menyusundan Fon
(Фон) əmri aktivləşdirilir. Zövqə uyğun rəng çalarları seçilir. Bütün
slaydların eyni fonda olması tələb olunduqda Apply to All Sides
(Применить ко всем) əmri icra olunur. Əgər slaydlardan birinin
fonunun dəyişdirilməsi tələb olunursa Apply (Применить) əmri
icra olunur. Müxtəlif rəng çalarları əldə etmək üçün More colors
(Другие цвета) və ya Fill effects (Способы заливки) rejimləri
aktivləşdirilir.

2.4. Struktur alətlər paneli
Öz şəxsi Təqdimatını tərtib edərkən Outline (Структура)
alətlər panelindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Bunun üçün
aşağıdakı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir.

Şəkil 2.7. Slayda fonun daxil edilməsinin dialoq
pəncərəsi paneli
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View→Toolbars (Вид→Панели инструментов) menyu əmri
yerinə yetirilir və Outline (Структура) əmri aktivləşdirilir. Bu
zaman ekranın sol tərəfində Outline (Структура) alətlər paneli
görünür. Klaviaturandan istifadə etməklə Outline (Структура)
kiçicik pəncərəsində slaydların sərlövhələrini yazmaq olur. Hər bir
sərlövhə yazıldıqdan sonra ENTER düyməsi sıxılır.
Təqdimatın mətni, sonra isə animasiyalar və illüstrasiyalar daxil
edilir.
Outline (Структура) kiçicik pəncərəsində bir slayddan digərinə
keçmək üçün tələb olunan slaydı aktivləşdirmək lazımdır.
Outline (Структура) kiçicik pəncərəsində Slides (Слайды)
rejimini aktivləşdirən zaman tərtib olunan Təqdimatın quruluşuna
baxmaq mümkündür.

Şəkil 2.8. Struktur kiçicik pəncərəsinin ekranda
görünüşü
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2.5. Mövcud sənədə daxilolma
Redaktə olunmuş, yəni yaddaşda saxlanılan sənədə daxil olmaq
üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Открыть File →Open
Файл → Открыть
Bu əmrə daxil olduqda yaddaşda olan faylların siyahısı ekranda
görünür.
Ekranda açılmış yeni pəncərədə tələb olunan sənəd seçilir və
Open (Открыть) əmri icra olunur. Microsoft PowerPoint
proqramındakı faylların işarəsi aşağıdakı kimi olur.
Open

Bəzən kompüterin yaddaşında saxlanılan sənəddəki slaydlar
üzərində dəyişikliklər etmək tələb edilir. Dəyişikliklər etdikdən sonra
sənədi bağlayarkən ekranda balaca pəncərə görünür.
Pəncərədə sənəddəki dəyişikliklərin yaddaşda saxlanılması və ya
saxlanılmaması sualı görünür. Dəyişikliklərin yaddaşda saxlanılması
tələb olunarsa Yes (Да), dəyişikliklərin yaddaşda saxlanılması tələb
olunmursa No (Нет) əmri yerinə yetirilir. Sənədin bağlanması
fikrindən daşındıqda Cancel (Отмена) əmri icra olunur.
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Şəkil 2.9. Sənəddə olan dəyişikliklərin yadda
saxlanılması pəncərəsi

Close

Закрыть

File→ Close
Файл→Закрыть
Bu menyu əmri aktiv sənədi bağlayır. Lakin Microsoft
PowerPoint proqramı aktiv qalır.

2.6. Sənədin yaddaşda saxlanılması
Hər dəfə yeni təqdimat tərtıb olunduqda, mütləq yaddaşda
saxlamaq lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə
yetirilir.
Save
Сохранить File→Save
Файл → Сохранить
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Bu vaxt açılmış yeni pəncərədə File name (Имя файла)
rejiminə daxil olub slayda ad verilir. Sonra Save (Сохранить) əmri
icra olunur.

Şəkil 2.10. Slaydın yaddaşda saxlanılması
pəncərəsi
Yaddaşda saxlanılan sənədin ikinci nüsxəsini yaratmaq üçün
Save as
Сохранить как
File→Save As
Файл→Сохранить как
bu menyu əmri yerinə yetirilir.
Bu menyu əmri yaddaşda olan slayda yeni ad verməklə slayd
üzərində istənilən dəyişikliklər etmək imkani yaradır. Əvvəlki
slaydın əsli və formatı dəyişmir. Bu əmrə daxil olmaqla slaydı
disketdə, fləşdə saxlamaq, slayda parol qoymaq və ya parolu ləğv
etmək mümkündür.

2.7. Sənədin mühafizə olunması
Sənədi başqalarının müdaxiləsindən mühafizə etmək üçün ona
parol verilir. Buna görə (File→Save As→Tools→Security Options)
(Файл→Сохранить как→Сервис→Параметры безопасности)
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əmri yerinə yetirilir. Bu vaxt açılmış yeni Password to open
(Безопасность) pəncərəsində parol daxil edilir və OK əmri icra
olunur.

Şəkil 2.11. Servis menyusuna daxilolma paneli
Ekranda görünən kiçicik Reenter Password to open
(Подтверждение пароля) pəncərəsində parol bir də təkrar qeyd
edilir və OK→Save (Сохранить) əmri yerinə yetirilir.
Sənədə daxil olarkən balaca bir pəncərə ekranda göünür, parol
qeyd edilir.
Parolun ləğv edilməsi üçün sənədə daxil olub File→Save
As→Tools→Security Options (Файл→Сохранить как → Сервис
→ Параметры безопасности) əmri yerinə yetirilir.
Qeyd olunmuş parol Mouse-un göstəricisi ilə seçilir və
klaviaturada del düyməsi sıxılır, sonra OK→Save (Сохранить)
əmrləri icra olunur.
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Şəkil 2.12. Parolu daxil edərkən açılmış pəncərə

Şəkil 2.12(a) Parolu təsdiq edən pəncərə
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2.8. Faylın axtarışı
Bu menyu əmri yaddaşda olan axtarılması tələb olunan sənədi
tapmaq imkanı verir.
File Search

Поиск файлов

File→ File Search
Файл→Поиск файлов

Səkil 2.13. Faylın axtarış dialoq pəncərəsi
Bunun üçün File→File Search (Файл→Поиск файлов) menyu
əmri yerinə yetirilir. Bu vaxt ekranın sağ tərəfində açılmış pəncərədə
Search for (Искать) rejimində axtarılan sənədin adı qeyd edilir və
Go Найти əmri icra olunur.
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2.9. Faylın kompakt diskə göndərilməsi
Faylı kompakt diskə göndərmək üçün aşağıdakı menyu əmri
yerinə yetirilir.
Package for CD

Подготовить File→ Package for CD
для
Файл→ Подготовить для
компакткомпакт-диска
диска

Şəkil 2.14. Faylın kompakt diskə göndərilməsi paneli

Ekranda açılmış pəncərədə Add Files (Добавить файлы)
əmrinə daxil olub diskə göndərilən fayl seçilir və Copy to CD
(Копировать на компакт-диск) komandası icra olunur. Sonra
kompakt diskdə faylın yerləşdiyi papka seçilir və OK əmri yerinə
yetirilir.
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Şəkil 2.15. Kompakt diskdə papkanın seçilməsi paneli

Şəkil 2.16. Təqdimatın diskə yüklənməsi paneli
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2.10. Slaydların parametrlərinin seçilməsi
Page
Setup

Параметры
страницы

File→ Page Setup
Файл→Параметры страницы

Slaydın tələb olunan parametrlərə uyğun çap edilməsi üçün bu
menyu əmri yerinə yetirilir. Bu vaxt ekranda açılmış pəncərədə
slaydın lazımi ölçüləri təyin edilir.
Bu pəncərədən slaydın kitab və ya albom şəklində olmasını,
həmçinin A4 formatında, A5 formatında və s. formatlarda olmasını
seçmək mümkündür. Slaydın formatı Slides sized for (Размер
слайдов) rejimındə verilmiş siyahıdan seçilir.
Slaydın hansı nömrədən işarələnməsi üçün Number Slides from
(Нумеровать слайды с) rejimi aktivləşdirilir və rəqəm qeyd edilir.
Slaydın kitab kimi olması tələb olunarsa: ekranda açılmış
pəncərədə Portrait (Книжная) rejimi seçilir və OK əmri icra
olunur.
Slaydın albom kimi olması tələb olunarsa: Landscape
(Альбомная) rejimi seçilir və OK əmri icra olunur.

Səkil 2.17. Slaydın parametrlərinin seçilməsi paneli
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2.11. Slayda baxış
Çap menyu əmri icra olunmamışdan öncə slayda baxış keçirmək
lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı mentu əmri yerinə yetirilir.
Print
Preview

Предварительный
просмотр

File→ Preview
Файл→Предварительный
просмотр

Şəkil 2.18. Slaydın ekranda tam gorünüşü paneli
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2.12. Slayda baxış alətlər paneli

Previous
(Предыдущая
страница)
Next page
(Следующая
страница)
Печать
(Print)

Print What
(Печатать следующие)

Ekranda görünən
slayddan əvvəlki və
ya sonrakı slayda
keçmək mümkündür.

Slayd çapa verilir.

Növbəti slaydların çapa
verilməsi üçün siyahı açılır.
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Zoom
(Масштаб)

Slayda müxtəlif
miqyaslarda baxmaq
mümkündür.

Альбомная
(Landscape)

Slaydın albom və ya
kitab rejimində
olmasını göstərir.

Portrait
(Книжная)

Options
(Параметры)

Kolontitulu, rəngin dəyişdirilməsini, çapın
sıra ardıcıllığını tənzim edir.

Close
(Закрыть)

Slaydın baxış
rejimini bağlamaq
üçündür.

Print Preview Help
(Справка по предварительному

Müxtəlif suallara
cavab tapmaq üçün
bu rejimə daxil
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просмотру)

olmaq lazımdır.

2.13. Slaydın çapa verilməsi
Slaydı çapa vermək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Print

Печать

File→ Print
Файл→ Печать

Bu zaman ekranda açılmış Print (Печать) dialoq pəncərədə
Name (Имя) rejimində kompüterə qoşulmuş printerin adı siyahıdan
seçilir (kompüterə bir neçə printer qoşulumuş olarsa).
Faylda olan bütün slaydların çapı tələb olunarsa:
File→Print (Файл→Печать) menyu əmri yerinə yetirilir. Bu
zaman ekranda açılmış dialoq pəncərədə All (Все) rejimi seçilir və
OK əmri icra olunur.
Ardıcıl olmayan bir neçə slaydların çapı tələb olunarsa:
File→Print (Файл→Печать) menyu əmri yerinə yetirilir. Bu
zaman ekranda açılmış dialoq pəncərədə Slide (Слайды) rejimi
seçilir və capı tələb olunan slaydların nömrələri qeyd edilir (məsələn,
4,8,12-45,89) və OK əmri icra olunur.
Istənilən hər hansı bir slayd çapa verilərsə, bu zaman kursor
həmin slaydda qeyd edilir:
File→Print (Файл→Печать) menyu əmri icra edilir. Bu zaman
ekranda açılmış dialoq pəncərədə Current page (Текущая) rejimi
aktivləşdirilir və OK komandası verilir.
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Şəkil 2.19. Slaydın çapa verilməsi pəncərəsi

Şəkil 2.20. Slayd elementlərinin seçim dialoq pəncərəsi
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Slayd elementlərinin ayrı-ayrılıqda çapı tələb olunan zaman
Mouse-un göstəricisi ilə Slides (Слайды), Handouts (Выдачи),
Notes Pages (Заметки), Outline View (Структуру) elementlərdən
biri üzərində klik edilir və OK komandası verilir.
Slaydı çapa verən zaman rənglərinin tənzimi üçün
Color/grayscale (Цвет или оттенки серого) rejimi aktivləşdirilir
və ekranda açılmış siyahıdan tələbə uyğunu seçilir.

Şəkil 2.21. Slaydı çapa verən zaman rənglərin seçim
dialoq pəncərəsi

2.14. Sənədin Fakca, İnternetə həmçinin Word
Proqramına göndərilməsi
Bu menyu əmrini icra edərkən faylı Fakc-a, İnternetə göndərmək
mümkündür. Həmçinin slaydlardan mətn şəklində istifadə etmək
üçün Word Proqramına göndərmək olar.
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Отправить

Send to

File→Send to
Файл→Отправить

Şəkil 2.22. Slaydın göndərilməsi əmri

2.15. Sənədin xüsusiyyəti
Sənədin xüsusiyyəti dedikdə sənədə aid əsas məlumatlar nəzərdə
tutulur. Bu menyu əmri sənədin yarandığı tarixi, açılma tarixini,
dəyişdirilmə tarixini, vaxtı, sənədin tutumunu və hansı qovluğa aid
olduğu haqqda məlumatları özundə cəmləşdirir. Bu məlumatlar ilə
tanış olmaq üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Properties

Свойства

File→ Properties
Файл→Свойства
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Şəkil 2.23. Sənədin xüsusiyyətini göstərən panel

2.16. Son fayllardan istifadə
Ən son istifadə olunan 4 faylın adı File (Файл) menyusunun
sonunda qeyd olunur və Open (Открыть) menyu əmrini icra
etmədən 4 fayldan hər birini ayrı-ayrılıqda aktivləşdirmək
mümkündür.
Bu faylların sayının artırılması və azadılması mümkündür. Bunun
üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Tools→Options→General→Recently used file list
(Сервис→Параметры→Общие→Список файлов из)
Bu vaxt ekranda açılmış dialoq pəncərədə Recently used file list
(Список файлов из) rejimindən faylların sayını artırmaq və
azaltmaq mümkün olur.
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Şəkil 2.24. Faylların sayının artırılması və
azadılmasını tənzim edən dialoq pəncərə
Microsoft Power Point proqram pəncərəsini bağlamaq üçün bu
menyu əmri yerinə yetirilir.
Выход

Exit

(File→ Exit)
Файл→ Выход

45

3. EDIT (ПРАВКА) menyusu
Bu menyu, əmrləri icra olunduqda tələb olunan obyektin
nüsxəsini kompüterin yaddaşında saxlamaq, obyekti buferin
yaddaşından köçürmək, həmçinin obyekti kəsmək, olunan bütün
əməliyyatları ləğv etmək və s. əməliyyatları etmək mümkündür.
Obyektdə dəyişiklik tələb edilərsə, obyekti tam seçir, kompüterin
yaddaşında saxlanılmış hər hansı başqa proqramda yaradılan
qrafiki, şəkili bu proqramda elə yerləşdirir ki, həmin obyektin
üzərində yenidən dəyişiklik tələb olunduqda belə Mouse ilə klik
edərkən avtomatik obyekt yaradılan proqrama daxil olub tələb
olunan düzəlişləri etmək olur.

Şəkil 3.1. EDIT (Правка) menyu əmrləri
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Sonra avtomatik yenidən Microsoft Power Point proqramına
daxil olub yerinə yetirilən əməliyyatları davam etdirmək olar.
Mətndə hər hansı bir sözü bir başqa sözlə, simvolu başqa bir
simvolla əvəz etmək, həmcinin tələb olunan slaydı tapmaq
mümkündür.

3.1. Slaydda qeyd olunmuş hissənin kəsilməsi, buferə
köçürülməsi və əməliyyatların geri qaytarılması
əmrləri
Undo Typing

Вернуть

Edit→ Undo Typing
Правка →Вернуть
Bu menyu əmrinin icrası imkan verir ki, obyektdə edilən
dəyişikliklər ləğv edilsin.
Redo

Отменить

Cut

Вырезать

Copy

Копировать

Edit→ Redo
Правка → Отменить
Bu menyu əmrinin icrası imkan verir ki, obyektdə ləğv olunan
dəyişikliklər geri qaytarılsın.
Edit→ Cut
Правка → Вырезать
Bu menyu əmrinin icrası imkan verir ki, seçilən hər hansı bir
söz, obyekt kəsilib müvəqqəti olaraq kompüterin buferində
saxlanılsın.
Edit→ Copy
Правка→Копировать
Bu menyu əmrini yerinə yetirən zaman həmin obyektlərin
nüsxəsini yaratmaq mümkün olur. Mouse-un göstəricisi ilə həmin
obyektlər seçilir, müvəqqəti olaraq kompüterin buferində
saxlanılır.
Mouse-un göstəricisi ilə Standart alətlər panelində Copy
(Копировать) alətinə 2 dəfə klik etdikdə ekranın sağ tərəfində
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pəncərə açılır və beləliklə 24 fraqment buferin yaddaşında
saxlamaq mümkün olur. 25-ci fraqmenti daxil olunarsa, birinci
fraqment siyahıdan avtomatik silinir.

Şəkil 3.2. Fraqmentlərin buferin yaddaşına köçürülməsi
paneli
Вставить

Paste

Правка → Вставить
(Edit→ Paste)

Bu menyu əmri ilə kompüterin buferində saxlanılan məlumatı
kursor qeyd olunan yerə köçürmək mümkündür.
Bu menyu əmrinə daxil olduqda Word, Excel, Orign və s.
qrafik proqramında tərtib etdiyimiz cədvəlləri, diaqramlar
proqramında xüsusı olaraq yerləşdirilir və hər hansı bir düzəliş
edilir.
Kompüterin buferində saxlanılan məlumatı aşağıdakı menyu
əmrini yerinə yetirməklə kursor qeyd olunan yerə köçürmək olur.
Paste

Вставить

Edit→ Paste
Правка→ Вставить
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3.2. Fraqmentin buferin yaddaşında xüsusi
yerləşdirilməsi
Bəzən digər proqramlarda yaradılan sxem, qrafik, diaqram və
s. obyektləri Microsoft Power Point proqramında yerləşdirmək
tələb olunur. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Paste special

Специальная Edit→Paste special Праввставка
ка→
Специальная
вставка

Bu əmrin icrası kompüterin yaddaşında saxlanılmış hər hansı
başqa proqramda yaradılan qrafiki, şəkli bu proqramda elə
yerləşdirir ki, Mouse -un göstəricisi ilə həmin obyektin üzərində
klik etdikdə avtomatik obyekt yaradılan proqrama daxil olmaq
olur və tələb olunan düzəlişlər edilir. Sonra avtomatik yenidən
Microsoft Power Point proqramına daxil olub yerinə yetirilən
əməliyyatları davam etdirmək mümkündür.

Şəkil 3.3. Fraqmentin buferin yaddaşında
xüsusi yerləşdirilməsi paneli
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3.3. Fraqmentin silinməsi və seçilməsi
Clear

Очистить

Edit→ Clear
Правка→Очистить→Del
Bu menyu əmrinin icrası seçılmış bir ifadəni və ya sənədi tam
silir. Bunun üçün əvvəlcə ifadə və ya sənəd seçilir.
Выделить все

Select all

Edit→ Select All
Правка→Выделить все
Yaradılmış obyektin bütün hissələrinin qruplaşdirilmasında
obyekti tam secmək lazımdır. Sonra Группировать əmri icra
edilir və ya əksinə obyekt üzərində hər hansı bir dəyişiklik etmək
üçün obyekt tam seçilir və Разгруппировать əmri icra edilir

3.4. Slaydın nüsxəsinin yaradılması
Slaydın və ya tərtib edilmiş təqdimatın ikinci nüsxəsini
yaratmaq üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir. Bu əmrə
daxil olmamışdan əvvəl slayd seçilməlidir.
Duplicate

Дублировать Edit→Duplicate
Правка → Дублировать

3.5. Slaydın silinməsi
Slaydın silinməsi üçün əvvəl slayd seçilir, sonra aşağıdakı
menyu əmri yerinə yetirilir.
Delete Slide

Удалить
слайд

Edit→Delete Slide
Правка→ Удалить слайд
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3.6. Mətndə yazılmış sözün axtarılması
və ya əvəz edilməsi
Axtarılan hərfi, sözü və ya söz birləşməsini avtomatik tapmaq
mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Find
Найти
Edit→ Find
Правка → Найти
Ekranda açılmış Find (Поиск) pəncərədə Find what (Найти)
hissəsində axtarılan söz qeyd edilir, More (Найти далее) əmri
icra olunur.

Şəkil 3.4. Mətndə yazılmış sözün axtarılması paneli
Bəzən mətndə hər hansı bir sözün başqa bir sözlə əvəz edilməsi
lazım olur. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Replace
Заменить Edit→ Replace
Правка→Заменить
Ekranda açılmış Replace (Замена) pəncərədə Find what
(Найти) hissədə mətndə yazılmış söz, Replace with (Заменить)
hissəsində isə əvəz olunacaq söz yazılır və Replace with
(Заменить) əmri icra olunur.
Mətndə həmin sözün təkrarının da əvəz olunması tələb
olunarsa, onda Replace All (Заменить все) əmri icra olunur.
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Şəkil 3.5. Mətndə yazılmış sözün əvəz olunması paneli
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4. VIEW (ВИД) menyusu
Bu menyuda Microsoft PowerPoint pəncərəsinin gorünüşünü
tənzimləmək imkanını verən əmrlər yerləşdirilmişdir. Bu
menyuda olan əmrlərə daxil olduqda slayda kolontitul (slayd
başlığı) qoymaq, slaydı xanalara bölmək, slaydı nömrələmək,
həmçinin slaydda yerləşdirilmiş obyektlərin rəngini boz, qara-ağ
və ya əksinə rəngli etmək xətkeşi, məqsəd sahəsi olan Task Pane
(Область задач) əmrini ekrana gətirmək və ya ekrandan
götürmək mümkündür.
Alətlər panelini idarə edən Toolbars
(Панели
инструментов) əmri bu menyuda yerləşdirilmişdir. Bu əmr ilə
Standard (Стандартная) və Formatting (Форматирование)
alətlər panelləri ekranda görünür. Slaydların ekranda tam
görünüşünü tənzim etmək mümkün olur.

Şəkil 4.1. Görünüş menyu əmrləri
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4.1. Slaydlara müxtəlif rejimlərdə baxış
Microsoft Power Point proqramında tərtib olunan slaydlara
müxtəlif rejimlərdə baxmaq üçün aşağıdakı əmrlərı icra etmək
lazımdır. Həmçinin ekranın aşağı hissəsində sol tərəfdə olan
düymələri aktivləşdirən zaman slaydda tərtib olunan təqdimatlara
müxtəlif rejimlərdə baxmaq olur.
Normal

Обычный View→Normal
Вид→Обычный

Yeni təqdimat tərtib olunan zaman avtomatik olaraq adi
(Normal-Обычный) rejimin pəncərəsi ekranda aktiv olur. Bu
rejimdə pəncərə 4 hissəyə ayrılmış olur: Struktur (OutlineСтруктур), slayd (Slide-Слайд), qeyd (Notes Page-Страницы
заметок) və hazır şablon nümunələri (Master- Образец)
yerləşdirilmiş sahə.

Şəkil 4.2. Adi rejim panelı
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Struktur sahədə tərtib olunan slaydların kiçidilmiş surətı
ekranda görünür.
Slayd sahədə slaydın ümumi görünüşü ekranda görünür.
Qeyd sahə kömək məqsədi ilə qeydlər etmək üçün nəzərdə
tutulub.
Nümunələr sahədə yaddaşda hazir şablon slaydların
nümunələri yerləşdirilmişdir.
Faylda yerləşdirilmiş bütün slaydların ekranda görünməsini
tənzim etmək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Slide sorter Сортировщик View→ Slide sorter
Вид→Сортировщик
Bu əmr ilə eyni vaxtda bir neçə slayd üzərində tələb olunan
dəyişiklik aparmaq mümkündür. Yəni slaydların yerini dəyişmək,
fonunu, slaydın surətini çıxartmaq və s. əməliyyatlar etmək
mümkündür. Əvvəl həmin slayd aktivləşdirilir, sonra slayd
üzərində tələb olunan əməliyyatlar edilir.

Şəkil 4.3. Faylda yerləşdirilmiş təqdimatların ekranda
görünüşü
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4.2. Təqdimatın ekranda tam görünüşü
Təqdimatın ekranda tam görünüşünü tənzim etmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Slide show

Показ
слайдов

View→ Slide show
Вид→ Показ слайдов

Bu vaxt təqdimat ekran boyu görünür. Təqdimatı adi rejimə
qaytarmaq üçün Mouse-un göstəricisi təqdimatın üzərində sıxılır
və açılmış kontekst menyusunda End Show (Завершить показ
слайдов) əmri icra olunur.

Şəkil 4.4. Slaydın ekranda tam görünüş paneli
Slayd üzərində dəyişiklik etmək tələb olunarsa kontekst
menyusunda Pointer Options (Указатель) əmri aktivləşdirilir.
Bu zaman əmrə xas olan alətlər paneli ekranda görünür. Bu
alətlərdən istifadə etməklə dəyişikliklər etmək mümkündür.
İcra edilən əmrlər haqqda məlumat bilmək üçün
Help
(Справка) əmri aktivləşdirilir. Bu köməkçi əmrdə kompüterə aid
bütün informasiyalar toplanmışdır.
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Ekranın
aşağısında
görünən bu alətlər
müxtəlif əməliyyatlar
yerinə yetirir. Alətlərin
hər biri ayrı-ayrılıqda aktivləşdirilən zaman aşağıdakı
əməliyyatları icra edir.
Birinci alət ilə əvvəlki slayda keçid tənzim olunur.
İkinci alət ilə slayd üzərində dəyişiklik etmək mümkündür.
Üçünçü alət aktivləşən zaman kontekst menyusu açılır. Bu
menyuda yerləşdirilmiş əmrlərin hər biri müxtəlif əməliyyatları
yerinə yetirir.
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4.3. Təqdimata qeydin əlavə olunması
Mühazirəçilər təqdimatı nümayiş etdirən zaman bəzi qeydləri
bu sahəyə daxil edirlər. Əvvəl Mouse-un göstəriçisi ilə bu sahə
aktivləşdirilir. Sonra klaviaturanın köməyi ilə qeydlər yazılır.

Şəkil 4.5. Qeyd sahəsinin paneli
Bu əməliyyat aşağıdakı menyu əmri ilə yerinə yetirilir.
Страницы View→ Notes Page
заметок
Вид→ Страницы заметок
Bu vaxt qeyd sahəsi ekranda böyüdülmüş vəziyyətdə slaydın
altındakı hissəsində görünür. Tələb olunan qeydlər qeyd sahəsinə
daxil edilir.
Notes Page

Şəkil 4.6. Qeyd sahəsinin pəncərəsi
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Yenidən adi rejimə qayıtmaq üçün View→Normal
(Вид→Обычный) menyu əmri icra olunur.

4.4. Təqdimatda yerləşdirilmiş şəkillərin
rənginin tənzimi
Təqdimatda yerləşmiş şəkillərin rəngini tənzim etmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir. Şəkillərin boz, qara-ağ və
ya rəngli olması mümkündür.
Color/Cryscale

Цвет или View→ Color/Cryscale
оттенки
Вид→ Цвет или оттенки

Şəkil 4.7. Slayda yerləşdirilmış şəklin rənginin
dəyişdirilməsi əmri
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4.5. Məqsəd sahəsi
Kompüterin yaddaşında yerləşdirilmiş slayd nümunələrinin
ekranda tənzimlənməsi üçün aşağıdakı menyu əmrindən istifadə
edilir.
Task Pane

Область задач

View→Task
Pane
Вид→ Область задач

Məqsəd sahəsi yəni, Task Pane (Область задач) menyu
əmrini yerinə yetirməklə slayd nümunələrini ekrana gətirmək və
ya ekrandan götürmək mümkündür. Əmrin icrası zamanı Məqsəd
sahəsi Task Pane (Область задач) dialoq pəncərəsi ekranın
solunda görünür.

Şəkil 4.8. Məqsəd sahəsinin dialoq pəncərəsi
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4.6. Alətlər paneli
Toolbars

Панели
инструментов

View→Toolbars
Вид→Панели инструментов

Bu menyu əmri ekranda görünməyən alətlər panelini əlavə edir
və ya ekrandan yox edir.

Şəkil 4.9. Alətlər panelinin aktivləşdirilməsi menyusu
Alətlər panelinin hamısını ekranda yerləşdirmək mümkün
deyil. Ona görə də hansı alətlər panelinin istifadəsi tələb olunarsa
View→Tool bars (Вид→Панели инструментов) menyu
əmrinə daxil olub həmin alətlər panelinin qarşısında Mouse ilə
klik edilir, həmin alətlər paneli ekranda aktivləşir. İstifadəsi tələb
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olunmayan alətlər panelini bu qayda ilə aktivsizləşdirmək
mümkündür. View→Tool bars (Вид→Панели инструментов)
menyu əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
Qeyd:
 Alətlər paneli Mouse-un sağ düyməsini ekrandakı alətlər
panelinin üzərində sıxmaqla açılmış menyudan da əlavə
olunur.
Eyni
qayda
ilə
alətlər
panelinin
aktivsizləşdirilməsi də mümkündür.
 Aktivləşdirilmiş alətlər panelinin alətlərindən biri tez-tez
istifadə olunduqda, bu zaman həmin alət panelə əlavə
edilir. Bunun üçün View→Tool bars →Customise
(Вид→Панели инструментов→ Настройка) menyu
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış
Customise (Настройка) pəncərəsindən Commands
(Команды)
panelində
Cateqories
(Категории)
rejimindən verilmiş menyu əmrlərinin siyahısından tələb
olunan menyu əmri seçilir, Commands (Команды)
rejimində həmin menyu əmrinə uyğun alətlər ekranda
görünür, tələb olunan alət seçilir və Mouse-un sol
düyməsi alətin üzərində sıxılır, ekrandakı alətlər panelinə
tərəf sürüşdürülür.
 Ekrandakı alətlər panelindən alətin silinməsi üçün, əvvəlcə
View→Tool
bars→Customise→
Commands)
(Вид→Панели
инструментов→Настройка→
Команды) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Mouse-un sol düyməsi alətin üzərində sıxılır və ekranda
açılmış pəncərə tərəfə sürüşdürülür.
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Şəkil 4.10. Alətlərin əlavə olunması dialoq pəncərəsi

4.7. Struktur pəncərəsinin və struktur alətlər
panelinin ekranda görünməsinin tənzimi
Şəxsi ideyaları təqdimatın məzmununda cəmləşdirmək üçün
Outline (Структура) alətlər panelindən istifadə etmək məqsədə
uyğundur. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Toolbars→ Панели инструView→
Outlining
ментов→
Toolbars→Outlining
Структура
Вид→ Панели инструментов→
Структура
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Bu zaman ekranın sol tərəfində struktura (OutlineСтруктура) pəncərəsi və struktura (Outline-Структура)
alətlər paneli ekranda görünür.
Mətni davam etdirmək üçün yeni slayda keçmək lazım gəlir.
Bu zaman Mouse-un göstəricisi yarımbaşlığın sonunda qeyd
edilir. Enter düyməsi sıxılır, sonra Outline (Структура) alətlər
panelindən Promote (Повысить уровень) əmri icra edilir.
Outline→Promote
(Структура→Повысить
уровень)
komandası verilir.

Şəkil 4.11. Struktur pəncərəsi
Outline (Структура) rejimində slaydların sərlövhələri qeyd
edilir. Hər bir sərlövhə yazıldıqdan sonra klaviaturada Enter
düyməsi sıxılır. Slayda mətn daxil etmək üçün Mouse-un
göstəricisi slaydın sərlövhəsinin üzərinə sürüşdürülür, sonra
klaviaturada Enter düyməsi sıxılır. Mətnın sərlövhənin altında
yazılmasını tənzim etmək üçün Demote (Понизить уровень)
aləti aktivləşdirilir. Bu əməliyyatı klaviaturada Таb düyməsinin
sıxılması ilə etmək olar. Mətn mətn çərçivəsi daxilində yazılır.
Outline→Demote
(Структура→Понизить
уровень)
komandası verilir. Outline (Структура) pəncərəsində slaydların
sərlövhələri ekranda görünür.
Bir slaydan digər slayda keçid almaq üçün Mouse-un
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göstəricisi tələb olunan slaydın sərlövhəsinin üzərində klik edilir
və həmin slayd ekranda görünür.
Bu əməliyyatı ekranın sağ tərəfində yerləşən idarəetmə
çubuğunu hərəkətə gətirməklə də tənzim etmək mümkündür.

Şəkil 4.12. Struktur alətlər paneli
Tərtib olunan təqdimatların görünüşünə baxmaq üçün ekranın
solunda Slides (Слайды) rejimi aktivləşdirilir. Bu zaman faylda
yerləşdirilmiş bütün slaydlar ekranda görünür.

Şəkil 4.13. Slayd rejiminin dialoq pəncərəsi
paneli
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4.8. Xətkeşlərin ekranda görünməsinin tənzimi
Ruler

Линейка

Вид→ Линейка
View→ Ruler

Bu menyu əmri icra olunan zaman xəttkeşlərin ekranda
görunməsi tənzim olunur.
View→Ruler (Вид→Линейка) menyu əmri icra olunur və
Mouse göztəricisi ilə Линейка sözünün qarşısında klik edilir.

Şəkil 4.14. Xətkeşlərin ekranda görünüşü

4.9. Slaydın xanalara bölünməsinin tənzimi
Slaydı kiçik xanalara və istiqamət xəttlərinə bölmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Grid
and Сетка
и View→Grid
and
Guides
направляющие Guides
Вид→Сетка и направляющие
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Şəkil 4.15.Slaydın xanalara bölünməsi dialoq
pəncərəsi
Həmin xanalar və istiqamət xəttləri ekranda aydın görünür.

Hər hansı bir obyekt yaradarkən

Şəkil 4.16. Slaydın xanalara bölünməsinin ekranda
görünüşü
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Hər hansı bir obyekt yaradarkən bu xanalardan istifadə etmək
məqsədə uyğundur. Ona görə ki, obyektin ölçüsünü, istiqamətini
bu xanaya uyğun tənzim etmək olur.

4.10. Kolontitul
Bəzən eyni bir məlumatın (məsələn, jurnalın səhifəsinin yuxarı
hissəsində
belə
bir
yazı:
AMEA-nın
İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutu, müəllifin adi, Azərbaycan və s.)
slaydın və ya slaydların başlıq sətrində və ya son sətrində təkrarı
tələb olunur. Bunun üçün kolontitul əmrindən istifadə etmək
məqsədə uyğundur.
Kolontitulun təqdimata əlavə olunmasını
tənzim etmək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Header and Колонтитулы View→Header and Footer
Footer
Вид→ Колонтитулы
Kolontitul daxilində yazılmış yazı adi yazıdan öz şəfaflığı ilə
seçilir.

Şəkil 4.17. Kolontitul dialoq pəncərəsi
View→Header and Footer (Вид→Колонтитулы) menyu əmri
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman ekranda açılmış Header and
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Footer (Колонтитулы) dialoq pəncərəsində Header (Верхний)
və ya Footer (Нижный) rejimləri aktivləşdirilir və tələb olunan
məlumat aşağı və ya yuxarı kolontitul hissəsində qeyd olunur.
Kolontitulun bütün slaydlara tətbiq olunması üçün Apply to
All (Применить ко всем) əmri icra olunur.

4.11. Slaydın miqyasının seçilməsi
Bu menyu əmri icra olunduqda sənədin miqyasının kiçildilməsi
və böyüdülməsi mümkündür. View→Zoom (Вид→Масштаб)
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış Zoom to
(Масштаб) pəncərəsindən tələb olunan rejimlərdən biri seçilir və
OK edilir. Percent (Произвольный) rejimində isə sənədin
miqyas faizini dəyişmək mümkündür.
Zoom
Масштаб View→ Zoom
Вид→ Масштаб

Şəkil 4.18. Miqyas paneli
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5. INSERT (ВСТАВКА) MENYUSU

Şəkil 5.1. Yerləşdirmə menyu əmrləri

5.1. Təqdimata yeni slaydın əlavə olunması
Təqdimata yeni slaydın əlavə olunması üçün aşağıdakı menyu
əmri yerinə yetirilir.
New Slide

Создать слайд

Insert→ New Slide
Вставка→Создать слайд

5.2. Təqdimatın nüsxəsi
Təqdimatın nüsxəsi tələb olunan zaman, həmin təqdimat
Mouse-un göstəricisi ilə seçilir və aşağıdakı menyu əmri yerinə
yetirilir.
Duplicate
Slide

Дублировать Insert→Duplicate
Slide
слайд
Вставка→Дублировать
слайд
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5.3. Slaydın nömrələnməsi
Slaydı nömrələmək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə
yetirilir.
Slide
Номер
Insert→ Slide Number
Number
слайда
Вставка→ Номер слайда

5.4. Təqdimata mövcud vaxt və
tarixin əlavə edilməsi
Date and Дата
и Insert→ Date and Time
Time
время
Вставка→ Дата и время
Sənədə ayın tarixini, saatı, həftənin gününü əlavə etmək üçün
Insert→Date
and
Time→Update
automatically
(Вставка→Дата и время→Автообновление) menyu əmri
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış pəncərədə Update
automatically (Автообновление) rejimində verilmiş siyahıdan
vaxt secilir. Slaydda vaxt kursor qoyulan yerdə qeyd olunur.
Language (Язык) rejiminə daxil olub tələb olunan dillərdən
biri seçilir və vaxt həmin dildə təqdimatda əks olunur.

Şəkil 5.2.Vaxtın əlavə olunması dialoq pəncərə
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5.5. Klaviaturada olmayan simvollarin
mətnə əlavə edilməsi
Symbol

Символ Insert→Symbol
Вставка→Символ

Klaviaturada olmayan müxtəlif simvolların mətnə daxil
olunması üçün Insert→Symbol (Вставка→Символ) menyu
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Simvolun mətnə əlavə olunması
üçün kursor tələb edilən yerdə qeyd edilir, sonra Insert→Symbol
(Вставка→Символ) menyu əmri icra olunur. Ekranda açılmış
Символ (Symbol) pəncərəsində Font (Шрифт) rejimindən
Symbol kateqoriyası seçilir. Sonra tələb olunan simvol üzərində
klik edilir və Insert→Close Вставить→Закрыть əmri icra
olunur.

Şəkil 5.3. Simvol dialoq pəncərəsi
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5.6. Təqdimata şərhin əlavə olunması
Təqdimat üzərində bəzən şərhin əlavə olunması tələb edilir.
Şərhi əlavə etmək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Comment

Примечание

Insert→ Comment
Вставка→ Примечание

Bu zaman kiçik bir pəncərə ekranda görünür. Şərh bu pəncərə
içərisinə daxil edilir. Daxil olan şərhlər pəncərənin solunda kiçicik
pəncərə şəklində ardıçıllıqla toplanır.

Şəkil 5.4. Şərhin daxil edilməsi pəncərəsi
Şərhlər üzərində müxtəlif əməliyyatlar etmək üçün Mouse-un
göstəricisi ilə şərh daxil edilmiş kiçicik pəncərə üzərində klik
edilir. Sonra Mouse-un sağ düyməsi sıxılır və açılmış kontekst
menyusundan tələb olunan əməliyyatlardan biri seçilir.
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Şəkil 5.5. Şərh üzərində Mouse-un kontekst
menyusu

5.7. Yaddaşda olan slaydın təqdimata
əlavə olunması
Yaddaşda olan slaydın təqdimata əlavə olunması üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Slides from Слайды Insert→ Slides from Files
Files
из фай- Вставка→ Слайды из файлов
лов
Sonra Find Presentation (Поиск слайдов) pəncərəcindən
əmrinə daxil oluruq. Bu zaman Browse (Обзор) dialoq pəncərəsi
açılır. Tələb olunan fayl seçilir və Open (Открыть) komandası
verilir. Yenidən Find Presentation (Поиск слайдов)
pəncərəsinə daxil olub və Insert→All Close (Вставить
все→Закрыть) əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
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Şəkil 5.6. Slaydın təqdimata əlavə olunması
Strukturadan slaydın təqdimata əlavə olunması üçün aşağıdakı
menyu əmri yerinə yetirilir.
Slides
Слайды из Insert→Slides from Outline
from
структуры Вставка→Слайды
из
Outline
структуры

Şəkil 5.7. Slaydların struktura pəncərəsində görünüşü
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5.8. Şəklin təqdimata əlavə olunması
Təqdimata şəkil əlavə etmək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə
yetirilir.
Picture
Рисунок Insert→Picture
Вставка→Рисунок

Şəkil 5.8. Şəkil kolleksiyası pəncərəsi
Bu əmr proqramın yaddaşında yerləşdirilmiş şəkil
kolleksiyasından istifadə etmək imkanı verir. Bu kolleksiyada
müxtəlif mövzuları əhatə edən səkillər qovluğu var. Şəkillər
sənədə, mətnə, cədvəl daxilinə, ön və arxa fona daxil edilə bilər.
Picture →Clip Art→Organize Clips→Collection List
(Рисунок→Картинки→Коллекция→Список
коллекций)
menyu əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir. Sonra şəkillərdən biri
seçilir və klik edilir.

5.10. Təsviretmə alətlər paneli
Şəkil üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq mümkündür.
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Bunun üçün Mouse-un göstəricisi ilə şəklin üzərində klik
edilir, bu zaman yeni bir təsvir etmə Picture (Настройка
изображения) alətlər paneli ekranda görünür. Bu alətlərdən
istifadə etməklə səkil üzərində müxtəlif əməliyyatlar yerinə
yetirmək mümkündür.
Insert
picture
Добавить рисунок

Bu alət təqdimata yeni
səkil daxil edir.

Color
Меню изображения

Bu alətlə şəkli rəngsiz,
qara-ağ və ya öz
rəngində
etmək
mümkündür.

More Contrast
Увеличить контрастность

Bu alət şəklin kontrastını
artırır.

Less Contrast
Уменьшить контрастность

Bu alət şəklin kontrastını
azaldır.

More Brightness
Увеличить яркость

Bu alət şəklin rənglərinin
işıqlandırılmasını
artırır.
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Less Brightness
Уменьшить яркость

Bu alət şəklin rənglərinin
işıqlandırılmasını
azaldır.

Crop
Обрезка

Bu alət şəklin ətraflarını
kəsir.

Rotate left 90º
Повернуть влево на
90°

Bu alətlə şəkli 90°-li
bucaq
altında
döndərmək mümkündür.

Line style
Тип линии

Bu alətlə xəttlərin tipini
seçmək mümkündür.

Сжатие рисунков
Compress picture

Bu alətlə şəkli sıxılmış
vəziyyətə
gətirmək
mümkündür.

Text Wrapping
Меню «Обтекание
текстом»

Bu alətlə şəkli mətnin
daxilində,
sonunda,
əvvəlində yerləşdirmək
mümkündür.

Format
Picture
Формат объекта

Bu
alətlə şəkillərin
ölçüsünü, fonun rəngini,
çərçivənin
rəngini
seçmək mümkündür.
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Set Transparent color
Установить
прозрачный цвет

Bu alətlə şəkli şəffaflaşdırmaq mümkündür.

Reset Picture
Сброс параметров
рисунка

Bu alətlə şəklə əlavə
olunmuş
parametrləri
ləğv etmək mümkündür.

5.11.Təqdimata skaner olunmuş şəkillərin əlavə
olunması
Skaner vasitəsi ilə kompüterə mətnləri, səkilləri, cizgiləri və
digər qrafiki informasiyanı daxil etmək olur. Skaner kompüterə
qoşulmuş xüsusı aparatdır ki, onun vasitəsi ilə səkli skaner
etdikdə, avtomatik kompüterin yaddaşına köçürülür. Təsviri daxil
etmək üçün onu skanerin şüşəli stolunun üzərinə qoyub, qapağı
örtmək lazımdır. Sonrakı əməliyyatlar skanerin tətbiqi
proqramların köməyi ilə yerinə yetirilir.
Həmçinin müasir fotoaparat və kameradan da şəkil avtomatik
kompüterin yaddaşına köçürülür.
Mətnə skaner olunmuş şəkillərin əlavə olunması üçün
aşağıdakı menyu əmrindən istifadə edilir.
Picture
→ Рисунок → Insert→ Picture → From
From Scanner Со сканера Scanner or Camera
or Camera
или
ка- Вставка→Рисунок → Со
меры
сканера или камеры
Həmçinin müasir fotoaparat və kameradan da səkil avtomatik
kompüterin yaddaşına köçürülür.
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5.12. Avtofiqurlar
Picture→ Au- Рисунок→
Insert→Picture→
AutotoShapes
Автофигуры Shapes
Вставка→Рисунок→
Автофигуры
Bu menyu əmrinin icrası imkan verir ki, təqdimatda avtofiqur
alətlərindən istifadə etməklə sxem quraq.
Insert→Picture→AutoShapes
(Вставка→Рисунок→
Автофигуры) menyu əmrinə daxil olarkən,
ekranda
AutoShapes (Автофигуры) alətlər paneli gorünür.

Şəkil 5.9. Avtofiqur alətlər paneli
Hər bir aləti aktivləşdirən zaman həmin alətin özunəməxsus
xassələr paneli açılır. Ekranda açılmış alətlərdən istifadə etməklə
tələb olunan sxem qurulur.
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Şəkil 5.10. Avtofiqur alətlərindən istifadə etməklə
qurulmuş sxem
Fiqurların rənglənməsi üçün Mouse–un göstəricisi ilə onun
üzərində klik olunur, sağ düymə sıxılır. Açılmış konteks
menyusundan Format AutoShape (Формат объекта) əmri
seçilir. Ekranda acılmış pəncərədə Colors and Lines (Цвет и
линии rejimi aktivləşdirilir.
Sxem tam hazır olandan sonra qruplaşdırma əmrini seçmək
lazımdır. Bunun üçün ekranın aşağısından:
Draw→Group (Рисование→Группировать) menyu əmri
yerinə yetirilir.
Sxemdə hər hansı bir dəyişiklik edən zaman qruplaşdırma əmri
ləğv olunur. Bunun üçün ekranın aşağısından: Draw→Ungroup
(Рисование→Разгруппировать) menyu əmri yerinə yetirilir.
Düzəlişdən sonra yenidən qruplaşdırma əmri yerinə yetirilir.

81

Şəkil 5.11. Qruplaşdırma əmrinin seçilməsi paneli

5.13. WordArt paneli
Рисунок→
Picture → Вставка→Рисунок
→
Объект Wor- WordArt ОбъектWordArt
dArt
Insert→ Picture →WordArt
Sərlövhə yazılarını müxtəlif stillərdə yazmaq olar. Həmçinin
stilli yazını müxtəlif rəng çalarları ilə əvəz etmək olur.
Bu menyu əmri icra olunduqda müxtəlif fiqurlu stillər seçmək
mümkündür.
Insert→Picture→WordArt (Вставка→Рисунок→ Объект
WordArt) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
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Ekranda açılmış WordArt Gallery (Коллекция WordArt)
pəncərəsində hazır fiqurlu stillərdən biri seçilir, mətn yazılır və
OK komandası verilir.

Şəkil 5.12. WordAr-tın nümunələr pəncərəsi

Belə bir fiqurlu mətn yaratmaq mümkündür. Fiqurlu mətində
dəyişiklik tələb olunan zaman Mouse ilə obyektin üzərində klik
olunur. Ekranda Edit Text (Изменение текста WordArt)
pəncərəsi açılır, dəyişiklik əməliyyatı yerinə yetirilir və OK
komandası verilir.
Fiqurlu mətnin rəngini dəyişmək tələb olunan zaman Mouse
ilə obyekt üzərində klik olunur və Mouse-un sağ düyməsi sıxılır
və kontekst menyusundan Формат объекта WordArt aləti
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seçilir. Ekranda Формат объекта WordArt pəncərəsi görünür.
Rəng Colors and Lines (цвет и линии) rejimindən, ölçü Size
(размер) rejimindən dəyişdirilir, vəziyyət Text Wrapping
(положение) rejimindən, yəni obyektin mətnin daxilində və ya
xaricində, mətnin qarşısında və ya mətnin arxasında olması
variantlardan biri seçilir.
Fiqurlu mətin hərflərinin kölgəli şəkildə görünməsini tənzim
etmək üçün Mouse ilə onun üzərində klik edilir. Sonra Ekranın
aşağısından Shadow Style (Меню тени) aləti aktivləşdirilir və
verilmiş variantlardan biri seçilir.

Fiqurlu mətni həcmli etmək üçün Mouse ilə onun üzərində
klik olunur. Sonra Ekranın aşağısından 3-D Style (Меню
«Объем») aləti aktivləşdirilir və verilmiş variantlardan biri
seçilir.

Fiqurlu mətnı bucaq altında hərəkət etdirmək olur. Bunun
üçün Mouse ilə fiqurlu mətn üzərində klik edilir, bu zaman
mətnin ətrafında yaşıl rəngli dairəcik gorünür. Sonra Mouse ilə
bu dairəciyin üzərində klik edilir ekranda dairəvi oxlar görünür.
Mouse-un sol düyməsini bu ox üzərində sıxmaqla mətnı istənilən
bucaq altında hərəkət etdirmək mümkündür.
Fiqurlu mətnin formasını dəyişmək olur. Bunun üçün Mouse
ilə fiqurlu mətn üzərində klik edlir. Bu zaman ekranda mətnin
ətrafında sarı rəngli kiçik bir rombik fiquru gorünür. Mouse-un
sol düyməsini bu rombik üzərində sıxıb rombik fiqurunu daxilə və
ya xaricə tərəf çəkməklə fiqurlu mətnin forması dəyişdirilir.
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5.14. Şəkil çəkmək panelinin alətləri

Word Art

Word Art

Fiqurlu mətnlərin
siyahısı ekranda
görünür.

Text box

Надпись

Mətn çərçivə daxilində
qeyd edilir.

Rectangle

Прямоуголь-

Oval

ник Овал

Dördbücaqlı və ya dairə
çəkmək üçündür.

Lines

Линия

Arrows

Стрелка

Insert

Добавить диа-

Diagram or

грамму или

Organizatio

организацион-

n Chart

ную

Düz xətt və ya ox
çəkmək üçündür.
Hazır sxemli
diaqramların siyahısı
ekranda görünür.

диаграмму
Draw

Рисование

AutuShapes

Автофигуры

Qeyd olunan obyekti
qrup vəziyyətinə və ya
əksinə, əlavə olunan
obyekti mətnin
daxilində, ətrafında,
həmçinin 90° və s.
bücaq altında
yerləşdirmək
mümkündür.
Müxtəlif fiqurlar seçib
sxem qurmaq
mümkündür.
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Picture

Şəkil əlavə edir.

Добавить картинку

Fill Color

Цвет заливки

Çəkilmiş fiqurların daxilini rəngləmək
mümkündür.

Line Color

Цвет линии

Çəkilmiş fiqurların kontur xəttlərinin rəngini
dəyişmək mümkündür.

Font Color

Цвет шрифта

Mətnin rəngini dəyişmək
mümkündür.

Line Stile

Тип линии

Müxtəlif cür xəttlər,
ştrixlər və oxlar ekranda
görünür.

Dash Style
Тип штриха
Вид стрелки

Shadow

Тень

Style

Объем

Qeyd edilmiş obyektə
kölgə və həcm verir.

3-D Style

5.15. Diaqramın təqdimata əlavə olunması
Diaqramın təqdimata əlavə olunması üçün aşağıdakı menyu
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Organization Chart

Схематическая
диаграмма
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Insert→ Organization Chart
Вставка→ Схематическая
диаграмма

Bu zaman ekranda açılmış Diagram Gallery (Библиотека
диаграмм) dialoq
pəncərəsindən hazır sxemli diaqram
nümunələrdən biri seçilir və OK komandası verilir. Sonra mətn
Click to add text (Текст слайда) hissəsinə daxil edilir.

Şəkil 5.13. Diaqram paneli

5.16. Şəkillərin ətrafına və ya üzərinə yazının əlavə
olunması
Text Box

Надпись

Insert→Text
Вставка→ Надпись

Box

Bu menyu əmri ilə təqdimata əlavə olunmuş şəkillərin,
diaqramların, qrafiklərin alt yazılarını, həmçinin onların üzərində
və ətrafında qeydlər əlavə etmək mümkündür. Ya əvvəlcədən bu
əmrə daxil olub tələb olunan mətni qeyd edirsən, ya da yazılmış
mətni seçib bu əmrə daxil olursan.
Text Box (Надпись) daxilində mətni istənilən istiqamətə hərəkət
etdirmək mümkündür. Əvvəlcə Text Box (Надпись) daxili yazı
aktivləşdirilir. Sonra
klaviaturada istiqamət
↑
göstərən düyməni sağa, sola, yuxarı və aşağı
←↓→
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hərəkət etdirməklə

Text Box (Надпись) daxilindəki mətn sürüşdürülür.

Azərbaycan odlar diyarıdır

Bakı

Text Box (Надпись) daxili yazı üzərində aparılan əməliyyatlar:
• Text Box (Надпись) daxili yazı aktivləşdirilir, bu vaxt
ekranda Text Box (Надпись) pəncərəsi görünür. Mətni
üfqi və ya şaquli vəziyyətə dəyişmək tələb olunan zaman
Change Text Direction (Направление текста) əmri
yerinə yetirilir.

•

Text Box (Надпись) daxili yazı aktivləşdirilir və mətndə
aşağıdakı dəyişiklikləri etmək olur: şriftin ölçüsünü,
rəngini dəyişmək, cərcivəni yox etmək və ya başqa çərçivə
ilə əvəz etmək, fonun rəngini dəyişmək və s. əməliyyatlar
etmək mümkündür.

5.17. Təqdimatlara video və səs fayllarının daxil
edilməsi
Təqdimatlara video və səs fayllarının daxil edilməsi təqdimatı
daha da rəngarəng edir. Təqdimata əlavə olunan səs fayları
təqdimatın yerləşdirildiyi qovluğun daxilində olmalıdır.
Video və səs faylları İnternetdən, həmçinin kompakt-diskdə
yazılmış fayllardan istifadə etməklə təqdimata əlavə olunur.
Musiqi faylları mütləq .mp3, .asf, .au, .asx, .aif, .aiff, .wav, və
m3u formatlarında olmalıdır.
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Musiqinin təqdimata əlavə etmək üçün aşağıdakı menyu əmri
yerinə yetirilir.
Movies
and Sonds

Фильмы и Insert→Movies and Sonds
звук→Звук Вставка→Фильмы и звук
из файла →Звук из файла

Şəkil 5.14. Musiqi faylının slayda əlavə olunması
pəncərəsi
Ekranda açılmış Insert Movie (Вставка звука) pəncərəsindən
tələb olunan musiqi faylı seçilir və OK komandası verilir. Kiçik
bir dialoq pəncərəsi ekranda görünür. Bu pəncərədən
Automatically (Автоматически) əmri yerinə yetirilir.
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Şəkil 5.16. Musiqinin avtomatik səsləndirilməsini
tənzim edən dialoq pəncərəsi
Bu vaxt təqdimatda xüsusi səs artırma işarəsi görünür.

Şəkil 5.17. Təqdimat səs artırma işarəsi ilə
Ekranın sağ tərəfində səs faylının yanında görünən oxa daxil
olan zaman yeni kontekst menyusu açılır. Bu menyuda animasiya
effektini qurmaq, həmçinin səs effektinin parametrlərinin
qurulması üçün əmrlər yerləşmişdir.
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Bunun üçün Custom Animation (Параметры эффектов)
əmri icra olunur. Bu vaxt yeni bir Sounds Options
(Воспроизвести Звук) dialoq pəncərəsi ekranda görünür.
Buradan Effect Options (Эффект) rejimi seçilir. Sonra Stop
playing (Закончить) rejimində After (После) əmri
aktivləşdirilir və slaydların sayını Slides (слайда) hissəsinə daxil
edib OK komandası verilir. Slaydlara baxmaq üçün ekranın
sağında Slide Show (Просмотр) düyməsi sıxılır.

Şəkil 5.18. Səs parametrlərinin seçilməsi əmrləri
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Şəkil 5.19. Effektlərin və səs effektlərinin parametrlərinin
tənzim olunmasının dialoq pəncərəsi

5.18. Filmin slayda əlavə olunması
Filmin slayda əlavə olunması
yerinə yetirilir.
Movies
Фильмы
и
and
звук→Фильм из
Sonds
файла

üçün aşağıdakı menyu əmri
Insert→Movies and Sonds
Вставка→Фильмы и звук
→Фильм из файла

Film faylı mütləq təqdimat yaratdığımız fayl ilə bir qovluqda
yerləşdirilməlidir.
Film faylı seçilir və OK komandası verilir. Kiçik bir dialoq
pəncərəsi ekranda görünür. Bu pəncərədən Automatically
(Автоматически) əmri yerinə yetirilir.
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Şəkil 5.20.Filmin slayda əlavə olunması pəncərəsi

5.19. Səsli şərhlərin təqdimata əlavə olunması
Səsli şərhlərin təqdimata əlavə olunması üçün səs kartı,
mikrofonu və dinamiki olan kompüterlər lazımdır. Slayda
səsyazmanın əlavə olunması üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə
yetirilir.
Movies
and
Sonds

Фильмы и звук Insert→Movies and Sonds
→Записать
Вставка→Фильмы и звук
звук
→Записать звук

Səsyazma Record Sound (Звуказапись) pəncərəsi ekranda
görünür. Title (Название) hissədə səsyazmann adı daxil edilir.
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Danışmağa başlayan zaman Record (Запись) düyməsi sıxılır.
Səsyazma sona çatdıqda Stop (Стоп) düyməsi sıxılır və OK
komandası verilir.

Şəkil 5.21. Səsyazma pəncərəsi

5.20. Slayda diaqramın daxil edilməsi
Microsoft Office Power Point proqramında slayda diaqram
əlavə emək üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Diagram

Диаграмма Insert→Diagram
Вставка→Диаграмма

Cədvəldə verilən məlumatları tələb olunan məlumatlarla əvəz
etmək mümkündür. Öncə Mouse-un göstəricisi ilə cədvəlin xanası
aktivləşdirilir. Sonra məlumat daxil edilir.
Diaqramın parametrlərini, tipini dəyişmək üçün isə Mouse-un
göstəricisi ilə diaqram üzərində klik olunur və Mouse-un sağ
düyməsi sıxılır.
Bu zaman ekranda acılmış kontekst menyusundan verilmiş
əmrlərdən biri tələb olunan əməliyyata uyğun aktivləşdirilir.
Cədvəlin ekranda görünməsini tənzim etmək üçün DataSheet
(Режим таблицы) əmri seçilir.
Diaqramı tam silmək üçün Clear (Очистить) əmri seçilir.
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Şəkil 5.22. Slayda diaqramın daxil edilməsi paneli

Şəkil 5.23. Diaqramın kontekst menyusunun paneli
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5.21. Diaqramın tipinin dəyişdirilməsi
Diaqramın tipinin verilmiş nümunələr üzrə dəyişdirilməsi tələb
olunan zaman Chart Type (Тип диаграммы) əmri yerinə
yetirilir. Ekranda açılmış dialoq pəncərəsindən diaqramın tipini
seçmək üçün verilmiş diaqram nümunələri siyahısından standart
və ya qeyri standart diaqramlar seçmək lazımdır. Bunun üçün
Standard Types (Стандартные) və ya Custom Types
(Нестандартные) rejimlərindən birini aktivləşdirmək lazımdır.
Sonra diaqram seçilir, View (Вид) dialoq pəncərəsindən verilmiş
qrafiklərdən biri tələbə uyğunu seçilir və qrafıkə baxış üçün
Press and Hold to View Sample (Просмотреть результат)
əmri yerinə yetirilir. Sonra OK komandası verilir və bu zaman
qrafik slayda daxil olunur.

Şəkil 5.24. Diaqramın tipinin dialoq pəncərəsi
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Şəkil 5.25. Diaqramın görünüşünün dialoq pənçərəsi

5.22. Diaqramın parametrlərinin dəyişdirilməsi
Açılmış kontekst menyusundan Chart Options (Параметры
диаграммы) əmri aktivləşdirilir. Ekranda Chart Options
(Параметры диаграммы) dialoq pəncərəsi görünür. Diaqramın
xanalara və aralıq məsafələrə bölünməsini tənzim etmək üçün
Gridlines (Линии сетки) rejimi aktivləşdirilir. Sonra Mayor
gridlines
(основные
линии)
və
Minor
gridlines
(промежуточные линии) əmrləri aktivləşdirilir və OK
komandası verilir.
Diaqramın və oxların adını yazmaq üçün isə Chart Options
(Параметры диаграммы) dialoq pəncərəsindən Titles
(Заголовки) rejimi aktivləşdirilir. Diaqramın adı Chart Title
(Название диаграмм) hissəsinə, oxların adı Category (x) axis
(ось х), Value (y) axis (ось у) hissələrinə daxil edilir və OK
komandası verilir.
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Şəkil 5.26. Diaqramın parametrlərinin tənzim olunmasının
dialoq pəncərəsi

5.23. Şkalanın qiymətlərinin tənzim olunması
Diaqramın maksimum, minimum, aralıq diapozonlarının
qiymətlərinin tənzim olunması üçün slayda daxil edilmış diaqram
üzərində Mouse-un göstəricisi ilə klik edilir. Bu zaman ekranda
Format Gridlines (Формат линий сетки) dialoq pəncərəsi
görünür. Scale (Шкала) əmri aktivləşdirilir. Diaqramın aralıq
diapozonlarının qiymətləri kiçicik pəncərələrə daxil edilir.
Patterns (Вид) əmrini aktivləşdirən zaman isə diaqramın
xətlərinin şəffaf, adi və müxtəlif cür olmasını tənzim etmək
mümkündür.
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Şəkil 5.27. Şkalanın qiymətlərinin tənzim olunmasının
dialoq pəncərəsi

5.24. Diaqramın redaktə olunması və xəttlərin
tiplərinin dəyişdirilməsi
Diaqramın redaktə olunması üçün slayda daxil edilmış
diaqramın yazısı üzərində Mouse-un göstəricisi ilə klik edilir. Bu
zaman ekranda Format Chart Area (Формат области
диаграмы) dialoq pəncərəsi görünür. Sonra Font (Шрифт)
əmri aktivləşdirilir. Diaqrama daxil edilmiş məlumatların
sriftlərinin ölçüsü, növü, yağlılığı, kursivliyi, rənginin seçilməsi
bu əmr ilə tənzim olunur.
Patterns (Вид) əmrini aktivləşdirən zaman isə diaqramın
xətlərinin şəffaf, adi və müxtəlif tip olmasını tənzim etmək
mümkündür.
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Şəkil 5.28. Diaqramın redaktə olunması və xəttlərin
tiplərinin dəyişdirilməsinin dialoq pəncərəsi

5.25. Təqdimata cədvəlin daxil edilməsi
Təqdimata cədvəl daxil etmək üçün aşağıdakı menyu əmri
ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Table

Таблица Insert→Table
Вставка→Таблица

Bu zaman ekranda açılmış
Table (Таблицы) dialoq
pəncərəsində sütunların və sətrlərin sayı daxil edilir və OK
komandası verilir.
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Şəkil 5.29. Təqdimata cədvəlin daxil edilməsi

5.26. Cədvəl və sərhəd alətlər paneli
New

Eraser

Создать

Bu alət cədvəldə qələmlə
xətlər çəkmək üçündür.

Ластик

Bu alət cədvəlin xətlərini
pozmaq üçündür.

Тип линии

Verilmiş müxtəlif tipli xətlər
seçmək mümkündür.

Line

Толщина

Weight

линии

Borders

Цвет грани-

Color

цы

Cədvəlin
xətlərinin
qalınlığını
seçmək
mümkündür.
Cədvəlin xətlərinin rəngini
dəyişmək mümkündür.

Line
Style

(Auto)
Outside

Внешние

Border

границы

Bu alət cədvəlin xətlərini
görünən və ya görünməyən
etmək üçündür.
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Shading

Цвет залив-

Color

ки

Insert

Вставить

Table

таблицу

Merge

Объединить

Cells

ячейки

Split

Разбить

Cells

ячейки

Align

Выровнять

Top

по верхнему

alət cədvəlin qeyd
olunmuş hissəsini rəngləmək
üçün istifadə edilir.
Bu

Bu alət yeni cədvəl yaradır.
Bu alət cədvəlin daxilində

qeyd edilmiş sütun və ya
sətirləri birləşdirmək imkanı
verir.
Bu
alətlə
cədvəlin
daxilindəki xananı bir neçə
sətrə və sütuna bölmək
mümkündür.
Bu alətlə cədvəldə yazılmış
mətni mərkəzdə, aşağı və ya
yuxarı hissədə yerləşdirmək
mümkündür.
Bu alət cədvəldə qeyd
olunmuş sətirlərin hündürlüklərini bərabərləşdirir.

краю
Distri-

Выровнять

bute

высоту

Rows

строк

Evenly
Distri-

Выровнять

bute

ширину

Columns

столбцов

alət cədvəlin qeyd
olunmuş sütunlarının enini
bərabərləşdirir.
Bu

Evenly
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5.27. Təqdimata obyektin əlavə olunması
Təqdimata digər proqramlarda yaradılmış mətni, qrafiki,
diaqramı və s. obyektləri daxil etmək mümkündür. Daxil olunan
obyektlərin aid olduğu proqramların işarəsi təqdimatın üzərində
ekranda görünür. Mouse-un göstəricisi ilə bu proqram işarəsinin
üzərində klik olunan zaman avtomatik həmin proqrama daxil
olmaq olur. Belə ki, obyekt ekranda tam şəkildə əks olunur.
Bunun üçün aşağıdakı menyu əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
Object

Объект

Insert→Object
Вставка→Объект

Şəkil 5.30. Obyektin seçilməsi paneli
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Şəkil 5.31. Obyektin yerləşdirilməsi paneli
Bu vaxt ekranda acılmış dialoq pəncərəsindən təqdimatda
yerləşdiriləcək fayl seçilməlidir. Bunun üçün Create from file
(Создать из файла) əmri aktivləşdirilir və Обзор (Browse)
əmrinə daxil oluruq. Sonra açılmış pəncərədən Mouse-un
göstəricisi ilə fayl seçilir və OK komandası verilir. Proqramın
nişanını seçmək üçün Display as icon (Как значок) rejimi
aktivləşdirilir. Icon (Значок) rejiminə daxil oluruq. Bu zaman
Chande icon (Изменение значка) pəncərəsində proqrama
uyğun işarə nümunələri ekranda görünür. İşarə nümunələrindən
biri seçilir. Proqramın adının ekranda tam görünməməsini tənzim
etmək üçün Caption (Надпись) yazılmış hissədə proqramın adını
silmək olar. Təqdimatın üzərində Microsoft Word proqramının
nişanı W görünür. Mouse-un göstəricisi ilə bu nişanın üzərində
klik edib avtomatik Microsoft Word proqramına daxil olub
mətni tam oxumaq və ya istənilən dəyişiklik etmək olur.
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Şəkil 5.31(a). Nişanın seçilməsi paneli

Şəkil 5.32.Təqdimatın üzərində obyektin aid olduğu
proqramın işarəsinin görünüş paneli
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5.28. Hiperəlaqələr
Əvvəlki və ya sonrakı slaydlara keçmək üçün slayda hiperəlaqə
əlavə etmək lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri
ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Hyperlink

Гиперссылка Insert→ Hyperlink
Вставка→Гиперссылка

Şəkil 5.33. Hiperəlaqənin daxil edilməsi paneli
Insert→Hyperlink (Вставка→Гиперссылка→Добавление
гиперссылка → Местом в документе→Выберите место в
документе) sahəsində Слайд 3 aktivləşdirilir, Hiperəlaqə sıxılan
zaman harada yerləşdiyini proqrama bildirilir və OK əmri icra
olunur.
Beləliklə hər hansı slayda Hiperəlaqə əlavə edərkən onu sıxıb
tələb olunan slaydlara keçmək mümkündür.
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Şəkil 5.34. Hiperəlaqələrin seçilməsi paneli
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6. FORMAT (ФОРМАТ) MENYUSU

Şəkil 6.1. Формат menyu əmrləri

6.1. Şrift
Təqdimata daxil edilmiş mətnin şriftinin növünü, ölçüsünü, adi,
yağlı, kursiv formada olmasını, effektliliyini, həmçinin rəngini
seçmək üçün aşağıdakı menyu əmri icra edilir.
Font
Шрифт
Format→ Font
Формат→ Шрифт
Bu zaman ekranda açılmış Font (Шрифт) pəncərəsində tələb
olunan əməliyyatları etmək üçün rejimlər seçilir və OK
komandası verilir.
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.

Şəkil 6.2. Şrift dialoq pəncərəsi

6.2. Abzasdan əvvəl nömrələnmə, işarələnmə
və markerləmə
Bu
menyu
əmrinin
icrası
sənəddəki
abzasların
nömrələnməsinə, işarələnməsinə və ya markerlənməsinə imkan
yaradır.
Bulllets and Список
Numbering

Format→Bulllets
and
Numbering
Формат→Список
Ekranda açılmış Bullets and Numbering (Список) pənçərədə
verilmiş variantlardan biri seçilir və OK komandası verilir.
Bu rejimdə klaviaturadakı ENTER düyməsi ilə sətirdən-sətirə
keçdikcə işarələnmə avtomatik davam edir.
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Şəkil 6.3. Abzasların nömrə və nişanla yazılışının
siyahısı paneli

6.3. Mətnin slaydda sağdan, soldan, mərkəzdən və
eninə tənzimlənməsi
Mətni slayda müxtəlif formalarda yerləşdirmək mümkündür.
Mətnin slaydda sağdan, soldan, mərkəzdən və eninə
tənzimlənməsi üçün aşağıdakı menyu əmrini yerinə yetirmək
lazımdır.
Alignment Выравнивание Format→ Alignment
Формат→Выравнивание
Mətni slaydda sol tərəfdən bərabərləşdirmək üçün aşağıdakı
menyu əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
Align По левому Format→ Alignment→ Align Left
Left
краю
Формат→Выравнивание→По левому краю
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Mətni slaydın mərkəzində yerləşdirmək üçün aşağıdakı menyu
əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
Center По цен- Format→ Alignment→Center
тру
Формат→Выравнивание→По центру
Mətnin slaydda eninə tənzimlənməsi üçün aşağıdakı menyu
əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
Justify По шири- Format→ Justify
не
Формат→Выравнивание→По ширине
Mətni slaydda sağ tərəfdən bərabərləşdirmək üçün aşağıdakı
menyu əmrini yerinə yetirmək lazımdır.
По право- Align
Format→ Align Right
му краю
Right
Формат→Выравнивание→По
правому краю

Şəkil 6.4. Mətnin sağdan, soldan, mərkəzdən və eninə
tənzimlənməsi paneli
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6.4. Sətirlərarası məsafənin tənzim edilməsi

Bu menyu əmrinin icrası sənədin mətninin sətirləri arasinda
intervalı dəyişmək imkanı verir. Bu əmrə daxil olmadan öncə
mətn seçilməlidir:
Edit→Select All (Правка→Выделить все)
Sətirlərarası məsafəni tənzim etmək üçün aşağıdakı menyu
əmri yerinə yetirilir.
Line Spacing

Интервалы

Format→Line
Spacing
Формат→Интервалы

Bu vaxt açılmış kiçik dialoq pəncərədə tələb olunan məsafə
qeyd edilir və OK komandası verilir.

Şəkil 6.5. Sətirlərarası məsafəni tənzim edən panel
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6.5. Mətndəki kiçik şriftlərin böyük şriftlərlə və ya
böyük şriftlərlin kiçik şriftlərlə əvəz edilməsi
Change Case

Регистр

Format→ Change Case
Формат → Регистр
Mətndə bəzi dəyişiklik etmək tələb olunan zaman, yəni kiçik
şriftləri böyük şriftlərlə və ya əksinə böyük şriftləri kiçik
şriftlərlə və s. əvəz etmək lazım olduqda, bu zaman
Format→Change Case (Формат→Регистр) menyu əmri yerinə
yetirilir. Bu menyu əmrini icra etmədən önçə həmin söz və ya
ifadə Mouse-un göstəricisi ilə seçilir. Sonra Format→Change
Case (Формат→Регистр) menyu əmri icra olunur, açılmış
dialoq pənçərədə UPPERCASE (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ) rejimi
aktivləşdirilir, bu zaman adi yazılış sərlövhə yazısı kimi böyük
şriftlərlə əvəz olunur.
Ekranda açılmış dialoq pəncərəsində Sentense Case (как в
предложениях) rejimi aktivləşən zaman sərlövhə yazısı adi yazı
kimi kiçik şriftlərlə əvəz edilmiş olur. Bu menyu əmri aşağıdakı
ardıcıllıqla yerinə yetirilir:
Format→ Change Case→Sentense Case
(Формат → Регистр→ как в предложениях)

Şəkil 6.6. Registr dialoq pəncərəsi
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6.6. Şriftin növünün digər növlə əvəz olunması
Bəzən mətndə şriftin növünün digər növlə əvəz olunması tələb
edilir. Bu zaman aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Replace
Fon

Замены
Format→ Replace Fon
шрифтов Формат→Замени шрифтов

Bu zaman ekranda açılmış Replace Fon (Замена шрифта)
dialoq pəncərədən əvəz olunacaq şriftin növünü With (на)
hissədə axtarmaq lazımdır. Sonra Replace Fon (Замена
шрифта) komandası verilir.

Şəkil 6.7. Şriftin növünün əvəz olunması paneli

6.7. Tərtibat şablonlarından istifadə

Tərtibat şablonlarından istifadə etmək üçün aşağıdakı menyu
əmri yerinə yetirilir.
Slide Design Оформление Format→Slide
Design
слайда
Формат→Оформление
слайда
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Şəkil 6.8. Tərtibat sablonlarının görünüşü
paneli
Bu əmr icra olunduqdan sonra ekranın sağ tərəfində dialoq
pəncərəsi açılır və Design Templates (Шаблоны оформления)
rejimi aktivləşdirilir. Burada müxtəlif şablon nümunələri
yerləşdirilmişdir. Tələbə uyğun şablon nümunəsi seçilir və
Mouse-un göstəricisi şablonun sağ tərəfindəki ox işarəsinin
üzərində sıxılır, açılmış menyudan əmrlərdən biri seçilir. Qeyd
olunmuş slaydın quruluşunu dəyişmək tələb olunan zaman Apply
to Selected Slides (Применить ко вделенным слайдам) əmri
icra olunur.
Faylda yerləşdirilmiş bütün slaydların quruluşunu dəyişmək
tələb olunan zaman Apply to All Slides (Применить ко всем
слайдам) əmri icra olunur.
Slaydın rənginin dəyişdirilməsi üçün isə Color Schemes
(Цветовые схемы) rejimi aktivləşdirilir.
Bunun üçün
Format→Slide Design→Color Schemes
(Формат→Оформление слайда→Цветовые схемы) menyu
əmri yerinə yetirilir.
Bu zaman müxtəlif rəng çalarları ekranda görünür. Mouse-un
göstəricisi seçilmiş rəngin sağ tərəfində ox işarəsinin üzərində
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sıxılır, açılmış menyudan əmrlərdən biri seçilir. Əgər qeyd
olunmuş slaydın rəngini dəyişmək tələb olunursa Apply to
Selected Slides (Применить ко вделенным слайдам) əmri
icra olunur.
Faylda yerləşdirilmiş bütün slaydların rəngini dəyişmək tələb
olunursa Apply to All Slides (Применить ко всем слайдам)
əmri icra olunur.

Şəkil 6.9. Rəng çalarlarının dəyişdirilməsi panelı
Ekranda görünən Color Schemes (Цветовые схемы) panelinin
aşağısında yerləşdirilmiş Edit Color Schemes (Изменить
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цветовые схемы) əmrinə daxil olmaqla da slaydların rəngini
dəyişmək mümkündür.
Bu vaxt ekranda açılmış Edit Color Schemes (Цветовая схема)
dialoq pəncərəsindən müxtəlif rəng çalarlarını seçmək
mümkündür.

Şəkil 6.10. Rəng çaları dialoq pəncərəsi

6.8. Animasiya effektlərinin slayda tətbiqi
Yaradılan Təqdimatların daha da gözəl görünməsini tənzim
etmək üçün animasiya effektlərindən istifadə olunur. Slaydllarda
yerləşdirilmiş mətnlərə, qrafiklərə, filmlərə, sxemlərə, bir sözlə
obyektlərə animasiya effektlərini tətbiq etmək olur. Animasiya
effektləri mətn üçün tətbiq olunarsa bu zaman mətnin sərlövhəsi
təkrarlanar.
Animasiya effektlərinin tətbiq edilməsi aşağıdakı menyu əmri
ilə yerinə yetirilir.
Format→Slide Design→Animation Schemes (Формат→
Оформление слайда →Эффекты анимации)
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Bu vaxt ekranın sağ tərəfində açılmış dialoq pəncərəsindən
verilmiş animasiya effektlərindən biri seçilir. Sonra Slide Show
(Просмотр) komandası verilir. Bu vaxt slayda tətbiq olunan
animasiya effektlərinin siyahısı ekranda görünür.

Şəkil 6.11. Animasiya effektlərinin dialoq pəncərəsi
Bir və ya bir neçə slayda animasiya effektləri tətbiq olunarsa,
həmin slaydlar seçilir və Apply to Selected Slides (Применить
ко выделенным слайдам) komandası verilir. Animasiya
effektlərindən biri seçilir.
Animasiya effektləri faylda yerləşmiş bütün slaydlara tətbiq
olunan zaman Apply to All Slides (Применить ко всем
слайдам) komandası verilir.
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6.9. Slayda fonun tətbiq olunma variantları
Slayda fonun tətbiq edilməsinin müxtəlif variantları var. Bunun
üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Background Фон
Format→Background
Формат→ Фон
Background (Фон) əmri aktivləşən zaman Background Fill
(Способы заливки) dialoq pəncərəsi ekranda görünür. Dialoq
pəncərədə verilmiş variantlarda daxil olmaqla slaydın fonunu
müxtəlif tekstura, naxışlar, şəkillər ilə tənzim etmək mümkündür.
Fonun qradient kimi görünməsini tənzim etmək üçün Gradient
(Градиент) əmri aktivləşdirilir və ikili rəng çalarlarından biri
seçilir.
Fonun ağ rəngdə görünməsini tənzim etmək üçün
Format→Background→No
Fill)
(Формат→Фон→Нет
заливки) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Fonun müxtəlif rənglərdə görünməsini tənzim etmək üçün
Format→Background→More
Colors
(Формат→Фон
→Другие цвета) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
1. Standard (Обычные) rejimi aktivləşdirilir. Bu zaman
Mouse ilə verilmiş rənglərdən birinin üzərində klik olunur
və OK komandası icra edilir. Səhifə həmin rəngdə olur.
2. Custom (Спектр) komandası ilə verilmiş rənglərin
parlaqlığını, aydınlığını, rəng çalarlarını dəyişmək
mümkündür.
Format→Background→Fill
Effects
(Формат→Фон→
Способы заливки) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilən
zaman isə aşağıdakı fonları tənzim etmək mümkündür.
1. Gradient (Градиент) qradient kontekst menyusu
aktivləşir və verilmiş rejimlərdən biri seçilir. Bu zaman
qradient yaratmaq olur və OK əmri icra olunur. Səhifə
qradient formada olur. Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir:
Format → Background →Fill Effects→ Gradient→OK
(Формат →Фон→Способы заливки→Градиент →OK)
2. Текстура (Textura) tekstura rejimi aktivləşir, bu zaman
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verilmiş teksturalardan biri seçilir və OK əmri icra edilir.
Səhifə teksturalı formada olur. Həmçinin Other Texture
(Другая текстура) rejimi aktivləşərsə kompüterin
yaddaşında olan şəkillərdən də tekstura yaratmaq olur.
Ekranda açılmış Select Texture (Выбор текстуры)
pəncərəsindən şəkillərdən biri seçilir və OK əmri icra
olunur. Səhifə şəkilli teksturalı formada olur. Əmrin tam
icrası aşağıdakı kimidir:
Format→Background→Fill Effects→Textura→ Other Texture
→ Select Texture → Insert
(Формат→Фон→Способы заливки → Текстура→
Другая текстура →Выбор текстуры→ Вставить→OK)
3. Pattern (Узор) naxış rejiminə daxil olub, verilmiş naxış
nümunələrindən biri seçilir və OK komandası verilir.
Naxış nümunələrinin üzərindəki ştrixin və fonun rəngini
dəyişmək üçün Штриховка və Fon (Фон) rejimi
aktivləşdirilir. Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir:
Format→Background→Fill Effects→ Pattern→OK
(Формат→Фон →Способы заливки→Узор→OK)
4. Picture (Рисунок) şəkil rejimi aktivləşdirilir. Ekranda
açılmış Select Picture (Выбор рисунка) pəncərəsindən
kompüterin yaddaşında olan şəkillərdən biri seçilir, sonra
Insert (Вставить) və OK əmri yerinə yetirilir. Əmrin
tam icrası aşağıdakı kimidir:
Format→Background→Fill
Effects→Picture
→Select
Picture→ Insert
(Формат→ Фон →Способы заливки → Рисунок →Выбор
рисунка→ Вставить→OK)
Bir və ya bir neçə slayda fonun tətbiq olunması tələb olunarsa,
həmin slaydlar seçilir, Apply (Применить) komandası verilir.
Faylda yerləşmış bütün slaydlara fonun tətbiq olunması tələb
olunarsa, Apply to All Slides (Применить ко всем слайдам)
komandası verilir.
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Şəkil 6.12. Fonun tətbiq olunması paneli

Şəkil 6.13. Bir və ya bir neçə slayda fonun tətbiq
olunma komandası panelı
121

6.10. Formatın prototipi

Şəkil 6.14. Formatın prototip dialoq pəncərəsi
Formatın prototip dialoq pəncərəsində slaydı format etmək
üçün əməiyyatlar cəmləşmişdir.
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7. TOOLS (СЕРВИС) MENYSU

Şəkil 7.1. Сервис menyu əmrləri

7.1. Mətnin orfoqrafik yoxlanılması
Bu menyu əmrinin icrası rus və ingilis dilində yazılmış mətnin
orfoqrafik səhvlərini avtomatik yoxlayır.
Орфография Spelling Сервис→ Орфография
(Tools→ Spelling)

Şəkil 7.2. Orfoqrafik səhvləri yoxlayan panel
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Ekranda açılmış pəncərədən sözün düzgün variantı seçilir. Səhv
yazılmış sözün altından avtomatik qırmızı xətt çəkilir. Ifadədə isə
qramatik səhv yaşıl xəttlə işarə olunur.

7.2. Məlumatlar toplusu
Mətndə seçilmiş sözə aid bütün məlumatları bilmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir. Ekranın sağında açılmış
dialoq pəncərədən dil seçilir.
Research

Справочные
материалы

Сервис→ Справочные материалы
(Tools→ Research)

Şəkil 7.3.Məlumatlar toplusunun dialoq
pəncərəsi
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Ekranın sağında açılmış pəncərədə müxtəlif tərcümə siyahısı
verilmişdir. Bu rejimlərdən birini seçib avtomatık İnternetə daxil
olub tələb olunan sözün tərcüməsini tapmaq mümkündür.

Şəkil 7.4. Sözün tərcüməsini tapmaq üçün avtomatık
İnternetə daxil olma paneli

7.3. Sözün sinonimlərinin tapılması
Bu menyu əmri mətndə seçilmiş sözün sinonimlərini ekranın
sağında açılmış dialoq pəncərəsində göstərir.
Thesaurus

Тезаурус

Tools→ Thesaurus
Сервис→ Тезаурус
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Şəkil 7.5. Sözün sinonimlərinin ekranda görünüşünun
dialoq pəncərəsi

7.4. Dilin seçilməsi
Language

Язык

Tools→ Language
Сервис→ Язык

Bu menyu əmri mətndə seçilmiş sözü tərcümə edir. (qeyd: rusingilis, ingilis-rus və s. dilləri, əgər kompüterdə həmin dillərin
lüğəti varsa), ekranda açılmış dialoq pəncərəsindən dil seçilir.
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Şəkil 7.6. Dilin seçilməsi paneli

7.5. Mətnin sürətlə yazılışını təmin edən əmr
Bəzən mətnin sürətlə yazılışını təmin etmək ücün aşağıdakı
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Автозамена

AutoCorrect

Сервис→ Автозамена
Tools→ AutoCorrect

Ekranda açılmış dialoq pəncərədə Replace (заменить) olan
hissədə hər hansı bir rəqəm və ya şərti işarə yazılır, With (на)
olan hissədə sözün düzgün variantı yazılır, bir cox sözlər bu qayda
ilə daxil edilə bilər.
Tez-tez istifadə olunan, həmçinin çətin sözlər rəqəm və ya
şərti işarə ilə yazılır və probel edərkən tələb olunan söz ilə əvəz
edilir.
Bu məqsədlə mətn hissəsi və ona müvafiq simvollar
AutoCorrect (Автозамена) siyahısına daxil edilməlidir.
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Şəkil 7.7. Avtomatik əvəzetmə paneli

7.6. Alətin panelə əlavə edilməsi
Ekranda olmayan aləti alətlər panelinə əlavə etmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Customise

Настройка

Tools→ Customise
Сервис→ Настройка

Bu zaman ekranda açılmış Customise (Настройка) dialoq
pəncərəsindən Commands (Команды) əmrində Categories
(Категории) rejimindən verilmiş menyu əmrlərinin siyahısından
tələb olunan menyu əmrini seçən zaman Commands (Команды)
rejimində həmin menyu əmrinə uyğun alətlər gorünəcək, tələb
olunan alət seçilir və Mouse-un sol düyməsi alətin üzərində
sıxılır. Sonra ekrandakı alətlər panelinə tərəf sürüşdürülür. (Bu
menyu əmri View→Tool bars (Вид→Панели инструментов)
əmri ilə eynidir.
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7.7. Microsoft Power Point proqramının
parametrlərinin dəyişdirilməsi
Options

Параметры

Tools→ Options
Сервис→ Параметры

Power Point proqramının parametrlərini
dəyişdirmək mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmrinə
daxil oluruq:
Tools→Options→ Spelling and qrammar
(Сервис→Параметры→Правописание)
Rus və ingilis dilində yazılmış mətni avtomatik orfoqrafik
yoxlamaq üçün:
Check Spelling as you type (Автоматически проверять
орфографию) rejimi aktivləşdirilir.
Səhifənin parametlərinin göstərişini düym ilə
deyil,
santimetrlə göstərmək mümkündür. Bunun üçün Tools→Options
→General (Сервис→Параметры→Общие) menyu əmri
ardıcıllıqla yerinə yetirilir və Единицы измерения
(Measurement Units) rejimi seçilir.
Həmçinin axırıncı yadda saxlanılan faylların sayını azaltmaq
və ya coxaltmaq mümkündür. Bunun üçün:
Tools→Options→General (Cервис→Параметры→Общие)
menyu əmrinə daxil olub, Помнить из списка (Resently used
file list) rejimi aktivləşdirilir.
Sənədi başqalarının müdaxiləsindən mühafizə etmək
mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmrinə daxil oluruq.
Tools→Options→Security
(Сервис→Параметры→Безопасность). Ekranda açılmış
pəncərədə parol daxil edilir.
Sənədin 5 dəqiqədən və ya 10 dəqiqədən bir yaddaşda
avtomatik saxlanmasını tənzim etmək mümkündür. Bunun üçün
aşağıdakı menyu əmrinə daxil oluruq.
Tools→Options→Save
(Сервис→Параметры→Сохранение) və ekranda açılmış
Microsoft

129

pəncərədə Save AutoRecover info every: (Автосохранение
каждые:) pejimindən dəqiqə seçilir.
Təsadüf nəticəsində pəncərənin daxilindəki obyektləri
nəzərdən keçirən üfqi və şaqüli fırlanma zolağı ekranda itmiş
olan zaman Tools→Options→View (Сервис→Параметры
→Вид) menyu əmrinə daxil olub, гориз. полосы прокрутки
(Horisontal Scroll bar) və верт. полосы прокрутки (Vertical
scroll bar) rejimlərini aktivləşdirmək lazımdır.

Şəkil 7.8. Parametr paneli
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8. SLIDE SHOW (ПОКАЗ СЛАЙДОВ) MENYUSU

Şəkil 8.1. Slaydların nümayiş
etdirilməsinin menyu əmrləri

8.1. Təqdimatların fasiləsiz nümayişinin tənzim
olunması
Təqdimatların fasiləsiz nümayişini
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Set up Show

tənzim

etmək

üçün

Настройка
Slide Show→ Set up Show
презентации Показ слайдов→ Настройка презентации

Ekranda acılmış Set up Show (Настройка презентации)
dialoq pəncərəsində (Browsed at a kiosk (Full Screen)
(автоматический полный екран) əmri aktivləşdirilən zaman
avtomatik
olaraq
Loop
continuously
until
“Esc”
(непрерывный цикл до нажатия «Esc») əmri qarşısında qeyd
nəzərə çarpacaq. Sonra OK komandası verilir.

131

Şəkil 8.2. Təqdimatların fasiləsiz nümayişinin
tənziminin dialoq pəncərəsi

8.2. Təqdimatın nümayiş etdirmə vaxtının təyini
Təqdimatın nümayiş etdirmə vaxtını təyin etmək üçün
aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Rehearse
Timings

Настройка Slide Show→ Rehearse Timings
времени
Показ
слайдов→Настройка
времени
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Şəkil 8.3. Təqdimatın nümayiş etdirmə vaxtının
təyinetmə pəncərəsi
Təqdimata baxış zamanı növbəti təqdimata, yəni slayda,
həmçinin animasiya effekti əlavə olunmuş digər obyektə keçmək
üçün repetisiya Rehearsal (Репетиция) alətlər panelindən Next
(Далее) düyməsi sıxılır. Slaydın nümayişinin saxlanılması üçün
Pause (Пауза), slaydın təkrar nümayişi üçün Repeat
(Повторить) düyməsi sıxılır.

Şəkil 8.4. Repetisiya alətlər paneli
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Təqdimatın nümayiş vaxtını dəyişdirmək üçün ekranın sağ
tərəfində Смена слайда dialoq pəncərəsində AutoPreview
(автоматически после) əmri aktivləşdirilir və vaxt daxil edilir.

Şəkil 8.5. Təqdimatın nümayiş vaxtının dəyişdirilməsi
paneli
Seçilən bir və ya bir neçə slaydların nümayişi və vaxtı qeyd
etdiyimiz vaxt rejiminə uyğun davam edəcək. Bu əməliyyatın
faylda yerləşdirilmiş bütün slaydlara tətbiq olunması tələb
olunarsa Apply to All Slides (Применить ко всем слайдам)
komandası verilir.

8.3.Təqdimatda mətnin səsləndirilməsi
Təqdimatda mətnin səsləndirilməsi üçün aşağıdakı menyu əmri
yerinə yetirilir.
Звукозапись Record
Slide Show→Record Narration
Narration Показ слайдов→Звукозапись
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Bu zaman ekranda açılmış Record Narration (Запись
речевого сопровождения) dialoq pəncərəsində
Set
Microphone Level (Громкость микрофона) komandası verilir.

Şəkil 8.6. Nitqin yazılma dialoq pəncərəsi
Ekranda yeni açılmış Microphone Check (Проверка
микрофона) dialoq pəncərəsində mətn ucadan oxunur. Səsin
tənzim edilməsi üçün OK komandası verilir. Record Narration
(Запись речевого сопровождения) dialoq pəncərəsində də
OK komandası verilir.

Şəkil 8.7. Mikrofonun yoxlanılma dialoq pəncərəsi
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Səsli fayl avtomatik yaddaşda saxlanılır. Ekranda slaydın
nümayişinin saxlanılması vaxtını soruşan dialoq pəncərəsi açılır
və Save (Сохранить) komandası verilir.

Şəkil 8.8. Slaydların saxlanılması vaxtını soruşan
dialoq pəncərəsi

8.4. Obyektin animasiyalı effektlərlə qurulması
Obyektin animasiyalı effektlərlə qurulması elə tənzim
olunmalıdır ki, mətn ekranda ayrı-ayrı hərflərlə, sözlər və ya
abzaslar şəklində görünsün. Həmçinin mətn və digər obyektlər
ekranda rənglərini dəyişsin, qaralsın və ya parlaq olsun.
Animasiya effektləri və vaxt avtomik dəyişdirilir. Yaradılan
müxtəlif obyektlərin ekranda görünmə effektinin təmin edilməsi
üçün aşağıdakı əmr icra olunur.
Custom
Animation

Настройка Slide Show→Custom Animation
анимации Показ слайдов→ Настройка
анимации

Bu zaman ekranın sağında Custom Animation (Настройка
анимации) dialoq pəncərəsi açılır və Add Effects (Добавить
эффект) əmri icra olunur. Bu vaxt
Entrance (Вход)
komandasında yerləşən animasiyalı effektlər ekranda görünür. Hər
bir animasiyalı effektlər ayrı-ayrılıqda aktivləşdirilir. Obyektlər
müxtəlif animasiyalı effektlər altında ekranda hərəkətli görünür.
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Şəkil 8.9. Animasiya effektlərinin pəncərəsi
More Effect (Другие эффекты) rejimində açılan menyudan
ümumi effektlər Basic (общие), sadə effektlər Subtle (простые),
orta effektlər Moderate (средние), mürəkkəb effektlər Exciting
(сложные) aktivləşdirən zaman ekranda görünür. Effektlər
zövqə və ya tələbə uyğunu seçilir və OK komandası verilir.

Şəkil 8.10. Daxilolma effektlərinin paneli
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Sürət Speed (Скорость) rejimində tənzim olunur. Sonra
effektləri nəzərdən keçirmək üçün Slide Show (Просмотр) əmri
yerinə yetirilir.

Şəkil 8.11. Təqdimata animasiya effektinin əlavə olunması

8.5. Obyektə hərəkətli trayektoriyanın
tətbiq olunması
Obyektə hərəkətli trayektoriyanın tətbiq olunması slaydın
nümayişi zamanı obyekti və ya mətni seçilmiş trayektoriya üzrə
hərəkət etdirir. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir.
Slide Show→Custom Animation
(Показ слайдов→Настройка анимации)
(Qeyd: bu əmri icra etməmişdən öncə View→Normal
(Вид→Обычный) menyu əmri yerinə yetirilir. Sonra Mouse-un
göstəricisi ilə təqdimat seçilməlidir).
Ekranın sağ tərəfində Настройка анимации (Custom
Animation) pəncərəsində (Add Effect→Motion Paths →Draw
Custom→Path→Scribble) əmrləri yerinə yetirilir. Bu zaman
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açılmış alətlərdən biri seçilir və həmin alət təqdimat üzərində
hərəkət etdirilir.

Şəkil 8.12. Hərəkətli trayektoriya alətləri paneli

8.6. Animasiyanın təqdimatın dəyişdirilməsində
tətbiqi
Təqdimatların keçidini daha maraqlı və rəngarəng etmək üçün
aşağıdakı əmr icra edilir.
Slide
Transition

Смена
слайдов

Slide Show→Slide Transition
Показ слайдов→Смена слайдов

Bu zaman ekranın sağında dialoq pəncərəsi açılır. Bu
pəncərədən effekt, ötürülmə sürəti seçilir.
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Şəkil 8.13. Animasiyanın təqdimatın dəyişdirilməsində
tətbiqi pəncərəsi
Təqdimatda slaydların dəyişilmə üsulu seçilir. Bu ekranın sağ
tərəfində Slide Transition (Смена слайда) dialoq pəncərəsində
On mouse click (по щелчку мыщью) və ya Autumatically
after (автоматически после) əmrləri aktivləşdirilir və
slaydların keçid vaxtı qeyd edilir.
Bir və ya bir neçə slayda animasiya effektinin tətbiq olunması
tələb olunarsa, həmin slaydlar seçilir, Apply (Применить)
komandası verilir.
Faylda yerləşmış bütün slaydlara animasiya effektinin tətbiq
olunması tələb olunarsa, Apply to All Slides (Применить ко
всем слайдам) komandası verilir.
Təqdimatlar konfranslarda təqdim olunan zaman avtomatik
əmri seçilir.
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9. WINDOW (ОКНО) menyusu

Şəkil 9.1. Pəncərə menyu əmrləri
Window (Окно) menyusuna daxil olduqda faylı bağlamadan
ikinci faylı açmaq mümkündür. Açıq faylların pəncərələri ilə
işləmək rahatdır. Yəni birinci faylda olan bəzi terminləri ikinci
fayla əlavə etmək mümkündür.
Faylların pəncərələrinin ekranda görünməsini tənzim etmək
olar, yəni yan-yana, iki yerə bölmək mümkündür.
Açıq pəncərənin yeni versiyasını yaratmaq mümkündür. Bunun
üçün aşağıdakı əmri aktivləşdirmək lazımdır
New Win- Новое
Window→ New Window
dow
Окно→ Новое
Ekranda görünən açıq pəncərələri ekranda düzləndirir. Bunun
üçün aşağıdakı menyu əmrini aktivləşdirmək lazımdır
Arrange all

Упорядочить Window→ Arrange all
все
Окно→Упорядочить все
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Şəkil 9.2. Pəncərələrin ekranda düzləndirilməsi
paneli
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10. HELP (СПРАВКА) menyusu

Şəkil 10.1. Köməkçi menyu əmrləri
Help (Справка) menyu əmrlərindən istifadə etməklə də
Microsoft Power Point proqramını öyrənmək mümkündür. Bu
menyunun icrası kompüterdən istifadə edənlərə böyük köməkdir.
Bu əmrə daxil olan zaman ekranın sağ tərəfində açılmış dialoq
pəncərəsində sualı yazıb, Enter edib verilmiş sual haqqda geniş
məlumat əldə etmək mümkündür.
Həmçinin ekranda
görünən köməkçi
üzərində Mouse ilə
klik edən zaman da
belə bir dialoq
pəncərə açılır və
sualı yazıb Найти
əmrinə daxil olub
sorğulara cavab
almaq olur.
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Şəkil 10.2. Köməkçi dialoq pəncərəsi
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MICROSOFT POWER POINT PROQRAMINDA
TƏRTİB OLUNAN TƏQDİMATLAR
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Bu üçrəngli bayrağım
Gözümün işığıdır.
Azadlıq yağışından
Doğan göy qurşağıdır.

Üstündəki ay, ulduz
Gəlir mənim xoşuma.
Ay üzüyə bənzəyir,
Ulduz onun qaşına.

Üçrəngli bayraq bizə
Təsəllidir, dayaqdır.
Yolumuzun üstündə
İşıq saçan mayakdır.

Rafiq Yusifoğlu
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ŞAİR, NƏ TEZ QOCALDIN SƏN!?
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Yusifin, Vaqifin görüm var olsun!
Aybəniz hamıdan bəxtiyar olsun!
Yüz il də Vurğuna Xavər yar olsun!
Ən əziz sirdaşım, köməyim sənsən!
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11.1. Dəvətnamənin tərtibi
Dəvətnaməni yaratmaq üçün standart alətlər panelində
Drawing (Панел рисование) aləti aktivləşdirilir
Slaydın formatını A4 seçərkən bir dəvətnamə yerləşdirmək
mümkündür.
Slaydın formatını A5 seçərkən iki dəvətnamə yerləşdirmək
mümkündür.
Slaydı Landscape (Альбомная) etmək üçün File→Page Set
(Файл→Параметры страницы) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə
yetirilir, açılmış pəncərədə Landscape (Альбомная) rejimi
aktivləşdirilir və OK komandası verilir.
Dəvətnamə hazırlamaq üçün standart alətlər panelində
Drawing (Панел рисование) aləti aktivləşdirilir, bu zaman
ekranın aşağısında Drawing (Панел рисование) alətinə xas şəkil
çəkmək panelinin alətləri görünür. Lines (Линия) aləti

akrivləşdirilir və səhifə iki yerə bölünür (dəvətnamə hazır olandan
sonra bu xətt silinir). Yubileyarın adını, soyadını adi reyimdə qeyd
etmək üçün Надпись (Text Box) aləti, stilli reyimdə qeyd etmək
üçün isə Добавить объект WordArt (Insert WordArt) aləti
akrivləşdirilir. Yubileyarın səklinin dəvətnamədə yerləşdirilməsi

üçün, Вставка→Рисунок→Из файла (Insert→ Picture
→From file) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir və yaddaşda
saxlanılan səkillərdən biri seçilir.
Sonra Yubileyarın il dönümü Добавить объект WordArt (Insert
WordArt) alətini akrivləşdirməklə fiqurlu yazılır.

Dəvətnamənin üz hissəsi hazır olandan sonra ekranın
aşağısında Панел рисование (Drawing) alətlər panelindən
Выбор объектов alətindən istifadə edərək yaradılan obyekt
seçilir.
Bu
obyekti
qruplaşdırmaq
üçün
isə
Рисование→Группировать (Draw→Group) əmri icra olunur.
Dəvətnamənin içəri hissəsi Надпись (Text Box) alətindən
istifadə etməklə hazırlanır və tam hazır vəziyyətdə qruplaşdırılır.
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Dəvətnamə nümunələri

152

153

Qeyd dəftərinin üz qabığı
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11.2. Vizit kartının tərtibi
Vizit kartını yaratmaq üçün standart alətlər panelində Панел
рисование (Drawing) aləti aktivləşdirilir, ekranın aşağısında
Панел рисование (Drawing) şəkil çəkmək panelinin alətləri
ekranda görünür. Düzbucaqlı yəni, Прямоугольник (Rectangle)
aləti aktivləşdirilir, sonra səhifədə bir düzbucaqlı qeyd edilir.
Vizitkanın ölçülərini təyin etmək üçün Mouse ilə bu
düzbucaqlının üzərində klik olunur və sağ düymə sıxılır. Açılmış
kontekct menyudan Формат автофигуры əmri icra olunur,
Размер (Size) rejimində vizit kartının hündürlüyü (высота) 5sm,
eni (ширина) 9sm qeyd edilir.
1. Institutun adı, firmanın adı, bir sözlə məkanın adı;
2. Azərbaycanın bayrağı, gerbi;
3. Şəxsin adı, soyadı, atasının adı;
4. Əlaqə telefonları;
5. Faks, E-mail;
6. Ünvan qeyd edilir
Надпись (Text Box) alətindən istifadə etməklə məlumatlar qeyd
edilir və tam hazır vəziyyətdə qruplaşdırılır.

Adətən vizit kartı A4 formatında hazırlanır, çünki bu formatda
10 ədəd vizitka yerləşdirmək mümkündür.
Bir vizitka hazır olandan sonra, qruplaşdırma əmrinə daxil
olmamışdan əvvəl ekranın aşağısında Панел рисование
(Drawing) alətlər panelindən Выбор объектов alətindən istifadə
edib yaradılan obyekt seçilir, sonra Рисование→ Группировать
(Draw→Group) əmri icra olunur.
Bir vizitka seçilir və Копировать (Copy) əmri aktivləşdirilir.
Sonra Вставить (Paste) əmrinin köməyi ilə ekranda ikinci
vizitka görünür. Bu vizitkaları yan-yana yerləşdirib, Панел
рисование (Drawing) alətlər panelindən Выбор объектов
alətindən istifadə edərək yaradılan obyekt seçilir, sonra
qruplaşdırmaq
üçün
Рисование→Группировать
(Draw→Group) əmri icra olunur.
Bu dəfə iki vizitka seçilir, Копировать (Copy) əmri
aktivləşdirilir. Sonra Вставить (Paste) əmrinin köməyi ilə
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ekranda bir cüt vizitka görünür. Bu cüt vizitka birinci cütün
altında paralel yerləşdirilir. Bu qayda ilə beş cüt vizitka ekranda
görünəcək. Nəhayət, Панел рисование (Drawing)
alətlər
panelindən Выбор объектов alətindən istifadə edib yaradılan
obyekt
seçilir
və
qruplaşdırmaq
üçün:
Рисование→Группировать (Draw→Group) əmri icra olunur.
Vizitkada hər hansı bir düzəlış tələb edilərsə, yaradılan obyekti
(Draw→Ungroup)
seçib, Рисование→Разгруппировать
əmrinə daxil oluruq.
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MICROSOFT POWER POINT PROQRAMINDA
TƏRTİB OLUNAN SXEMLƏR
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