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Σημαντικές δηλώσεις
Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στο λογισμικό MLS IQBoard.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αυστηρά και απαρεγκλίτως
σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Πριν εγκαταστήσετε το
προϊόν, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.
Το άνοιγμα της συσκευασίας σημαίνει ότι είστε σύμφωνος με την αγορά του προϊόντος. Η MLS Πληροφορική δεν
αποδέχεται τυχόν επιστροφές ανοιγμένων συσκευασιών.
Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση. Οι παρατιθέμενες ως
παραδείγματα εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
Η MLS Πληροφορική διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα χρέωσης ανάλογου τέλους για τυχόν αντικατάσταση,
αναθεώρηση και ενημέρωση του προϊόντος. Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου θα αναθεωρείται τακτικά χωρίς
προηγούμενη κοινοποίηση και το έντυπο εγχειρίδιο θα ενημερώνεται κατά τη δημοσίευση της νέας έκδοσης. Η MLS
Πληροφορική δεν παρέχει καμία εγγύηση, για το παρόν προϊόν συμπεριλαμβανομένης της εμπορευσιμότητας και
της δυνατότητας προσαρμογής του για συγκεκριμένο σκοπό χρήσης και αρνείται την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας
εγγύησης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα ονόματα MLS Πληροφορική και MLS IQBoard αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της MLS Πληροφορική
Α.Ε. Το όνομα Windows αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της Microsoft.
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Κεφάλαιο 1 Πληροφορίες προϊόντος
Το MLS IQBoard software είναι ένα επαγγελματικό διαδραστικό εργαλείο διδασκαλίας και παρουσίασης με τη χρήση
πολυμέσων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον διαδραστικό πίνακα MLS IQBoard. Είναι επίσης ένα πανίσχυρο εργαλείο
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση πολυμέσων. Με το MLS IQBoard software μπορούν να επιτευχθούν
διάφορες διαδραστικές λειτουργίες διδασκαλίας και παρουσίασης, όπως γράψιμο, σβήσιμο, σήμανση, δηλαδή
σήμανση χαρακτήρα, γραμμής, διάστασης και γωνίας, σύρσιμο/μεταφορά, μεγέθυνση, αποκάλυψη οθόνης, προβολή
περιοχής, δημιουργία και αποθήκευση στιγμιότυπων οθόνης, καταγραφή και αναπαραγωγή εικόνας, αναγνώριση
χειρόγραφου κειμένου, πληκτρολόγιο οθόνης, εισαγωγή κειμένου, σύνδεσμος υπερκειμένου προς βίντεο, ήχο και
ιστοσελίδα, καθώς και τηλεδιάσκεψη μέσω του λογισμικού NetMeeting. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο για τη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού για την τάξη και διασκέψεις.
Με το MLS IQBoard software και τον διαδραστικό πίνακα MLS IQBoard, επιτυγχάνονται θαυμάσια επικοινωνιακά
αποτελέσματα σε διάφορες εφαρμογές παρουσίασης και εκπαίδευσης/διδασκαλίας, όπως στην επίδειξη προϊόντων,
στις επιχειρηματικές διασκέψεις, στην επικοινωνία βίντεο, στη μετάδοση ειδήσεων, στην αξιολόγηση ασφάλειας, στην
στρατιωτική διοίκηση, στην διασκέδαση, στα ιατρικά συμβούλια, στον μηχανολογικό σχεδιασμό, στην τακτική ανάλυση
ανταγωνισμού, στην ανάλυση του καιρού, κ.τ.λ.
Το λογισμικό χρησιμοποιεί γραμμές εργαλείων και συνδυάζει τα γραφικά με το κείμενο. Το προϊόν διαθέτει φιλική
διεπαφή λογισμικού, εύκολη λειτουργία και αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Μπορείτε να
εξοικειωθείτε με την λειτουργία του μέσα σε 10 λεπτά, χωρίς ειδική εκπαίδευση και λεπτομερή ενασχόληση με
το εγχειρίδιο. Το σύστημα είναι συμβατό με άλλα προγράμματα λογισμικού, υποστηρίζει την χρήση οποιουδήποτε
εργαλείου ειδικών εφέ το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό και επίσης υποστηρίζει γράψιμο, επεξεργασία
κειμένου, επισήμανση, εισαγωγή γραφικών (εικόνων), σχεδίαση και διάφορα ειδικά εφέ παρουσίασης και βοηθητικές
λειτουργίες στο πλαίσιο της παρουσίασης αρχείων PPT και παρουσίασης διαφανειών, καθώς και στο πλαίσιο
επεξεργασίας με χρήση λογισμικών τρίτων, όπως του WORD, EXCEL, κ.τ.λ.
Το λογισμικό χαρακτηρίζεται από ευρεία επεκτασιμότητα συστήματος και ανοικτό σε επεκτάσεις σχεδιασμό. Μπορείτε
να τροποποιήσετε το σύστημα του λογισμικού σας, π.χ., μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εισάγετε οποιοδήποτε
γραφικό, στοιχείο, φόντο, φωτογραφία και κατάσταση λειτουργίας στη βάση που περιέχει τους ψηφιακούς
πόρους. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους κοινοχρησίας ενός πλούσιου εκπαιδευτικού πόρου τόσο εντός ενός
εκπαιδευτικού ιδρύματος όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μέσω διαδικτύου. Επίσης, μπορείτε
να διαχειριστείτε και να προσαρμόσετε τη βάση με τους ψηφιακούς πόρους, να καθορίσετε και να αναδιατάξετε
τα πλήκτρα λειτουργιών της γραμμής εργαλείων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, καθώς και να προσθέσετε
συντομεύσεις στη γραμμή εργαλείων, κ.τ.λ.
Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τον MLS IQBoard και μπορεί να προσαρμοστεί στα διαφορετικά μοντέλα των διαδραστικών
πινάκων της MLS Πληροφορική. Σχετικά με τη χρήση και λειτουργία αυτών των πινάκων, ανατρέξετε στα αντίστοιχα
εγχειρίδια χρήστη.
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Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, δήλωση και ενημέρωση
2.1 Απαιτήσεις συστήματος
Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux, κεντρική μονάδα επεξεργασίας Pentium III ή νεότερη, 64MB RAM
(συνιστώνται 128MB) Microsoft DirectX8.0 ή νεότερο, 1 GΒ ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο (για πλήρη
εγκατάσταση), ανάλυση 800x600, 1024x768 (16bit high color ή μεγαλύτερη).

2.2 Εγκατάσταση
Το MLS IQBoard software και η Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πόρων MLS IQBoard μπορούν να εγκατασταθούν σε σύστημα
Windows από χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος (Administrator), μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν
στα Windows από όλους τους χρήστες. Εάν έχετε λειτουργικό σύστημα Windows 2000 SP3/SP4 ή Windows XP SP1,
το σύστημα θα σας προτρέψει να ενημερώσετε τον Windows Installer. Επιλέξτε “Ναι” για να επικαιροποιήσετε πρώτα
τον Windows Installer.

2.2.1 Εγκατάσταση του MLSBoard Software
Κάντε διπλό κλικ στο “MLS IQBoard Software V4.6” στο CD εγκατάστασης, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες
που θα εμφανιστούν στη οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Παρατήρηση: Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, το σύστημα θα εμφανίσει το παράθυρο εγκατάστασης υλικού.
Πιέστε “Συνέχεια” για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του υλικού. Εν τω μεταξύ, το σύστημα θα εγκαταστήσει αυτομάτως τον
“Windows Media Encoder 9” και το πρόγραμμα αναγνώρισης χειρόγραφου κειμένου.

2.2.2 Εγκατάσταση βιβλιοθήκης πόρων MLSBoard
Κάντε διπλό κλικ στο “MLS IQBoard Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πόρων V4.6 ” στο CD εγκατάστασης και στη συνέχεια
ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων.

2.3 Απεγκατάσταση
2.3.1 Απεγκατάσταση MLS IQBoard software
Για να καταργήσετε το MLS IQBoard software από τον υπολογιστή σας:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εκκίνηση > Προγράμματα > MLS IQBoard Software V4.6>Απεγκατάσταση”.
Ανοίξτε τον “Πίνακα Ελέγχου” των Windows, επιλέξτε “Προσθαφαίρεση προγραμμάτων” και από τη λίστα των ήδη
εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε “MLS IQBoard Software V4.6”. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “ Κατάργηση ”.
Κάντε πάλι κλικ στο “MLS IQBoard Software V4.6” στο CD εγκατάστασης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό.

2.3.2 Απεγκατάσταση βιβλιοθήκης ψηφιακών πόρων MLS IQBoard
Για να καταργήσετε τη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων MLS IQBoard από τον υπολογιστή σας:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κατά την απεγκατάσταση του MLS IQBoard, το σύστημα θα σας ρωτήσει αν επιθυμείτε να απεγκαταστήσετε
ταυτόχρονα και τη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων MLS IQBoard.
Ανοίξτε τον “Πίνακα Ελέγχου των Windows”, επιλέξτε “Προσθαφαίρεση προγραμμάτων” και στη λίστα των τρεχόντων
ήδη προγραμμάτων, επιλέξτε “MLS IQBoard Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πόρων V4.6”. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο
“Κατάργηση”.
Κάντε πάλι κλικ στο “MLS IQBoard Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πόρων V4.6” στο CD εγκατάστασης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να απεγκαταστήσετε τη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων.

2.4 Δήλωση
2.4.1 Δήλωση: Παρέχονται τρεις τρόποι δήλωσης του MLS IQBoard. Μπορείτε να δηλωθείτε μέσω σειριακού
αριθμού προϊόντος μέσω κλειδιού USB, ή με επαλήθευση μέσω υλικού.

Δήλωση μέσω σειριακού αριθμού προϊόντος
Κατά την εκκίνηση μη δηλωμένου αντιγράφου του λογισμικού MLS IQBoard, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο
δήλωσης. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο δήλωσης επιλέγοντας “Δήλωση” στο εικονίδιο της γραμμής
εργασιών.
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Εισάγετε στο παράθυρο δήλωσης τον σειριακό αριθμό του
προϊόντος (τον οποίο αποκτάτε κατά την αγορά του λογισμικού),
όνομα χρήστη, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και χώρα, και στη συνέχεια επιλέξτε “Εγγραφή”
για να ολοκληρώσετε τη δήλωση.
Μετά τη δήλωση, το λογισμικό θα σας ενημερώσει σε πόσους
υπολογιστές ακόμη μπορεί να δηλωθεί το ίδιο λογισμικό.
Εάν δεν μπορέσετε να δηλώσετε το λογισμικό σε όσους
υπολογιστές αναφέρονται στην άδεια χρήσης του λογισμικού,
αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω
λόγους:
1. Αυτός ο σειριακός αριθμός έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους.
2. Οι έμποροι λιανικής διενεργούν παράνομες πωλήσεις.
Παρακαλούμε να αποταθείτε σε καταναλωτικές οργανώσεις για
να απαιτήσετε αποζημίωση.
Παρατήρηση:
1. Κατά την δήλωση του προϊόντος, παρακαλούμε φροντίστε ο
υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
2. Λογισμικό με άδεια χρήσης για έναν χρήστη μπορεί να δηλωθεί
μόνο σε έναν υπολογιστή. Λογισμικό με εταιρική άδεια χρήσης μπορεί
να δηλωθεί σε περισσότερους από έναν υπολογιστές.
3. Εάν το λογισμικό σας διαθέτει εταιρική άδεια χρήσης, μετά την
δήλωση το όνομα της εταιρίας ή του εκπαιδευτικού ιδρύματός σας θα παρουσιάζεται στην διεπαφή λογισμικού και στα εξαγόμενα
αρχεία (εκτός από τα αρχεία τύπου .cdf).

Δήλωση μέσω κλειδιού USB
Εάν θέλετε να δηλωθείτε μέσω κλειδιού USB, παρακαλούμε εισάγετε το βοηθητικό κλειδί USB σε οποιαδήποτε
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. Εάν κατά την εκκίνηση του MLS IQBoard δεν εμφανίζεται Παράθυρο
Δήλωσης, τότε η δήλωση ήταν επιτυχής. Σε περίπτωση που συμπληρώθηκαν οι 30 δοκιμαστικές χρήσεις σας, ο
υπολογιστής θα σας προτρέπει να δηλωθείτε κάθε φορά που θα εκκινείτε το λογισμικό. Για να δηλωθείτε και σε αυτό
το σημείο της διαδικασίας μπορείτε να εισάγετε το κλειδί USB, πριν να ξεκινήσετε το λογισμικό MLS IQBoard .
Παρατήρηση:
1 Πριν εκκινήσετε το λογισμικό MLS IQBoard, πρέπει να εισάγετε το βοηθητικό κλειδί USB. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το
Παράθυρο Δήλωσης.
2. Εάν κατά τη χρήση του λογισμικού MLS IQBoard, αφαιρέσετε το κλειδί USB, το σύστημα θα εμφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου
(όπως φαίνεται παρακάτω) με το οποίο σας ενημερώνει ότι δεν βρέθηκε το κλειδί USB. Εάν επανεισάγετε το κλειδί USB και
επιλέξετε “OK” στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Εάν επιλέξετε “OK” χωρίς να
έχετε επανεισάγει το κλειδί USB, τότε το λογισμικό θα κλείσει αυτομάτως.

Δήλωση με επαλήθευση του υλισμικού
Εάν θέλετε να δηλωθείτε με επαλήθευση μέσω υλισμικού, παρακαλούμε εγκαταστήστε τον αντίστοιχο οδηγό
ασπροπίνακα και συνδέσετε τον ασπροπίνακα (whiteboard) στον υπολογιστή σας. Εάν κατά την εκκίνηση του
λογισμικού MLS IQBoard δεν εμφανίζεται παράθυρο δήλωσης, τότε η δήλωση ήταν επιτυχής. Σε περίπτωση που
συμπληρώθηκαν οι 30 δοκιμαστικές χρήσεις σας, ο υπολογιστής θα σας προτρέπει να δηλωθείτε κάθε φορά που
θα εκκινείτε το λογισμικό. Για να δηλωθείτε, μπορείτε επίσης να συνδέεστε τον ασπροπίνακα (whiteboard) στον
υπολογιστή σας, πριν να ξεκινήσετε το MLS IQBoard.
Παρατήρηση:
1. Μόνο οι διαδραστικοί πίνακες MLS IQBoard ET, MLS IQBoard PS V4.6 ή νεότερες εκδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
Δήλωση με Επαλήθευση μέσω Υλισμικού (Hardware Verification).
2. Εάν κατά τη χρήση του λογισμικού MLS IQBoard, αποσυνδέσετε τον πίνακα, το σύστημα θα εμφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου
(όπως φαίνεται παρακάτω), με το οποίο σας ενημερώνει ότι δεν βρέθηκε το υλικό πίνακας. Εάν επανασυνδέσετε τον πίνακα και
επιλέξετε “OK” στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Εάν επιλέξετε “OK” χωρίς να
έχετε επανασυνδέσει τον πίνακα, το λογισμικό θα κλείσει αυτομάτως.
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Κεφάλαιο 3 Εξοικείωση με το Λογισμικό MLS IQBoard
3.1 Εκκίνηση του MLS IQBoard software
Για να εκκινήσετε το MLS IQBoard software,
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε διπλό κλικ στην συντόμευση επιφάνειας εργασίας “MLS IQBoard Software”, και επιλέξτε “ Έναρξη >
Προγράμματα> MLS IQBoard Software > MLS IQBoard Software”. Εμφανίζεται η διεπαφή της διαδικασίας σύνδεσης
στο σύστημα/ταυτοποίησης.
Μετά την εκκίνηση του MLS IQBoard software, μπορείτε να δείτε το κεντρικό παράθυρο, την κινητή γραμμή
εργαλείων, καθώς και το εικονίδιο της γραμμής εργασιών του λογισμικού.

3.2 Κεντρικό παράθυρο
Το κεντρικό παράθυρο του λογισμικού αποτελείται από τα παρακάτω:
Γραμμή μενού: Παρέχει μενού για όλες τις λειτουργίες.
Γραμμή Κοινών Εργαλείων: Παρέχει τα συνήθη εργαλεία επεξεργασίας και χειρισμού σελίδας και αντικειμένων.

Γραμμή Βοηθητικών εργαλείων: Παρέχει μερικά εργαλεία οθόνης και εργαλεία παρουσίασης.

Γραμμή εργαλείων σχεδίασης: Παρέχει όλα τα εργαλεία σχεδίασης.

Πίνακας ψηφιακών πόρων: Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στους πόρους του λογισμικού MLS IQBoard και να τους
διαχειρίζεστε.
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Επιφάνεια πίνακα: Σε αυτήν την επιφάνεια παρουσιάζεται η τρέχουσα σελίδα. Σας παρέχει τη δυνατότητα να
δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να χειρίζεστε αντικείμενα σε μια σελίδα.

Στήλη σχολίων: Σε αυτή τη στήλη έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και να
προσθέτετε σχόλια ή επεξηγήσεις στη τρέχουσα σελίδα. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τα σχόλια αυτής της στήλης
ως αντικείμενα.

Παρατήρηση
1. Μπορείτε να αποκρύψετε τον Πίνακα Πόρων, τη Γραμμή Συνήθων Εργαλείων, τη Γραμμή Βοηθητικών Εργαλείων και τη Γραμμή
εργαλείων σχεδίασης, αποεπιλέγοντάς τα μέσω του “Προβολή – Γραμμές Εργαλείων”.
2. Μπορείτε να μετακινήσετε μια γραμμή εργαλείων κάνοντας κλικ στις διπλές γραμμές που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της
γραμμής εργαλείων.
, στον πίνακα πόρων, για να μετακινήσετε τις γραμμές εργαλείων στο κάτω περιθώριο της
3. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο
οθόνης και να το ξαναεπιλέξετε για να μεταφέρετε τις γραμμές εργαλείων στο άνω περιθώριο της οθόνης.
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3.3 Κινητή γραμμή εργαλείων
Με την Κινητή γραμμή εργαλείων σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε
συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία και χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή γραμμή
εργαλείων, η Κινητή γραμμή εργαλείων έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται οπουδήποτε στην οθόνη και
να μετακινείται.
Εναλλαγή θέσης της κινητής γραμμής εργαλείων: Σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και αν βρίσκεται
η κινητή γραμμή εργαλείων, στην απέναντι πλευρά υπάρχει ένα βέλος εναλλαγής θέσης “ ”. Κάντε
κλικ σε αυτό το βέλος για να μετακινήσετε την κινητή γραμμή εργαλείων από την μια πλευρά της
οθόνης στην άλλη. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να έχετε άνετη πρόσβαση στην κινητή γραμμή
εργαλείων, σε μεγάλη οθόνη.
Ελαχιστοποίηση της κινητής γραμμής εργαλείων:
για να ελαχιστοποιήσετε την κινητή γραμμή εργαλείων. Μετά την ελαχιστοποίηση
Κάντε κλικ στο
της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε “Υποστηρικτικά εργαλεία” στο μενού του εικονιδίου της γραμμής
εργασιών για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων.
Μετακίνηση της κινητής γραμμής εργαλείων: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της κινητής γραμμής
εργαλείων και μετακινήστε σύροντας τη γραμμή εργαλείων σε άλλη θέση.
Εναλλαγή μορφής παρουσίασης (στυλ) της κινητής γραμμής εργαλείων: Κάντε κλικ στο
εμφανιστεί η κινητή γραμμή εργαλείων οριζόντια ή κατακόρυφα.

για να

για να κλειδώσετε
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της κινητής γραμμής εργαλείων: Κάντε κλικ στο
την κινητή γραμμή εργαλείων στη θέση που βρίσκεται. Ξαναεπιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να την
ξεκλειδώσετε.
Προσκόλληση (“άραγμα”) της κινητής γραμμής εργαλείων σε άκρη της οθόνης: Μετακινήστε την κινητή
γραμμή εργαλείων σε οποιαδήποτε άκρη της οθόνης και θα γίνει αυτομάτως απόκρυψη της γραμμής
εργαλείων. Για να επανεμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, μετακινήστε τον δρομέα στην άκρη της οθόνης
στην οποία είναι συνδεδεμένη η γραμμή εργαλείων, η κάντε κλικ στο πλήκτρο
.
Προσαρμογή της κινητής γραμμής εργαλείων: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα στην κινητή γραμμή εργαλείων,
έτσι ώστε η κινητή γραμμή εργαλείων να περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Για λεπτομέρειες,
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος.

3.4 Εικονίδιο γραμμής εργασιών
Μετά την εκκίνηση του MLS IQBoard software, θα εμφανιστεί ένα μικρό
εικονίδιο γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάνοντας
κλικ στο εικονίδιο γραμμής εργασιών, εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
Κεντρικό Παράθυρο: Ελαχιστοποίηση/εμφάνιση της κύριας διεπαφής του
Λογισμικού MLS IQBoard.
Υποστηρικτικά Εργαλεία: Ελαχιστοποίηση της Κινητής Γραμμής Εργαλείων.
Λειτουργία επιλογής με δεξιό κλικ/Λειτουργία επιλογής με αριστερό κλικ:
Επιλογή λειτουργίας με “λειτουργία με δεξιό κλικ” ή “λειτουργία με αριστερό
κλικ” στο πλήκτρο του ποντικιού.
Παρατήρηση: Αφού επιλέξετε το “ Λειτουργία με δεξιό κλικ ” σε αυτό το μενού
επιλογών, η λειτουργία με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού θα διατηρηθεί. Σε
, στη γραμμή εργαλείων, τότε η
περίπτωση όμως που κάνετε κλικ στο εικονίδιο
λειτουργία με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού θα επιτελεστεί μόνο για μία φορά.

Απλό κλικ για το άνοιγμα αντικειμένου/διπλό κλικ για το άνοιγμα
αντικειμένου: Επιλέξτε “Απλό κλικ για το άνοιγμα αντικειμένου” ή “ διπλό κλικ για το άνοιγμα αντικειμένου ” για
εναλλαγή του τρόπου με τον οποίο ανοίγετε αντικείμενα. Στην περίπτωση χρήσης της επιλογής “απλό κλικ για το
άνοιγμα αντικειμένου”, με απλό κλικ σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, αρχείο ή εικονίδιο καταλόγου θα επιτελείται η

12

λειτουργία ανοίγματος, ακριβώς όπως όταν χρησιμοποιείτε το διπλό κλικ υπό κανονικές συνθήκες.

Ρυθμίσεις Συστήματος: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να εισέλθετε στο παράθυρο ρυθμίσεων συστήματος.
Ενημέρωση: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να ενημερώσετε το λογισμικό MLS IQBoard.
Πληροφορίες: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να δείτε την έκδοση του λογισμικού και τη μέθοδο επικοινωνίας μαζί
μας.

Έξοδος: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για έξοδο από το MLS IQBoard software.
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Κεφάλαιο 4 Εξερευνώντας το MLS IQBoard Maker
4.1 Εκκίνηση του MLS IQBoard Maker
Για να εκκινήσετε το MLS IQBoard Maker,
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο “MLS IQBoard Maker” στην επιφάνεια εργασίας,
Επιλέξτε “Start>Programs> IQBoard Maker>IQBoard Maker”.
Μετά την εκκίνηση του MLS IQBoard Maker, μπορείτε να δείτε το κεντρικό παράθυρο (main window) και το εικονίδιο
της γραμμής εργασιών (taskbar icon) του MLS IQBoard Maker.

4.2 Κεντρικό παράθυρο
Το κεντρικό παράθυρο του MLS IQBoard Maker αποτελείται από τα παρακάτω:
Γραμμή μενού: Παρέχει μενού για όλες τις λειτουργίες.

Γραμμή κοινών εργαλείων: Παρέχει τα συνήθη εργαλεία επεξεργασίας και χειρισμού σελίδας και αντικειμένων.

Γραμμή βοηθητικών εργαλείων: Παρέχει μερικά εργαλεία οθόνης και εργαλεία παρουσίασης

Γραμμή εργαλείων σχεδίασης: Παρέχει όλα τα εργαλεία σχεδίασης.

Πίνακας πόρων: Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στους πόρους του MLS IQBoard Maker και να τους διαχειρίζεστε.
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Επιφάνεια ασπροπίνακα: Σε αυτήν την επιφάνεια παρουσιάζεται η τρέχουσα σελίδα. Σας παρέχει τη δυνατότητα να
δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να χειρίζεστε αντικείμενα σε μια σελίδα.
Παρατήρηση
1. Μπορείτε να αποκρύψετε τον Πίνακα Πόρων, τη Γραμμή Κοινών Εργαλείων, τη Γραμμή Βοηθητικών Εργαλείων και τη Γραμμή
εργαλείων σχεδίασης, ακυρώνοντας την επιλογή τους μέσω του “View - Toolbars” (Προβολή – Γραμμές Εργαλείων).
2. Μπορείτε να μετακινήσετε μια γραμμή εργαλείων κάνοντας κλικ στις διπλές γραμμές που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της
γραμμής εργαλείων.
3. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο
, στον πίνακα πόρων, για να μετακινήσετε τις γραμμές εργαλείων στο κάτω περιθώριο
της οθόνης και να το ξαναεπιλέξετε για να μεταφέρετε τις γραμμές εργαλείων στο άνω περιθώριο της οθόνης.
4. Για να αποκρύψετε ή να προβάλλετε τα εικονίδια αυτών των γραμμών εργαλείων ή να τα αναδιατάξετε, επιλέξτε “System
Settings>Toolbars”.

Πίνακας εφέ κίνησης και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού: Παρέχει διάφορα εφέ σελίδων και αντικειμένων.

4.3 Εικονίδιο γραμμής εργαλείων
Μετά την εκκίνηση του MLS IQBoard Maker, θα εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά
γωνία της οθόνης. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο γραμμής εργασιών, εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

Κύριο παράθυρο: Ελαχιστοποίηση/εμφάνιση της κύριας διεπαφής του MLS IQBoard Maker
Ρύθμιση συστήματος: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να εισέλθετε στο παράθυρο ρυθμίσεων του συστήματος.

Ενημέρωση: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να ενημερώσετε το MLS IQBoard Maker.
Σχετικά: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να δείτε την έκδοση του λογισμικού και τη μέθοδο επικοινωνίας μαζί μας.
Έξοδος: Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για έξοδο από το MLS IQBoard Maker.
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Κεφάλαιο 5 Τρόποι λειτουργίας MLS IQBoard Maker
Το MLS IQBoard Maker λειτουργεί με 2 κύριους τρόπους: τη λειτουργία επεξεργασίας (Editing Mode) και τη
λειτουργία προεπισκόπησης (Preview Mode).

5.1 Λειτουργία επεξεργασίας
Στη λειτουργία επεξεργασίας, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία στο κεντρικό παράθυρο γα να
δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό.

5.2 Λειτουργία προεπισκόπησης
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προεπισκόπησης, κάντε κλικ στο πλήκτρο
. Στη λειτουργία
προεπισκόπησης, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει σε προεπισκόπηση τα πρόσθετα εφέ κίνησης αντικειμένων, τα εφέ
σελίδας, τις διαδραστικές ερωτήσεις και να απαντά στις ερωτήσεις.

Προεπισκόπηση εφέ αντικειμένου: Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει σε προεπισκόπηση το εφέ αντικειμένου στη
σελίδα.
Για να προβάλλετε σε προεπισκόπηση το εφέ του αντικειμένου, κάντε κλικ στη σελίδα (εκτός των πλήκτρων των
ερωτήσεων).
Παρατήρηση: Όταν ολοκληρωθεί η προεπισκόπηση των εφέ κίνησης αντικειμένου στην τρέχουσα σελίδα, προβάλλονται αυτόματα
τα εφέ κίνησης της επόμενης σελίδας. Όταν ολοκληρωθεί η προεπισκόπηση όλων των σελίδων, το σύστημα τερματίζει τη
λειτουργία προεπισκόπησης.

Προεπισκόπηση εφέ σελίδας: Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει σε προεπισκόπηση το εφέ σελίδας. Το σύστημα
αναπαράγει αυτόματα το εφέ σελίδας της τρέχουσας σελίδας σε λειτουργία προεπισκόπησης.
Προεπισκόπηση ερωτήσεων: Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει σε προεπισκόπηση τις ερωτήσεις που έχουν εισαχθεί
στο εκπαιδευτικό υλικό.
Για την προεπισκόπηση των ερωτήσεων:
1. Για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, πολλαπλών απαντήσεων, σωστής ή εσφαλμένης απάντησης, κάνετε
κλικ στην (στις) απάντηση(εις) που επιλέγετε και η επισημασμένη επιλογή προβάλλεται με μπλε χρώμα. Για τη
συμπλήρωση κενών, πληκτρολογείτε την απάντησή σας στο κενό.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή “OK”. Εν συνεχεία, το σύστημα υποδεικνύει κατά πόσον η απάντησή σας είναι σωστή ή
εσφαλμένη.
Παρατήρηση: Όταν απαντάτε στην ερώτηση, το σύστημα καταγράφει αυτόματα το χρόνο που απαιτήθηκε. Στο μεταξύ, μπορείτε να
επιλέξετε παύση ή έναρξη της χρονομέτρησης. Όταν λήξει ο χρόνος, δεν μπορείτε να απαντήσετε σε καμία ερώτηση.
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Κεφάλαιο 6 Τρόποι λειτουργίας MLS IQBoard Software
Το MLS IQBoard software λειτουργεί με 2 κύριους τρόπους: Τον τρόπο λειτουργίας Windows (Περιβάλλον Windows)
και τον τρόπο λειτουργίας Πίνακα (Περιβάλλον Πίνακα). Στον τρόπο λειτουργίας Windows, μπορείτε να επιτελείτε
τις κανονικές λειτουργίες του υπολογιστή, να σχολιάζετε επί της οθόνης με ψηφιακή μελάνη και να χρησιμοποιείτε
κάποια βασικά εργαλεία της κινητής γραμμής εργαλείων. Στον τρόπο λειτουργίας Πίνακα, στην οθόνη γίνεται
παρουσίαση σελίδων πίνακα, μπορείτε δε να χρησιμοποιήσετε όλες τις πανίσχυρες λειτουργίες του MLS IQBoard
Software και να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό ή παρουσιάσεις με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης ψηφιακών πόρων
MLS IQBoard.

6.1 Τρόπος λειτουργίας Windows
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Windows κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
της Κινητής
Γραμμής Εργαλείων ή ελαχιστοποιώντας το κεντρικό παράθυρο του MLS IQBoard Software.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες με τον τρόπο λειτουργίας Windows:
Σχολιασμός επί της οθόνης
Επιλέξτε οποιοδήποτε εργαλείο στην κινητή γραμμή εργαλείων για να εισέλθετε στη λειτουργία σχολιασμού. Γύρω από
την οθόνη εμφανίζεται ενα πλαίσιο σχολιασμού. Μπορείτε να κάνετε σχόλια επί της οθόνης με ψηφιακή μελάνη.
Διεξαγωγή λειτουργιών Windows
Όταν δεν βρίσκεστε στη λειτουργία σχολιασμού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά τον υπολογιστή σας, όπως τον
χρησιμοποιείτε συνήθως με το ποντίκι. Στη λειτουργία σχολιασμού, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε κανονικά τον
υπολογιστή, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο

της Κινητής Γραμμής Εργαλείων.

Διαγραφή σχολίων
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης, και όλα τα σχόλια που έχουν δημιουργηθεί με το
λογισμικό MLS IQBoard θα διαγραφούν.
Στιγμιότυπο οθόνης
Στον τρόπο λειτουργίας πίνακα με κλικ στο πλήκτρο
στην δεξιά κάτω γωνία της οθόνης, μπορείτε να
δημιουργήσετε στιγμιότυπο της τρέχουσας οθόνης σε σελίδα του πίνακα. Η επανεπεξεργασία όλων των σχολίων που
δημιουργούνται με το MLS IQBoard software είναι εφικτή.
Αποθήκευση σχολίου σε έγγραφο του Office
Σε περίπτωση που ανοίξατε ένα έγγραφο Word, Excel ή PowerPoint και κάνατε το σχόλιό σας απευθείας πάνω σε
στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης, για να αποθηκεύσετε το σχόλιό σας
αυτό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο
στο συγκεκριμένο έγγραφο του Office.
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Μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα αρχείου PPT: Με τη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών του Powή στο
της κινητής γραμμής εργαλείων για να μεταβείτε στην
erPoint, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο
προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
Παρατήρηση: Τα πλήκτρα
και
δεν προρυθμίστηκε ώστε να εμφανίζονται στην Κινητή γραμμή εργαλείων. Μπορείτε όμως
να τα προσθέσετε μέσω των επιλογών του μενού “Ρυθμίσεις Συστήματος – Γραμμές Εργαλείων”.

Έξοδος από τη λειτουργία σχολιασμού
Κάντε κλικ στο

, στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης για να κλείσετε το πλαίσιο σχολιασμού.

6.2 Τρόπος λειτουργίας πίνακα
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
της κινητής γραμμής εργαλείων για να μπείτε στη λειτουργία πίνακα. Στη λειτουργία
πίνακα βλέπετε το κεντρικό παράθυρο του λογισμικού MLS IQBoard.

Παρουσίαση επιφάνειας πίνακα σε προβολή πλήρους οθόνης
Κάντε κλικ στο πλήκτρο
της γραμμής συνήθων Εργαλείων ή του πίνακα πόρων, ή επιλέξτε “Προβολή – πλήρης
οθόνη” για την παρουσίαση της επιφάνειας πίνακα σε προβολή πλήρους οθόνης.

Με αυτή τη λειτουργία όλες οι γραμμές εργαλείων και ο Πίνακας Πόρων είναι κρυμμένα. Μπορείτε όμως να
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της κινητής γραμμής εργαλείων. Για έξοδο από την προβολή πλήρους οθόνης, κάντε
κλικ στο

που βρίσκεται στην αριστερή κάτω γωνία της οθόνης.

Παρουσίαση με τη λειτουργία επίδειξης σελίδας
Εάν το εκπαιδευτικό σας υλικό περιλαμβάνει εφέ κίνησης ή διαδραστικές ερωτήσεις, καλό θα ήταν να παρουσιάσετε
το εκπαιδευτικό υλικό σας με τη λειτουργία επίδειξης σελίδας.
Παρατήρηση: Για να δώσετε κίνηση σε αντικείμενα ή σελίδες, ή για να εισάγετε διαδραστικές ερωτήσεις, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το MLS IQBoard Maker V4.8.
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Κεφάλαιο 7 Εργασία με αρχεία MLS IQBoard
7.1 Δημιουργία νέου αρχείου
Όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα MLS IQBoard software, ανοίγει αυτομάτως ένα νέο αρχείο. Μπορείτε, βέβαια να
δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ανά πάσα στιγμή.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “ Αρχείο> Δημιουργία ” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.

Επιλέξτε

στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε “

> Δημιουργία” στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Παρατήρηση: Κατά τη δημιουργία ενός νέου αρχείου, εφόσον δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη το τρέχον αρχείο, το σύστημα θα σας
ζητήσει να το αποθηκεύσετε. Επιλέξτε “Ναι” για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο, “Όχι” για να απορρίψετε τις αλλαγές που έχετε
κάνει, ή “Ακύρωση” για να εγκαταλείψετε την επιλογή σας, κλείνοντας το τρέχον αρχείο.

7.2 Άνοιγμα Αρχείου
Με το MLS IQBoard software μπορείτε να ανοίξετε αρχεία .cdf, .doc, .ppt, και .xls. Για να ανοίξετε ένα αρχείο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Άνοιγμα… ” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.

Επιλέξτε

στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε “

> Άνοιγμα…” στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”

1. Πλοηγηθείτε προς το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και επιλέξτε το.
2. Κάντε κλικ στο “Άνοιγμα”.
Παρατήρηση: Κατά το άνοιγμα ενός νέου αρχείου, εφόσον δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη το τρέχον αρχείο, το σύστημα θα σας
ζητήσει να το αποθηκεύσετε. Επιλέξτε “Ναι” για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο, “Όχι” για να απορρίψετε τις αλλαγές που έχετε
κάνει, ή “Ακύρωση” για να εγκαταλείψετε την επιλογή σας, κλείνοντας το τρέχον αρχείο.

7.3 Αποθήκευση αρχείου
Το MLS IQBoard software μπορεί να αποθηκεύσει το αρχείο σας σε μορφή .cdf. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε
το αρχείο σας σε άλλες μορφές, όπως σε μορφή κειμένου (.doc, .ppt, .xls), μορφή ιστοσελίδας (.html), και μορφή
γραφικού (.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,). Με το MLS IQBoard software μπορεί να γίνει επανεπεξεργασία των
αντικειμένων και των σελίδων που υπάρχουν σε ένα αρχείο .cdf.
Για να αποθηκεύσετε ένα νέο αρχείο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Αποθήκευση…/Αποθήκευση ως…” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.

Επιλέξτε
Επιλέξτε “

στην κινητή γραμμή εργαλείων.
> Αποθήκευση…/Αποθήκευση ως…” στην κινητή γραμμή εργαλείων.
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Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση ως”

2. Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού και τον τύπο αρχείου, εισάγετε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε “Αποθήκευση”.
Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε όνομα, το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο να ονοματοδοτεί το αρχείο με βάση την
τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Για να αποθηκεύσετε ένα υπάρχον αρχείο:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Αποθήκευση…” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε
Επιλέξτε το
Επιλέξτε “

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
> Αποθήκευση” στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με νέο όνομα ή σε νέα θέση:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω
Επιλέξτε “Αρχείο> Αποθήκευση ως…” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.

Επιλέξτε το

στην κινητή γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε “
> Αποθήκευση ως…” στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση ως”
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2. Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού και τον τύπο αρχείου, εισάγετε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε “Αποθήκευση”.
Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε όνομα, το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο να ονοματοδοτεί το αρχείο με βάση την
τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Παρατήρηση: Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας σε μορφή γραφικού (.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,), θα
αποθηκευτεί μόνο η τρέχουσα σελίδα.

7.4 Αποθήκευση αρχείου ως προτύπου (Template)
Εάν η διάταξη του τρέχοντος αρχείου πρόκειται να χρησιμοποιείται συχνά στο μέλλον, μπορείτε να το αποθηκεύσετε
ως πρότυπο, το οποίο θα μπορείτε να βρίσκετε μέσω της ετικέτας “Πρότυπο”.
Για να σώσετε το αρχείο σας ως πρότυπο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Αποθήκευση ως πρότυπο” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε “
> αποθήκευση/αποθήκευση ως πρότυπο…” στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση ως”
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2. Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο ως πρότυπο. Εξ ορισμού, το πρότυπο θα
αποθηκευτεί στον φάκελο “Πρότυπα χρήστη” και θα ονομαστεί με βάση την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

7.5 Κρυπτογράφηση αρχείου
Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο .cdf για να το προστατέψετε από ανεπιθύμητη αντιγραφή και χρήση. Το
κρυπτογραφημένο αρχείο δεν μπορεί να ανοιχτεί χωρίς το σωστό συνθηματικό (password).
Για να κρυπτογραφήσετε το τρέχον αρχείο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Κρυπτογράφηση ” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε “
> Κρυπτογράφηση” στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

2. Εισάγετε και επιβεβαιώνετε το συνθηματικό. Στη συνέχεια επιλέξτε “OK”.
3. Αποθηκεύστε το τρέχον αρχείο σε μορφή .cdf.
Παρατήρηση:
1. Το συνθηματικό μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε χαρακτήρα (λαμβάνοντας υπόψη το ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων)
και επιτρέπεται να έχει το πολύ 8 χαρακτήρες. Φροντίστε να μην ξεχάσετε το συνθηματικό σας διότι δεν παρέχουμε υπηρεσίες
αποκρυπτογράφησης.
2. Κατά την εισαγωγή του συνθηματικού και την επιβεβαίωσή του, τα στοιχεία που εισάγετε και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να
είναι όμοια.

Για να τροποποιήσετε το συνθηματικό, ανοίξτε το κρυπτογραφημένο αρχείο .cdf και επαναλάβετε τα παραπάνω
βήματα.

7.6 Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης αποθήκευσης
Η λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες των δεδομένων σας σε περίπτωση
απροσδόκητων προβλημάτων. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης,
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Αυτόματη αποθήκευση…” στη Γραμμή μενού.
Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:
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2. Από αυτό το παράθυρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.
Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε το χρονικό διάστημα (κάθε πότε) εντός του οποίου θα γίνεται η αυτόματη
αποθήκευση και τον φάκελο προορισμού.

7.7 Εκτύπωση αρχείου
Όπως τα περισσότερα λογισμικά επεξεργασίας, έτσι και το δικό μας, διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης.
Για να εκτυπώσετε το τρέχον αρχείο, επιλέξτε “Αρχείο > Εκτύπωση…” στη Γραμμή μενού. Για να δείτε
προεπισκόπηση των σελίδων πριν να εκτυπώσετε, επιλέξτε “Αρχείο > Προεπισκόπηση εκτύπωσης…” στη Γραμμή
μενού.
Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, επιλέξτε “ Αρχείο > Ρυθμίσεις εκτύπωσης…”.
Παρατήρηση:
1. Εάν η σελίδα υπερβαίνει τα όρια μιας σελίδας Α4, τότε το σύστημα αυτομάτως θα διαιρέσει τη σελίδα σε πολλαπλές σελίδες
μεγέθους Α4 και θα τις εκτυπώσει.
2. Εάν δεν έχει προστεθεί εκτυπωτής στον υπολογιστή σας, τότε το σύστημα κατά την εκτύπωση της σελίδας θα εμφανίσει το
ακόλουθο μήνυμα σφάλματος.

7.8 Αποστολή Αρχείου
Για να στείλετε το τρέχον αρχείο ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο > Αποστολή ” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε “
> Αποστολή ” στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Παρατήρηση: Πριν να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ρυθμίσετε το Microsoft Outlook.
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Κεφάλαιο 8 Εργασία με σελίδες
8.1 Εισαγωγή σελίδας
Για να εισάγετε μια λευκή σελίδα. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε “Εισαγωγή > Λευκή Σελίδα” στη Γραμμή
μενού.
Επιλέξτε το

στη Γραμμή Κοινών Εργαλείων.

Μια κενή σελίδα εμφανίζεται μετά την τρέχουσα σελίδα.

8.2 Διαγραφή μιας Σελίδας
Για να διαγράψετε μια σελίδα:
1. Επιλέξτε από την ετικέτα “Σελίδες” τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία > Διαγραφή σελίδας” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Επιλέξτε το
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαγραφή
σελίδας”.
Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαγραφή σελίδας”.

8.3 Αντιγραφή και αποκοπή σελίδας
Για να αντιγράψετε μια σελίδα:
1. Επιλέξτε από την ετικέτα “Σελίδες” τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Aντιγραφή
σελίδας”.
Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Aντιγραφή σελίδας”.
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Για να αποκόψετε μια σελίδα:
1. Επιλέξτε από την ετικέτα “Σελίδες” τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να αποκόψετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη
συνέχεια επιλέξτε “Αποκοπή σελίδας”. Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε
“Αποκοπή σελίδας”.

Για επικόλληση της αντιγραμμένης ή αποκομμένης σελίδας:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης μενού στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Επικόλληση
σελίδας”.
Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Επικόλληση σελίδας”.

Η σελίδα αντιγραφής ή αποκοπής εμφανίζεται πριν από την τρέχουσα σελίδα.
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8.4 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου μιας σελίδας
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε ακριβές αντίγραφο μιας υπάρχουσας σελίδας.
Για να δημιουργήσετε ακριβές αντίγραφο μιας σελίδας:
1. Επιλέξτε από την ετικέτα “Σελίδες” τη μικρογραφία της σελίδας της οποίας θέλετε να δημιουργήσετε ακριβές
αντίγραφο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Ακριβές
αντίγραφο σελίδας”.
Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Ακριβές αντίγραφο σελίδας”.

Το ακριβές αντίγραφο σελίδας εμφανίζεται μετά την τρέχουσα σελίδα.

8.5 Εκκαθάριση περιεχομένου σελίδας
Για να καθαρίσετε όλο το περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία > Καθαρισμός σελίδας” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Καθαρισμός
σελίδας”.

Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Καθαρισμός σελίδας”.
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8.6 Εισαγωγή αριθμού σελίδας
Για να εισάγετε αριθμό σελίδας:
1. Επιλέξτε “Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας” στη Γραμμή μενού. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.
2. Σε αυτό τα παράθυρο μπορείτε να καθορίσετε τη θέση του αριθμού σελίδας και τον αρχικό αριθμό σελίδας.

8.7 Απεικόνιση σελίδας
Στην επιφάνεια του Πίνακα μπορείτε να παρουσιάσετε οποιαδήποτε σελίδα.
Για να παρουσιάσετε ή να απεικονίσετε στην οθόνη μια σελίδα:
Επιλέξτε από την ετικέτα “Σελίδες” τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να παρουσιάσετε.
Για να παρουσιάσετε την πρώτη σελίδα:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Πρώτη σελίδα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε
στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Πρώτη σελίδα”.
Για να παρουσιάσετε την τελευταία σελίδα:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Τελευταία σελίδα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε
στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Τελευταία σελίδα”.
Για να παρουσιάσετε την προηγούμενη σελίδα:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Προηγούμενη σελίδα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε
στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Προηγούμενη σελίδα”.
Κάντε κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Για να παρουσιάσετε την επόμενη σελίδα:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Επόμενη σελίδα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το
στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Επόμενη σελίδα”.

8.8 Μετακίνηση μιας σελίδας
Μια σελίδα του πίνακα μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα. Μπορείτε να μετακινήσετε μια σελίδα για να έχετε
περισσότερο χώρο ή για να παρουσιάσετε οποιοδήποτε μέρος της σελίδας στην οθόνη.
Για να μετακινήσετε μια σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Μετακίνηση σελίδας” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε
2. Αφού ο δρομέας του ποντικιού πάρει τη μορφή χεριού, μπορείτε να κάνετε κλικ επί της σελίδας για να τη
μετακινήσετε.
Για επαναφέρετε μια σελίδα στην αρχική της θέση:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή > Επαναφορά σελίδας” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
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8.9 Μεγέθυνση μιας σελίδας
Οι σελίδες του ασπροπίνακα είναι προρυθμισμένες να παρουσιάζονται στις πραγματικές διαστάσεις τους. Μπορείτε
όμως να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μεγέθυνσης για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της σελίδας του
ασπροπίνακα.
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση της σελίδας:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε “Προβολή > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το
ή
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
2. Αφού ο δρομέας του ποντικιού πάρει τη μορφή μεγεθυντικού φακού, κάντε κλικ επί της σελίδας για να τη
μεγεθύνετε ή να τη σμικρύνετε.
Για να μεγεθύνετε τη σελίδα σε προκαθορισμένο ποσοστό:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Προβολή> Μεγέθυνση” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε

στη γραμμή κοινών εργαλείων.

Θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογών.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Καθορίστε ποσοστό μεγέθυνσης μεταξύ 50% και 200%
Επιλέξτε “Προσαρμογή”, έτσι ώστε ολόκληρη η σελίδα να χωρά στην οθόνη σας.

8.10 Καθορισμός φόντου σελίδας
Καθορίστε ένα χρώμα, μια διαβάθμιση δύο χρωμάτων, ένα μοτίβο ή ένα γραφικό (εικόνα) ως φόντο σελίδας.
Για να καθορίσετε το φόντο σε μια σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Eισαγωγή> φόντο σελίδας” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε
στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Θα εμφανιστεί η παρακάτω γραμμή εργαλείων:

2. Επιλέξτε χρώμα, διαβάθμιση χρωμάτων, μοτίβο, ή γραφικό (εικόνα) σε αυτή τη γραμμή εργαλείων.
Παρατήρηση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του χρώματος, της διαβάθμισης χρωμάτων, του μοτίβου ή του γραφικού
(εικόνας). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση συμβουλευτείτε την παράγραφο “Γέμισμα”.

Για να ακυρώσετε το φόντο σε μια σελίδα:
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
στην παραπάνω γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σελίδα.
Κάντε κλικ στο
Επιλέξτε “Εισαγωγή> Ακύρωση φόντου” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Ακύρωση
φόντου”.
Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Ακύρωση φόντου”.
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8.11 Αποθήκευση μιας σελίδας
Το MLS IQBoard software μπορεί να αποθηκεύσει κάθε μία ξεχωριστή σελίδα του ασπροπίνακα σε μορφή .cdf.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις σελίδες του ασπροπίνακα και σε άλλες μορφές, όπως σε: μορφή κειμένου
(.doc, .ppt, .xls), μορφή ιστοσελίδας (.html) και μορφή γραφικού (.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,). Με το MLS
IQBoard software μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω τα αντικείμενα των αρχείων .cdf.
Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα:
1. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να αποθηκεύσετε στην ετικέτα “Σελίδες”.
2. Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού της μικρογραφίας και στη συνέχεια επιλέξτε “Αποθήκευση”.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση”.

3. Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού και τον τύπο αρχείου, εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε “Αποθήκευση”.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, η ονοματοδοσία του αρχείου θα γίνει εξ ορισμού σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία
και ώρα.

29

8.12 Αποθήκευση μιας σελίδας ως προτύπου
Εάν η διάταξη της τρέχουσας σελίδας του πίνακα πρόκειται να χρησιμοποιείται συχνά στο μέλλον, μπορείτε επίσης να
την αποθηκεύσετε ως πρότυπο, το οποίο θα μπορείτε να βρίσκετε μέσω της ετικέτας “Πρότυπο”.
Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα ως πρότυπο:
1. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να αποθηκεύσετε στην ετικέτα “Σελίδες”.
2. Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού της μικρογραφίας και στη συνέχεια επιλέξτε “Αποθήκευση ως
πρότυπο…”.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση ως”

3. Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα ως πρότυπο. Το πρότυπο είναι προρυθμισμένο
να αποθηκευτεί στον φάκελο “Πρότυπα χρήστη” και η ονοματοδοσία του θα γίνει σύμφωνα με την τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα.

8.13 Εκτύπωση μιας σελίδας
Για να εκτυπώσετε μια σελίδα:
1. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε στην ετικέτα “Σελίδες”.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Αρχείο> Εκτύπωση τρέχουσας σελίδας” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο βέλος εμφάνισης μενού στη μικρογραφία της σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Εκτύπωση σελίδας”.

Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της σελίδας, και στη συνέχεια επιλέξτε “Εκτύπωση σελίδας”.
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8.14 Μετάβαση σε επόμενη/προηγούμενη σελίδα
Για να μεταβείτε σε επόμενη προηγούμενη σελίδα.
Κάντε ένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε “Προβολή > προηγούμενη/επόμενη σελίδα” στη Γραμμή μενού.
Κάνετε κλικ επάνω στη σελίδα που θέλετε να προβάλλετε.

Κεφάλαιο 9 Δημιουργία Αντικειμένων
Το MLS IQBoard software παρέχει πολλά εργαλεία για τη δημιουργία διαφόρων αντικειμένων.
Όταν είστε στον τρόπο λειτουργίας Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της κινητής γραμμής
Εργαλείων.
Όταν βρίσκεστε στο κεντρικό παράθυρο του MLS IQBoard software, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή μενού,
τη γραμμή εργαλείων σχεδίασης και την κινητή γραμμή εργαλείων.
Όταν είστε στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης της κινητής
γραμμής εργαλείων.
Παρατήρηση: Κατά τη δημιουργία αντικειμένων, εάν το χρώμα γραμμής είναι το ίδιο με το χρώμα του φόντου, η γραμμή θα
παρουσιάζεται με ανεστραμμένο χρώμα.

9.1 Εργαλεία σχεδίασης
Τα εργαλεία σχεδίασης είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Χρησιμοποιήστε τα για να σχολιάζετε,
να γράφετε και να σχεδιάζετε επί της διαδραστικής οθόνης. Το MLS IQBoard software παρέχει αρκετά εργαλεία
σχεδίασης. Κάθε εργαλείο έχει μοναδικό χαρακτήρα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία σχεδίασης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Εργαλεία σχεδίασης” στη Γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης.
Επιλέξτε εργαλείο σχεδίασης στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Επιλέξτε εργαλείο σχεδίασης στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Προσαρμόστε τις ιδιότητές του, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την
τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης.
3. Δημιουργήστε αντικείμενα σχεδίασης γράφοντας ή σχεδιάζοντας επί της διαδραστικής οθόνης.

Τα εργαλεία σχεδίασης περιλαμβάνουν:
Μολύβι
Το μολύβι έχει το χαρακτηριστικό της κομψής και στρωτής γραφής και είναι κατάλληλο για καλλιγραφία σε επιστολές,
σύμβολα, καθώς και κοινούς χαρακτήρες γραφής.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα, το πάχος, την διαφάνεια και το εφέ βέλους του εργαλείου μολυβιού. Για
λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης.

Πινέλο
Το πινέλο είναι ένα εφέ γραφής που βασίζεται στα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής καλλιγραφίας. Καταδεικνύει με
εξαιρετικό τρόπο την τέχνη της καλλιγραφίας.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα και το πάχος του εργαλείου του πινέλου. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το
κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης.

Στυλό
Το στυλό διαθέτει τα χαρακτηριστικά της γραφής με στυλό, τα οποία καταδεικνύουν με εξαιρετικό τρόπο την τέχνη της
γραφής και είναι κατάλληλο για επιγραφή, υπογραφή και άλλες περιπτώσεις.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα, το πάχος και την διαφάνεια του στυλό. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το
κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης.

Μαρκαδόρος
Ο μαρκαδόρος είναι ένα εφέ γραφής που βασίζεται στα χαρακτηριστικά της αραβικής.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα, το πάχος και την διαφάνεια του μαρκαδόρου. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε
το κεφάλαιο σχετικά με την τροποποίηση των εργαλείων ελεύθερης σχεδίασης.

Πινέλο 2 ή περισσότερων χρωμάτων
Το πινέλο 2 ή περισσότερων χρωμάτων είναι ένα εφέ γραφής που χρησιμοποιεί αρκετά πινέλα από κοινού, σε
διαφορετικά χρώματα. Συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση, όπως σε τίτλους
και πλαίσια, κ.τ.λ.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα, το πάχος και την διαφάνεια του πινέλου. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το
κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης.
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Τροποποίηση των εργαλείων σχεδίασης
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των εργαλείων σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Χρώμα
Το λογισμικό MLS IQBoard software διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για
να αλλάξετε το χρώμα του εργαλείου ελεύθερης σχεδίασης.
Για να χρησιμοποιήσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή χρώματος.
2. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από τη λίστα χρωμάτων. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του τρέχοντος
πλήκτρου.

Παρατήρηση: Η ρύθμιση χρώματος του πινέλου 2 ή περισσότερων χρωμάτων διαφέρει από αυτήν των άλλων εργαλείων
ελεύθερης σχεδίασης. Υπάρχουν συνολικά 6 εικονίδια χρωμάτων. Επιλέγοντας ένα χρώμα για κάθε εικονίδιο χρώματος, θα έχετε
ένα συνδυασμένο εφέ γραφής 6 χρωμάτων. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 6 χρώματα, αλλά για παράδειγμα, μόνο 3, τότε στα
τελευταία 3 εικονίδια χρώματος επιλέξτε το λευκό.

Πάχος
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε το πάχος του εργαλείου ελεύθερης σχεδίασης.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του
τμήματος που αφορά την επιλογή πάχους.
2. Επιλέξτε το πάχος που θέλετε από τη σχετική λίστα. Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του τρέχοντος
πλήκτρου πάχους.
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Διαφάνεια
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε τη διαφάνεια του εργαλείου ελεύθερης σχεδίασης.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας.
2. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε από τη λίστα διαφάνειας. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει την διαφάνεια του
τρέχοντος πλήκτρου.

Παρατήρηση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του εργαλείου του Πινέλου.

Εφέ βέλους
Το MLS IQBoard software παρέχει μερικά εφέ βέλους για το εργαλείο μολυβιού. Για να εφαρμόσετε ένα εφέ βέλους
1. Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που αφορά την επιλογή βέλους.
2. Επιλέξτε το εφέ βέλους που θέλετε από τη λίστα των εφέ βέλους.

Γέμισμα
Μπορείτε να γεμίσετε ένα κλειστό αντικείμενο ελεύθερης σχεδίασης με χρώμα, διαβάθμιση χρωμάτων, μοτίβο ή
γραφικό. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με το Γέμισμα.

Αναγνώριση Σχήματος
Το εργαλείο του μολυβιού διαθέτει επίσης λειτουργία αναγνώρισης σχήματος. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την
λειτουργία, η γραμμή που σχεδιάζεται με το Μολύβι θα μετατρέπεται αυτομάτως σε συνεχή γραμμή, τόξο, κύκλο,
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τρίγωνο, πολύγωνο, ενώ οι διπλανές συνεχείς γραμμές αυτομάτως θα συνδυάζονται σε
πολύγωνα.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κάντε κλικ στο εικονίδιο
στη γραμμή ιδιοτήτων.
Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε γωνιακό σημείο και να το σύρετε, για να αλλάξετε το σχήμα.

9.2 Γραμμή
Το MLS IQBoard software παρέχει διάφορους τύπους ευθείας γραμμής. Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή επί της
οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Γραμμή” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή κοινών εργαλείων.

Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
1. Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες γραμμές και προσαρμόστε τις ιδιότητές της, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες,
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση Γραμμής.
2. Δημιουργήστε μια ευθεία γραμμή πιέζοντας στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η γραμμή και σύροντας στο σημείο
όπου θέλετε να τελειώνει.

Τροποποίηση γραμμής
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του εργαλείου Γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
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Χρώμα
Το MLS IQBoard software διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να αλλάξετε
το χρώμα της γραμμής.
Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από τη λίστα χρωμάτων. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του τρέχοντος
πλήκτρου.

Πάχος
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε το πάχος της γραμμής.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε το πάχος που θέλετε από τη λίστα των παχών. Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του τρέχοντος
πλήκτρου.

Διαφάνεια
Το λογισμικό MLS IQBoard παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε την διαφάνεια της γραμμής.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε από τη λίστα διαφάνειας. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει την διαφάνεια του
τρέχοντος πλήκτρου.
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Στυλ
Το MLS IQBoard software παρέχει μερικά στυλ γραμμής για το εργαλείο γραμμής.
Για να εφαρμόσετε ένα στυλ γραμμής:
1. Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που αφορά την επιλογή στυλ γραμμής.
2. Επιλέξτε από τη λίστα το στυλ γραμμής που επιθυμείτε.

Για να τροποποιήσετε τα δικά σας στυλ γραμμής:
1. Κάντε κλικ στο
, στο κάτω μέρος της λίστας των στυλ γραμμής,
2. Προσαρμόστε στο δικό σας στυλ γραμμής επιλέγοντας αρχή βέλους, τέλος βέλους και μοτίβο γραμμής.

Προβολή μήκους
Όταν προσθέτετε μια γραμμή στη σελίδα του πίνακά σας, μπορείτε να απεικονίσετε το μήκος της γραμμής.
Για να απεικονίσετε το μήκος γραμμής:
1. Κάντε κλικ στο
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Προβολή μήκους”. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη μονάδα (μέτρησης) και τα δεκαδικά ψηφία μήκους.
Για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του μήκους:
1. Επιλέξτε
στη γραμμή ιδιοτήτων.
1. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις μήκους”.
2. Καθορίστε τη μονάδα (μέτρησης) και τα δεκαδικά ψηφία του μήκους
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9.3 Σχήματα
Το MLS IQBoard software παρέχει διάφορα είδη δισδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) σχημάτων. Για να
προσθέσετε ένα σχήμα στην οθόνη:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > 2D σχήματα” ή “Σχεδίαση > 3D Σχήματα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή κοινών εργαλείων.

Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε ένα δισδιάστατο (2D) ή τρισδιάστατο (3D) σχήμα, και προσαρμόστε τις ιδιότητές του, εάν χρειαστεί. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την Τροποποίηση σχημάτων.
3. Δημιουργήστε ένα σχήμα πατώντας στο σημείο όπου θέλετε να το τοποθετήσετε στην οθόνη και σύροντας μέχρις
ότου το σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.
Παρατήρηση: Μπορείτε να δημιουργήσετε τέλειους κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα και άλλα σχήματα, πατώντας και
κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT του πληκτρολογίου σας, καθώς σχεδιάζετε το σχήμα.

Τροποποίηση σχημάτων
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του εργαλείου Σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Χρώμα
Το MLS IQBoard software διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να αλλάξετε
το χρώμα πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από τη λίστα χρωμάτων. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του τρέχοντος
πλήκτρου.

Πάχος
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε το πάχος πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή πάχους, στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε το πάχος που θέλετε από τη λίστα με τα διάφορα πάχη. Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του
τρέχοντος πλήκτρου.
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Διαφάνεια
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε την διαφάνεια της πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας, στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα τη διαφάνεια που επιθυμείτε. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει τη διαφάνεια του τρέχοντος
πλήκτρου.

Στυλ
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα σχήματος στη γραμμή ιδιοτήτων του εργαλείου Σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλα σχήματα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Σχήματα” στη Γραμμή μενού. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο σχήματος ή κάντε κλικ
στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που αφορά την επιλογή σχήματος στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα το σχήμα που επιθυμείτε. Το νέο σχήμα θα αντικαταστήσει το σχήμα του τρέχοντος πλήκτρου.
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9.4 Εφέ Συμπαγούς/περιγεγραμμένου σχήματος
Το MLS IQBoard σας επιτρέπει να προσαρμόσετε στα σχήματα το εφέ συμπαγούς/περιγεγραμμένου. Για να σχεδιάσετε
ένα συμπαγές σχήμα:
1. Κάντε κλικ στο
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Solid Effect” (εφέ συμπαγούς σχήματος).
Σε διαφορετική περίπτωση, τα σχήμα θα σχεδιαστεί με περίγραμμα.

Κανονικό Σχήμα
Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, το σχήμα που δημιουργείτε θα είναι κανονικό.
Για να δημιουργήσετε ένα κανονικό σχήμα:
1. Κάντε κλικ στο
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Regular Shape” (κανονικό σχήμα).
Προβολή μήκους (Show Length)
Όταν προσθέτετε ένα σχήμα στη σελίδα του ασπροπίνακά σας, μπορείτε να απεικονίσετε το μήκος κάθε πλευράς.
Για την απεικόνιση του μήκους κάθε πλευράς:
1. Επιλέξτε
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Show Length” (προβολή μήκους).
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη μονάδα (μέτρησης) (Unit) και τα δεκαδικά ψηφία (Decimal Digits) του μήκους
Για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του μήκους:
1. Επιλέξτε το
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Length Settings” (ρυθμίσεις μήκους).
3. Καθορίστε τη μονάδα (μέτρησης) (Unit) και τα δεκαδικά ψηφία (Decimal Digits) του μήκους

Προβολή Περιγεγραμμένου κύκλου (Circum Circle) και εγγεγραμμένου κύκλου (Inner Circle)
Μπορείτε να προβάλλετε τον περιγεγραμμένο κύκλο (Circum Circle) ή εγγεγραμμένο κύκλο (Inner Circle) σε
οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο ισοσκελές τρίγωνο, ή κανονικό σχήμα
Για να προβάλλετε έναν περιγεγραμμένο κύκλο (Circum Circle) ή εγγεγραμμένο κύκλο (Inner Circle)
1. Επιλέξτε το
στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε “Show Circum Circle” (προβολή περιγεγραμμένου κύκλου) ή “Show Inner Circle” (προβολή
εγγεγραμμένου κύκλου).

Γέμισμα
Μπορείτε να γεμίσετε ένα σχήμα με χρώμα, διαβάθμιση χρωμάτων, μοτίβο ή γραφικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με το γέμισμα.

9.5 Σημείο προς σημείο
Το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πολύγωνο ή μια πολυγωνική γραμμή. Για να δημιουργήσετε
ένα πολύγωνο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Σημείο προς Σημείο” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε το
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Προσαρμόστε τις ιδιότητές του, εάν χρειασθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο
σχετικά με την τροποποίηση σημείου προς σημείο.
3. Επιλέξτε ένα σημείο επί της οθόνης ως αρχικό σημείο της πρώτης γραμμής, και ένα δεύτερο σημείο ως τελικό
σημείο της πρώτης γραμμής (το οποίο είναι επίσης το αρχικό σημείο της δεύτερης γραμμής). Κατόπιν, επιλέξτε το
τελικό σημείο της δεύτερης γραμμής, και ούτω καθεξής, ώσπου να δημιουργήσετε το σχήμα που θέλετε.
4. Ενώστε το τελευταίο σημείο με το πρώτο σημείο.
5. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε γωνιακό σημείο και να το σύρετε (click and drag), για να τροποποιήσετε
το πολύγωνο.

Τροποποίηση του εργαλείου “Σημείο προς Σημείο”
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του εργαλείου “Σημείο προς Σημείο”, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
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Χρώμα
Το MLS IQBoard software διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να αλλάξετε
το χρώμα της πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων.
2 Επιλέξτε από τη λίστα χρωμάτων το χρώμα που επιθυμείτε. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του τρέχοντος
πλήκτρου.

Πάχος
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε το πάχος πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα το πάχος που επιθυμείτε. Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του τρέχοντος πλήκτρου.

Διαφάνεια
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε την διαφάνεια της πλευράς του σχήματος.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων.
2 Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε από τη λίστα διαφάνειας. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει τη διαφάνεια του
τρέχοντος πλήκτρου.
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9.6 Συναρτήσεις
Το MLS IQBoard παρέχει διάφορα είδη γραφημάτων συναρτήσεων. Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα συνάρτησης
επί της οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Συνάρτηση” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα γραφήματα συναρτήσεων, και προσαρμόστε τις ιδιότητές του, εάν χρειασθεί. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την τροποποίηση συναρτήσεων.
3. Δημιουργήστε ένα γράφημα συνάρτησης κάνοντας κλικ στο σημείο της οθόνης στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το
γράφημα της συνάρτησης.

Στην σελίδα του πίνακα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην περιοχή της καμπύλης συνάρτησης (μια ορθογώνια περιοχή
που περιβάλλει την καμπύλη συνάρτησης) για να επιλέξετε μόνο την καμπύλη της συνάρτησης. Μπορείτε επίσης να
κάνετε κλικ στην περιοχή του συστήματος συντεταγμένων (έξω από την περιοχή της καμπύλης συνάρτησης) για να
επιλέξετε ολόκληρο το γράφημα συνάρτησης.
Τροποποίηση του εργαλείου συνάρτησης
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του εργαλείου συνάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
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Χρώμα
Το MLS IQBoard software διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να αλλάξετε
το χρώμα της καμπύλης της συνάρτησης. Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή χρώματος, στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα χρωμάτων το χρώμα που επιθυμείτε. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του
τρέχοντος πλήκτρου.

Πάχος
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε το πάχος καμπύλης συνάρτησης.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή πάχους, στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα το πάχος που επιθυμείτε Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του τρέχοντος πλήκτρου
πάχους.

Διαφάνεια
Το MLS IQBoard software παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από
αυτά για να αλλάξετε τη διαφάνεια της καμπύλης συνάρτησης.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας, στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα τη διαφάνεια που επιθυμείτε. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει την διαφάνεια του
τρέχοντος πλήκτρου.
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Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
Το MLS IQBoard παρέχει διάφορες γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Για να επιλέξετε μια γραφική παράσταση
συνάρτησης:
1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο των ρυθμίσεων του τμήματος που αφορά τις συναρτήσεις
2. Επιλέξτε από τη λίστα τη συνάρτηση που επιθυμείτε.

Για να προσαρμόσετε τη γραφική παράσταση συνάρτησης στις δικές σας ανάγκες:
1. Επιλέξτε “Καθορισμός συνάρτησης” στο κάτω τμήμα της λίστας συναρτήσεων
2. Προσδιορίστε τη συνάρτηση και το πεδίο ορισμού της.
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9.7 Κυκλικό διάγραμμα (διάγραμμα πίτας ή Pie Chart)
Για να απεικονίσετε σχετικά μεγέθη ή συχνότητες ή ποσοστά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κυκλικό διάγραμμα.
Για να δημιουργήσετε ένα κυκλικό διάγραμμα επί της οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Κυκλικό διάγραμμα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή κοινών εργαλείων.

Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Κάντε κλικ στο σημείο της οθόνης στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το κυκλικό διάγραμμα. Θα εμφανιστεί το
παράθυρο ρυθμίσεων κυκλικού διαγράμματος.

3. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων μπορείτε να καθορίσετε το όνομα, την τιμή και τη διαφάνεια κάθε τμήματος του
κυκλικού διαγράμματος. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τίτλο, τρισδιάστατο εφέ, χρώμα φόντου, διαφάνεια και
στυλ του κυκλικού διαγράμματος.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο “Ok” του παραθύρου ρυθμίσεων. Το αντίστοιχο κυκλικό διάγραμμα θα εμφανιστεί στη
σελίδα του πίνακα.

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος κάθε τμήματος και να αφαιρέσετε ένα ή περισσότερα τμήματα από το κυκλικό
διάγραμμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία “γεμίσματος“ για να αλλάξετε το χρώμα κάθε τμήματος.
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9.8 Ραβδόγραμμα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα ράβδων για να συγκρίνετε δύο ή περισσότερες τιμές.
Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ράβδων επί της οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Ραβδόγραμμα” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Κάντε κλικ στο σημείο της οθόνης στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το διάγραμμα ράβδων. Θα εμφανιστεί το
παράθυρο ρυθμίσεων διαγράμματος ράβδων.
3. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων μπορείτε να καθορίσετε το όνομα, την τιμή και διαφάνεια κάθε ράβδου. Μπορείτε
επίσης να καθορίσετε τον τίτλο, άξονα κατηγορίας (Χ), άξονα τιμής (Υ), χρώμα φόντου, τρισδιάστατο εφέ, διαφάνεια και
στυλ του διαγράμματος ράβδων.
3. Κάντε κλικ στο “οκ” του παραθύρου ρυθμίσεων. Το αντίστοιχο διάγραμμα ράβδων θα εμφανιστεί στη σελίδα του
πίνακα.

Παρατήρηση: Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος κάθε ράβδου απευθείας στο διάγραμμα ράβδων. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία “γεμίσματος“ για να αλλάξετε το χρώμα κάθε ράβδου.

9.9 Πίνακες
Μπορείτε να προσθέσετε στην σελίδα σας πίνακες. Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο
και αντικείμενα στα κελιά του πίνακα, και να τροποποιήσετε τον πίνακα.
Δημιουργία πίνακα
Για να προσθέσετε έναν πίνακα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Πίνακας” στη Γραμμή μενού.
Επιλέξτε το
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Καθορίστε τον αριθμό σειρών και στηλών. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το χρώμα, το πάχος και τη διαφάνεια του
περιθωρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο σχετικά με την τροποποίηση πίνακα.
3. Δημιουργήστε έναν πίνακα πιέζοντας στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα στην οθόνη και
σύροντας, μέχρι ο πίνακας να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

Αλλαγή μεγέθους σειρών και στηλών
Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας στήλης:
1. Τοποθετήστε τον δρομέα του ποντικιού στο όριο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να μεταβληθεί σε
δρομέα αλλαγής μεγέθους.
2. Σύρετε το όριο για να αλλάξετε το μέγεθος της στήλης. Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας σειράς:
1. Τοποθετήστε τον δρομέα του ποντικιού στο όριο της σειράς που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να μεταβληθεί σε
δρομέα αλλαγής μεγέθους.
2. Σύρετε το όριο για να αλλάξετε το μέγεθος της σειράς.
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Προσθήκη αντικειμένων σε πίνακες
Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο σε έναν πίνακα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Σύρετε το αντικείμενο στο κελί του πίνακα.
Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο από ένα κελί σε άλλο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Σύρετε το αντικείμενο από ένα κελί σε άλλο.
Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από έναν πίνακα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Σύρετε το αντικείμενο έξω από τον πίνακα.

Επιλογή πίνακα ή κελιού
Για να επιλέξετε έναν πίνακα
1. Κάντε κλικ στο
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο εσωτερικό του πίνακα
Κάντε κλικ έξω από τον πίνακα και σύρτε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο να περιβάλλει τον πίνακα.
Για να επιλέξετε ένα κελί
1. Κάντε κλικ στο
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο εσωτερικό του πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εσωτερικό του κελιού.
Κάντε κλικ στο εσωτερικό του κελιού, κοντά σε μια γωνία του, και στη συνέχεια σύρετε στην απέναντι γωνία.
Για να επιλέξετε πολλαπλά κελιά
1. Κάντε κλικ στο
2. Πιέστε στο εσωτερικό του κορυφαίου αριστερού κελιού και στη συνέχεια σύρετε στο κατώτατο δεξιό κελί.
Παρατήρηση: Εάν επιλέξετε πολλαπλά κελιά και τα σύρετε σε διαφορετική θέση πάνω στην σελίδα, δημιουργείτε έναν νέο πίνακα,
ο οποίος αποτελείται από τα επιλεγμένα κελιά και το περιεχόμενό τους.

Μετακίνηση πίνακα
Για να μετακινήσετε έναν πίνακα:
1. Επιλέξτε τον πίνακα
2. Κάντε κλικ στο τετράγωνο στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα και στη συνέχεια σύρετε τον πίνακα σε
διαφορετική θέση στη σελίδα.

Προσθήκη στηλών και σειρών
Για να προσθέσετε μια στήλη:
1. Επιλέξτε ένα κελί.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο εσωτερικό του κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε “Εισαγωγή
στήλης”.
Μια νέα στήλη εμφανίζεται δεξιά από την τρέχουσα στήλη.
Για να προσθέσετε μια σειρά:
1. Επιλέξτε ένα κελί.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο εσωτερικό του κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε “Εισαγωγή
σειράς”.
Μια νέα σειρά εμφανίζεται κάτω από την τρέχουσα σειρά.
Για να διαγράψετε μια στήλη:
1. Επιλέξτε ένα κελί.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο εσωτερικό του κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαγραφή
στήλης”.
Για να διαγράψετε μια σειρά:
1. Επιλέξτε ένα κελί.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο εσωτερικό του κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαγραφή
σειράς”.
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Διαίρεση και συγχώνευση κελιών
Για να διαιρέσετε ένα κελί:
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαίρεση κελιού”.
Για να συγχωνεύσετε κελιά:
1. Επιλέξτε τα κελιά.
2. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στα κελιά και στη συνέχεια επιλέξτε “Συγχώνευση κελιών”.

Εισαγωγή κειμένου σε κελί
Για να εισάγετε κείμενο σε ένα κελί:
1. Επιλέξτε το κελί
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε διπλό κλικ στο κελί.
Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί και στη συνέχεια επιλέξτε “Εισαγωγή κειμένου”.

Τροποποίηση πίνακα
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του εργαλείου Πινάκων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Χρώμα
Το MLS IQBoard διαθέτει 6 πλήκτρα χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να αλλάξετε το
χρώμα περιθωρίου ενός πίνακα.
Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο χρώματος ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή χρώματος στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα χρωμάτων το χρώμα που επιθυμείτε. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του
τρέχοντος πλήκτρου.

Πάχος
Το MLS IQBoard παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση του πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για να
αλλάξετε το πάχος περιθωρίου πίνακα.
Για να εφαρμόσετε άλλα πάχη:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο πάχους ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος που
αφορά την επιλογή πάχους στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα το πάχος που επιθυμείτε. Το νέο πάχος θα αντικαταστήσει το πάχος του τρέχοντος πλήκτρου.
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Διαφάνεια
Το MLS IQBoard παρέχει 3 πλήκτρα για τη ρύθμιση της διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων. Επιλέξτε ένα από αυτά για
να αλλάξετε την διαφάνεια περιθωρίου ενός πίνακα.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαφάνειες:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο διαφάνειας ή κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του τμήματος
που αφορά την επιλογή διαφάνειας στη γραμμή ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε από τη λίστα τη διαφάνεια που επιθυμείτε. Η νέα διαφάνεια θα αντικαταστήσει τη διαφάνεια του τρέχοντος
πλήκτρου.

Αριθμός στηλών και σειρών
Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό στηλών και σειρών, απευθείας από τη γραμμή ιδιοτήτων.

Γέμισμα
Μπορείτε να γεμίσετε κάθε κελί με χρώμα, διαβάθμιση χρωμάτων, μοτίβο ή γραφικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με το Γέμισμα.

9.10 Κείμενο
Μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε μια σελίδα και να τροποποιήσετε το στυλ γραμματοσειράς, το μέγεθος και το χρώμα
του.

Εισαγωγή κειμένου σε σελίδα
Για να εισάγετε κείμενο σε μια σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Κείμενο” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Επιλέξτε το
2.Κάντε κλικ στο σημείο της σελίδας στο οποίο θέλετε να ξεκινά το κείμενο. Θα εμφανιστούν το πλαίσιο κειμένου και
η γραμμή γραμματοσειρών.
3. Εάν χρειασθεί, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή (format) του κειμένου μέσω της γραμμής γραμματοσειρών.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.
5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή, κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου.
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Εισαγωγή κειμένου μέσω του πληκτρολογίου οθόνης
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή γραμματοσειρών ή στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων. Θα εμφανιστεί ένα
πληκτρολόγιο οθόνης μέσω του οποίου μπορείτε να εισάγετε κείμενο.

Αναγνώριση χειρόγραφου κειμένου
Το MLS IQBoard software παρέχει λειτουργία αναγνώρισης χειρόγραφου κειμένου η οποία υποστηρίζει διάφορες
γλώσσες.
Για να εισάγετε χειρόγραφα κείμενο σε μια σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
στη γραμμή γραμματοσειρών ή στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
Επιλέξτε “Εργαλεία > Αποκάλυψη οθόνης” στη Γραμμή μενού.
Εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων αναγνώρισης χειρόγραφου κειμένου.
2. Το MLS IQBoard μπορεί να αναγνωρίσει το χειρόγραφο κείμενό σας ως γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα. Μπορείτε
να κάνετε κλικ στο
στη γραμμή εργαλείων αναγνώρισης χειρόγραφου κειμένου και, στη συνέχεια, να επιλέξετε
τον τύπο αναγνώρισης.
3. Γράψτε στην σελίδα του πίνακα. Εμφανίζεται ένα μενού και παρουσιάζει τη λίστα λέξεων που ταιριάζουν με το
εισαχθέν κείμενο.

4. Επιλέξτε μια λέξη από τη λίστα λέξεων που ταιριάζουν με το εισαχθέν κείμενο. Εάν έχετε ανοίξει ένα πλαίσιο
κειμένου, η λέξη που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου. Αλλιώς, η λέξη που επιλέξατε εμφανίζεται στη
σελίδα.
Παρατήρηση: Για να επεξεργαστείτε το κείμενο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
(πλήκτρο διαγραφής προηγούμενου
χαρακτήρα / backspace),
(πλήκτρο εισαγωγής / Enter), και
(πλήκτρο κενού διαστήματος / Space) στη γραμμή εργαλείων
αναγνώρισης χειρόγραφου κειμένου.

5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή, κάντε κλικ στο
κειμένου.
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στη γραμμή εργαλείων αναγνώρισης χειρόγραφου

Εισαγωγή κειμένου από αρχείο .txt
Το MLS IQBoard software σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο από αρχείο .txt στο πλαίσιο κειμένου.
Για να εισάγετε κείμενο από αρχείο .txt:
1. Αφού εμφανιστεί το πλαίσιο κειμένου και η γραμμή γραμματοσειρών, κάντε κλικ στο
γραμματοσειρών.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”:

στη γραμμή

2. Πλοηγηθείτε προς το αρχείο .txt που θέλετε να ανοίξετε και επιλέξτε το.
3. Επιλέξτε “Άνοιγμα”. Το κείμενο στο αρχείο .txt θα εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου.
4. Εάν χρειασθεί, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του κειμένου μέσω της γραμμής γραμματοσειρών.
5. Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου για να ολοκληρώσετε την εργασία.
Παρατήρηση: Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο πλαίσιο κειμένου. Θα δείτε ένα μενού επιλογών με βασικές
λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου.

Επεξεργασία κειμένου
Το MLS IQBoard software σας επιτρέπει επίσης να επεξεργαστείτε ένα κείμενο.
Για να επεξεργαστείτε ένα κείμενο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο,
Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κείμενο και στη συνέχεια επιλέξτε “Ιδιότητες”.
Επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού και στη συνέχεια, επιλέξτε “Ιδιότητες”.
Θα εμφανιστούν το πλαίσιο κειμένου και η γραμμή γραμματοσειρών.
3. Επεξεργαστείτε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου και αλλάξτε τη μορφή του μέσω της γραμμής γραμματοσειρών.

9.11 Γεωμετρικά όργανα
Ετικέτα διάστασης:
Για την απόσταση μεταξύ δύο σημείων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα.
Για να προσθέσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα στη σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία> γεωμετρικά όργανα > δημιουργία ευθύγραμμου τμήματος” στη Γραμμή μενού,
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, στο
.
2. Μετακινήστε τον δρομέα στη σελίδα του πίνακα, προσδιορίστε το αρχικό σημείο της διάστασης και κάντε απλό κλικ.
3. Μετακινήστε τον δρομέα σε άλλο σημείο στην περιοχή του ασπροπίνακα και κάντε απλό κλικ. Αυτά τα δύο σημεία
αυτομάτως θα συνδεθούν και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το μήκος, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παρατήρηση: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες για την ετικέτα διάστασης μέσω των ρυθμίσεων
συστήματος ή να αλλάξετε τις ιδιότητες κάθε αντικειμένου ετικέτας διάστασης ξεχωριστά.
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Δημιουργία γωνίας:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλείο “δημιουργία γωνίας” για να μετρήσετε μια γωνία ή να τροποποιήσετε το
μέγεθος της γωνίας.
Για να προσθέσετε μια γωνία στη σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Γεωμετρικά όργανα > Δημιουργία γωνίας” στη Γραμμή μενού,
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
4. Μετακινήστε τον δρομέα στη σελίδα του ασπροπίνακα, κάντε απλό κλικ στη σελίδα για να προσδιορίσετε την
κορυφή, κάντε ξανά κλικ για να προσδιορίσετε μία πλευρά της γωνίας, και στη συνέχεια μετακινήστε το δρομέα. Η εν
λόγω γωνία θα εμφανιστεί στη σελίδα όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Παρατήρηση:
1. Η απεικονιζόμενη τιμή σε μοίρες της γωνίας είναι η τιμή που προκύπτει από την δεύτερη πλευρά της γωνίας, με περιστροφή
αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού από την πρώτη πλευρά της γωνίας εώς την δεύτερη πλευρά.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες για την δημιουργία γωνίας μέσω των ρυθμίσεων συστήματος ή να
αλλάξετε τις ιδιότητες κάθε αντικειμένου δημιουργίας γωνίας ξεχωριστά.

Διαβήτης:
Για να σχεδιάσετε ένα τόξο ή έναν κυκλικό τομέα και να τροποποιήσετε την ακτίνα του, την κεντρική γωνία και άλλες
ιδιότητές του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο του διαβήτη.
Για να σχεδιάσετε ένα τόξο ή έναν κυκλικό τομέα στην σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Eργαλεία > Γεωμετρικά όργανα > δημιουργία τόξου/κυκλικού τομέα” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
2. Επιλέξτε ένα σημείο στην σελίδα για να προσδιορίσετε το κέντρο του κύκλου.
3. Επιλέξτε ένα δεύτερο σημείο στην σελίδα για να προσδιορίσετε την ακτίνα.
4. Μετακινήστε τον δρομέα για να σχεδιάσετε το τόξο ή τον κυκλικό τομέα. Αφού ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, κάντε
ξανά κλικ στη σελίδα. Το τόξο ή ο κυκλικός τομέας θα εμφανιστούν στη σελίδα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παρατήρηση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες για τον διαβήτη μέσω των ρυθμίσεων συστήματος. Το
προεπιλεγμένο σχήμα είναι κυκλικός τομέας.
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Χάρακας:
Για να μετρήσετε τις διαστάσεις αντικειμένων και για να σχεδιάζετε γραμμές συγκεκριμένου μεγέθους μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον χάρακα.
Για να προσθέσετε έναν χάρακα στη σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Γεωμετρικά όργανα > Χάρακας” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια στο
.
2. Μετακινήστε τον δρομέα στη σελίδα του ασπροπίνακα, προσδιορίστε τη θέση του χάρακα, κάντε απλό κλικ και ο
χάρακας θα εμφανιστεί στη σελίδα του ασπροπίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μπορείτε να χειριστείτε τον χάρακα ως αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
χειρισμός αντικειμένων. Όταν περιστρέφετε τον χάρακα, η γωνία περιστροφής απεικονίζεται στο κέντρο του χάρακα.
Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή συγκεκριμένου μήκους με τον χάρακα μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
εργαλεία σχεδίασης ή το εργαλείο γραμμής.
Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή:
1. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης ή εργαλείο γραμμής.
2. Μετακινήστε τον δρομέα κοντά στην πάνω ακμή του χάρακα. Ο δρομέας θα εμφανίσει μια οριζόντια γραμμή. Αυτό
σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή κατά μήκος της ακμής του χάρακα.
3. Κάντε κλικ και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, σύρτε τον δρομέα κατά μήκος της πάνω ακμής του
χάρακα για να σχεδιάσετε μια γραμμή. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού όταν η γραμμή λάβει το επιθυμητό μήκος.

Μοιρογνωμόνιο:
Μπορείτε να προσθέσετε ένα μοιρογνωμόνιο στη σελίδα του ασπροπίνακα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
Μοιρογνωμόνιο για να μετράτε γωνίες και να σχεδιάζετε τόξα συγκεκριμένης γωνίας.
Για να προσθέσετε ένα μοιρογνωμόνιο στη σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Γεωμετρικά όργανα > Μοιρογνωμόνιο” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια στο
.
Κάντε κλικ στο
2. Μετακινήστε τον δρομέα στη σελίδα του πίνακα, προσδιορίστε τη θέση του μοιρογνωμονίου, κάντε απλό κλικ και το
μοιρογνωμόνιο θα εμφανιστεί στη σελίδα του πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μπορείτε να χειριστείτε το μοιρογνωμόνιο ως αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο
χειρισμός αντικειμένων.
Για να σχεδιάσετε ένα τόξο συγκεκριμένης γωνίας με το εργαλείο μοιρογνωμονίου μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης ή το εργαλείο γραμμής.
Για να σχεδιάσετε ένα τόξο:
1. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης ή εργαλείο γραμμής.
2. Μετακινήστε τον δρομέα κοντά στην εξωτερική ακμή του μοιρογνωμονίου. Ο δρομέας θα εμφανίσει ένα τόξο. Αυτό
σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε ένα τόξο.
3. Κάντε κλικ και κρατώντας το πλήκτρο πατημένο, σύρτε τον δρομέα κατά μήκος της εξωτερικής ακμής του
μοιρογνωμονίου για να σχεδιάσετε ένα τόξο. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού όταν το τόξο λάβει την επιθυμητή
γωνία.
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Ορθογώνιο τρίγωνο σχεδίασης
Το MSL IQBoard software διαθέτει δύο ορθογώνια τρίγωνα σχεδίασης προς διευκόλυνσή σας, συμπεριλαμβανομένου
ενός “ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης” και ενός “ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης 30 μοιρών”.
Το ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μέτρηση γωνιών και στη σχεδίαση γραμμών
συγκεκριμένου μεγέθους.
Για να προσθέσετε ένα ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο “Εργαλεία > Γεωμετρικά όργανα > Ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο” στη Γραμμή μενού και στη συνέχεια
επιλέξτε “Ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο” ή “Ορθογώνιο τρίγωνο με γωνία 30ο”.
Κάντε κλικ στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων και στη συνέχεια στο

ή στο

.

ή στο
.
Κάντε κλικ στην κινητή γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια στο
2. Μετακινήστε τον δρομέα στην σελίδα του πίνακα, προσδιορίστε τη θέση του ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης και
κάντε απλό κλικ. Το ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης θα εμφανιστεί στη σελίδα του πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ισοσκελές ορθογώνιο
τρίγωνο σχεδίασης

Ορθογώνιο τρίγωνο
με γωνία 30 μοιρών

Μπορείτε να χειριστείτε το ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης ως αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο χειρισμός αντικειμένων. Όταν περιστρέφετε το ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης, η γωνία
περιστροφής παρουσιάζεται στο κέντρο του ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης.
Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή συγκεκριμένου μήκους με το ορθογώνιο τριγώνο σχεδίασης μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης ή το εργαλείο γραμμής.
Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή:
1. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης ή εργαλείο γραμμής.
2. Μετακινήστε τον δρομέα κοντά στο σκέλος του ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης. Ο δρομέας θα εμφανίσει μια
οριζόντια γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή κατά μήκος του σκέλους του
ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης.
3. Κάντε κλικ και, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, σύρτε τον δρομέα κατά μήκος του σκέλους του
ορθογωνίου τριγώνου σχεδίασης για να σχεδιάσετε μια γραμμή. Αφήστε το πλήκτρο όταν η γραμμή λάβει το επιθυμητό
μήκος.
Παρατήρηση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες για τα ορθογώνια τρίγωνα σχεδίασης μέσω των
ρυθμίσεων συστήματος. Το προεπιλεγμένο σχήμα είναι κυκλικός τομέας.

9.12 Γέμισμα
Μπορείτε να γεμίσετε οποιοδήποτε κλειστό γεωμετρικό σχήμα με χρώμα, διαβάθμιση χρωμάτων, μοτίβο ή γραφικό.
Για να χρησιμοποιήσετε το εφέ γεμίσματος:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο “Σχεδίαση > Γέμισμα με χρώμα” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή κοινών εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων γεμίσματος.

52

2.Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα χρώματα, διαβαθμίσεις χρωμάτων, μοτίβα ή γραφικά (εικόνες)
3.Κάντε κλικ στο γεωμετρικό σχήμα.
Για να εφαρμόσετε άλλα χρώματα ως γέμισμα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο γεμίσματος χρώματος ή κάντε κλικ στο διπλανό πλήκτρο ρυθμίσεων,
2. Από τη λίστα χρωμάτων επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε.
3. Το νέο χρώμα θα αντικαταστήσει το χρώμα του τρέχοντος πλήκτρου γεμίσματος χρώματος.
Για να εφαρμόσετε άλλες διαβαθμίσεις χρώματος ως γέμισμα:
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο γεμίσματος διαβάθμισης χρώματος ή κάντε κλικ στο διπλανό πλήκτρο
ρυθμίσεων
2. Καθορίστε τη διαβάθμιση χρώματος στον επεξεργαστή διαβάθμισης χρώματος.
3. Η νέα διαβάθμιση χρώματος θα αντικαταστήσει την διαβάθμιση χρώματος στο τρέχον πλήκτρο γεμίσματος
διαβάθμισης χρώματος.
Για να τροποποιήσετε το χρώμα στο προσκήνιο και το χρώμα φόντου ενός γεμίσματος μοτίβου (Pattern Fill):
1. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο γεμίσματος μοτίβου ή κάντε κλικ στο διπλανό πλήκτρο ρυθμίσεων,
2. Καθορίστε το χρώμα στο προσκήνιο (foreground color) και φόντου (background color).

Για να επιλέξετε ένα γραφικό ως γέμισμα γραφικού:
1. Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο γεμίσματος γραφικού ή κάντε κλικ στο διπλανό πλήκτρο ρυθμίσεων. Εμφανίζεται ένα
παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”.

2. Πλοηγηθείτε προς τα αρχεία και επιλέξτε ένα αρχείο γραφικών (εικόνας).
3. Επιλέξτε “Άνοιγμα”.
Για να διαγράψετε το γέμισμα:
1. Κάντε κλικ στο
.
2. Κάντε κλικ στο γεωμετρικό σχήμα.
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Επεξεργαστής διαβάθμισης χρώματος
Ο επεξεργαστής διαβάθμισης χρώματος σας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσετε νέα διαβάθμιση χρώματος.

Για να καθορίσετε το αρχικό χρώμα της διαβάθμισης χρώματος, κάντε κλικ στο αριστερό χρωματικό όριο κάτω από τη
γραμμή διαβάθμισης χρώματος.
1. Κάντε κλικ στην παλέτα επιλογής χρωμάτων στο τμήμα χρωματικών ορίων του παραθύρου διαλόγου. Επιλέξτε ένα
χρώμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΟΚ.
2. Για να καθορίσετε το τελικό χρώμα, κάντε κλικ στο δεξιό χρωματικό όριο κάτω από τη γραμμή διαβάθμισης
χρώματος. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα.
3. Για να προσθέσετε ενδιάμεσα χρώματα σε μια διαβάθμιση χρώματος, κάντε κλικ κάτω από τη διαβάθμιση χρώματος
για να καθορίσετε άλλο χρωματικό όριο. Καθορίστε το χρώμα, όπως θα κάνατε κατά τον καθορισμό του αρχικού και
τελικού χρωματικού ορίου και σύρτε το όριο για να προσαρμόσετε τη θέση του.
4. Για να διαγράψετε ένα ενδιάμεσο χρωματικό όριο, κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο όριο.

Επεξεργαστής τύπων (Formula Editor)
Ο επεξεργαστής τύπων σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους ή χημικές
εξισώσεις σε σελίδα του ασπροπίνακα.
Για να εισάγετε έναν τύπο σε μια σελίδα:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Tools > Formula Editor” (εργαλεία> επεξεργαστής τύπων) στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης.
Κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2.Κάντε κλικ στο σημείο της σελίδας, στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τον τύπο. Εμφανίζεται το παράθυρο
επεξεργαστή τύπων.
3.Κάντε κλικ στο πλήκτρο σχέσης (Relation) πάνω αριστερά, και επιλέξτε ένα σύμβολο σχέσης. Ένα πρότυπο τύπων
(formula template) εμφανίζεται στο παράθυρο επεξεργαστή τύπων.

4. Κάντε κλικ στο στο πρότυπο τύπου (formula template), και στη συνέχεια κάντε κλικ σε άλλα πλήκτρα συμβόλων
για να εισάγετε σύμβολα, ή να πληκτρολογήσετε γράμματα ή αριθμούς με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ή το
πληκτρολόγιο οθόνης (on-screen keyboard).
5. Επιλέξτε “OK”. Ο τύπος εμφανίζεται στη σελίδα του ασπροπίνακα.
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9.13 Εισαγωγή εικόνας
Μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα ή γραφικό σε μια σελίδα. Το MLS IQBoard software υποστηρίζει τις μορφές .bmp,
.wmf, .emf, .jpg, και .jpeg.
Για να εισάγετε μια εικόνα:
1. Επιλέξτε “Εισαγωγή > Eικόνα” στη Γραμμή μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”.

2. Πλοηγηθείτε προς τα αρχεία γραφικών και επιλέξτε το γραφικό που θέλετε να εισάγετε. Στη συνέχεια επιλέξτε
Άνοιγμα.
3. Κάντε κλικ στη σελίδα. Το γραφικό εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

9.14 Εισαγωγή αρχείων βίντεο Flash
Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο Flash σε μια σελίδα.
Για να εισάγετε ένα αρχείο Flash:
1. Επιλέξτε “Εισαγωγή > Aρχείο Flash” στη Γραμμή μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”.

2. Πλοηγηθείτε προς τα αρχεία Flash .swf και επιλέξτε αυτό που θέλετε να εισάγετε και στη συνέχεια επιλέξτε
“Άνοιγμα”.
3. Κάντε κλικ στη σελίδα. Το αντικείμενο Flash εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.
Για να αναπαράγετε το αντικείμενο Flash, κάντε κλικ στο

, στο κάτω αριστερό μέρος του αντικειμένου Flash.

55

9.15 Εισαγωγή βίντεο
Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο βίντεο σε μια σελίδα και να το αναπαράγετε στη σελίδα.
Για να εισάγετε ένα αρχείο βίντεο:
1. Επιλέξτε “Εισαγωγή > Aρχείο βίντεο” στη Γραμμή μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Άνοιγμα”.

2. Πλοηγηθείτε προς τα αρχεία βίντεο και επιλέξτε αυτό που θέλετε να εισάγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Άνοιγμα”.
3. Κάντε κλικ στη σελίδα. Το αντικείμενο βίντεο εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.
Για να αναπαράγετε το αντικείμενο βίντεο, κάντε κλικ στο

, στο κάτω αριστερό μέρος του αντικειμένου βίντεο.

9.16 Σβήσιμο
Το πρόγραμμα παρέχει πέντε μεθόδους σβησίματος με σβήστρα, όπως της κανονικής σβήστρας, της σβήστρας
απαλειφής αντικειμένου, της σβήστρας ελεύθερης περιοχής, της σβήστρας περιοχής και της απαλοιφής όλων.
Για να επιλέξετε μια σβήστρα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στο “Σχεδίαση” στη Γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε μια σβήστρα.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή κοινών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε μια σβήστρα.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε μια σβήστρα.

Κανονική σβήστρα
Οι κανονικές σβήστρες χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή της ψηφιακής μελάνης που δημιουργείται από τα εργαλεία
ελεύθερης σχεδίασης. Υπάρχουν έξι κανονικές σβήστρες σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Επιλέξτε μία από αυτές και
εφαρμόστε την στη διαδραστική οθόνη για να διαγράψετε την ψηφιακή μελάνη.
Παρατήρηση:
1. Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με τα εργαλεία σχεδίασης, δεν χρειάζεται να σχεδιάσετε κλειστό κύκλο.
Το MLSBoard θα τον κλείσει αυτομάτως.
2. Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με άλλα εργαλεία, πρέπει να σχεδιάσετε έναν κλειστό κύκλο γύρω από
ολόκληρο το αντικείμενο.

Σβήστρα απαλειφής αντικειμένων
Η σβήστρα απαλειφής αντικειμένων μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε αντικείμενο στην οθόνη. Επιλέξτε “Σβήστρα
απαλειφής αντικειμένου” και κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο για να το διαγράψετε.

Σβήστρα ελεύθερης περιοχής/ σβήστρα περιοχής
Η σβήστρα περιοχής μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε αντικείμενο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε είτε να
επιλέξετε ελεύθερα την περιοχή που θα διαγράψετε, είτε να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο γύρω από
το αντικείμενο που θέλετε να διαγράψετε.
Παρατήρηση: Εκτός από την περίπτωση των αντικειμένων που δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης, θα πρέπει
πάντοτε να σιγουρεύεστε ότι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περικλείει ολόκληρο το αντικείμενο που θέλετε να διαγράψετε.

Απαλοιφή όλων
Επιλέξτε “Απαλοιφή όλων” και κάντε κλικ σε μια σελίδα για να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα της σελίδας.
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Κεφάλαιο 10 Χειρισμός Αντικειμένων
Το MLS IQBoard software παρέχει διάφορους τρόπους για τον χειρισμό και την επεξεργασία οποιουδήποτε
αντικειμένου δημιουργείται σε μια σελίδα πίνακα.

Επιλογή αντικειμένου
Για να μπορέσετε να χειριστείτε ή να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο, πολλά αντικείμενα μαζί ή όλα τα αντικείμενα μιας σελίδας.
Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.
Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα μαζί:
Κάντε κλικ στη διαδραστική οθόνη και σύρτε έως ότου ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο να περιβάλλει τα αντικείμενα
που θέλετε να επιλέξετε.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας, και στη συνέχεια κάντε κλικ
στα αντικείμενα που θέλετε να επιλέξετε.
Για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα μιας σελίδας, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία > Επιλογή όλων” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στη διαδραστική οθόνη, και στη συνέχεια επιλέξτε “Επιλογή όλων”.
Πατήστε “CTRL+A” στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.
Όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο, γύρω από το αντικείμενο εμφανίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση και διαγραφή αντικειμένων
Μπορείτε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε/από μια σελίδα, και να το επικολλήσετε στην
ίδια ή διαφορετική σελίδα.
Για να αντιγράψετε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία> αντιγραφή” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Αντιγραφή”.
Πατήστε “Ctrl+C” στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.
Για να αποκόψετε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να αποκόψετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία> αποκοπή” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Αποκοπή”.
Πατήστε “Ctrl+X” στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.
Για να επικολλήστε το αντιγραμμένο ή αποκομμένο αντικείμενο:
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Εάν θέλετε να επικολλήσετε το αντικείμενο σε διαφορετική σελίδα, παρουσιάστε τη σελίδα επιλέγοντας τη
μικρογραφία της στην ετικέτα “Σελίδες”.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία > Επικόλληση” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή συνήθων εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στο σημείο της σελίδας όπου θέλετε να επικολλήσετε το αντικείμενο, και
επιλέξτε “Eπικόλληση’.
Πατήστε “Ctrl+V” στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

Ακριβές αντίγραφο αντικειμένων
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε πανομοιότυπο αντίγραφο ενός αντικειμένου.
Για να δημιουργήσετε ακριβές αντίγραφο ενός αντικειμένου
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Επεξεργασία > Ακριβές αντίγραφο” στη Γραμμή μενού.

57

Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Ακριβές αντίγραφο”.
Στη σελίδα εμφανίζεται ένα αντίγραφο του αντικειμένου.

Περιστροφή αντικειμένων:
Μπορείτε να περιστρέψετε αντικείμενα σε μια σελίδα.
Για να περιστρέψετε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο
Όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο, εμφανίζεται γύρω από το αντικείμενο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Πάνω από
το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο θα βρείτε μια λαβή περιστροφής.
2. Κάντε κλικ στη λαβή περιστροφής και στη συνέχεια σύρτε την προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το
αντικείμενο

Παρατήρηση: Εάν έχετε επιλέξει πολλά αντικείμενα μαζί, σύρτε τη λαβή περιστροφής ενός μόνο από τα αντικείμενα αυτά. Τα
υπόλοιπα επιλεγμένα αντικείμενα θα περιστραφούν αυτομάτως.

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων:
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των αντικειμένων σε μια σελίδα.
Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο
Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο, εμφανίζεται γύρω από το αντικείμενο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Στην κάτω
δεξιά γωνία του ορθογώνιου παραλληλογράμμου θα βρείτε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.
2. Κάντε κλικ στη λαβή αλλαγής μεγέθους και στη συνέχεια σύρτε την για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του
αντικειμένου.
Εάν έχετε επιλέξει πολλά αντικείμενα μαζί, αρκεί να σύρετε τη λαβή οποιουδήποτε πλαισίου αντικειμένου.

Παρατήρηση: Εάν έχετε επιλέξει πολλά αντικείμενα μαζί, σύρτε τη λαβή αλλαγής μεγέθους ενός μόνο από τα αντικείμενα αυτά. Το
μέγεθος των υπολοίπων επιλεγμένων αντικειμένων θα αλλάξει αυτομάτως.

Μετακίνηση αντικειμένων
Μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα σε άλλη θέση της ίδιας σελίδας. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε αντικείμενα
σε άλλη σελίδα.
Για να μετακινήσετε ένα ή πολλά αντικείμενα σε άλλη θέση, στην ίδια σελίδα:
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
Σύρτε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα σε νέα θέση στη σελίδα.
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Για να μετακινήσετε αντικείμενα σε άλλη σελίδα
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
Σύρτε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα πάνω στη μικρογραφία μιας άλλης σελίδας, στην ετικέτα “Σελίδες”.

Ομαδοποίηση αντικειμένων
Για να κερδίσετε χρόνο, μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλά αντικείμενα μαζί και να τα χειριστείτε ή να τα
επεξεργαστείτε σαν να επρόκειτο για ένα μεμονωμένο αντικείμενο.
Για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα:
1. Επιλέξτε τα αντικείμενα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Μορφοποίηση > Ομαδοποίηση” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια
επιλέξτε “Ομαδοποίηση”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού οποιουδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε
“Ομαδοποίηση).
Παρατήρηση:
1. Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε μαθηματικά εργαλεία, κυκλικά διαγράμματα και διαγράμματα ράβδων.
2. Όταν σχεδιάζετε ή γράφετε σε μια διαδραστική οθόνη με τα εργαλεία σχεδίασης, το MLSBoard software μπορεί αυτομάτως να
ομαδοποιήσει τα αντικείμενα που δημιουργείτε σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε
με αυτά τα αντικείμενα σαν να ήταν ένα μοναδικό αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο
σχετικά με τη ρύθμιση αυτόματης ομαδοποίησης.

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση αντικειμένων:
1. Επιλέξτε την ομάδα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Μορφοποίηση > Κατάργηση ομαδοποίησης” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στην ομάδα, και στη συνέχεια επιλέξτε “Κατάργηση ομαδοποίησης”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού της ομάδας και στη συνέχεια επιλέξτε “Κατάργηση ομαδοποίησης”.
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Τακτοποίηση αντικειμένων
Εάν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία αλληλοεπικαλύπτονται σε μια σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά στίβαξής
τους. Για να το κάνετε αυτό:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Μορφοποίηση > Τακτοποίηση” στη Γραμμή μενού και επιλέξτε “Μεταφορά σε πρώτο πλάνο”, “Μεταφορά στο
φόντο, “Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός”, ή “Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω” από το υπομενού επιλογών.
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στα επιλεγμένα αντικείμενα και επιλέξτε “ Μεταφορά σε πρώτο πλάνο”,
“Μεταφορά στο φόντο”, “Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός”, ή “Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Μεταφορά σε πρώτο πλάνο”, Μεταφορά
στο φόντο”, “Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός”, ή “Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω”.

Ευθυγράμμιση αντικειμένων
Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε πολλαπλά αντικείμενα στη σελίδα.
Για να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα στη σελίδα:
1. Επιλέξτε τα αντικείμενα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Format > Align” (μορφή > ευθυγράμμιση) στη Γραμμή μενού, και επιλέξτε μια επιλογή ευθυγράμμισης.
Κάντε δεξί κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στα επιλεγμένα αντικείμενα, επιλέξτε “Align” (ευθυγράμμιση) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε μια από τις επιλογές ευθυγράμμισης.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού (menu arrow) του αντικειμένου, επιλέξτε “Align” (ευθυγράμμιση) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε μια από τις επιλογές ευθυγράμμισης.

Αντιστροφή αντικειμένων
Μπορείτε να αντιστρέψετε ένα αντικείμενο μιας σελίδας.
Για να αντιστρέψετε αντικείμενα
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Μορφοποίηση > Αναστροφή > Οριζόντια αναστροφή” ή “Μορφοποίηση > Αναστροφή > Κατακόρυφη
αναστροφή” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια επιλέξτε “Οριζόντια αναστροφή” ή
“Κατακόρυφη αναστροφή”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού οποιουδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια επιλέξτε
“Οριζόντια αναστροφή) ή “Κατακόρυφη αναστροφή”.

Εισαγωγή αντικειμένου στο φόντο
Μπορείτε να εισάγετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα στο φόντο.
Για να εισάγετε αντικείμενα στο φόντο:
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα
2. Επιλέξτε “Μορφοποίηση > εισαγωγή στο φόντο” στη Γραμμή μενού.
Αφού εισαχθεί στο φόντο, δεν μπορείτε πλέον να χειριστείτε και να επεξεργαστείτε το αντικείμενο.

Αποθήκευση αντικειμένου ως…
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα ως αρχεία γραφικών σε μορφή bmp, png, gif, jpg, emf,
wmf, ή tif.
Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο ως αρχείο γραφικών:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Αποθήκευση ως”.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Αποθήκευση ως…”
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3. Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού και τον τύπο αρχείου, εισάγετε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε “Αποθήκευση”.

Κλείδωμα αντικειμένου
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα αντικείμενο για να αποτρέψετε την τροποποίηση, μετακίνηση ή περιστροφή του.
Μπορείτε να αναιρέσετε αυτό το κλείδωμα ανά πάσα στιγμή.
Για κλειδώσετε αντικείμενα στη θέση που βρίσκονται:
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Μορφοποίηση > Κλείδωμα” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια επιλέξτε “Κλείδωμα”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού οποιουδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια επιλέξτε
“Κλείδωμα”.
Για να ξεκλειδώσετε αντικείμενα
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κλειδωμένα αντικείμενα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε “Μορφοποίηση > ξεκλείδωμα” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια
επιλέξτε “Ξεκλείδωμα”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού οποιουδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια επιλέξτε
“Ξεκλείδωμα”.

Προσθήκη συνδέσμου υπερκειμένου (Hyperlink) σε αντικείμενο
Μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο μιας σελίδας μέσω συνδέσμου υπερκειμένου με μια ιστοσελίδα ή με
ένα αρχείο του υπολογιστή σας.
Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο υπερκειμένου σε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε “Υπερσύνδεση”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Υπερσύνδεση”.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων υπερσύνδεσης.
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3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Για να συνδέσετε ένα αντικείμενο μέσω συνδέσμου υπερκειμένου με μια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο του υπολογιστή
σας, επιλέξτε “Ιστοσελίδα ή αρχείο”, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή του αρχείου.
Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε και να επιλέξετε το αρχείο απευθείας.
Για να συνδέσετε ένα αντικείμενο μέσω συνδέσμου υπερκειμένου με μια σελίδα στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε “Σελίδα
στο τρέχων αρχείο” και στη συνέχεια προσδιορίστε μια σελίδα.
4. Εάν θέλετε να προσθέσετε ηχητικά εφέ κατά την εκκίνηση μιας υπερσύνδεσης, πλοηγηθείτε και επιλέξτε ένα
αρχείο ήχου από το τμήμα Ηχητικών Εφέ. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή του αρχείου ήχου
απευθείας στο πλαίσιο διεύθυνσης.
5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της γωνίας, επιλέξτε “Εικονίδιο γωνίας”.
Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του αντικειμένου, επιλέξτε “Αντικείμενο”.
6. Πατήστε “Ok”.
Εάν επιλέξατε Εικονίδιο γωνίας, τότε εμφανίζεται ένα εικονίδιο
στην κάτω αριστερή γωνία του αντικειμένου.
Όταν το αντικείμενο είναι συνδεδεμένο μέσω υπερσύνδεσης με ένα αρχείο γραφικών, ήχου ή βίντεο, χρησιμοποιούμε
μια μοναδική μέθοδο για να αναπαράγουμε το εν λόγω αρχείο απευθείας στη σελίδα του πίνακα. Εν τω μεταξύ,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης για να επισυνάψετε σχόλια στα αρχεία που είναι συνδεδεμένα
με συνδέσμους υπερκειμένου.
Για διακοπή της παρουσίασης ή αναπαραγωγής του συνδεδεμένου αρχείου γραφικών, ήχου ή βίντεο:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Σχεδίαση > Επιλογή” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης.
Κάντε κλικ στο
την κινητή γραμμή εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
2. Κάντε κλικ έξω από το παράθυρο παρουσίασης ή αναπαραγωγής.
Παρατήρηση:
1. Εάν θέλετε να συνδέσετε μέσω συνδέσμου υπερκειμένου ένα αντικείμενο με ένα αρχείο βίντεο ή ήχου, θα πρέπει να έχετε
εγκατεστημένο το εργαλείο Windows Media Player V9.0 ή νεότερη έκδοση.
2. Στις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο ή ήχου περιλαμβάνονται οι μορφές mp3, midi, wav, wma, avi, wmv, mpg, mpeg,
dat, asf, .rm, rmvb, vob και flv.
3. Στις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου για ηχητικά εφέ συμπεριλαμβάνονται οι μορφές mp3 και wav.

Για να καταργήσετε τον σύνδεσμο υπερκειμένου σε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε “Κατάργηση υπερσύνδεσης”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Κατάργηση Υπερσύνδεσης”.

Επισκόπηση ενεργειών
Όταν δημιουργείτε και χειρίζεστε αντικείμενα, το MLS IQBoard software αυτομάτως καταγράφει τις ενέργειές σας και
σας επιτρέπει να τις ανασκοπήσετε ανά πάσα στιγμή.
Για να δείτε την ανασκόπηση των ενεργειών σας σε ένα αντικείμενο:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε “ Επισκόπηση”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “ Επισκόπηση”.

Επισκόπηση ελεύθερου σχεδίου
Με το MLS IQBoard software μπορεί να γίνει ανασκόπηση της σειράς των γραμμών σχεδίασης ενός αντικειμένου που
δημιουργήθηκε με τα εργαλεία σχεδίασης
Για ανασκόπηση της σειράς των γραμμών σχεδίασης:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε “ Επισκόπηση”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Επισκόπηση”.

Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο στη σελίδα και να αλλάξετε τις ιδιότητές του. Οι ιδιότητες που αλλάζετε
εξαρτώνται από το αντικείμενο που επιλέγετε.
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Για να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός αντικειμένου
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο, κάντε δεξί κλικ στα αντικείμενα και στη συνέχεια επιλέξτε “Ιδιότητες”.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του αντικειμένου και επιλέξτε “Ιδιότητες”.

Κεφάλαιο 11 Αναπαραγωγή Ενεργειών
Όταν δημιουργείτε και χειρίζεστε αντικείμενα, το MLS IQBoard αυτομάτως καταγράφει τις ενέργειές σας και σας
επιτρέπει να τις αναπαράγετε ανά πάσα στιγμή.
Η γραμμή αναπαραγωγής ενεργειών βρίσκεται κάτω αριστερά στην περιοχή του πίνακα.

για να ξεκινήσετε την ανασκόπηση των ενεργειών σας στην σελίδα του πίνακα. Όταν το MLS
1. Κάντε κλικ στο
IQBoard software εκτελεί την επιλογή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης για να κάνετε σχόλια
στη σελίδα. Αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, το MLS IQBoard θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τα σχόλιά σας.
2. Μετακινήστε το πλήκτρο ιχνηλάτησης στον ολισθαίνοντα δρομέα θέσης για να αναπαράγετε ένα συγκεκριμένο
σημείο.

3. Κάντε κλικ στο

για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

4. Κάντε κλικ στο
για παύση της αναπαραγωγής. Εάν έχετε προσθέσει σχόλια κατά την αναπαραγωγή, το MLS
IQBoard software θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τα σχόλιά σας.
για να εμφανιστεί το μενού επιλογών ρυθμίσεων.
5. Επιλέξτε το

Η πρώτη σελίδα, προηγούμενη σελίδα, επόμενη σελίδα, τελευταία σελίδα: Κάντε κλικ σε αυτά τα πλήκτρα για να
μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Σε περίπτωση που κάνετε κλικ σε αυτά τα πλήκτρα ενώ το MLS IQBoard software
αναπαράγει τις ενέργειές σας, τότε θα μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα και θα συνεχίσει να αναπαράγει τις ενέργειές
σας σε αυτήν τη συγκεκριμένη σελίδα.
Αναπαραγωγή: Αναπαραγωγή των ενεργειών σας σε σελίδα του πίνακα.
Διακοπή: Διακοπή της αναπαραγωγής των ενεργειών σας.
Ταχύτητα: Καθορισμός της ταχύτητας αναπαραγωγής στο μενού επιλογών “Ταχύτητα”. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
πολλαπλασιαστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα.
Αναπαραγωγή από την τρέχουσα σελίδα:
Αναπαραγωγή των ενεργειών σας από την τρέχουσα σελίδα ως την τελευταία σελίδα
Αναπαραγωγή μόνο τρέχουσας σελίδας:
Αναπαραγωγή των ενεργειών σας μόνο στην τρέχουσα σελίδα
Βρόχος (Loop): Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όταν επιλέγεται
Θέση γραμμής εργαλείων: Προσαρμογή της θέσης της Γραμμής Ανασκόπησης Ενεργειών
6. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα, κάνοντας κλικ στο

ή στο

.
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Κεφάλαιο 12 Χρήση του Πίνακα Ψηφιακών Πόρων
Στην αριστερή πλευρά του κεντρικού παραθύρου του λογισμικού MLS IQBoard βρίσκεται ο πίνακας πόρων, με τη
βοήθεια του οποίου μπορείτε να πλοηγείστε, να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε του πόρους του MLS IQBoard
software.
Για να μετακινήσετε τον πίνακα πόρων:
Κάντε κλικ στο
στην κάτω αριστερή γωνία για να μετακινήσετε τον πίνακα πόρων στην άλλη πλευρά του κεντρικού
παραθύρου.
Επιλέξτε ξανά
για να επαναφέρετε τον πίνακα πόρων στη θέση του.
Για να κρύψετε το τμήμα προεπισκόπησης του πίνακα πόρων, επιλέξτε το
στην κάτω αριστερή γωνία.
Ο πίνακας πόρων αποτελείται από πέντε ετικέτες: σελίδες, σύμβολα, πρότυπα, βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων και
τοπικά αρχεία.
Για να εμφανίσετε/παρουσιάσετε τον πίνακα ψηφιακών πόρων, επιλέξτε/αποεπιλέξτε τον από το μενού “Προβολή γραμμές εργαλείων”.

Σελίδες
Η ετικέτα σελίδες παρέχει μια γενική επισκόπηση του τρέχοντος αρχείου. Ο ταξινομητής σελίδων προβάλλει όλες τις
σελίδες ως μικρογραφίες και αυτομάτως ενημερώνει αυτές τις μικρογραφίες καθώς αλλάζετε το περιεχόμενο των
σελίδων.

Η ετικέτα σελίδες προβάλλει όλες τις σελίδες του τρέχοντος αρχείου ως μικρογραφίες. Η ετικέτα σελίδες παρέχει 2
καταστάσεις προεπισκόπησης: προεπισκόπηση ως σελίδες και προεπισκόπηση ως διάρθρωση. Στην προεπισκόπηση
ως σελίδες, κάντε κλικ στη μικρογραφία της σελίδας για να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Στην προεπισκόπηση ως
διάρθρωση, κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία της σελίδας για να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα.
Για να αλλάξετε το όνομα μιας σελίδας, κάντε διπλό κλικ στον τίτλο που υπάρχει κάτω από τη μικρογραφία της
σελίδας.

Σύμβολα
Η ετικέτα σύμβολα παρέχει βασικά σχήματα, βέλη, αστέρια, διακοσμητικές γραμμές, διακοσμητικά ορθογώνια,
σύμβολα θεματικού τομέα, (αγγλικά γράμματα, κοινοί αριθμοί, άλγεβρα, ηλεκτρονική, χημεία, μουσική), κοινά
γραφικά σύμβολα (υλικό γραφείου, εμπορεύματα, καιρός), κ.τ.λ. Αυτά τα σύμβολα διαθέτουν πολλές ειδικές
λειτουργίες μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να πετύχουν διάφορα εκπαιδευτικά εφέ και επιδείξεις.
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Για να προσθέσετε ένα σύμβολο σε μια σελίδα του πίνακα:
1. Επιλέξτε τη μικρογραφία του συμβόλου που θέλετε να προσθέσετε στην περιοχή προεπισκόπησης.
2. Μετακινήστε τον δρομέα στη σελίδα, επιλέξτε το σημείο της σελίδας στο οποίο θέλετε να κάνετε την εισαγωγή,
κάντε κλικ στη σελίδα και το αντίστοιχο σύμβολο θα εισαχθεί στη σελίδα.

3. Για να γεμίσετε το σύμβολο ή το πλαίσιό του με χρώμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γεμίσματος.
Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε και να περιστρέψετε το σύμβολο.

Παρατήρηση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο χρώμα ενός συμβόλου και του πλαισίου του μέσω του μενού “Ρυθμίσεις
συμβόλου”, στο μενού “Ρυθμίσεις συστήματος”.

Πρότυπα:
Η ετικέτα πρότυπο παρέχει διάφορα πρότυπα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια σελίδα πίνακα ή ένα αρχείο
πίνακα ως πρότυπο.

Για να ανοίξετε ένα πρότυπο:
1. Επιλέξτε από την περιοχή προεπισκόπησης τη μικρογραφία του προτύπου που θέλετε να εισαγάγετε στον πίνακα.
2. Κάντε κλικ στη σελίδα (μπορείτε επίσης να σύρετε το πρότυπο στην σελίδα). Το αντίστοιχο πρότυπο θα εισαχθεί
στην επόμενη σελίδα.
Για να διαχειριστείτε τους πόρους προτύπων:
1. Επιλέξτε έναν φάκελο προτύπου.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Κάντε δεξί κλικ στον επιλεγμένο φάκελο.
• Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του φακέλου.
Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών

3. Σε αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε υποφακέλους, να διαγράψετε υποφακέλους, να εισάγετε αρχεία
προτύπων, να εισάγετε και να εξάγετε φακέλους προτύπων.
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Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πόρων
Στην ετικέτα βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων σας περιμένει ένας μεγάλος αριθμός πόρων γραφικών (εικόνων) και
πολυμέσων, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις παρουσιάσεις σας.

Για να προσθέσετε έναν πόρο γραφικών (εικόνων) ή πολυμέσων σε μια σελίδα πίνακα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
1. Επιλέξτε τη μικρογραφία ενός πόρου και κάντε κλικ στη σελίδα. Ο πόρος θα εισαχθεί στην σελίδα.
2. Επιλέξτε τη μικρογραφία ενός πόρου και σύρτε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στη σελίδα του ασπροπίνακα. Ο
πόρος θα προβάλλεται σύμφωνα με το μέγεθος του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Όταν σύρετε ένα αντικείμενο,
μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο “Shift” του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας για να διατηρήσετε τον λόγο
διαστάσεων (aspect ratio) του αντικειμένου.
3. Επιλέξτε τη μικρογραφία ενός πόρου και σύρτε την στη σελίδα. Ο πόρος θα εισαχθεί στην σελίδα.
Οποιοσδήποτε πόρος σε μια σελίδα πίνακα μπορεί να υποστεί χειρισμό ως αντικείμενο. Στους πόρους πολυμέσων, για
την αναπαραγωγή ενός πόρου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο
στην κάτω αριστερή γωνία του εκάστοτε πόρου.
Παρατήρηση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν πόρο γραφικών σε μορφή “edf” από έναν φάκελο “Favorite” (αγαπημένα), μόνο
η πρώτη και τρίτη μέθοδος είναι διαθέσιμες.

Το MLS IQBoard software παρέχει επίσης φακέλους “Aγαπημένων” για πόρους γραφικών και πολυμέσων. Μπορείτε
να προσθέσετε ένα αντικείμενο γραφικών (εικόνα) ή πολυμέσων από μια σελίδα σε αυτούς τους φακέλους.
Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο γραφικών (εικόνα) ή πολυμέσων στη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων ή σε έναν
φάκελο αγαπημένων:
1. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη πόρων ή τον φάκελο αγαπημένων από την ετικέτα πόροι
2. Επιλέξτε το αντικείμενο της σελίδας
3. Σύρτε το αντικείμενο στην περιοχή προεπισκόπησης
Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο μιας σελίδας από τη βιβλιοθήκη πόρων ή έναν φάκελο αγαπημένων
1. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη πόρων ή τον φάκελο αγαπημένων από την ετικέτα
2. Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία, στην περιοχή προεπισκόπησης και επιλέξτε “Διαγραφή”
Για να διαχειριστείτε τη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων ή έναν φάκελο αγαπημένων:
1. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων ή τον φάκελο αγαπημένων από την ετικέτα πόροι
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο.
Κάντε κλικ στο βελάκι εμφάνισης του μενού του φακέλου.
Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών
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3. Σε αυτό το μενού επιλογών μπορείτε να δημιουργήσετε νέους υποφακέλους, να διαγράψετε, να μετονομάσετε, να
ανανεώσετε φακέλους και να εισάγετε αρχεία και φακέλους ψηφιακών πόρων στον υπολογιστή σας.
Παρατήρηση:
1. Προς διευκόλυνση της μελλοντικής τους χρήσης από εσάς, τα γραφικά που χρησιμοποιείτε τώρα θα αποθηκεύονται αυτομάτως
στον φάκελο πρόσφατα χρησιμοποιημένα
2. Μπορείτε να διαγράψετε και να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που προσθέσατε οι ίδιοι.
3. Μπορείτε να εισάγετε πόρους γραφικών (εικόνες) μόνο σε μορφή bmp, wmf, emf, jpg, jpeg και gif. Μπορείτε να εισάγετε πόρους
πολυμέσων μόνο σε μορφή avi, wmv, asf, dat, mpg, mpeg, rm, rmvb, mov, vob και flv.

Τοπικά αρχεία
Με την ετικέτα τοπικά αρχεία μπορείτε σε σελίδες του πίνακα να προσθέτετε αρχεία της μορφής EDF, BMP, EMF, WMF,
TIF, JPG, GIF, PNG, CDF, SWF που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.
Για να προσθέσετε ένα τοπικό αρχείο σε μια σελίδα του πίνακα:
1. Επιλέξτε το εν λόγω αρχείο στην περιοχή προεπισκόπησης.
2. Κάντε κλικ στη σελίδα, ή σύρτε το αρχείο στη σελίδα. Το αρχείο θα εισαχθεί στη σελίδα ως αντικείμενο.
Μπορείτε να χειριστείτε το εισαχθέν αρχείο ως αντικείμενο και να το αποθηκεύσετε στον φάκελο αγαπημένων.
Παρατήρηση: Στην περιοχή προεπισκόπησης μπορούν να προβάλλονται αρχεία οποιασδήποτε μορφής, όμως μόνον αρχεία της
μορφής EDF, BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG, CDF, SWF μπορούν να προστεθούν σε σελίδες του ασπροπίνακα. Όταν
πρόκειται για αρχεία άλλης μορφής, μπορείτε να τα ανοίξετε κάνοντας διπλό κλικ στην εκάστοτε μικρογραφία.

Κεφάλαιο 13 Βοηθητικά εργαλεία
Το MLS IQBoard software περιλαμβάνει μερικά χρήσιμα βοηθητικά εργαλεία για να διευκολύνει και να κάνει
αποδοτικότερη τη διδασκαλία και τις παρουσιάσεις σας. Στα βοηθητικά εργαλεία περιλαμβάνονται τα εργαλεία οθόνης,
γεωμετρικά όργανα, η δημιουργία στιγμιότυπων οθόνης, η καταγραφή οθόνης, τα ειδικά εργαλεία και η γρήγορη
πρόσβαση σε εφαρμογή.

13.1 Εργαλεία οθόνης
Προβολή σημείου
Το εργαλείο προβολής σημείου μπορεί να τραβήξει την προσοχή σε μια περιοχή της οθόνης. Στη φωτιζόμενη περιοχή
μπορείτε να εκτελείτε εφαρμογές των Windows.
Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή σημείου:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Προβολή σημείου” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων,
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Μπορείτε να σύρετε το περιθώριο για να μεγεθύνετε ή να μετακινήσετε την προβολή σημείου.
3. Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της προβολής σημείου μπορείτε να επιλέξετε το
στην κάτω δεξιά γωνία της
οθόνης.

Παρατήρηση: Εάν δεν κλείσετε το Λογισμικό MLSBoard, το Λογισμικό θα αποθηκεύσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της προβολής
σημείου την επόμενη φορά που θα την χρησιμοποιήσετε.

Για να κλείσετε το εργαλείο προβολής σημείου, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “ Έξοδος”
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
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Αποκάλυψη Οθόνης (πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, προς όλες τις κατευθύνσεις):
Με τη λειτουργία Αποκάλυψης Οθόνης οι πληροφορίες στην οθόνη σας μπορούν να καλυφθούν και να αποκαλυφθούν.
Στην αποκαλυφθείσα περιοχή μπορείτε να εκτελείτε εφαρμογές των Windows .
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποκάλυψης οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε “Εργαλεία > Αποκάλυψη οθόνης” στη Γραμμή μενού, και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα στυλ αποκάλυψης στο υπομενού.
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο αποκάλυψης οθόνης στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων.
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο αποκάλυψης οθόνης στην κινητή γραμμή εργαλείων.
2. Μπορείτε να σύρετε τα βέλη για να αποκαλύψετε την οθόνη κατά την οριζόντια ή κατακόρυφη κατεύθυνση, καθώς
και από το κέντρο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
3. Μπορείτε να επιλέξετε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της λειτουργίας
Αποκάλυψης Οθόνης.

Παρατήρηση: Εάν δεν κλείσετε το MLSBoard, το Λογισμικό θα αποθηκεύσει το χρώμα φόντου, τη διαφάνεια και το γραφικό (εικόνα)
φόντου για την επόμενη χρήση σας.

Για να βγείτε από τη λειτουργία Αποκάλυψης Οθόνης, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “ Έξοδος”
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Βελάκι Οθόνης
Για να τραβήξετε την προσοχή σε ένα στοιχείο ή μια περιοχή της οθόνης μπορείτε να τοποθετήσετε ένα βέλος στη
διαδραστική οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε το Βελάκι οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία> Βελάκι Οθόνης” στη Γραμμή μενού.
στη γραμμή Βοηθητικών Εργαλείων,
Κάντε κλικ στο
στην Κινητή γραμμή εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
1. Για να μετακινήσετε τον δρομέα, σύρτε τον σε άλλη θέση επί της οθόνης. Όταν σύρετε τη μύτη του βέλους, αυτή
δείχνει προς την κατεύθυνση προς την οποία τη σύρετε.
2. Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του βέλους μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο βέλος της οθόνης.

Για να κλείσετε το Βελάκι οθόνης, κάντε δεξί κλικ στο βέλος της οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “ Έξοδος”.

Μαύρη Οθόνη
Για να εστιάσετε την προσοχή ή να εισαγάγετε το επόμενο διδακτικό βήμα μπορείτε να εμφανίσετε μια μαύρη οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε τη Μαύρη Οθόνη:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Μαύρη οθόνη” στη Γραμμή μενού.
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Κάντε κλικ στο

στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων,

στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Κάντε κλικ στο
2. Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της μαύρης οθόνης μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο
οθόνης
Για να κλείσετε τη μαύρη οθόνη, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “ Έξοδος”
Επιλέξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Πιέστε “Ctrl+Alt+E” στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

στην κάτω δεξιά γωνία της

Προβολή ελεύθερης περιοχής
Για να τραβήξετε την προσοχή μπορείτε να φωτίσετε μία ή περισσότερες περιοχές της οθόνης.
Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή ελεύθερης περιοχής:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > προβολή ελεύθερης περιοχής” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων,
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Παρατήρηση: Το πλήκτρο

δεν υπάρχει ως προεπιλεγμένο στην κινητή γραμμή εργαλείων, αλλά μπορείτε να το προσθέσετε.

2. Μετακινήστε τον δρομέα για να δημιουργήσετε την φωτιζόμενη περιοχή.
3. Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της προβολής ελεύθερης περιοχής μπορείτε να επιλέξετε το
γωνία της οθόνης.

στην κάτω δεξιά

13.2 Δημιουργία στιγμιότυπων οθόνης
Το MLS IQBoard software διαθέτει 3 τρόπους για να δημιουργήσετε στιγμιότυπα της οθόνης: δημιουργία στιγμιότυπου
πλήρους οθόνης, δημιουργία στιγμιότυπου περιοχής και δημιουργία στιγμιότυπου παραθύρου. Το στιγμιότυπο της
οθόνης θα προβάλλεται στη νέα σελίδα ή στην τρέχουσα σελίδα.
Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο της οθόνης:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Στιγμιότυπο οθόνης” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων
Εμφανίζεται η γραμμή δημιουργίας στιγμιότυπου οθόνης.

2. Πριν δημιουργήσετε στιγμιότυπο της οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε το
του στιγμιότυπου οθόνης.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής

Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο ολόκληρης της οθόνης, επιλέξτε “στιγμιότυπο πλήρους οθόνης” (

)

Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο ενός παραθύρου, επιλέξτε “στιγμιότυπο παραθύρου” ( )) στη γραμμή εργαλείων,
επιλέξτε το παράθυρο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε στιγμιότυπο και κάντε κλικ στο παράθυρο.
Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο μιας περιοχής της οθόνης, κάντε κλικ στο “στιγμιότυπο περιοχής” ( ) και
στη συνέχεια πιέστε και σύρτε τον δρομέα για να καθορίσετε την περιοχή για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε
στιγμιότυπο.
Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο μιας περιοχής ελεύθερης σχεδίασης, κάντε κλικ στο “στιγμιότυπο ελεύθερης
περιοχής” ( ) και στη συνέχεια πιέστε και σύρτε τον δρομέα για να καθορίσετε την περιοχή, το στιγμιότυπο της
οποίας θέλετε να δημιουργήσετε.
3. Μετά τη σύλληψη του στιγμιότυπου της οθόνης, το σύστημα θα εισάγει το στιγμιότυπο που δημιουργήθηκε στην
αντίστοιχη σελίδα, σύμφωνα με τη μέθοδο εισαγωγής που επιλέξατε.
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13.3 Εγγραφή οθόνης (Screen Record)
Το MLS IQBoard software διαθέτει 3 τρόπους εγγραφής των ενεργειών σας στη διαδραστική οθόνη: εγγραφή πλήρους
οθόνης, εγγραφή περιοχής και εγγραφή παραθύρου. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταυτόχρονα και ήχο. Το
αρχείο εγγραφής μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή AVI και να μετατραπεί στις μορφές WMV, SWF (αρχείο FLASH),
ή EXE. Μπορείτε να αναπαράγετε την εγγραφή, χρησιμοποιώντας τον Player του λογισμικού ή άλλα προγράμματα
αναπαραγωγής πολυμέσων (media players), όπως το Windows Media Player.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής οθόνης, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > εγγραφή οθόνης” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο

στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων

στην κινητή γραμμή εργαλείων
Κάντε κλικ στο
Εμφανίζεται η γραμμή με τα εργαλεία εγγραφής οθόνης

Εγγραφή οθόνης
Για να εγγράψετε την οθόνη:
1. Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο
για να ρυθμίσετε τις επιλογές εγγραφής οθόνης.
2. Επιλέξτε το
στη γραμμή εργαλείων εγγραφής οθόνης. Εμφανίζεται ένα προτρεπτικό παράθυρο. Κάντε κλικ στο
“OK”. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο αποθήκευσης αρχείου.

3. Καθορίστε το όνομα αρχείου και τη διαδρομή. Στη συνέχεια επιλέξτε “Αποθήκευση” για να αρχίσει η εγγραφή.
Εάν επιλέξατε “Εγγραφή πλήρους οθόνης”, το MLS IQBoard software θα εγγράψει ολόκληρη την οθόνη.
Εάν επιλέξατε “Εγγραφή παραθύρου”, επιλέξτε το παράθυρο το οποίο θέλετε να εγγράψετε και κάντε κλικ στο
παράθυρο.
Εάν επιλέξατε “Εγγραφή περιοχής”, πιέστε και σύρτε τον δρομέα για να καθορίσετε την περιοχή που θέλετε να
εγγράψετε.
4. Κατά την καταγραφή, κάντε κλικ στο
εάν θέλετε να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή σας. Για να
ολοκληρώσετε την καταγραφή, επιλέξτε το

Αναπαραγωγή εγγραφής
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα εμφανιστεί αυτομάτως ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων (player).
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ στη γραμμή εργαλείων εγγραφής οθόνης για να εκκινήσετε
χειροκίνητα το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Για να αναπαραγάγετε την καταγραφή, επιλέξτε το

.

Παρατήρηση: Για την αναπαραγωγή της εγγραφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα προγράμματα, όπως το Windows Media
Player.
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13.4 Μετατροπή μορφής βίντεο (video format)
Μπορείτε να μετατρέψετε τα εγγεγραμμένα αρχεία AVI σε αρχεία μορφής SWF, WMV ή EXE.
Για να μετατρέψετε το εγγεγραμμένο αρχεία AVI σε μορφή SWF:
1. Επιλέξτε το
στη γραμμή εγγραφής οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “Μετατροπή AVI σε SWF”. Εμφανίζεται το
παράθυρο του μετατροπέα, όπως φαίνεται παρακάτω:

2. Ανοίξτε το αρχείο AVI που θέλετε να μετατρέψετε, κάντε κλικ στο
στο παράθυρο του μετατροπέα ή επιλέξτε
“Μετατροπή σε μορφή SWF” από το πτυσσόμενο μενού “Αρχείο”. Εισάγετε το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου SWF.
Αρχίζει η μετατροπή.

3. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, το λογισμικό θα σας ενημερώσει για την επιτυχή έκβαση της μετατροπής. Κάντε
κλικ στο “Ok” για να την ολοκληρώσετε.
Για να μετατρέψετε το εγγεγραμμένο αρχείο AVI σε μορφή WMV:
1. Επιλέξτε το
στη γραμμή εγγραφής οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “μετατροπή AVI σε WMV”. Εμφανίζεται το
παράθυρο του μετατροπέα, όπως φαίνεται παρακάτω:

2. Ανοίξτε το αρχείο AVI που θέλετε να μετατρέψετε, εισάγετε το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου WMV και κάντε
κλικ στο “έναρξη μετατροπής” για να αρχίσει η μετατροπή.
3. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, το λογισμικό θα σας ενημερώσει για την επιτυχή έκβαση της μετατροπής. Κάντε
κλικ στο “Ok” για να την ολοκληρώσετε.
Παρατήρηση:
1. Στο λειτουργικό σύστημα Windows 2000 θα πρέπει να αναβαθμίσετε το Direct X στην έκδοση 8.0 ή μεταγενέστερη.
2. Το εργαλείο αυτό στην τρέχουσα έκδοση δεν υποστηρίζει τα Windows Vista 64.
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Για να μετατρέψετε το αρχείο SWF σε μορφή EXE:
1. Επιλέξτε το
στη γραμμή εγγραφής οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε “μετατροπή SWF σε EXE”. Εμφανίζεται το
παράθυρο του μετατροπέα, όπως φαίνεται παρακάτω:

2. Επιλέξτε το “άνοιγμα αρχείου Flash” για να ανοίξετε το αρχείο SWF που θέλετε να μετατρέψετε, και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο “μετατροπή σε αρχείο EXE” για να αρχίσει η μετατροπή.
3. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, το λογισμικό θα σας ενημερώσει για την επιτυχή έκβαση της μετατροπής. Κάντε
κλικ στο “Ok” για να την ολοκληρώσετε.

13.5 Ειδικά εργαλεία
Το MLS IQBoard διαθέτει επίσης μερικά χρήσιμα εργαλεία όπως παραγωγή τυχαίων αριθμών, αριθμομηχανή,
μεγεθυντικό φακό, ρολόι και πληκτρολόγιο οθόνης.

Παραγωγή τυχαίων αριθμών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο εργαλείο για την παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού ή μιας ομάδας
τυχαίων αριθμών.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο παραγωγής τυχαίων αριθμών,
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > Ειδικά εργαλεία > Παραγωγή τυχαίων αριθμών” από το υπομενού.
Επιλέξτε το
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
1. Επιλέξτε “Καθορισμός παραμέτρων” για να καθορίσετε τη μέγιστη τιμή και την ποσότητα επιλογής (το πλήθος των
ψηφίων).
2. Κάντε κλικ στο “ Έναρξη επιλογής” για την παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού.
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Αριθμομηχανή
Το MLS IQBoard software διαθέτει μια αριθμομηχανή για την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών.

Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλείο > Ειδικά εργαλεία > Αριθμομηχανή” από το υπομενού.
Επιλέξτε το

στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το

Επιλέξτε το

στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το

.

.

Μεγεθυντικός φακός
Με τον μεγεθυντικό φακό μπορείτε εύκολα να μεγεθύνετε περιοχές της οθόνης.
Για να χρησιμοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλείο > Ειδικά εργαλεία > Μεγεθυντικός φακός” από το υπομενού.
Επιλέξτε το
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
2. Επιλέξτε το
ή κάντε δεξί κλικ στο μεγεθυντικό παράθυρο για να αλλάξετε τις ιδιότητες του μεγεθυντή.

Ρολόι
Με το εργαλείο του ρολογιού μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη ένα ρολόι ή έναν μετρητή.
Για να χρησιμοποιήσετε το ρολόι:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλείο > Ειδικά εργαλεία > Ρολόι” από το υπομενού.
στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Κάντε κλικ στο
στην κάτω δεξιά γωνία για να προσαρμόσετε το ρολόι, ως εξής:
2. Επιλέξτε το

Στυλ ρολογιού
Αναλογικό ρολόι: Προβάλλει ένα παραδοσιακό ρολόι με κυκλική πλάκα και δείκτες.
1ο ψηφιακό ρολόι: Προβάλλει ένα ψηφιακό ρολόι με ώρα και ημερομηνία.
2ο ψηφιακό ρολόι: Προβάλλει ένα ψηφιακό ρολόι το οποίο δείχνει μόνο την ώρα.
Αντίστροφη μέτρηση: Προβάλλει έναν ψηφιακό μετρητή. Ο μετρητής μετρά αντίστροφα τον χρόνο από τη στιγμή που
έχει εισαχθεί στο παράθυρο ρυθμίσεων μετρητή.
Μέτρηση χρόνου: Προβάλλει έναν ψηφιακό μετρητή. Ο μετρητής μετρά τον χρόνο έως την ώρα που έχει εισαχθεί στο
παράθυρο ρυθμίσεων μετρητή.

Ρυθμίσεις ρολογιού
Επιλέξτε “ρυθμίσεις” από το αναδυόμενο μενού για να ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων ρολογιού, στο οποίο
περιλαμβάνεται η ετικέτα ρυθμίσεων φόντου και η ετικέτα ρυθμίσεων μετρητών.
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Ρυθμίσεις φόντου
Σε αυτήν τη ετικέτα μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα ή τα γραφικά (εικόνα), καθώς και τη διαφάνεια του φόντου.

Ρυθμίσεις μετρητή
Σε αυτή την ετικέτα μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο μέτρησης, καθώς και την ενέργεια και τον ήχο που θέλετε να
εκτελέσετε ή να αναπαράγετε όταν λήξει ο χρόνος στον οποίο ρυθμίστηκε ο μετρητής (timeout).

Χρονομέτρηση
Αφού επιλέξετε έναν από τους μετρητές και καθορίσετε τον χρόνο μέτρησης, ο μετρητής θα αρχίσει να χρονομετρά
για να διακόψετε προσωρινά και
αυτομάτως όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο καθορισμένος χρόνος. Κάντε κλικ στο
να επανεκκινήσετε την χρονομέτρηση. Κάντε κλικ στο
για παύση και εκ νέου εκκίνηση της χρονομέτρησης.

Ταινία τηλέτυπου
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κυλιόμενη ταινία (tickertape), η οποία προβάλλεται στην οθόνη απεικονίζοντας
κυλιόμενα μηνύματα.
Για να χρησιμοποιήσετε την ταινία:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Tool > Special tools > Tickertape” (εργαλείο > ειδικά εργαλεία > ταινία τηλέτυπου) στη Γραμμή μενού, και
στη συνέχεια επιλέξτε ένα εργαλείο από το υπομενού.
Κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.
Το παράθυρο ρυθμίσεων της ταινίας εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Αλλάξτε τις ιδιότητες εάν χρειασθεί.
3. Κάντε κλικ στο “OK”. Η ταινία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ασπροπίνακα.
4. Κάντε κλικ στην ταινία επί της οθόνης. Θα εμφανιστεί μια γραμμή εργαλείων.

Οι λειτουργίες κάθε εικονιδίου περιγράφονται παρακάτω:
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ Μετακίνηση της ταινίας.
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ Είσοδος στο παράθυρο ρυθμίσεων και αλλαγή των ιδιοτήτων της ταινίας.
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ Κλείδωμα της θέσης της ταινίας.
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ Κλείσιμο της ταινίας.

Πληκτρολόγιο οθόνης
Το πληκτρολόγιο οθόνης είναι ένα εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη με το οποίο μπορείτε να πληκτρολογείτε και να
έρχεστε σε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή σας, απευθείας πάνω στον διαδραστικό ασπροπίνακα.
Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία > ειδικά εργαλεία > πληκτρολόγιο οθόνης” στη Γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε ένα
εργαλείο από το υπομενού.
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Κάντε κλικ στο
Κάντε κλικ στο

στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
στην κινητή γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επιλέξτε το
.

.

13.6 Γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές
Το MLS IQBoard διαθέτει μια γραμμή εργαλείων με εικονίδια συντομεύσεων για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες
εφαρμογές.
Για να τρέξετε εφαρμογές μέσω αυτής της γραμμής εργαλείων:
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία >συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές” στη Γραμμή μενού.
Κάντε κλικ στο

στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων,

Κάντε κλικ στο
στην κινητή γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων με τις εφαρμογές.

2. Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργαλείων.
Παρατήρηση: Μπορείτε να τροποποιήσετε τη γραμμή εργαλείων μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

13.7 Κλείσιμο και ελαχιστοποίηση τρέχοντος παραθύρου
Κάντε κλικ στο

στην κινητή γραμμή εργαλείων για να κλείσετε το τρέχον παράθυρο.

Κάντε κλικ στο

στην κινητή γραμμή εργαλείων για να ελαχιστοποιήσετε το τρέχον παράθυρο.

Παρατήρηση: Εξ ορισμού, τα δύο αυτά πλήκτρα δεν είναι στην κινητή γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να τροποποιήσετε την κινητή
γραμμή εργαλείων μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.
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Κεφάλαιο 14 Εφέ κίνησης (MLS IQBoard Maker)
14.1 Εφέ αντικειμένου
Οποιοδήποτε αντικείμενο στη σελίδα μπορεί να ρυθμισθεί ως προς τα εφέ εισόδου, έμφασης, εξόδου από τις
προεπιλογές του συστήματος, ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε διαδρομές κίνησης ώστε το αντικείμενο να κινείται
κατά το μήκος των διαδρόμων.
Προσθήκη εφέ: μπορείτε να προσθέσετε τέσσερις τύπους εφέ κίνησης για μεμονωμένα ή πολλαπλά επιλεγμένα
αντικείμενα στην τρέχουσα σελίδα, όπως “Είσοδος”, “ Έμφαση”, “ Έξοδος” και “Διαδρομές κίνησης”.
Για να προσθέσετε εφέ:
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα στα οποία θέλετε να προσθέσετε εφέ.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ και επιλέξτε τον τύπο εφέ στο αναδιπλούμενο μενού.

Εφέ		
Είσοδος

Εικονίδιο		

Περιγραφή εφέ

			
					
					

Προορίζεται για την προβολή του αντικειμένου όταν αυτό αναπαράγεται
και περιλαμβάνει τις επιλογές Blinds, Wipe, Peek In (Αποκάλυψη, 		
Στιγμιαίο φλας, Peek In, Ρόμβος και Πλαίσιο).

Έμφαση

			
					
					
					

Προορίζεται να προσδώσει έμφαση στο αντικείμενο και περιλαμβάνει 		
τις επιλογές Grow/Shrink, Transparency, Polyhedron Roll, Swing 		
και Spin (Μεγέθυνση/Συρρίκνωση, Διαφάνεια, Κύλιση πολυέδρου, 		
Ταλάντωση και Περιστροφή).

Έξοδος

			
					
					

Προορίζεται για την περιγραφή της εξόδου του αντικειμένου και 		
περιλαμβάνει τις επιλογές Blinds, Erase, Peek Out, Diamond και 		
Box (Αυλαία, Διαγραφή, Peek Out, Ρόμβος, και Πλαίσιο).

Διαδρομές
			
κίνησης				

Προορίζεται για την περιγραφή της κίνησης του αντικειμένου και
περιλαμβάνει τις επιλογές Line, Curve, Scribble, Circle, Rectangle, 		
Isosceles Triangle, Right Triangle, Parallelogram, Trapezoid, Penta		
gon, και Polygon (Γραμμή, Καμπύλη, Πρόχειρο σχέδιο, Κύκλος,
Τετράγωνο, Ισοσκελές τρίγωνο, Ορθογώνιο τρίγωνο, Παραλληλόγραμμο,
Τραπεζοειδές, Πεντάγωνο και Πολύγωνο.

					
					
					
					

Παρατήρηση: Όταν προσθέτετε εφέ, μπορείτε να προβάλλετε σε προεπισκόπηση τα πρόσθετα εφέ επιλέγοντας τη λειτουργία “auto
preview” (Αυτόματη προεπισκόπηση).

76

3. Μετά την προσθήκη του, το εφέ προβάλλεται στον “Κατάλογο εφέ” με τη σειρά.

Ρύθμιση εφέ: μπορείτε να προσαρμόζετε τα τρέχοντα επιλεγμένα εφέ.

Για να ρυθμίσετε τα εφέ:
Έναρξη: μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο αναπαραγωγής. Το σύστημα σας παρέχει τρεις τρόπους: “On Click” (Με
κλικ), “With Preview” (Με προεπισκόπηση) και “After Preview” (Μετά την προεπισκόπηση). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
του συστήματος είναι “On Click”, μπορείτε όμως να την προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες.
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Έναρξη 			
On Click (Με κλικ)		

Εικονίδιο		

Περιγραφή περιεχομένου

			
							

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το εφέ κάνοντας κλικ με το
ποντίκι

With Preview			
Κανένα 			
(Με προεπισκόπηση) 					
After Preview			
			
(Μετά την προεπισκόπηση) 				

Αυτή η επιλογή προβάλλει ταυτόχρονα τα
τρέχοντα και το τελευταίο εφέ.

							

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί την αυτόματη
αναπαραγωγή του εφέ μετά την προσθήκη του 		
τελευταίου.

Παρατήρηση: Μετακινώντας τη διαδρομή κίνησης που φαίνεται στον κατάλογο με τις επιλογές διαδρομών κίνησης, μπορείτε να
προσαρμόσετε τη διάρκεια αναπαραγωγής του κάθε εφέ κίνησης

Ταχύτητα: προσαρμογή της ταχύτητας αναπαραγωγής των εφέ. Το σύστημα σας παρέχει πέντε διαφορετικές ταχύτητες.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος είναι η μέση ταχύτητα (2 s) .
Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο στον “κατάλογο εφέ” και, στη συνέχεια, αναδιπλώστε το πλαίσιο ταχυτήτων και επιλέξτε την
κατάλληλη τιμή ταχύτητας.
2. Προσαρμόστε τη διαδρομή κίνησης στον “κατάλογο διαδρομών κίνησης”. Όσο μακρύτερη είναι η διαδρομή, τόσο
μικρότερη θα είναι η ταχύτητα και, αντίθετα, όσο μικρότερη η διαδρομή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα.

Επανάληψη: το σύστημα παρέχει διάφορους χρόνους επανάληψης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος είναι
χωρίς επανάληψη, μπορείτε δε να την προσαρμόσετε αναδιπλώνοντας το πλαίσιο επαναλήψεων και επιλέγοντας μία
από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ήχος: το σύστημα σας παρέχει πάνω από 20 είδη ηχητικών εφέ. Εκτός αυτού, μπορείτε να προσθέσετε ήχους
της δικής σας επιλογής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος είναι χωρίς ηχητικά εφέ. Μπορείτε να την
προσαρμόσετε αναδιπλώνοντας το πλαίσιο ταχυτήτων και επιλέγοντας μία τιμή.
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Ιδιότητες: το σύστημα τροποποιεί το αναδιπλούμενο μενού ιδιοτήτων ανάλογα με τα διάφορα εφέ κίνησης. Μπορείτε
να προσαρμόσετε την τιμή ιδιότητας για να τροποποιήσετε το αναπαραγόμενο εφέ. (Π.χ: Αποκάλυψη: μπορείτε να
προσαρμόσετε την επιλογή σε οριζόντια ή κατακόρυφη αποκάλυψη αλλάζοντας την τιμή ιδιότητας.)

Επεξεργασία εφέ: αφορά την αλλαγή των εφέ κίνησης και την προσαρμογή της σειράς αναπαραγωγής των εφέ.

Αλλαγή εφέ
Για να αλλάξετε εφέ:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και επιλέξτε τα επιθυμητά εφέ κίνησης από το αναδιπλούμενο μενού.
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Αλλαγή σειράς αναπαραγωγής
Για να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής
1. Επιλέξτε το αντικείμενο από τον “Κατάλογο αντικειμένων κίνησης”.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή “Move Up” (Μετάθεση προς τα επάνω) ή “Move Down” (Μετάθεση προς τα κάτω)

Κατάργηση εφέ: από τον “κατάλογο αντικειμένων κίνησης” μπορείτε να καταργήσετε το αντικείμενο που δεν
χρειάζεστε
Για να καταργήσετε εφέ:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο κίνησης που θέλετε να καταργήσετε

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αφαίρεση
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Παρατήρηση: 1. η κατάργηση του αντικειμένου συνεπάγεται ότι καταργούνται όλα τα εφέ που έχουν προστεθεί στο συγκεκριμένο
αντικείμενο. 2. Πατώντας το πλήκτρο “shift” μπορείτε να καταργήσετε ταυτόχρονα πολλά αντικείμενα κίνησης

Αυτόματη προεπισκόπηση: οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν σε προεπισκόπηση τα επιλεγμένα εφέ αντικειμένων.
Για την αυτόματη προεπισκόπηση:
1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να προβάλλετε σε προεπισκόπηση
2. Κάντε κλικ στην επιλογή “Current Preview” (Τρέχουσα προεπισκόπηση)

3. Μετά την ολοκλήρωση της προεπισκόπησης των εφέ, το λογισμικό τερματίζει αυτόματα την προεπισκόπηση.
Αναπαραγωγή προεπισκόπησης: με αυτή τη λειτουργία προβάλλεται σε προεπισκόπηση όλα των εφέ αντικειμένων από
την τρέχουσα σελίδα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Αναπαραγωγή
προεπισκόπησης”

14.2 Εφέ σελίδας
Προσθήκη εφέ σελίδας: στη σελίδα μπορούν να προστεθούν “οριζόντια αποκάλυψη”, “κατακόρυφη αποκάλυψη”,
“οριζόντιο κτένι”, “κατακόρυφο κτένι”, “κάλυψη”, “οριζόντιος διαχωρισμός”, κλπ.
Για να προσθέσετε εφέ σελίδας:
1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο
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2. Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ από το αναδιπλούμενο μενού

3. Κάντε κλικ στο επιλεγμένο εφέ
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4. Κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή σε όλες τις σελίδες. Οι άλλες σελίδες θα αποκτήσουν τα ίδια εφέ όπως και η
τρέχουσα.

Προσαρμογή εφέ σελίδας
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα εφέ σελίδας, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας αναπαραγωγής και του ήχου.
Για να προσαρμόσετε το δικό σας εφέ σελίδας:
1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο .

2. Επιλέξτε το εφέ σελίδας που θέλετε να προσαρμόσετε.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα από τον κατάλογο ταχυτήτων.

Παρατήρηση: Η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι η μέτρια (2 S).
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4. Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ ήχου από τον κατάλογο ήχων.

Αλλαγή εφέ σελίδας
Μπορείτε να αλλάζετε το εφέ σελίδας ανάλογα με τις περιστάσεις.
Για να αλλάξετε το εφέ σελίδας:
1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο .

2. Κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή και μετά επιλέξτε το εφέ σελίδας που θέλετε να εισαγάγετε.
3. Κάντε κλικ στο επιθυμητό εφέ σελίδας.
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Διαγραφή εφέ σελίδας
Μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε εφέ κίνησης.
Για να διαγράψετε το εφέ σελίδας
1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο
.

2. Επιλέξτε το εφέ σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.
3. Κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Παρατήρηση: Μπορείτε επίσης να καταργήσετε το εφέ σελίδας διαγράφοντας την ίδια τη σελίδα. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το
πλήκτρο “Shift” και να επιλέξετε πολλά εφέ κίνησης για να τα διαγράψετε ταυτόχρονα.
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14.3 Προσθήκη διαδραστικών ερωτήσεων
Με το λογισμικό MLS IQBoard Maker μπορείτε να θέτετε διαδραστικές ερωτήσεις στην τάξη σας. Το λογισμικό σάς
παρέχει πολλούς τύπους ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, πολλαπλών απαντήσεων, σωστού ή
λάθους, συμπλήρωσης κενών και επιλογής, που συμβάλλει στην εγρήγορση των σπουδαστών σας σε μεγαλύτερο
βαθμό.

Εισαγωγή ερώτησης
Στη σελίδα σας μπορείτε να προσθέσετε μία ή περισσότερες ερωτήσεις.
Για να εισάγετε μία ερώτηση:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του τύπου ερώτησης που θέλετε να εισάγετε στον πίνακα “Ρυθμίσεις ερωτήσεων”.

2. Κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.
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3. Ο τύπος ερώτησης που επιλέξατε προβάλλεται στην τρέχουσα σελίδα.

Παρατήρηση:
1.Σε μία σελίδα μπορείτε να εισάγετε μόνο μία διαδραστική ερώτηση .
2. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ερώτησης επιλέγοντας ένα άλλο εικονίδιο ερώτησης και κάνοντας κλικ στην επιλογή
“Insert”(Εισαγωγή).
3. Μπορείτε να διαγράψετε την ερώτηση που εισαγάγατε κάνοντας κλικ στο “Delete” (Διαγραφή).

Επεξεργασία ερωτήσεων
Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις διαδραστικές ερωτήσεις που έχετε εισάγει.
Για να επεξεργασθείτε μία ερώτηση:
1. Ενεργοποιήστε τον τίτλο ή το προαιρετικό πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κάνοντας
κλικ απευθείας στον τίτλο ή στο προαιρετικό πλαίσιο κειμένου ή κάνοντας κλικ στην εντολή “Insert Text” (Εισαγωγή
κειμένου) και, στη συνέχεια, στον τίτλο ή στο προαιρετικό πλαίσιο κειμένου.

2. Επεξεργασθείτε την ερώτηση στο πλαίσιο κειμένου.
3. Κάντε κλικ στο κενό τμήμα της σελίδας για να κλείσετε το πλαίσιο κειμένου.
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Παρατήρηση: 1.Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση τους σύροντας τον τίτλο ή το προαιρετικό πλαίσιο κειμένου.
2. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε κείμενο στο κενό όταν εισάγετε μία ερώτηση “Συμπλήρωσης κενού”.
3. Για να προσαρμόσετε ιδιότητες του πλήκτρου όπως το όνομα και το φόντο, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο “OK”.

Προσαρμογή ερώτησης
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες της ερώτησής σας.

Πολλαπλές επιλογές
1. Επιλογές: ο αριθμός των επιλογών μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 8. Ο προεπιλεγμένος αριθμός επιλογών είναι
4. Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλήθος των επιλογών πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο
κειμένου “Επιλογές” ή πατώντας το πλήκτρο “Επιλογές”.
2. Σωστή απάντηση: μπορείτε να ορίσετε μια σωστή απάντηση για την ερώτηση.
3. Χρόνος: το χρονικό εύρος κυμαίνεται από 1 s έως 120 s. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 s. Μπορείτε να ρυθμίσετε το
χρόνο πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Χρόνος” ή πατώντας το πλήκτρο “Χρόνος”.
4. Βαθμοί: το εύρος κυμαίνεται από 1 έως 100 βαθμοί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 βαθμοί. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τους βαθμούς πληκτρολογώντας τον αριθμό βαθμών που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Βαθμοί” ή πατώντας το
πλήκτρο “Βαθμοί”.

Πολλαπλές απαντήσεις
1. Επιλογές: ο αριθμός των επιλογών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 8. Ο προεπιλεγμένος αριθμός επιλογών είναι
4. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήθος των επιλογών σας πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο
κειμένου “Επιλογές” ή πατώντας το πλήκτρο “Επιλογές”.
2. Σωστή απάντηση: μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις στην ερώτηση.
3. Χρόνος: το χρονικό εύρος κυμαίνεται από 1 s έως 120 s. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 s. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη διάρκεια του χρόνου πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Χρόνος” ή πατώντας το
πλήκτρο “Χρόνος”.
4. Βαθμοί: το εύρος κυμαίνεται από 1 έως 100 βαθμούς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 βαθμοί. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τους βαθμούς πληκτρολογώντας τον αριθμό των βαθμών που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Βαθμοί” ή πατώντας το
πλήκτρο “Βαθμοί”.
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Σωστό ή λάθος
1. Σωστή απάντηση: μπορείτε να ορίσετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση.
2. Χρόνος: το χρονικό εύρος κυμαίνεται από 1 s έως 120 s. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 s. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη διάρκεια του χρόνου πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Χρόνος” ή πατώντας το
πλήκτρο “Χρόνος”.
3. Βαθμοί: το εύρος κυμαίνεται από 1 έως 100 βαθμούς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 βαθμοί. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τους βαθμούς πληκτρολογώντας τον αριθμό των βαθμών που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Βαθμοί” ή πατώντας το
πλήκτρο “Βαθμοί”.

Συμπλήρωση κενών
1. Σωστή απάντηση: μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις στην ερώτηση.
2. Χρόνος: το χρονικό εύρος κυμαίνεται από 1 s έως 120 s. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 s. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη διάρκεια του χρόνου πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Χρόνος” ή πατώντας το
πλήκτρο “Χρόνος”.
3. Βαθμοί: το εύρος κυμαίνεται από 1 έως 100 βαθμοί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 βαθμοί. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τους βαθμούς πληκτρολογώντας τον αριθμό των βαθμών που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Βαθμοί” ή πατώντας το
πλήκτρο “Βαθμοί”.
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Επιλογή
1. Επιλογές: ο αριθμός των επιλογών μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 8. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 4. Μπορείτε
να ρυθμίσετε το πλήθος των επιλογών πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Επιλογές” ή
πατώντας το πλήκτρο “Επιλογές”.
2. Γράφημα: για να προβάλλετε στατιστικά στοιχεία των επιλογών, μπορείτε να επιλέξετε το γράφημα πίτας ή το
γράφημα ράβδων
3. Χρόνος: το χρονικό εύρος κυμαίνεται από 1 s έως 120 s. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 s. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη διάρκεια του χρόνου πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου “Χρόνος” ή πατώντας το
πλήκτρο “Χρόνος”.

Ρυθμίσεις απόκρισης
Μπορείτε να ορίσετε την απόκριση σωστής και λάθος απάντησης στην ερώτηση. Το σύστημα αποκρίνεται με
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την απάντησή σας.
Για να ρυθμίσετε την απόκριση
1. Κάντε κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις απόκρισης” στον πίνακα “Ρυθμίσεις ερωτήσεων”.
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2. Στο παράθυρο “Ρυθμίσεις ερωτήσεων” μπορείτε να ορίσετε διάφορους τρόπους ως απόκριση σε περίπτωση σωστής
απάντησης ή λάθος απάντησης. Για παράδειγμα: σύνδεση προς ένα αρχείο ή μία ιστοσελίδα, αντικείμενο κίνησης,
τίποτε, σελίδα στο συγκεκριμένο αρχείο, παράθυρο παρατήρησης και προσθήκη ήχου.

Παρατήρηση: Εξ ορισμού, η απόκριση σε περίπτωση σωστής απάντησης είναι “Συγχαρητήρια! Η απάντησή σου είναι σωστή”, ενώ η
απόκριση σε περίπτωση λάθος απάντησης είναι “Η απάντησή σου είναι λάθος, συνέχισε την προσπάθεια”.

Προσαρμογή πληροφοριών εκπαιδευτικού υλικού
Κάντε κλικ στο πλήκτρο “Πληροφορίες” του πίνακα “Ρυθμίσεις ερώτησης” για να ρυθμίσετε τις πληροφορίες σχετικά
με τις συνολικές ερωτήσεις, τη συνολική βαθμολογία ή την απουσία απάντησης στο τρέχον εκπαιδευτικό υλικό.
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Κεφάλαιο 15 Τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο (Video Conference)
Με την τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο, άνθρωποι από διαφορετικά μέρη μπορούν να συσκεφθούν σαν να ήταν στην ίδια
αίθουσα.

Δημιουργία τηλεδιάσκεψης
Για να δημιουργήσετε μια τηλεδιάσκεψη
1. Επιλέξτε “Video Conference > Create Conference” (τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο > δημιουργία τηλεδιάσκεψης) στη
Γραμμή μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο “δημιουργία τηλεδιάσκεψης” (Create Conference), στο οποίο φαίνεται το
όνομα χρήστη (User Name) και η διεύθυνση IP του διακομιστή (Server IP)

2. Αλλάξτε το όνομα χρήστη (User Name), εάν απαιτείται.
3. Επιλέξτε “OK”. Η τηλεδιάσκεψή σας μέσω βίντεο είναι έτοιμη.

Σύνδεση με τηλεδιάσκεψη
Για να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη
1. Επιλέξτε “Video Conference > Join Conference” (τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο > σύνδεση με τηλεδιάσκεψη) στη
Γραμμή μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο “σύνδεση με τηλεδιάσκεψη” (Join Conference).
2. Εισάγετε το όνομα χρήστη (User Name) και τη διεύθυνση IP του διακομιστή (Sever IP)
3. Επιλέξτε “OK”.
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Απόκρυψη και εμφάνιση παραθύρου κάμερας διαδικτύου (webcam)
Αφού συνδεθείτε με την τηλεδιάσκεψη, η εικόνα της δικής σας κάμερας διαδικτύου και των καμερών διαδικτύου των
άλλων συμμετεχόντων προβάλλονται στην επιφάνεια εργασίας (desktop). Μπορείτε να αποκρύψετε ή να προβάλλετε
το παράθυρο της κάμερας διαδικτύου οποιουδήποτε συμμετέχοντα.
Για να αποκρύψετε ή να προβάλλετε το παράθυρο κάμερας διαδικτύου (webcam)
1. Επιλέξτε την ετικέτα “User” (Χρήστης) στο παράθυρο “τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο” (Video Conference)
δίπλα στο όνομα ενός συμμετέχοντα για να αποκρύψετε ή να προβάλλετε εναλλακτικά το
2. Κάντε κλικ στο
παράθυρο της κάμερας διαδικτύου του.

Κοινοχρησία επιφάνειας εργασίας
Ο κύριος ομιλητής (presenter) της τηλεδιάσκεψης μπορεί να μοιράζεται την επιφάνεια εργασίας του με τους άλλους
συμμετέχοντες.
Για να μοιραστείτε την επιφάνεια εργασίας
1. Επιλέξτε την ετικέτα “User” (Χρήστης) στο παράθυρο “τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο” (Video Conference)
.
2. Επιλέξτε το

Συνομιλία στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης
Εξ ορισμού, οιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να συνομιλεί με τους άλλους στο πλαίσιο μιας τηλεδιάσκεψης. Μπορείτε
να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε το κουτί επιλογής (checkbox) δίπλα στο
και στο
για να απενεργοποιήσετε ή
να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και το μεγάφωνό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κυλιόμενες μπάρες
ελέγχου (sliders), για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου και του μεγαφώνου.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου άλλου συμμετέχοντα
Οι κύριοι ομιλητές (presenters) των τηλεδιασκέψεων μπορούν να απενεργοποιήσουν το μικρόφωνο ενός
συμμετέχοντα, κάνοντας κλικ στο
, δίπλα στο όνομα του συμμετέχοντα, στην ετικέτα “User” (χρήστης).

Αποστολή μηνύματος
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να στείλει μηνύματα στους άλλους. Για να στείλετε μήνυμα σε άλλον συμμετέχοντα:
.
1. Επιλέξτε την ετικέτα “Chat” (διαδικτυακή συζήτηση) ή το πλήκτρο
2. Επιλέξτε έναν ή όλους τους συμμετέχοντες που πρόκειται να παραλάβουν το μήνυμά σας.
3. Εισάγετε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται από κάτω.
4. Επιλέξτε το
.

Αποσύνδεση από τηλεδιάσκεψη
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να κάνει κλικ στο
που βρίσκεται επάνω και δεξιά στο παράθυρο τηλεδιάσκεψης
μέσω βίντεο (Video Conference window) για αποσύνδεση από την τηλεδιάσκεψη.

Εξαναγκασμός συμμετέχοντα να αποσυνδεθεί από τηλεδιάσκεψη
Οι κύριοι ομιλητές (presenters) των τηλεδιασκέψεων μπορούν να εξαναγκάσουν έναν συμμετέχοντα να εγκαταλείψει
την τηλεδιάσκεψη, κάνοντας κλικ στο , δίπλα στο όνομα του συμμετέχοντα, στην ετικέτα “User” (χρήστης).
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Κεφάλαιο 16 Λογαριασμός Χρήστη (User Account)
Εάν περισσότερα από ένα άτομα χρησιμοποιούν το MLS IQBoard στον ίδιο υπολογιστή, μπορείτε να δημιουργήσετε
διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να διατηρεί τις πληροφορίες του
ξεχωριστά και κατά εμπιστευτικό τρόπο.
Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό χρήστη
1. Επιλέξτε “Start>Programs> MLS IQBoard Software>User Account” (εκκίνηση > προγράμματα > λογισμικό MLS
IQBoard > λογαριασμός χρήστη). Εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης του διαχειριστή στο σύστημα (Administrator
Login).

2. Εισάγετε το όνομα χρήστη (User Name) και το συνθηματικό (Password) του διαχειριστή, και επιλέξτε “Ok”.
Εμφανίζεται το παράθυρο λογαριασμού χρήστη (User Account).
Παρατήρηση: Εξ ορισμού, το όνομα χρήστη (User Name) του διαχειριστή είναι “administrator” και το συνθηματικό (Password) του
διαχειριστή είναι “12345678”.

3. Επιλέξτε “Add” (προσθήκη) για να προσθέσετε έναν λογαριασμό χρήστη.
Για να επεξεργαστείτε έναν λογαριασμό χρήστη:
1. Επιλέξτε έναν χρήστη στο παράθυρο “User Account“ (λογαριασμός χρήστη)
2. Επιλέξτε “Edit” (επεξεργασία) για να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό χρήστη
Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό χρήστη:
1. Επιλέξτε έναν χρήστη στο παράθυρο “User Account“ (λογαριασμός χρήστη).
2. Επιλέξτε “Delete” (διαγραφή) για να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη
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Κεφάλαιο 17 Ρυθμίσεις Συστήματος
Ο πίνακας ρυθμίσεων συστήματος σας παρέχει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά του Λογισμικού MLS
IQBoard και του προϊόντος σας MLS IQBoard.
Για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων συστήματος κάντε ένα από τα παρακάτω:
Επιλέξτε “Εργαλεία> ρυθμίσεις συστήματος” στη Γραμμή μενού.
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”.
Για να αποκαταστήσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο “Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων”.
Για να κάνετε εισαγωγή ρυθμίσεων από ένα αρχείο αποθήκευσης ρυθμίσεων, επιλέξτε “Εισαγωγή ρυθμίσεων”.
Για να κάνετε εξαγωγή ρυθμίσεων σε ένα αρχείο αποθήκευσης ρυθμίσεων, επιλέξτε “Εξαγωγή ρυθμίσεων”.

17.1 Ιδιότητες εργαλείων σχεδίασης
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες των εργαλείων σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα
χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες ή προεπιλεγμένες ιδιότητες εργαλείων σχεδίασης.

Χρήση πάντοτε των τροποποιημένων ιδιοτήτων Εργαλείων Σχεδίασης
Κάθε φορά που επανεκκινείτε το MLS IQBoard software, αυτό θα χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των εργαλείων σχεδίασης
που τροποποιήσατε την τελευταία φορά.

Χρήση πάντοτε των προεπιλεγμένων ιδιοτήτων Εργαλείων Σχεδίασης
Κάθε φορά που επανεκκινείτε το MLS IQBoard software, αυτό θα εφαρμόζει τις προεπιλεγμένες ιδιότητες των
Εργαλείων Σχεδίασης

17.2 Γραμμές εργαλείων
Μπορείτε να τροποποιήσετε τα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης, στη γραμμή συνήθων εργαλείων, στη
γραμμή βοηθητικών εργαλείων, και στην κινητή γραμμή εργαλείων.
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17.3 Γρήγορη πρόσβαση
Μπορείτε να τροποποιήσετε τα εικονίδια συντόμευσης των συχνότερα χρησιμοποιούμενων εφαρμογών και εργαλείων
του MLS IQBoard software.

17.4 Άλλες ρυθμίσεις
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες του φόντου σελίδας και των συμβόλων, καθώς και μερικές
ρυθμίσεις του MLS IQBoard software.

Ρύθμιση αυτόματης ομαδοποίησης
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν σχεδιάζετε ή γράφετε σε μια διαδραστική οθόνη με τα εργαλεία
σχεδίασης, το MLS IQBoard software αυτομάτως θα ομαδοποιεί τα αντικείμενα που δημιουργείτε σε μικρή μεταξύ
τους απόσταση, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με αυτά τα αντικείμενα σαν να ήταν ένα μοναδικό
αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν γράφετε τα γράμματα μιας λέξης, το λογισμικό ομαδοποιεί τα μεμονωμένα
γράμματα ως ενιαίο αντικείμενο, επιτρέποντάς σας να αλληλεπιδράτε με ολόκληρη τη λέξη. Για να καθορίσετε αν δύο
αντικείμενα θα ομαδοποιηθούν μπορείτε να τροποποιήσετε το χρονικό διάστημα και την απόσταση.
Χρονικό διάστημα: Χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην δημιουργία δύο διαφορετικών αντικειμένων.
Απόσταση: Η απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικά αντικείμενα.
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