
OPENOFFICE IMPRESS I: ZURE LEHENENGO AURKEZPENA SORTU

¿Zer da? 

Diapositiben aurkezpenak irakurtzeko eta editatzeko programa bat da; hain zuzen, Microsoft 
PowerPoint programaren antzekoa. 

Aurkezpen bat sortzea 

OppenOffice Impress programan sartzean, aurkezpen morroia agertuko da. Aurkezpen mota 
aukeratuko dugu: aurkezpen hutsa, txantiloietatik abiatuta egitekoa edo aldez aurretik sortutako bat eta 
“Hurrengoa” sakatuko dugu. Impress programaren lan eremua agertuko zaigu.

Lan eremua
Impresseko lan eremua parte desberdinez osatzen da:

Menu barra: Programaren funtzionaltasunetara heltzeko bide ematen duten botoiak.

Tresna barra: Tresnak agertzea edo ezkutatzea nahi izanez gero, hau sakatu behar da (Ikusi/Tresna 
barra).

Diapositiben panela: Eremu honetan Draw programaren funtzionaltasunetara heltzeko bide ematen 
duten botoiak daude.

Lan gunea: Objektuak gehitzen ditugun eremua, horiek lantzeko (diapositiba).

Lan gunea bost fitxa dauzka:
• Normala: bista nagusia. Formateatzeko, diseinatzeko eta testua gehitzeko, grafikoak...

• Eskema: topikoetako titulua, viñeteadas zerrenda eta diapositiba bakoitzerako zenbakitutako 
zerrendak erakusten ditu. Diapositiben ordena birkonpontzeko, tituluak eta goiburuak editatzeko,
item-ordena zerrenda batean berrantolatzeko eta diapositiba berriak gehitzeko.

• Oharrak: oharrak diapositiba bakoitzari (ez dira erakusten aurkezpenean) gehitzea baimentzen 
du. "oharrak gehitzeko” sakatu eta idazten has zaitez.

• Prospektua: diapositibak dokumentu batean inprimatzea baimentzen du. Orrialde batean 1-9 
diapositibetara inprima dezakegu (Zeregin panela/Diseinua). 

• Diapositiva-antolatzailea: miniatura bat erakusten du ordenan. Diapositiben ordena 
berrantolatzeko, sinkronizatutako erakustaldia produzitzeko, edo aukeratutako diapositiben 
arteko trantsizioak gehitzeko.

Zereginen panela: Diapositiben zenbait parametro aldatzeko programak eskaintzen dizkigun aukerak 
agertzen dizkigu.

• Zereginen panela lau sail ditu: Maisu-Orrialdeak, Disinuak, Taula-diseinuak, 
Pertsonalizatutako bizitasuna eta Diapositiba-trantsizioa

Egoera barra: Lanerako elementuei buruzko informazioa (neurriak, kokapena...). Halaber, lan orrialdea 
handitzen edo txikitzen duen erregulatzaile bat ere badu.

Diapositibak prestatzea
Hasteko, diseinu bat gehituko dugu, horretarako, "Testua erdiratuta" hautatuko dugu.

Lan eremuaren erdialdean klik egingo dugu eta nahi dugun testua idatziko dugu.

Txertatu diapositiba: Txertatu/Txertatu diapositiva. Diapositiba berria agertuko da.
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Diapositiba, izenburu bat, irudi bat eta eskema edo testu bat gehitzeko aukera eskaintzen digu.

Dauzkagun tresnekin, letraren neurria, mota, kolorea eta abar aldatu dezakegu. 

Trantsizioak eransten
Zereginen panelaren behealdean “ Animazio pertsonalizatua ” atala dago, bertan klik eginez gero, 
gure objektuei trantsizio efektuak gehitzeko menu bat agertuko zaigu.

Trantsizio efektu ohikoenak honako hauek dira:

• Disolbatu – Irudi edo testu bat pixkanaka desagertuko edo agertuko da. 
• Ekortu - Irudi edo testu bat pantailaren alde batetik erdialderantz agertuko da, bizkor eta era 

berezian. 
• Bumerana - Irudi edo testu bat diapositibaren aurka jaurtiko da eta bere

ardatzaren inguruan irauliko da. 
• Espirala barnerantz – Bumeran efektuaren antzekoa, baina iraulketa

efekturik gabe. 
• Zooma - Irudi edo testu bat bere tamaina handituz edo txikituz agertuko da. 
• Errebotatu - Irudi edo testu bat diapositiban errebotatuz agertuko da. 
• Ñir-ñir - Irudiak edo testuak ñir-ñir egingo du (agertu/desagertu), gainerako elementuen gainean

nabarmenduz. 
• Kulunkatu – Irudia ezkerretik eskuinera mugituko da arinki, kulunkatuko bailitzan, eta azkenean 

jatorrizko kokalekura bueltatuko da. 
• Ausazko efektuak - Impressek automatikoki aukeratuko ditu efektuak eta

trantsizioak. 

Elementua noiz (aurreko elementuarekin, klik egitean…) eta zer abiaduran agertuko den ere aukera 
dezakegu.

Aurkezpeneko gainerako diapositibetan hiru urrats horiek errepikatu beharko ditugu, irudi eta testu 
bakoitzean nahi dugun efektua aplikatzeko.

Soinua eransten
Sortu dugun aurkezpenari musika erantsi dezakegu, gure lana diapositibaz diapositiba proiektatzen 
dugun bitartean musika entzuteko.

Zereginen paneleko  “ Diapositiba trantsizioa ” atalean klik eginez gero, menu bat agertuko zaigu. 
Bertan soinua erantsi ahalko diogu gure aurkezpenari. Gure ordenagailuan dagoen musika jar 
dezakegu edo zerrendan ezarrita dagoen soinuetako bat aukera dezakegu. Zereginen panela/Aldatu 
trantsizioa/Soinua.

Amaitzen dugunean egindako lana gordeko dugu. Gure lanaren emaitza ikusteko “ F5 ” tekla sakatuko 
dugu, diapositibak aurkezpen moduan ikusteko, pantaila osoan.

Ohar garrantzitsua: Soinua edozein sistema eragiletan entzutea nahi badugu “.wav” formatua duen 
abesti bat aukeratu beharko dugu (bestela soinua ez da esportatuko sortutako diapositibarekin batera).

2


	OpenOffice Impress I: Zure lehenengo aurkezpena sortu
	Menu barra: Programaren funtzionaltasunetara heltzeko bide ematen duten botoiak.
	Tresna barra: Tresnak agertzea edo ezkutatzea nahi izanez gero, hau sakatu behar da (Ikusi/Tresna barra).
	Diapositiben panela: Eremu honetan Draw programaren funtzionaltasunetara heltzeko bide ematen duten botoiak daude.
	Lan gunea: Objektuak gehitzen ditugun eremua, horiek lantzeko (diapositiba).
	Zereginen panela: Diapositiben zenbait parametro aldatzeko programak eskaintzen dizkigun aukerak agertzen dizkigu.
	Egoera barra: Lanerako elementuei buruzko informazioa (neurriak, kokapena...). Halaber, lan orrialdea handitzen edo txikitzen duen erregulatzaile bat ere badu.


