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∆ιόρθωση αρχείων PPT του PowerPoint τα οποία εµφανίζονται εσφαλµένα από 
κάρτα µνήµης 
Εάν κάποια στοιχεία σε διαφάνεια PPT του PowerPoint λείπουν ή εµφανίζονται 
εσφαλµένα, πρέπει να ελέγξετε τις παρακάτω πιθανές λύσεις: 

• Εάν η διαφάνεια περιλαµβάνει γραφικά µεγάλου µεγέθους ή εάν χρησιµοποιεί 
περισσότερες από µία γραµµατοσειρές, µπορεί να χρειάζεται περισσότερη µνήµη 
από ότι είναι διαθέσιµη στον προβολέα. Χρησιµοποιήστε λιγότερες 
γραµµατοσειρές ή εναλλακτικά προτιµήστε γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούν 
λιγότερη µνήµη (µπορείτε να ελέγξετε το µέγεθος των αρχείων γραµµατοσειρών 
εξετάζοντας το φάκελο γραµµατοσειρών στην κάρτα µνήµης). Εναλλακτικά, 
προσπαθήστε να µειώσετε το µέγεθος µνήµης για τα γραφικά (δείτε το επόµενο 
θέµα παρακάτω). 

• Ορισµένες δυνατότητες του PowerPoint δεν υποστηρίζονται για την παρουσίαση 
αρχείου PPT του PowerPoint από κάρτα µνήµης. Προσπαθήστε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις της διαφάνειας ώστε να χρησιµοποιεί τις υποστηριζόµενες δυνατότητες 
(δείτε το δεύτερο θέµα παρακάτω). 

Μείωση του µεγέθους µεγάλων γραφικών σε αρχείο PowerPoint 
Ενδεχοµένως να µην είναι δυνατή η εµφάνιση ενός γραφικού µεγάλου µεγέθους σε 
παρουσίαση PowerPoint από κάρτα µνήµης λόγω των απαιτήσεων µνήµης του προβολέα. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα επεξεργασίας για να δηµιουργήστε ένα 
αρχείο εικόνας µικρότερου µεγέθους. Εναλλακτικά, µπορείτε να ακολουθήσετε τα 
παρακάτω βήµατα στο PowerPoint για να µειώσετε το µέγεθος µιας εικόνας. 

1. Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στο γραφικό και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε Αντιγραφή. 

2. Κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία > Ειδική επικόλληση και επιλέξτε 
επικόλληση σε µορφή PNG. 

3. ∆ιαγράψτε την παλιά εικόνα. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα αρχείο PDB φορητής παρουσίασης. 

Επιλογή των δυνατοτήτων PowerPoint για παρουσίαση από κάρτα µνήµης 
Όταν κάνετε παρουσίαση χωρίς χρήση PC από κάρτα µνήµης, ο προβολέας διαθέτει 
µόνο τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα µνήµης. ∆εν έχει πρόσβαση 
στην εφαρµογή Microsoft PowerPoint. Ο προβολέας διαθέτει τις πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενες δυνατότητες του PowerPoint 2002, ωστόσο δεν υποστηρίζονται όλες 
οι δυνατότητες κατά τη διάρκεια µια παρουσίασης από κάρτα µνήµης. Για να αποφύγετε 
τα απρόσµενα προβλήµατα, επιλέξτε τις δυνατότητες που υποστηρίζονται είτε για αρχείο 
PPT του PowerPoint είτε για αρχείο PDB φορητής παρουσίασης. ∆είτε τον πίνακα µε τις 
υποστηριζόµενες δυνατότητες του PowerPoint στο τέλος του εγγράφου. 

∆ηµιουργία φορητών παρουσιάσεων για organizer χειρός ή κάρτα µνήµης 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP Wireless Presenter-to-Go για να δηµιουργήσετε 
«φορητές» παρουσιάσεις από το PowerPoint. Σε µερικές περιπτώσεις, από µια τέτοια 
παρουσίαση µπορεί να παραλείπονται ορισµένα στοιχεία του PowerPoint, όπως ειδικές 
γραµµατοσειρές, κείµενο κατακόρυφου προσανατολισµού ή αιχµές βέλων. Σε αυτήν την 
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περίπτωση, δοκιµάστε να χρησιµοποιήσετε µια ρύθµιση µε λιγότερα γραφικά από το 
παράθυρο δηµιουργίας του Wireless Presenter-to-Go. 

∆ηµιουργία φορητών παρουσιάσεων από έγγραφα κατακόρυφου προσανατολισµού 
Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µια φορητή παρουσίαση (αρχείο PDB) εκτυπώνοντας από 
µια εφαρµογή, πρέπει να ελέγξετε πρώτα τη διάταξη της σελίδας. Εάν ο 
προσανατολισµός της σελίδας είναι κατακόρυφος, εκτελέστε µία από τις παρακάτω 
ενέργειες για να µην χάσετε το κάτω µέρος όλων των σελίδων στην παρουσίαση: 

• Πριν από την εκτύπωση, αλλάξτε τον προσανατολισµό του εγγράφου σε 
οριζόντιο,  

 ή 
• Στο παράθυρο εκτύπωσης, αλλάξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή για να 
χρησιµοποιήσετε τον κατακόρυφο προσανατολισµό. 

Επιλογή κάρτας µνήµης για παρουσιάσεις 
Ο προβολέας υποστηρίζει πολλούς συνηθισµένους τύπους καρτών µνήµης, τους οποίους 
µπορείτε να συνδέσετε στην υποδοχή CompactFlash ή στη θύρα USB. Αυτές οι κάρτες 
διατίθενται από την HP και πολλούς άλλους κατασκευαστές. Ωστόσο, ενδέχεται 
ορισµένες κάρτες µνήµης ή προσαρµογείς να µη λειτουργούν σωστά µε τον προβολέα, 
όπως ορισµένες συσκευές USB 2.0. Εάν έχετε µια κάρτα µνήµης ή προσαρµογέα που δε 
λειτουργεί µε τον προβολέα, δοκιµάστε διαφορετική µάρκα ή τύπο κάρτας. Για 
παράδειγµα, η ψηφιακή µονάδα HP USB digital drive µε κάρτα µνήµης SD (DG921B) 
υποστηρίζεται. 

Προβολή εικόνων από κάρτα µνήµης 
Εάν κάνετε προβολή µιας παρουσίασης µε εικόνες από κάρτα µνήµης, ορισµένα 
προβλήµατα µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα η εικόνα να εµφανίζεται ως "X", δηλαδή η 
εικόνα δεν υπάρχει: 

• Η εικόνα είναι µεγαλύτερη από 3,5 MB ή απαιτεί περισσότερη µνήµη από ότι 
είναι διαθέσιµη στον προβολέα. Ελέγξτε τα µεγέθη των αρχείων και 
επεξεργαστείτε τις µεγάλες εικόνες ή µετατρέψτε τις σε µορφή JPG ώστε να είναι 
µικρότερες από 3,5 MB. 

• Το αρχείο εικόνας δεν είναι αρχείο έγκυρης µορφής JPG, BMP ή PNG. 
• Το όνοµα του αρχείου περιέχει κάποιον από τους εξής χαρακτήρες: \ / : * ? " < > , 

| [ ] ; =  

Εντοπισµός θυρών στη µονάδα εξέλιξης 
Οι θύρες USB σε µερικές µονάδες εξέλιξης ενδέχεται να καλύπτονται από µια ετικέτα. 
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτές τις θύρες, αφαιρέστε την ετικέτα. Λάβετε υπόψη 
σας ότι η χρήση της θύρας ήχου δεν υποστηρίζεται. 

Αύξηση επιπέδου ασφαλείας του προβολέα 
Ο προβολέας περιλαµβάνει αρκετές επιλογές ασφαλείας για την αποφυγή µη 
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Μπορείτε να προσαρµόσετε όλες τις ρυθµίσεις ασφαλείας 
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µε τη χρήση του ενσωµατωµένου διακοµιστή web του προβολέα. Οι πρώτες δύο επιλογές 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του προβολέα. 

• Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή. Στο Networking > Admin. Account µπορείτε 
να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης που αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση στις περισσότερες ρυθµίσεις του ενσωµατωµένου διακοµιστή web. 
Αυτός ο κωδικός πρόσβασης προστατεύει όλες τις άλλες ρυθµίσεις παρακάτω. 

• Ονόµατα κοινοτήτων SNMP. Στο Networking > SNMP µπορείτε να καθορίσετε 
ασφαλή ονόµατα κοινοτήτων για πρόσβαση µόνο για ανάγνωση και για 
ανάγνωση και εγγραφή στον ενσωµατωµένο διακοµιστή SNMP. 

• Κωδικός πρόσβασης Wireless Presenter. Στο Networking > Wireless Presenter 
µπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης που αποτρέπει την πραγµατοποίηση 
µη εξουσιοδοτηµένων δικτυακών παρουσιάσεων µέσω ενσύρµατων ή ασύρµατων 
συνδέσεων. 

• Κρυπτογράφηση WEP και έλεγχος ταυτότητας σε λειτουργία κοινής χρήσης. Στο 
Networking > Wireless Settings µπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί 
κρυπτογράφησης και ένα ευρετήριο κλειδιού και να τα χρησιµοποιήσετε για τον 
έλεγχο ταυτότητας των ασύρµατων συνδέσεων και την κρυπτογράφηση 
ασύρµατων δεδοµένων. 

• Έλεγχος πρόσβασης. Στο Networking > Access Control µπορείτε να ορίσετε το 
εύρος το διευθύνσεων IP οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στον προβολέα. 

Χρήση ασύρµατου δικτύου 
Εάν χρησιµοποιείτε ασύρµατο δίκτυο για σύνδεση µε άλλους υπολογιστές ή στο Internet, 
δεν είναι ανάγκη να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις συνδέσεις κάθε φορά που εκτελείται το 
HP Wireless Presenter-to-Go. Όταν εκτελείται αυτό το λογισµικό, απενεργοποιεί τις 
υπηρεσίες ασύρµατου δικτύου και τις επαναφέρει όταν κλείσει. Εάν θέλετε να 
επανέλθετε στο κανονικό ασύρµατο δίκτυο ή να προβάλετε τα διαθέσιµα δίκτυα, κλείστε 
πρώτα το HP Wireless Presenter-to-Go. 

Πραγµατοποίηση σύνδεσης µε προσωπικό τείχος προστασίας (firewall) 
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει εγκατεστηµένο προσωπικό τείχος προστασίας, µπορείτε 
ακόµα να πραγµατοποιήσετε δικτυακή σύνδεση στον προβολέα. 

• Εάν απενεργοποιήσετε το λογισµικό τείχους προστασίας, οι διαθέσιµοι προβολείς 
θα εµφανίζονται µόλις ξεκινήσετε το HP Wireless Presenter-to-Go. 

• Εάν δεν απενεργοποιήσετε το λογισµικό τείχους προστασίας, οι προβολείς δε θα 
εµφανίζονται αλλά µπορείτε να κάνετε κλικ στο Other Projector, να 
καταχωρήσετε τις δικτυακές ρυθµίσεις του προβολέα και να πραγµατοποιήσετε 
τη σύνδεση. 

Πραγµατοποίηση άµεσης δικτυακής σύνδεσης 
Εάν θέλετε να πραγµατοποιήσετε άµεση σύνδεση µεταξύ ενός υπολογιστή και του 
προβολέα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε συνεστραµµένο δικτυακό 
καλώδιο, όχι τυπικό δικτυακό καλώδιο. Είναι πιθανό να χρειαστείτε τέτοια σύνδεση σε 
περιπτώσεις αναβάθµισης του υλικολογισµικού (firmware) όπου δεν θα έχετε πρόσβαση 
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σε τυπικό δίκτυο. Εάν πραγµατοποιήσετε τέτοια σύνδεση, πρέπει να διαµορφώσετε τις 
ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή και στον προβολέα. 

• Στον υπολογιστή, πηγαίνετε στην επιλογή «Ιδιότητες» για τη δικτυακή σύνδεση 
και πραγµατοποιήστε επεξεργασία των ρυθµίσεων TCP/IP. Απενεργοποιήστε την 
αυτόµατη διευθυνσιοδότηση (DHCP) και ορίστε ή καταγράψτε τη διεύθυνση IP 
του υπολογιστή σας. Για παράδειγµα, θα µπορούσατε να ορίσετε τη διεύθυνση IP 
σε 10.2.3.4. 

• Στον προβολέα, ανοίξτε το µενού της οθόνης και µεταβείτε στην επιλογή Setup > 
Network. Απενεργοποιήστε την επιλογή DHCP και, στη συνέχεια, ορίστε τη 
διεύθυνση IP σε τιµή διαφορετική από τη διεύθυνση του υπολογιστή στο 4ο πεδίο 
(µε την προϋπόθεση ότι η µάσκα του δευτερεύοντος δικτύου είναι 
255.255.255.0). Για παράδειγµα, θα µπορούσατε να ορίσετε τη διεύθυνση IP σε 
10.2.3.5. 

Ταυτόχρονη ρύθµιση ασύρµατων και ενσύρµατων συνδέσεων 
Εάν θέλετε να ρυθµίσετε τον προβολέα για ενσύρµατη και ασύρµατη σύνδεση, πρέπει να 
προσπαθήσετε να έχετε την ενσύρµατη και ασύρµατη διεύθυνση IP σε διαφορετικά 
δευτερεύοντα δίκτυα. Αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο πρόσβασης και ο προβολέας δε θα 
είναι συνδεδεµένα στο ίδιο τµήµα του δικτύου. Μπορείτε να επαληθεύσετε τη σύνδεση 
µε το διαχειριστή δικτύου. 
Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε δύο δευτερεύοντα δίκτυα, ενδέχεται και οι δύο συνδέσεις 
του προβολέα να µην είναι διαθέσιµες στο Wireless Presenter-to-Go. Ωστόσο, θα πρέπει 
να µπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα και να κάνετε µια παρουσίαση. 

Πραγµατοποίηση παρουσιάσεων από ένα Pocket PC Organizer 
Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Wireless Presenter-to-Go σε ένα Pocket PC 
organizer χειρός, έχετε τη δυνατότητα εµφάνισης της οθόνης του organizer στην οθόνη 
του προβολέα. 

• Για να εµφανίσετε την οθόνη του organizer, ξεκινήστε το πρόγραµµα Wireless 
Mirror, επιλέξτε τον προβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και επιλέξτε 
«Connect». Για να καταργήσετε την οθόνη Wireless Mirror, επιλέξτε «Hide». 

• Για να αλλάξετε την προβαλλόµενη εικόνα, ανοίξτε το πρόγραµµα Wireless Mirror 
και επιλέξτε από τις εµφανιζόµενες στην οθόνη επιλογές. Για παράδειγµα, µπορείτε 
να µεγεθύνετε και περιστρέψετε την προβαλλόµενη εικόνα. 

• Για να τερµατίσετε την παρουσίαση, ανοίξτε το πρόγραµµα Wireless Mirror, 
επιλέξτε το εικονίδιο ασύρµατης σύνδεσης και, κατόπιν, το «Disconnect». 

Υποστήριξη για Apple Macintosh 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή Apple Macintosh για να διαχειριστείτε 
τον προβολέα µέσω του ενσωµατωµένου διακοµιστή web. Εκτός από τα προγράµµατα 
περιήγησης web που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης, ο προβολέας υποστηρίζει το 
πρόγραµµα Safari που παρέχεται µε το Mac OS X έκδοση 10.2 και νεότερη. 
Εάν χρησιµοποιήσετε τον Internet Explorer για να αναβαθµίσετε το υλικολογισµικό 
(firmware) του προβολέα, πρέπει να µετονοµάσετε το αρχείο DLD που κατεβάσετε από 
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το web έτσι ώστε ο Internet Explorer να µπορεί να το επεξεργαστεί σωστά. Μετά τη 
λήψη του αρχείου, προσθέστε την επέκταση .binary στο τέλος του ονόµατος του αρχείου 
DLD και, κατόπιν, αναβαθµίστε τον προβολέα. 

Εγκατάσταση του λογισµικού HP Wireless Presenter-to-Go 
Αφού εγκαταστήσετε το HP Wireless Presenter-to-Go σε έναν υπολογιστή, αν λάβετε 
ένα σφάλµα παρουσίασης όταν εκκινείτε την παρουσίαση, προσπαθήστε να 
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Αυτό το βήµα µπορεί να είναι απαραίτητο για 
ορισµένους υπολογιστές. 

Αναβάθµιση του λογισµικού HP Wireless Presenter-to-Go 
Στο µέλλον, η HP µπορεί να παρουσιάσει νέες εκδόσεις του HP Wireless Presenter-to-
Go. Αυτές θα είναι διαθέσιµες για λήψη στην τοποθεσία web υποστήριξης που 
αναφέρεται στην αρχή αυτού του εγγράφου. 

Αναβάθµιση του υλικολογισµικού (firmware) του προβολέα 
Εάν χρησιµοποιείτε σύνδεση δικτύου για να αναβαθµίσετε το υλικολογισµικό (firmware) 
του προβολέα, το πρόγραµµα περιήγησης στο web δεν πρέπει να εµποδίζει τα 
αναδυόµενα παράθυρα. Τα αναδυόµενα παράθυρα είναι απαραίτητα για την επιτυχηµένη 
αναβάθµιση. 

Υποστηριζόµενες δυνατότητες για το PowerPoint από κάρτες µνήµης 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δυνατότητες του PowerPoint 2002 και 
εµφανίζεται αν υποστηρίζονται ενώ εµφανίζεται αρχείο PPT του PowerPoint ή αρχείο 
PDB φορητής παρουσίασης. ∆εν υποστηρίζονται νέες δυνατότητες που προστέθηκαν 
από το PowerPoint 2003 και νεώτερες εκδόσεις. Οι πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα 
µπορεί να αλλάξουν. 
∆υνατότητα του Microsoft 
PowerPoint 2002 

Παρουσίαση PowerPoint 
(αρχείο PPT) 

Φορητή παρουσίαση 
(αρχείο PDB) 

Βασικές δυνατότητες:   
Κεφαλίδα και υποσέλιδο Ναι Ναι 
Υποστήριξη ήχου Όχι Όχι 
Υποστήριξη ταινίας (εξαγωγή ως 
ταινίας) 

Όχι Όχι 

Εργαλεία σχεδίασης Όχι Όχι 
Αυτόµατα Σχήµατα Ναι εκτός από γραµµές 

σκαριφήµατος ελεύθερης 
σχεδίασης 

Ναι 

Χρώµα γεµίσµατος, χρώµα 
γραµµής, χρώµα γραµµατοσειράς 

Ναι Ναι 

Σηµεία επεξεργασίας Όχι Όχι 
Στυλ 3-∆ Όχι Όχι 
Εφέ 3-∆ Όχι Όχι 
∆ιαγράµµατα Ναι Ναι 
Word Art Όχι. Εµφανίζεται πεδίο κράτησης 

θέσης. 
Ναι 

Φόρµες Όχι Όχι 
Αναζήτηση Όχι Όχι 
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∆υνατότητα του Microsoft 
PowerPoint 2002

Παρουσίαση PowerPoint 
(αρχείο PPT)

Φορητή παρουσίαση 
(αρχείο PDB)   

XML (XHTML) Όχι Όχι 
Πλέγµα Όχι Όχι 
E-mail Όχι Όχι 
Πακέτο Όχι Όχι 
Κουκκίδες Ναι Ναι 
Προσαρµοσµένες κουκκίδες Ναι, εκτός από την περίπτωση 

ενδεχόµενης αντικατάστασης µη 
αναµενόµενου χαρακτήρα εάν η 
γραµµατοσειρά της κουκκίδας δεν 
είναι διαθέσιµη. 

Ναι 

Κουκκίδες γραφικών Ναι Ναι 
Κουκκίδες σειράς (αριθµηµένες, 
µε γράµµατα) 

Ναι. Ναι 

∆ιαβάθµιση Εν µέρει Ναι 
∆ιαβάθµιση από το κέντρο ή τη 
γωνία 

Όχι Ναι 

Ρυθµίσεις αντίθεσης και 
φωτεινότητας εικόνας 

Όχι Ναι 

Εικόνες πεπλεγµένου JPEG Ναι, µέχρι 1024x768. Ναι 
Μεγάλες εικόνες Εξαρτάται από τη µνήµη που είναι 

διαθέσιµη µετά από την εµφάνιση 
της υπόλοιπης διαφάνειας. 

Ναι 

Ευθυγράµµιση και αναδίπλωση 
γραµµατοσειρών 

Ναι, αν είναι διαθέσιµη η 
γραµµατοσειρά. Μπορεί να µην 
είναι σωστή αν είναι απαραίτητη 
η υποκατάστασης της 
γραµµατοσειράς.  

Ναι 

Γραµµατοσειρές σε έντονη γραφή Οι γραµµατοσειρές διευρύνονται 
µε έναν αλγόριθµο και ίσως να 
µην εµφανίζονται όπως στον 
υπολογιστή. 

Ναι 

Γραµµατοσειρές σε πλάγια γραφή Οι γραµµατοσειρές αποκτούν 
κλίση µε έναν αλγόριθµο και ίσως 
να µην εµφανίζονται όπως στον 
υπολογιστή. 

Ναι 

Κείµενο σκίασης Ναι, εκτός αν η σκίαση είναι γκρι. Ναι 
Εφέ σκίασης Όχι Ναι 
Μοτίβα γραµµών Όχι Ναι 
Μετα-ετικέτες ηµεροµηνίας/ώρας Όχι Εµφανίζεται η ηµεροµηνία/ώρα 

δηµιουργίας του αρχείου PDB. 
Στοίχιση στο κέντρο κειµένου 
κατακόρυφου προσανατολισµού 

Όχι Ναι, µε κάποιες εξαιρέσεις. 

Αυτόµατη προσαρµογή κειµένου Το κείµενο ίσως περικόπτεται στο 
κάτω µέρος. 

Ναι 

Γέµισµα µε υφή ακανόνιστου 
σχήµατος 

Όχι Ναι 

Εφέ κίνησης και µετάβασης:   
Κίνηση πολλών αντικειµένων 
ταυτόχρονα 

Όχι Όχι 

Μοτίβο γρίλιας (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 
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∆υνατότητα του Microsoft 
PowerPoint 2002

Παρουσίαση PowerPoint 
(αρχείο PPT)

Φορητή παρουσίαση 
(αρχείο PDB)   

Πλαίσιο (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 

Μοτίβο σκακιέρας (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 

Μοτίβο χτένας (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Μοτίβο γρίλιας. 

Κάλυψη (αριστερά, δεξιά, πάνω, 
κάτω) 

Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Σβήσιµο 

Κάλυψη (διαγωνίως) Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Εφέ περικοπής Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Εφέ περικοπής στο µαύρο Όπως εµφανίζεται. Όπως εµφανίζεται. 
Εφέ σταδιακής σύνθεσης Ναι Ναι 
Σβήσιµο (οποιαδήποτε 
διαβάθµιση)  

Όπως εµφανίζεται. Όπως εµφανίζεται. 

Εφέ έκτακτης είδησης Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Πλαίσιο. 
Μοτίβο Push (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Σβήσιµο. 

Τυχαίες γραµµές (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Εµφανίζεται ως µοτίβο γρίλιας. 

Σχήµα (κύκλος, ρόµβος, συν) Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Box Out. 
∆ιαχωρισµός (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 

Λωρίδες (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 

Αποκάλυψη (αριστερά, δεξιά, 
πάνω, κάτω) 

Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Σβήσιµο. 

Αποκάλυψη (διαγωνίως) Όπως εµφανίζεται. Εµφανίζεται ως Κάλυψη. 
Σφήνα (οποιαδήποτε διαβάθµιση) Όπως εµφανίζεται. Όπως εµφανίζεται. 
Σβήσιµο (οποιαδήποτε 
κατεύθυνση) 

Ναι Ναι 

Τυχαία διαβάθµιση Ναι Ναι 
Εφέ εισόδου:   

Εµφάνιση Ναι Ναι 
Πλαίσιο Ναι Ναι 
Κύκλος Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 
Αναλαµπή µία φορά Όχι. Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Peek In Όχι. Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Τυχαίες γραµµές Ναι Ναι 
∆ιαχωρισµός Ναι Ναι 
Σφήνα Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 
Σβήσιµο Ναι Ναι 
Μοτίβο γρίλιας Ναι Ναι 
Μοτίβο σκακιέρας Ναι Ναι 
Crawl In Όχι. Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Σταδιακή σύνθεση Ναι Ναι 
Εµφάνιση µε κίνηση Όχι. Όπως εµφανίζεται. Ναι 
Συν Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 
Τυχαία εφέ Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 
Λωρίδες Ναι Ναι 
Τροχός Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 
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∆υνατότητα του Microsoft 
PowerPoint 2002

Παρουσίαση PowerPoint 
(αρχείο PPT)

Φορητή παρουσίαση 
(αρχείο PDB)   

∆ιακριτικά εφέ (οποιασδήποτε 
έκδοσης) 

Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 

Συνηθισµένα εφέ (οποιασδήποτε 
έκδοσης) 

Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 

Συναρπαστικά εφέ (οποιασδήποτε 
έκδοσης) 

Όχι. Όπως εµφανίζεται. Όχι. Όπως εµφανίζεται. 

Εφέ έµφασης Όχι Όχι 
∆ιαδροµή κίνησης Όχι Όχι 
Εφέ εξόδου Όχι Όχι 
Προεπισκόπηση εφέ Όχι Όχι 
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