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Omówienie systemów Microsoft Windows Vista,
Windows 7 oraz pakietu Microsoft Office 2007
1.1. System Windows Vista
JeÊli znasz podstawowe zasady pracy w systemie Windows XP, to
z pewnoÊcià poradzisz sobie z obs∏ugà systemu Windows Vista.
System wita nas oknem powitalnym Zapraszamy. Znajdziesz w nim
prezentacj´ nowych funkcji i ustawieƒ systemu Windows Vista. Prezentacje pozwalajà na zapoznanie si´ z nowà wersjà i wykonywanie podstawowych czynnoÊci przy jego obs∏udze.

Ryc. 1. Okno powitania nowego systemu Windows Vista

System Windows Vista proponuje nam nowy interfejs graficzny.
Na ekranie monitora widzimy (podobnie jak w systemie Windows XP)
cztery g∏ówne elementy u∏atwiajàce dost´p do programów, plików i folderów oraz wykonywanie na nich operacji. Sà to:
1. Menu Start – prostokàtny przycisk Start z logiem Windows zosta∏
zastàpiony okràg∏ym przyciskiem z logiem Windows, a kaskadowy
widok Wszystkie programy zosta∏ zastàpiony przez drzewko tworzone w jednym oknie. Dodatkowo menu posiada funkcj´ szybkiego wyszukiwania plików.
2. Pasek zadaƒ.
3. Pulpit.
4. Pasek boczny systemu Windows – to nowy element, na którym
mo˝na umieszczaç przydatne gad˝ety (np. zegar, notatki, prognoz´
pogody, kalendarz).
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Ryc. 2. Nowy interfejs systemu Windows Vista

Menu Start
Omawianie dzia∏ania nowego systemu najlepiej rozpoczàç od okràg∏ego
przycisku Start (logo Windows). Klikni´cie go otwiera menu Start, które daje dost´p do programów, plików i folderów.
1. W tej cz´Êci menu Start sà wyÊwietlane cz´sto u˝ywane programy.
Mo˝esz otworzyç dowolny program, klikajàc go.
2. Ten obszar daje dost´p do u˝ywanych folderów, ustawieƒ i funkcji.
3. W tym miejscu znajdujà si´ ostatnio otwierane pliki.
4. Tutaj mo˝esz wy∏àczyç lub zablokowaç komputer.
5. Aby zobaczyç pe∏nà list´ programów zainstalowanych na komputerze, kliknij przycisk Wszystkie programy.
6. Aby odnaleêç programy i pliki, wpisz wyszukiwany termin. Wynik
wyszukiwania pojawia si´ nad polem wyszukiwania. Aby otworzyç
wyszukany element, kliknij go.
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Ryc. 3. Menu „Start” systemu Windows Vista
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Aby dodaç ikon´ do menu Start (jego lewej cz´Êci), nale˝y wejÊç we
Wszystkie programy, prawym przyciskiem myszy kliknàç ikon´ programu, który chcemy dodaç, a nast´pnie kliknàç polecenie Przypnij do menu Start.
Aby usunàç ikon´ z menu Start, kliknij jà prawym przyciskiem myszy,
a na liÊcie, która si´ uka˝e, kliknij polecenie Wypnij z menu Start. Usuni´cie ikony programu z menu Start nie powoduje usuni´cia jej z listy
Wszystkie programy.
Aby usunàç list´ ostatnio u˝ywanych plików z listy Bie˝àce elementy, kliknij przycisk Start, a nast´pnie kliknij prawym przyciskiem myszy
Bie˝àce elementy i zaznacz polecenie WyczyÊç list´ najnowszych
elementów.
W prawej cz´Êci menu Start znajdujà si´ ∏àcza do poszczególnych elementów systemu.
• Folder osobisty – otwiera folder, którego nazwà jest nazwa u˝ytkownika zalogowanego do systemu.
• Dokumenty – otwiera folder, w którym mo˝na przechowywaç pliki
tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itp.
• Obrazy – otwiera folder, w którym mo˝na przechowywaç
i przeglàdaç pliki graficzne.
• Muzyka – otwiera folder, w którym mo˝na przechowywaç i odtwarzaç pliki muzyczne oraz pliki audio.
• Gry – otwiera folder, z którego mo˝na uruchomiç wszystkie gry zainstalowane na komputerze.
• Bie˝àce elementy – otwiera list´, na której sà widoczne ostatnio
u˝ywane pliki.
• Komputer – otwiera okno, w którym mo˝na uzyskaç dost´p do dysków, drukarki, aparatu, skanera i innego sprz´tu pod∏àczonego
do komputera.
• Sieç – otwiera okno, z którego mo˝na uzyskaç dost´p do u˝ytkowników ewentualnej sieci.
• Po∏àcz z – otwiera okno do po∏àczeƒ z nowà siecià.
• Panel sterowania – otwiera okno, w którym mo˝na dostosowaç
wyglàd i funkcje komputera do indywidualnych oczekiwaƒ i upodobaƒ u˝ytkownika. Mo˝na te˝ w tym miejscu dodawaç lub usuwaç
programy.
• Programy domyÊlne – otwiera okno, w którym mo˝liwy jest wybór
programów do na przyk∏ad przeglàdania stron sieci WWW, wysy∏ania wiadomoÊci e-mail, odtwarzania muzyki i wideo.
• Pomoc i obs∏uga techniczna – otwiera okno, w którym
mo˝na skorzystaç z pomocy dotyczàcej korzystania i obs∏ugi systemu.
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Ryc. 4. Pasek boczny systemu Windows Vista i okno gad˝etów oraz okno zmian
wyglàdu gad˝etów

Pasek boczny
Nowym, dotychczas niewbudowanym w system Windows, elementem
jest tzw. pasek boczny. Jest to obszar, na którym umieszczaç mo˝na
„ma∏e programy” nazywane gad˝etami. Dajà one ∏atwy dost´p do informacji i narz´dzi. Kilka gad˝etów pojawia si´ domyÊlnie na pasku bocznym.
Aby wprowadziç pasek boczny na pulpit, klikaj kolejno przyciski
Start|Wszystkie programy|Akcesoria|Pasek boczny systemu Windows.
Aby zabezpieczyç pasek boczny przed zakrywaniem przez inne okna,
nale˝y:
• Kliknàç przycisk Start i dalej klikaç kolejno polecenia Panel sterowania|Wyglàd i personalizacja|W∏aÊciwoÊci paska bocznego
systemu Windows.
• Zaznaczyç pole wyboru Pasek boczny jest zawsze nad innymi
oknami.
• Kliknàç przycisk OK.
Mo˝esz równie˝ dodaç do paska bocznego nowe gad˝ety. Aby zobaczyç gad˝ety zainstalowane na komputerze, kliknij w górnej cz´Êci paska
znak (+). Nast´pnie dwukrotnie kliknij gad˝et, który chcesz dodaç,
i jeÊli chcesz go u˝ywaç, przeciàgnij gad˝et na pulpit.
Aby usunàç gad˝et z paska bocznego, kliknij go prawym przyciskiem
myszy i kliknij polecenie Zamknij gad˝et.
Mo˝esz zmieniç ustawienia dowolnego gad˝etu, wskazujàc go i klikajàc przycisk, który znajduje si´ w jego obr´bie. W oknie, które si´
uka˝e, wybierz dost´pnà opcj´ wskazanego gad˝etu i kliknij przycisk OK.

Praca z plikami i folderami w systemie Windows Vista
Wiesz ju˝, co to sà pliki i foldery, do czego s∏u˝à, jak powstajà i jakie
operacje mo˝na z nimi wykonywaç. Teraz poznasz kilka zmian, jakie
wprowadzili twórcy systemu Vista.
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1.1. System Windows Vista

W omawianym systemie rodzaj pliku mo˝na okreÊliç, patrzàc na jego
ikon´. Oto przyk∏ady:
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1. Dokument tekstowy
2. Obraz
3. Kontakt

Ryc. 5. Obrazki ikon w systemie Windows Vista

Podobnie prezentujà si´ nowe, typowe ikony folderów:

Ryc. 6. Po lewej pusty folder, po prawej
folder zawierajàcy pliki

W prezentowanym systemie u˝ytkownik nie musi tworzyç podstawowych folderów od poczàtku, gdy˝ kilka najcz´Êciej u˝ywanych automatycznie si´ w nim znajduje (znajdziesz je po prawej stronie menu Start,
a sà to na przyk∏ad foldery: Dokumenty, Obrazy czy Muzyka, których
przeznaczenie omówiono wczeÊniej).
W momencie otwarcia folderu na pulpicie pojawia si´ okno tego folderu. W tym miejscu mo˝emy sprawdziç jego zawartoÊç, a tak˝e dzi´ki
udost´pnionym elementom i funkcjom sterowaç jego nawigacjà w systemie. Poni˝ej przedstawiono typowe okno folderu:
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1. Okienko nawigacji
2. Przyciski „Dalej” i „Wstecz”
3. Pasek adresu
4. Nag∏ówki

5. Lista plików/folderów
6. Pole wyszukiwania
7. Okienko szczegó∏ów
8. Pasek narz´dzi

Ryc. 7. Okno folderu
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Okno folderu i jego elementy
• Pasek adresu – umo˝liwia przejÊcie do innego folderu bez zamykania wykorzystywanego w danej chwili okna folderu.
• Przyciski Wstecz i Dalej – s∏u˝à do przechodzenia do wczeÊniej
przeglàdanych okien folderów bez koniecznoÊci zamykania
bie˝àcego okna folderu.
• Pole wyszukiwania – umo˝liwia wyszukanie pliku lub podfolderu
przechowywanego w danym folderze po wczeÊniejszym wpisaniu
wyrazu lub frazy wyst´pujàcej w poszukiwanym obiekcie. Wyszukiwanie rozpoczyna si´ natychmiast, kiedy na przyk∏ad w polu wyszukiwania wpiszemy liter´ K – wtedy na liÊcie zostanà wyÊwietlone
wszystkie pliki lub foldery, których nazwa rozpoczyna si´ na t´
w∏aÊnie liter´.
• Pasek narz´dzi – umo˝liwia wykonanie typowych operacji,
na przyk∏ad kopiowanie, wklejanie plików lub folderów, zmiana
wyglàdu itp.
• Okienko nawigacji – umo˝liwia wyÊwietlanie widoku innych folderów.
• Lista plików (folderów) – to obszar, w którym jest wyÊwietlana zawartoÊç wskazanego folderu.
• Okienko szczegó∏ów – wyÊwietla informacje szczegó∏owe o pliku,
na przyk∏ad dane o autorze, dat´ utworzenia, dat´ ostatniej zmiany
pliku, jego rozmiarze itp.
• Okienko podglàdu – pozwala na wyÊwietlenie zawartoÊci pliku bez
otwierania w∏aÊciwego programu (nie jest wyÊwietlane automatycznie). Aby je wyÊwietliç nale˝y kliknàç na Pasku narz´dzi przycisk
Organizuj, a nast´pnie kliknàç opcje Uk∏ad i dalej Okienko
podglàdu.
Po otwarciu okna folderu mo˝liwe jest zastosowanie ró˝nych typów
ikon przechowywanych w folderze plików. Wprowadzenie tych zmian
jest mo˝liwe po u˝yciu przycisku Widoki dost´pnego na Pasku
narz´dzi. Klikni´cie strza∏ki obok przycisku Widoki udost´pnia jeszcze
wi´cej opcji, a przesuwajàc suwak, mo˝na dopasowaç rozmiar ikon plików. Zmiana ta jest od razu widoczna.

Ryc. 8. Opcje widoków
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JeÊli na ekranie jest otwartych kilka okien, to mo˝esz przechodziç
mi´dzy nimi w tzw. funkcji przerzucania 3W (trójwymiarowy stos okien).
Aby zastosowaç funkcj´ przerzucania 3W, przytrzymaj na klawiaturze
klawisz z logo Windows i naciÊnij klawisz Tab. Przytrzymujàc klawisz
z logo Windows i uderzajàc kolejno klawisz Tab, zmieniasz po∏o˝enie
dost´pnych na ekranie okien. Kiedy zwolnisz klawisz logo Windows,
wyÊwietlisz okno, które znajduje si´ na wierzchu stosu.

Ryc. 9. Przerzucanie okien za pomocà funkcji 3W

Funkcja przerzucania 3W nie dzia∏a, jeÊli w komputerze nie uruchomiono Windows Aero – pakietu specjalnych efektów wizualnych systemu Windows Vista.

Zapisywanie plików
Jak wiadomo, nowe pliki tworzone sà przy u˝yciu okreÊlonego programu. W momencie koniecznoÊci ich zapisania, po zakoƒczonej pracy
(lub w jej trakcie) klikamy na polecenie Plik na pasku menu, a nast´pnie
na polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym, które si´ uka˝e, nale˝y
wpisaç nazw´ pliku i kliknàç przycisk Zapisz. Szczegó∏y dotyczàce zapisywania plików zosta∏y omówione w cz´Êci podr´cznika „Informatyka 1”
dotyczàcej pracy w systemie Windows XP. Warto wiedzieç, ˝e w systemie
Windows Vista wi´kszoÊç programów zapisuje pliki w najcz´Êciej u˝ywanych folderach, tzn. pliki tekstowe (.doc, .txt) sà zapisywane w folderze
Dokumenty, pliki graficzne w folderze Obrazy, a pliki dêwi´kowe w folderze Muzyka. System pozwala oczywiÊcie na szczegó∏owe wskazanie
miejsca zapisu, czyli okreÊlenie jego lokalizacji.
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Obrazy
W systemie zastosowano tak˝e nowà Galeri´ fotografii, która
usprawnia i przyspiesza wyÊwietlanie, edytowanie i drukowanie zdj´ç,
a tak˝e umo˝liwia zgranie fotografii z aparatu cyfrowego do komputera
w prosty sposób. Mo˝liwa jest równie˝ wst´pna obróbka zdj´ç, tzn. ich
przyci´cie, usuni´cie efektu czerwonych oczu, dokonanie korekty nasycenia kolorów czy naÊwietlenia.
Aby rozpoczàç prac´ z tym narz´dziem, kliknij przycisk Start, a dalej
Wszystkie programy i Galeria fotografii systemu Windows.
W Galerii fotografii systemu Windows sà wyÊwietlane wszystkie obrazy przechowywane w folderze Obrazy.

Ryc. 10. Okno „Galeria fotografii systemu Windows”

Aby w Galerii fotografii systemu Windows pokazaç tylko obrazy
(ukazujà si´ tam równie˝ pliki wideo), kliknij strza∏k´, która jest umieszczona obok pozycji Wszystkie obrazy i wideo i zaznacz pozycj´ Obrazy.

Ryc. 11. Klikni´cie na pozycj´ „Obrazy”
spowoduje pokazanie si´ kolekcji fotografii.
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W oknie Galerii fotografii systemu Windows sà prezentowane miniatury przechowywanych tam obrazów, aby pokazaç jak najwi´kszà
liczb´ miniatur, kliknij przycisk Maksymalizuj, który znajduje si´ po lewej stronie okna na jego belce tytu∏owej.
Aby zmieniç rozmiar miniatur, kliknij przycisk Zmiana rozmiaru
ekranu (przycisk z „lupà” w dolnej cz´Êci okna), a nast´pnie przesuwaj
suwak w gór´ lub w dó∏. Zmniejszenie obrazu (miniatur) u∏atwia
przeglàdanie du˝ej liczby fotografii, a powi´kszenie umo˝liwia dostrze˝enie wi´kszej liczby szczegó∏ów. Aby pokazaç miniatury w oryginalnym widoku, kliknij przycisk Resetuj miniatury do rozmiaru domyÊlnego.

Ryc. 12. Po lewej du˝e miniatury, po prawej ma∏e

JeÊli wska˝esz wybranà miniatur´ o ma∏ym rozmiarze (najedziesz
na nià wskaênikiem myszki i zatrzymasz), wywo∏asz jej podglàd
w wi´kszym rozmiarze oraz informacje o obrazie.

Ryc. 13. Podglàd wskazanej miniatury i prezentacja informacji o obrazie
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Tworzone przez ciebie fotografie mogà wyst´powaç w wersji pionowej, nie znaczy to, ˝e w galerii nie mo˝na ich obróciç. Wystarczy kliknàç
przycisk Obróç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub Obróç
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ryc. 14. Po lewej miniatura przed obróceniem, po prawej
po obróceniu

JeÊli chcesz zobaczyç obraz w du˝ym powi´kszeniu, kliknij go dwukrotnie. Po prawej stronie widoczne b´dzie okno, w którym znajdziesz
informacje o obrazie i które umo˝liwi dodanie dodatkowych okreÊleƒ
do wybranego obiektu.
Aby dodatkowo powi´kszyç fragment fotografii, kliknij przycisk Powi´ksz i przesuƒ suwak w gór´. Powi´kszonà fotografi´ mo˝na przesuwaç, aby zobaczyç kolejne powi´kszone fragmenty obrazu. Powrót
do widoku normalnego nast´puje po klikni´ciu przycisku Dopasuj
do okna. JeÊli chcesz powróciç do widoku miniatur kliknij przycisk Powrót do galerii.

Pokazy slajdów
Zgromadzone przez u˝ytkownika cyfrowe fotografie mo˝na pokazaç
i zaprezentowaç w formie pe∏noekranowego pokazu slajdów. Pokaz
mo˝na wzbogaciç elementami animacji i specjalnymi efektami. Program
pozwala tak˝e na zastosowanie tzw. motywów pokazów (np. pojawienie
si´ na ekranie kilku fotografii jednoczeÊnie).

Ryc. 15. Slajdy bioràce udzia∏ w pokazie i menu sterowania pokazem
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Przed rozpocz´ciem pokazu wybierz obrazy, które chcesz zaprezentowaç (zaznacz je z wciÊni´tym klawiszem Ctrl) i aby rozpoczàç kliknij
przycisk Odtwórz pokaz slajdów, który znajduje si´ w dolnej cz´Êci
okna Galerii fotografii systemu Windows. JeÊli nie wybierzesz konkretnej liczby obrazów, poka˝à si´ w trakcie pokazu wszystkie fotografie, które znajdujà si´ w danym folderze.

Ryc. 16. Przycisk „Pokazu slajdów”

W trakcie pokazu mo˝liwe jest jego zatrzymanie, zmiana szybkoÊci
przejÊcia pomi´dzy poszczególnymi obrazami, przesuwanie pokazu
do przodu i do ty∏u. Aby zobaczyç pasek regulacji pokazu, ustaw
wskaênik myszy na dole ekranu. JeÊli si´ on nie wyÊwietli, kliknij prawym
przyciskiem myszy na ekranie monitora, wtedy poka˝e si´ w∏aÊciwe menu.
JeÊli chcesz zakoƒczyç lub przerwaç pokaz, naciÊnij klawisz Esc lub
kliknij polecenie Zakoƒcz, który znajduje si´ na regulatorze pokazu.

Poprawianie wyglàdu fotografii
W Galerii fotografii systemu Windows znajdziesz tak˝e narz´dzia
do retuszowania swoich obrazów. Kliknij przycisk Napraw, który znajdziesz na pasku narz´dzi i wybierz narz´dzie, które chcesz wykorzystaç.
• Dopasuj automatycznie – umo˝liwia dopasowanie jasnoÊci, koloru i kontrastu.
• Dopasuj naÊwietlenie – umo˝liwia r´czne dopasowanie jasnoÊci
i kontrastu.
• Dopasuj kolor – umo˝liwia r´czne dopasowanie odcienia i nasycenia koloru.
• Przytnij obraz – umo˝liwia przyci´cie obrazu.
• Popraw czerwone oczy – umo˝liwia usuni´cie efektu „czerwonych oczu” spowodowanego stosowaniem lampy b∏yskowej.

Ryc. 17. Poprawianie wyglàdu obrazu
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Pliki dêwi´kowe i pliki wideo
JeÊli chcesz stworzyç minifilm, którego poszczególnymi klatkami
b´dà przygotowane i obrobione fotografie, przechowywane w Galerii fotografii systemu Windows, zaznacz je i kliknij przycisk Przygotuj film
w pasku narz´dzi. W oknie, które si´ uka˝e na ekranie (okno programu Windows Media Player), mo˝esz tworzony film wzbogaciç elementami animacji i specjalnymi efektami.
OczywiÊcie, do odtwarzania plików dêwi´kowych i plików wideo, które gromadzisz w swoim komputerze, mo˝esz tak˝e u˝ywaç programu
Windows Media Player. Znajdê i uruchom program. Aby odtworzyç
plik, kliknij kart´ Biblioteka i wybierz obiekt, który chcesz uruchomiç.
Kliknij na niego dwukrotnie.

1.2. System MS Windows 7
JeÊli pozna∏eÊ podstawowe zasady pracy w systemie MS Windows XP
lub MS Windows Vista – na pewno poradzisz sobie w systemie MS Windows 7, który jest bezpoÊrednim nast´pcà MS Vista.
Ogólnie mówiàc, MS Windows 7 jest bardziej bezpieczny i przyjazny
u˝ytkownikowi ni˝ poprzednie systemy.
Na przyk∏ad pasek zadaƒ zosta∏ przeprojektowany, aby u∏atwiç
zarzàdzanie najwa˝niejszymi plikami i programami oraz uzyskiwanie
szybszego do nich dost´pu poprzez listy szybkiego dost´pu. Umo˝liwia
ona wygodny i szybki dost´p do plików, z którymi u˝ytkownik ostatnio
pracowa∏.
Aby zobaczyç i ewentualnie wykorzystaç ostatnio u˝ywane pliki, wystarczy kliknàç prawym przyciskiem myszy odpowiednià ikon´ na pasku
zadaƒ lub przeciàgajàc przycisk w kierunku pulpitu. Aby otworzyç dokument lub inny element dost´pny na liÊcie szybkiego dost´pu, nale˝y go
kliknàç. Klikni´cie prawym przyciskiem myszy ikony programu MS
Word powoduje wyÊwietlenie ostatnio u˝ywanych dokumentów tego
programu.

Ryc. 18. Wykorzystanie funkcji listy
szybkiego dost´pu

System MS Windows 7 upraszcza sposób pracy z oknami na pulpicie.
Dost´pne sà prostsze, ciekawsze i szybsze sposoby ich otwierania, zamykania, zmiany rozmiaru i rozmieszczania, mo˝na ∏atwiej wykonywaç typowe czynnoÊci. Na przyk∏ad porównywanie zawartoÊci dwóch otwartych
okien jest teraz ∏atwiejsze dzi´ki funkcji przyciàgania. Nie ma potrzeby
12
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r´cznego zmieniania rozmiaru otwartych okien w celu porównania ich
zawartoÊci. Wystarczy chwyciç otwarte okno i przeciàgnàç je do jednej
z kraw´dzi ekranu, aby wype∏niç nim po∏ow´ ekranu. Po przyciàgni´ciu
okien do obu kraw´dzi, mo˝na ∏atwiej porównywaç ich zawartoÊç.
Aby zminimalizowaç wszystkie okna oprócz jednego, wystarczy chwyciç górnà kraw´dê okna i potrzàsnàç nim. Wszystkie pozosta∏e otwarte
okna zostanà zminimalizowane do paska zadaƒ. Ponowne potrzàÊni´cie
tym oknem spowoduje przywrócenie wszystkich okien.

2. Microsoft Office 2007
W prezentowanym materiale nie zosta∏y opisane wszystkie funkcje
i mo˝liwoÊci aplikacji Microsoft Office 2007. Zosta∏y zaprezentowane
i przybli˝one jedynie te podstawowe oraz najcz´Êciej u˝ywane mo˝liwoÊci nowego pakietu. Zach´camy do samodzielnego poznania jego zalet.

2.1. Microsoft Word 2007
Program Microsoft Office Word 2007 zawiera rozbudowany zestaw
narz´dzi do tworzenia i formatowania dokumentów za pomocà nowego
interfejsu, co u∏atwia tworzenie dokumentów o profesjonalnym
wyglàdzie. Przy pierwszym uruchomieniu programu Word 2007 jego nowy wyglàd mo˝e ci´ zaskoczyç. Wi´kszoÊç zmian mo˝esz znaleêç we
Wstà˝ce, czyli w obszarze w górnej cz´Êci okna programu.
W nowym uk∏adzie najcz´Êciej stosowane polecenia i narz´dzia sà
umieszczone w zasi´gu wzroku i nie trzeba ich odnajdywaç w ró˝nych
cz´Êciach programu, co znacznie u∏atwia i przyspiesza prac´.
W nowym interfejsie narz´dzia sà w przejrzysty sposób podzielone
na grupy i wyÊwietlane tylko wówczas, gdy sà potrzebne. Korzystajàc
z galerii wst´pnie sformatowanych stylów, formatów tabeli, efektów graficznych i innych elementów, mo˝na oszcz´dziç czas i lepiej wykorzystaç
ogromne mo˝liwoÊci programu. Nowy interfejs u∏atwia stosowanie formatowania w dokumencie. Galerie opcji formatowania dajà mo˝liwoÊç
podglàdu formatowania w dokumencie, zanim zmiany zostanà zatwierdzone.

Jak jest zbudowana Wstà˝ka?
Podstawowe elementy Wstà˝ki to:
1. Karty – istnieje siedem podstawowych kart umieszczonych u góry
ekranu. Ka˝da z nich reprezentuje pewien zakres dzia∏aƒ.
2. Grupy – ka˝da z kart zawiera kilka grup, w których znajdujà si´
wspó∏dzia∏ajàce ze sobà narz´dzia i mo˝liwoÊci przekszta∏ceƒ.
3. Polecenia – przyciski poleceƒ dost´pne w poszczególnych grupach
pozwalajà wywo∏ywaç polecenia lub wyÊwietlaç zawierajàce je menu.

13
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1

2
3
Ryc. 19. Podstawowe elementy „Wstà˝ki”

Autorzy programu starali si´ bardzo starannie dobraç poszczególne
elementy kart, tak aby u∏atwia∏y one prac´ u˝ytkownikowi. Karta
Narz´dzia g∏ówne zawiera na przyk∏ad wszystkie najcz´Êciej u˝ywane
elementy s∏u˝àce do formatowania tekstu, takie jak polecenia w grupie
Czcionka s∏u˝àce do zmieniania czcionki tekstu: rodzaj czcionki, rozmiar czcionki, jej pogrubienie, pochylenie, zmian´ koloru, wprowadzenie koloru wyró˝niajàcego tekst itd. W grupie Akapit widzimy narz´dzia
do wstawiania punktorów, numeratorów, ustawienia tekstu w dokumencie, wprowadzenia interlinii, wprowadzenie t∏a i obramowania dla oznaczonego akapitu itp.

Przyciski uruchamiajàce okna dialogowe w grupach
Na pierwszy rzut oka pewne polecenia z poprzedniej wersji programu
Word mogà byç niewidoczne. Tak jednak nie jest. Przy nazwach niektórych grup (po ich prawej stronie) sà umieszczone dodatkowe przyciski
(ma∏a ukoÊna strza∏ka), których klikni´cie powoduje otwarcie dodatkowego okna.

Ryc. 20. Aby wyÊwietliç wi´cej opcji dotyczàcych okreÊlonej grupy, kliknij przycisk
„Uruchom okno dialogowe”.

Gdy klikniesz przycisk Uruchom okno dialogowe, wyÊwietli si´
wi´ksza liczba opcji powiàzanych z danà grupà. Cz´sto b´dà one wyÊwietlane w postaci okna dialogowego znanego z poprzedniej wersji programu Word.
Uwaga! Rozpoczynanie pracy w programie nast´puje po klikni´ciu
przycisku Microsoft Office (logo MS Office 2007).
14
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Ryc. 21. Przycisk „Microsoft Office”

Klikni´cie tego przycisku powoduje wyÊwietlenie menu. Zwróç
uwag´, ˝e to menu wyglàda nieco podobnie do menu Plik z poprzednich
wersji programu Word.
Z lewej strony menu sà dost´pne wszystkie polecenia przeznaczone
do pracy z plikami. Sà tam polecenia do tworzenia nowych dokumentów
oraz do otwierania dokumentów utworzonych wczeÊniej. Znajdziesz
tam tak˝e polecenia Zapisz i Zapisz jako.
Z prawej strony menu znajduje si´ lista ostatnio otwieranych dokumentów. Sà one zawsze widoczne, dzi´ki czemu nie musisz szukaç
w komputerze plików, z którymi cz´sto pracujesz.

Minipasek narz´dzi
To narz´dzie znacznie u∏atwia i przyspiesza dokonanie podstawowych
zmian w zaznaczonym uprzednio fragmencie tekstu. Po zaznaczeniu
tekstu i wskazaniu go kursorem myszki zostanie wyÊwietlony zanikajàcy
minipasek narz´dzi, na którym odnajdziemy podstawowe narz´dzia
do formatowania tekstu, na przyk∏ad zmieniajàce rodzaj czcionki, rozmiar czcionki, jej pogrubienie, pochylenie, zmian´ koloru itd.

2
1
Ryc. 22. Minipasek narz´dzi

Za∏ó˝my na przyk∏ad, ˝e chcesz szybko sformatowaç dowolny tekst,
lecz w danej chwili pracujesz na karcie Uk∏ad strony. Aby wyÊwietliç

15
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opcje formatowania, mo˝esz kliknàç kart´ Narz´dzia g∏ówne, ale zrobisz
to szybciej, wykorzystujàc w∏aÊnie minipasek narz´dzi:
1. Zaznacz tekst, przeciàgajàc po nim wskaênikiem myszy, a nast´pnie wska˝ zaznaczenie.
2. Zostanie wyÊwietlony zanikajàcy minipasek narz´dzi. JeÊli go wska˝esz, stanie si´ wyraêny i b´dzie mo˝na na nim kliknàç opcje formatowania.

Inne sposoby szybkiego formatowania tekstu
• Aby sformatowaç wyraz bez jego zaznaczenia, kliknij w jego obr´bie
i naciÊnij kombinacj´ klawiszy Ctrl+B, aby zastosowaç pogrubienie.
• Aby zaznaczyç zdanie, naciÊnij klawisz Ctrl i kliknij wewnàtrz tego
zdania.
• Aby zaznaczyç ca∏y dokument, naciÊnij klawisze Ctrl+A.
• Aby zaznaczony akapit wyrównaç do Êrodka, zaznacz go i naciÊnij
kombinacj´ klawiszy Ctrl+E.
• Aby zaznaczony akapit wyrównaç do lewej, zaznacz go i naciÊnij
kombinacj´ klawiszy Ctrl+L.
• Aby zaznaczony akapit wyrównaç do prawej, zaznacz go i naciÊnij
kombinacj´ klawiszy Ctrl+R.

WyÊwietlanie dodatkowych kart

2
3

1
Ryc. 23. Dodatkowe karty

W omawianej wersji programu MS Word 2007 niektóre karty sà
wyÊwietlane tylko wtedy, gdy sà lub mogà byç potrzebne (decyzja o ich
wykorzystaniu zale˝y od u˝ytkownika). Wyobraê sobie, ˝e do dokumentu wstawiono obraz (fotografi´). Obiekt ten mo˝esz dalej udoskonalaç
i zmieniaç jego wyglàd. Mo˝esz dopasowaç jasnoÊç, kontrast, zmieniç
styl obrazu, dostosowaç jego kszta∏t, dodaç obramowanie, zastosowaç
specjalne efekty. Mo˝esz, a czasami nawet musisz przyciàç obraz lub
zmieniç po∏o˝enie tekstu wokó∏ niego. Polecenia, które pomogà wykonaç te czynnoÊci znajdziesz, gdy:
1. Zaznaczysz obraz.
2. Pojawi si´ karta Narz´dzia obrazów. Kliknij jà.
3. Uka˝à si´ dodatkowe grupy i polecenia s∏u˝àce do pracy z obrazami, na przyk∏ad grupa Style obrazu.
16
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Punktory, listy numerowane, listy wielopoziomowe i inne elementy
Po utworzeniu dokumentu i wpisaniu tekstu na pewno zechcesz ten
tekst sformatowaç. Wiele znanych poleceƒ formatujàcych jest widocznych na karcie Narz´dzia g∏ówne w grupie Czcionka: Pogrubienie,
Kursywa, Rozmiar czcionki i podobne. Jest jeszcze kilka innych, które
na pewno si´ przydadzà.

Ryc. 24. Narz´dzia do numerowania, punktowania i stosowania wci´ç

W grupie Akapit znajdziesz popularne listy wypunktowane, numerowane i wielopoziomowe. Sà tam tak˝e polecenia dotyczàce wci´ç i wyrównania. JeÊli nie widzisz opcji cz´sto u˝ywanych we wczeÊniejszych
wersjach programu Word, kliknij ma∏à strza∏k´ w prawym rogu grupy,
czyli przycisk Uruchom okno dialogowe. Klikni´cie tej strza∏ki
na przyk∏ad w grupie Akapit spowoduje otwarcie znanego okna dialogowego, w którym mo˝na okreÊlaç wci´cia i wiele innych ustawieƒ.

Pisownia i gramatyka oraz funkcja Tezaurus
Polecenie Pisownia i gramatyka znajduje si´ na karcie Recenzja,
poniewa˝ jest ono zwykle stosowane na etapie przeglàdania wykonanej
pracy. Znajdziesz je po lewej stronie w grupie Sprawdzanie. Tam
tak˝e mo˝esz odszukaç i zastosowaç (po uprzednim zaznaczeniu wybranego s∏owa) – funkcj´ Tezaurus.

Ryc. 25. Sprawdzanie pisowni i gramatyki oraz funkcja Tezaurus

17
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Pami´taj! Unikaj b∏´dów. Gdy dokument jest ju˝ gotowy, sprawdê pisowni´ i gramatyk´, zanim go wydrukujesz lub wyÊlesz pocztà e-mail.

Style
JeÊli chcesz efektownie i szybko zmieniç wyglàd swojego dokumentu
(sformatowaç go, nie tylko u˝ywajàc poleceƒ pogrubienia, pochylenia
czy podkreÊlenia wybranych fragmentów tekstu), mo˝esz zastosowaç
ró˝ne Style dost´pne w programie Word 2007.

1

2

Ryc. 26. Mo˝liwoÊci zmiany stylu dokumentu

Polecenia dotyczàce zastosowania przyk∏adowych stylów znajdujà si´
w grupie Style w karcie Narz´dzia g∏ówne.
1. Klikajàc na przycisk znajdujàcy si´ na listwie w grupie Style, otworzysz dodatkowà list´ pokazujàcà najcz´Êciej stosowane Szybkie
style, które znajdujà si´ bezpoÊrednio na Wstà˝ce.
2. Kliknij na przycisk, aby zobaczyç i wybraç z listy jeden z kilkunastu
gotowych Szybkich stylów, które oferuje program.
Zastosowanie stylów pozwala na zmian´ wyglàdu ró˝nych cz´Êci tworzonego dokumentu i czynià dokument bardziej profesjonalnym i efektownym.

Nag∏ówek lub Stopka oraz Numer strony – wstawianie lub zmiana
Nag∏ówek i stopka to dodatkowe elementy, które mogà (a w niektórych sytuacjach powinny) pojawiaç si´ w treÊci redagowanego dokumentu. Nag∏ówek mo˝e si´ sk∏adaç zarówno z tekstu, jak i grafiki. Jest on
umieszczany u góry ka˝dej strony dokumentu. Stopka znajduje si´
na dole strony. Nag∏ówek i stopka zawierajà zwykle informacje o autorze, tytu∏y rozdzia∏ów czy podrozdzia∏ów, numery stron. Sà tak˝e doskona∏ym miejscem na umieszczenie reklamy firmy, jej znaku identyfikacyjnego czy adresu.
Cechà charakterystycznà tej funkcji edytora tekstu jest to, ˝e raz
wprowadzone do nag∏ówka i stopki elementy automatycznie pojawiajà
si´ na ka˝dej stronie redagowanego dokumentu. Program pozwala równie˝ na zastosowanie stworzonego i zapisanego w galerii w∏asnego projektu tych elementów.
18
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Ryc. 27. Mo˝liwoÊci wstawienia nag∏ówka, stopki i numeracji stron

1. Na karcie Wstawianie w grupie Nag∏ówek i Stopka kliknij odpowiedni przycisk.
2. Dokonaj wyboru projektu oferowanego przez program i wstaw odpowiednie informacje.

Wstawianie grafiki do nag∏ówka lub stopki i zapisanie ich w galerii
1. Na karcie Wstawienie w grupie Nag∏ówek i Stopka kliknij odpowiedni przycisk.
2. Wybierz opcj´ Edytuj nag∏ówek lub Edytuj stopk´.
3. Wstaw grafik´.
4. Aby program zapami´ta∏ nowy nag∏ówek lub stopk´ w swojej galerii, zaznacz grafik´ i kliknij opcj´ Zapisz zaznaczenie jako nowy
nag∏ówek lub Zapisz zaznaczenie jako nowà stopk´.

Ryc. 28. Przyk∏ady zastosowania narz´dzi „Nag∏ówek” i „Stopka”
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Uwaga! Podobnie post´puj, jeÊli do swojego dokumentu chcesz wprowadziç numeracj´ stron.

Wstawianie dodatkowych elementów do dokumentu
Dokumenty tekstowe mo˝esz uatrakcyjniaç, wstawiajàc do nich dodatkowe elementy graficzne. Mogà to byç tabele, obrazy, obiekty ClipArt, kszta∏ty, obiekty SmartArt, wykresy czy pole tekstowe lub obiekty
WordArt. S∏u˝y do tego karta Wstawianie. Wystarczy kliknàç w∏aÊciwy
przycisk i odpowiednio wybieraç.

Ryc. 29. Wstawianie dodatkowych elementów do dokumentu – karta „Wstawianie”

Aby wprowadziç do dokumentu obraz z karty Wstawianie, kliknij
w grupie Ilustracje przycisk Obraz.

Ryc. 30. Przyk∏adowy obraz

W momencie wprowadzenia obrazu do dokumentu na górnej belce
pojawià si´ dodatkowe przyciski Narz´dzia obrazów oraz Formatowanie. Za ich pomocà mo˝esz formatowaç wstawiony obiekt. Mo˝liwe jest
na przyk∏ad sterowanie jasnoÊcià oraz kontrastem, przycinanie obrazu,
zmiana jego wymiarów, sterowanie ustawieniem obiektu w tekÊcie, zmiana kszta∏tu obrazu, dodawanie obramowania, dodawanie specjalnych efektów, wprowadzanie specjalnych stylów obrazu.

Ryc. 31. Mo˝liwoÊci pracy z obrazem i przyk∏ady zastosowaƒ
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Aby wprowadziç do dokumentu obraz kszta∏tu z karty Wstawianie
kliknij w grupie Ilustracje przycisk Kszta∏ty.
W momencie wprowadzenia obrazu do dokumentu na górnej belce
pojawià si´ dodatkowe przyciski Narz´dzia do rysowania oraz Formatowanie. Mo˝liwa jest na przyk∏ad zmiana wymiarów obiektu, sterowanie ustawieniem obiektu w tekÊcie, zmiana kszta∏tu obrazu, zmiana koloru obramowania oraz koloru wype∏nienia, dodawanie specjalnych
efektów cienia i widoku 3-W, wprowadzanie specjalnych stylów
kszta∏tów, grupowanie, obroty czy zmiana kolejnoÊci.

Ryc. 32. Mo˝liwoÊci pracy z kszta∏tami i przyk∏ady zastosowaƒ

Grafika SmartArt pozwala na wprowadzanie do dokumentu ciekawych i atrakcyjnych elementów, które pos∏u˝yç mogà do prezentacji
na przyk∏ad schematów organizacyjnych, powiàzaƒ wewnàtrzgrupowych
itp. Aby wprowadziç do dokumentu taki element z karty Wstawianie,
kliknij w grupie Ilustracje przycisk SmartArt.
Wybierz rodzaj grafiki i uzupe∏nij jà danymi. W chwili gdy, grafika jest
zaznaczona, w oknie programu pojawiajà si´ na górnej belce dodatkowe
przyciski narz´dzia grafiki SmartArt oraz Projektowanie, a obok Formatowanie. Za ich pomocà mo˝esz formatowaç wstawiony obiekt.

Ryc. 33. Narz´dzia grafiki „SmartArt” oraz „Projektowanie”, a obok „Formatowanie”
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Aby wprowadziç do dokumentu wykres z karty Wstawianie, kliknij
w grupie Ilustracje przycisk Wykres. W oknie dialogowym, które poka˝e si´ na ekranie, wybierz typ i rodzaj wykresu. Wype∏nij danymi tabel´.
Po utworzeniu wykresu mo˝na zmieniç jego wyglàd. Zamiast r´cznego dodawania lub zmieniania elementów wykresu czy formatowania go
mo˝na szybko zastosowaç wst´pnie zdefiniowany uk∏ad i styl u˝ywanego
wykresu. S∏u˝à temu odpowiednie elementy, które znajdziesz po
wyÊwietleniu si´ grupy Narz´dzia wykresów w kartach – Projektowanie, Uk∏ad oraz Formatowanie.

Ryc. 34. Karty projektowania, uk∏adu i formatowania wykresu

Aby dokonywaç zmian w wyglàdzie wykresu:
1. Kliknij wykres, który chcesz sformatowaç.
2. Na karcie Projektowanie w grupie Uk∏ady wykresu kliknij uk∏ad
wykresu, który chcesz zastosowaç.
3. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz u˝yç.
4. Na karcie Uk∏ad w grupie Etykiety mo˝esz wprowadziç zmiany dotyczàce tytu∏u wykresu, tytu∏u osi, legendy, etykiet danych, tabeli
danych, osi, linii siatki.
5. Na karcie Formatowanie w grupie Style kszta∏tów mo˝esz dokonaç kolejnych zmian. Zwróç uwag´ na przycisk Efekty kszta∏tów
czy Wype∏nienie kszta∏tu. Mo˝esz tak˝e, u˝ywajàc narz´dzi tej
karty, zmieniç wyglàd i styl tekstów umieszczonych na wykresie, zaprogramowaç jego rozmieszczenie i wymiar.
Efekty, które mo˝esz otrzymaç dzi´ki zastosowaniu dost´pnych
w programie mo˝liwoÊci projektowania i formatowania twojego wykresu, mogà byç bardzo ciekawe.

2.2. Microsoft Office Excel 2007
Za pomocà kart, które znajdziesz po uruchomieniu programu Microsoft Office Excel 2007, mo˝na natychmiast wyÊwietlaç najwa˝niejsze
narz´dzia do edytowania komórek, formatowania i nawigacji. Nie trzeba ju˝ odszukiwaç menu w celu szybkiego sformatowania wyglàdu komórki czy przefiltrowania danych.
Program zosta∏ przeprojektowany, tak aby szybciej i ∏atwiej znaleêç
poszczególne funkcje i je wykorzystaç. Uproszczono (choç na pierwszy
rzut oka wydaje si´ inaczej) ogólny wyglàd i sposób dzia∏ania programu.
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Karty programu
Karty proponowane przez autorów nowej wersji MS Excel 2007 sà
bardzo czytelne i przejrzyste, dzi´ki temu praca z ich pomocà nie powinna sprawiç ci trudnoÊci. JeÊli wiesz, jak korzystaç z wersji Excel 2003, to
praca z nowà wersjà b´dzie tylko przyjemnoÊcià.
Poszczególne Karty programu wyglàdajà tak:

Ryc. 35. Karty programu Excel 2007

Zalety nowej wersji programu
Autorzy nowej wersji Excela podajà wiele powodów, dla których warto zainstalowaç w swoim komputerze ten w∏aÊnie program. Oto kilka
z nich:
1. Dzi´ki nowemu interfejsowi Excel 2007 przedstawia u˝ytkownikowi odpowiednie polecenia na podstawie zadania, które nale˝y
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wykonaç – bez wzgl´du na to, czy jest to utworzenie tabeli czy napisanie formu∏y.
2. Program ma znacznie rozszerzony arkusz kalkulacyjny, co umo˝liwia prac´ z ogromnà liczbà danych.
3. JeÊli niezb´dne jest przedstawienie wyników obliczeƒ za pomocà
wykresów, to dzi´ki nowym narz´dziom do ich opracowania
mo˝na to zrobiç bardzo profesjonalnie, klikajàc zaledwie kilka razy. Na wykresach mo˝na stosowaç bogate elementy graficzne, takie
jak trójwymiarowoÊç, ∏agodne cieniowanie i przezroczystoÊç.
4. Praca z tabelami jest ∏atwiejsza i stwarza wi´cej mo˝liwoÊci – ulepszono obs∏ug´ tabel, dzi´ki czemu jest mo˝liwe tworzenie, formatowanie, rozwijanie i filtrowanie tabel.
5. Mo˝liwe i ∏atwiejsze jest stosowanie tabel przestawnych – potrzebne odpowiedzi mo˝na znaleêç w krótszym czasie, poniewa˝ program u∏atwia tworzenie i u˝ywanie tabeli przestawnej przez przeciàganie pól tam, gdzie majà byç wyÊwietlane.
6. Ciekawym rozwiàzaniem majàcym wp∏yw na ∏atwoÊç prezentacji,
odczytywanie oraz analiz´ danych i wyników jest zastosowanie nowych schematów prezentowania danych za pomocà na przyk∏ad
gradientu kolorów czy pasków danych, które mogà pokazaç si´
obok danych liczbowych w poszczególnych komórkach arkusza.
7. ¸atwoÊç przekszta∏cenia arkusza kalkulacyjnego w dokument
HTML, co pozwala na udost´pnienie danych innym osobom
majàcym dost´p do sieci internetowej.
W programie Excel 2007 mo˝na szybko formatowaç dane prezentowane w arkuszach, stosujàc dost´pne motywy i style. Style zosta∏y tak zaprojektowane, aby mo˝na je by∏o zastosowaç do zmian typowych dla
programu elementów, na przyk∏ad tabel, wykresów, kszta∏tów i diagramów.
Przypomnij sobie, ˝e:
• motyw jest wst´pnie okreÊlonym zestawem kolorów, czcionek, linii
i efektów wype∏nienia, który mo˝e byç zastosowany zarówno
do ca∏ego arkusza, jak i do okreÊlonych jego elementów (wykres, tabela). Dzi´ki zastosowaniu motywu wyniki i dane prezentowane odbiorcy wyglàdajà bardziej atrakcyjnie, a odpowiednio i konsekwentnie stosowane mogà staç si´ charakterystyczne i rozpoznawalne,
na przyk∏ad dla danej firmy;
• styl jest wst´pnie zdefiniowanym wyglàdem prezentowanych danych, który powsta∏ na podstawie konkretnego motywu. Mo˝na go
modyfikowaç i zmieniaç. Na przyk∏ad proponowany motyw dla wykresu mo˝e byç zupe∏nie zmieniony przy wykorzystaniu dost´pnych
stylów.
W nowej wersji programu Excel mo˝na szybko rozmieszczaç dane arkusza, aby odnaleêç wymagane odpowiedzi, u˝ywajàc udoskonalonych
24
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funkcji filtrowania i sortowania. Obecnie mo˝na na przyk∏ad sortowaç
dane wed∏ug koloru i wed∏ug wi´cej ni˝ 3 (Excel 2003) poziomów.
Mo˝na tak˝e filtrowaç wed∏ug dat, wyÊwietlaç wi´cej ni˝ 1000 pozycji
na liÊcie rozwijanej Autofiltr, a tak˝e wybieraç wiele elementów do filtrowania.

Tworzenie tabel i wykresów
Wstawianie tabel i wykresów zosta∏o w programie znacznie uproszczone. Na Wstà˝ce znajduje si´ wiele ∏atwych do zauwa˝enia opcji edycji
tabel i wykresów. W galeriach szybkich stylów sà umieszczone wszystkie
efekty i opcje formatowania potrzebne do stworzenia profesjonalnych
tabel i wykresów.
Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe etapy wprowadzania formu, nowe mo˝liwoÊci filtrowania, sortowania i budowy tabeli.

Ryc. 36. Etap 1 – Przygotowanie
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Ryc. 37. Etap 2 – ciàg dalszy

Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe etapy wprowadzania wykresu
oraz nowe mo˝liwoÊci budowy wykresów:

Ryc. 38. Etap 1 – Projektowanie

Ryc. 39. Etap 2 – Układ
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Ryc. 40. Etap 3 – Formatowanie

Ryc. 41. Etap 3 – Formatowanie – wykorzystanie ró˝nych opcji

Ryc. 42. Przyk∏adowe rozwiàzania
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2.3. Microsoft Office Access 2007
Po uruchomieniu programu Microsoft Office Access 2007 zostanie
wyÊwietlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. Na tej stronie sà prezentowane instrukcje dotyczàce post´powania przy rozpoczynaniu pracy w programie. Program mo˝e zaskoczyç
tych wszystkich, którzy stosunkowo rzadko muszà tworzyç bazy danych.
W najnowszej wersji wprowadzono wiele elementów, których nie znajdziemy w poprzednich wersjach tego programu.
Mo˝liwe jest na przyk∏ad utworzenie nowej, pustej bazy danych,
utworzenie bazy danych na podstawie szablonu lub otwarcie ostatnio
u˝ywanej bazy danych (jeÊli jakieÊ bazy danych by∏y ju˝ otwierane).
Aby pokazaç podstawy pracy w nowej wersji programu, pos∏u˝ymy si´
podobnym przyk∏adem, który wykorzystaliÊmy, omawiajàc wersj´ Access 2003 w podr´czniku „Informatyka 1”. Postaramy si´ stworzyç baz´
danych, która przechowywaç b´dzie informacje o naszych znajomych,
czyli b´dzie to komputerowa ksià˝ka adresowa.
Jak zapewne pami´tasz, ka˝da baza danych jest budowana z tabel.
Zanim jednak rozpoczniemy prac´ nad naszà bazà, zaproponujemy, aby
tym razem skorzystaç z mo˝liwoÊci pracy w dost´pnym szablonie
w tzw. trybie online.
Zaznaczmy w widocznym oknie opcj´ szablonu Kontakty. Teraz w odpowiednim polu, po lewej stronie okna, wpiszmy nazw´ pliku, w którym
nasza baza b´dzie przechowywana. Wybierzmy tak˝e miejsce zapisu.
Kolejny krok to klikni´cie przycisku Pobierz.

Ryc. 43. Okno wyboru szablonu i wprowadzenia nazwy oraz miejsca zapisu pliku bazy

Tworzenie tabeli
Po pobraniu szablonu na ekranie pojawi si´ kolejne okno, dzi´ki któremu mo˝liwe b´dzie wprowadzenie odpowiednich informacji w tworzonà tabel´ bazy. Zauwa˝, ˝e proponowane przez program nazwy kolumn tabeli niekoniecznie muszà odpowiadaç naszym oczekiwaniom.
Aby zmieniç, a raczej dobraç w∏aÊciwe nazwy do odpowiednich pól, klik28
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nij prawym przyciskiem myszki, na przyk∏ad pozycj´ Imi´ i w liÊcie, która si´ uka˝e, zaznacz opcj´ Odkryj kolumny, a dalej w kolejnym okienku wybierz interesujàce ci´ opcje.

Ryc. 44. Sposób wyboru pozycji majàcych ukazaç si´ w przysz∏ej bazie danych

Teraz mo˝esz przystàpiç do wprowadzenia w∏aÊciwych danych. Kliknij
zak∏adk´ Nowy kontakt i wype∏nij w∏aÊciwe pola. Post´puj tak tyle razy,
ile nowych kontaktów chcesz wprowadziç do swojej bazy. Pami´taj,
˝e w ka˝dej chwili mo˝esz wróciç do wprowadzania nowych kontaktów.
Mo˝esz tak˝e wprowadziç nowe kolumny do utworzonej wczeÊniej tabeli.
Wystarczy w widoku Lista kontaktów ponownie kliknàç prawym przyciskiem myszki nazw´ jednej z kolumn i z otwartej listy wybraç pozycj´
Odkryj kolumny, nast´pnie zaznaczyç w otwartym oknie (uka˝e si´ ono
na ekranie) pozycj´, którà chcesz dodatkowo wstawiç.
JeÊli chcesz wzbogaciç poszczególne okna kontaktów, na przyk∏ad
zdj´ciem swojego znajomego, wystarczy otworzyç okno Szczegó∏y kontaktu danej osoby i kliknàç dwa razy lewym przyciskiem myszki miejsce,
gdzie graficznie przedstawiono pole umo˝liwiajàce prezentacj´ miniatury fotografii. W okienku dialogowym, które si´ uka˝e, trzeba kliknàç
przycisk Dodaj i odnaleêç w zasobach komputera w∏aÊciwe zdj´cie.
Po wybraniu zdj´cia nale˝y kliknàç przycisk OK.
Zauwa˝, ˝e w oknie Szczegó∏y kontaktu w polu Uwagi mo˝esz zapisywaç notatki, na przyk∏ad wpisy dotyczàce spotkaƒ, uroczystoÊci itp.
Ryc. 45. Przyk∏adowe okno kontaktu ze wstawionym zdj´ciem
i wprowadzonymi notatkami
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2.4. Microsoft Office PowerPoint 2007
Nowy uk∏ad interfejsu (podobnie jak w nowej wersji MS Word) powoduje, ˝e najcz´Êciej stosowane polecenia i narz´dzia umieszczone sà
w zasi´gu wzroku i nie trzeba ich odnajdywaç w ró˝nych cz´Êciach programu, co znacznie u∏atwia i przyspiesza prac´.
W nowym, ∏atwiejszym w obs∏udze interfejsie u˝ytkownika narz´dzia
sà w przejrzysty sposób podzielone na grupy i wyÊwietlane tylko wówczas, gdy sà potrzebne. Korzystajàc z galerii wst´pnie sformatowanych
stylów, formatów tabeli, efektów graficznych i innych elementów,
mo˝na oszcz´dzaç czas i lepiej wykorzystaç ogromne mo˝liwoÊci programu. Nowy interfejs u˝ytkownika u∏atwia budow´ poszczególnych slajdów prezentacji – dajàc mo˝liwoÊç podglàdu zanim zmiany i funkcje zostanà zatwierdzone.

Rozpocz´cie pracy w programie
Przy klikni´ciu Przycisku pakietu Office pojawi si´ menu, gdzie wybraç mo˝esz jeden z wariantów tworzenia projektu przysz∏ej prezentacji.
Mo˝e to byç pusta prezentacja lub na przyk∏ad mo˝esz zdecydowaç si´
na tworzenie prezentacji, wykorzystujàc jeden z szablonów. Ta ostatnia
opcja znacznie przyspiesza i uatrakcyjnia tworzone projekty, czyniàc je
bardziej profesjonalnymi.

Uk∏ad standardowy slajdu/prezentacji
Dost´pny w tej wersji programu standardowy uk∏ad slajdów podobny
jest do poprzednich wersji. W momencie otwarcia pustej prezentacji
wyÊwietlany jest uk∏ad domyÊlny o nazwie Slajd tytu∏owy, ale, jak wiadomo, istniejà te˝ inne uk∏ady standardowe, które u˝ytkownik mo˝e wykorzystaç.
JeÊli jednak nie odpowiada ci takie rozwiàzanie, mo˝esz szybko zmieniç uk∏ad slajdu:
1. W okienku zawierajàcym karty Konspekt i Slajdy kliknij kart´
Slajdy.
2. Kliknij slajd, do którego chcesz zmieniç uk∏ad.
3. Na karcie Narz´dzia g∏ówne w grupie Slajdy kliknij przycisk
Uk∏ad, a nast´pnie kliknij wybrany uk∏ad.

Karty programu
Karty sà bardzo czytelne i przejrzyste, dzi´ki czemu nie powinna sprawiç ci trudnoÊci ich obs∏uga i wykorzystanie. JeÊli masz wiedz´, jak korzystaç z wersji PowerPoint 2003, to praca w tej nowej b´dzie tylko przyjemnoÊcià.
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Poszczególne Karty programu wyglàdajà jak ni˝ej:

Ryc. 46. Karty programu PowerPoint 2007

Motywy, szybkie style, nowe efekty
Program wyposa˝ony jest w funkcje Motywy, którà znajdziemy w Karcie Projekt. Dzi´ki tej funkcji nast´puje automatyczne po∏àczenie koloru
motywu, czcionek, które w nim zastosowano, i efektów. To po∏àczenie
przenoszone jest na wybrany przez autora element, na przyk∏ad typ wykresu, tabel´ czy grafik´. Oszcz´dza to czas tworzenia prezentacji, gdy˝
nie trzeba specjalnie formatowaç wprowadzanych obiektów i dostosowywaç ich do pozosta∏ych (wszystko wizualnie do siebie pasuje). Motywy te
sà kompatybilne z innymi programami. Oznacza to, ˝e mo˝liwe jest zastosowanie do dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego pakietu Office 2007 takiego samego motywu, jaki zastosowano w prezentacji.
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Obok motywów dost´pne sà galerie szybkich stylów, które tak˝e
wzbogacajà i udoskonalajà wyglàd projektu prezentacji. Mo˝emy byç
pewni, ˝e kiedy wybierzemy ju˝ motyw, to funkcja szybkich stylów dostosuje si´ do wybranego motywu – nast´puje automatyczna zgodnoÊç z wybranym motywem wszystkich nowych grafik, tabel, wykresów, obiektów
WordArt, tekstów itp.
Do wielu elementów wprowadzanych do prezentacji w trakcie jej projektowania (kszta∏ty, grafika SmartArt, tabele, wykresy, tekst) u˝ytkownik mo˝e zastosowaç dodatkowe efekty. Program proponuje mi´dzy innymi zastosowanie efektów cienia, odbicia, poÊwiaty, wyg∏adzania
kraw´dzi, wyginania, skosu oraz obrotu 3-W.
Wstawianie tabel i wykresów zosta∏o w programie znacznie uproszczone. Na Wstà˝ce znajduje si´ wiele ∏atwych do zastosowania opcji
edycji tabel i wykresów. W galeriach szybkich stylów umieszczone sà
wszystkie efekty i opcje formatowania potrzebne do stworzenia profesjonalnych tabel i wykresów.

Album fotograficzny
Album fotograficzny programu PowerPoint s∏u˝y do tworzenia prezentacji, w której mo˝na zaprezentowaç ró˝nego rodzaju zdj´cia przechowywane na dysku naszego komputera. Do tworzonego albumu
mo˝na dodaç ró˝nego rodzaju efekty, takie jak kolorowe t∏a, przejÊcia
mi´dzy slajdami itp. Do ka˝dego wprowadzonego zdj´cia mo˝na dodaç
opisy, kolorowe ramki i motywy, o których by∏a ju˝ mowa wczeÊniej.
Aby dodaç zdj´cia do tworzonego albumu:
1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strza∏k´
pod przyciskiem Album fotograficzny, a nast´pnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.
2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz kliknij przycisk Plik/Dysk.
3. W oknie dialogowym Wstawianie nowych obrazów zlokalizuj folder zawierajàcy obraz do wstawienia, a nast´pnie kliknij przycisk
Wstaw; aby wyÊwietliç podglàd pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze Obrazy w albumie nale˝y kliknàç nazw´ pliku obrazu, który chcesz wyÊwietliç w oknie Podglàd; aby zmieniç kolejnoÊç wyÊwietlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie nale˝y
kliknàç nazw´ pliku obrazu, która ma zostaç przeniesiona,
a nast´pnie za pomocà przycisków-strza∏ek przenieÊç jà w gór´ lub
w dó∏ listy.
4. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk
Utwórz.
Album mo˝e byç udost´pniany innym osobom nie tylko jako typowa
prezentacja. Mo˝na go wys∏aç za poÊrednictwem poczty internetowej,
umieÊciç w sieci Web lub wydrukowaç.
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