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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ POWER POINT
1.1

Giới thiệu

PowerPoint 2010 là một phần trong bộ Microsoft Office 2010. PowerPoint
là một công cụ hữu ích giúp chúng ta tạo được bài thuyết trình sinh động và
lôi cuốn. Các đối tượng được sử dụng trong PowerPoint rất phong phú từ
hình, âm thanh, phim ảnh đến các hiệu ứng chuyển chữ, cuộn trang… để
minh họa cho chủ đề đang diễn giải.
Vì nằm trong bộ Office nên việc chia sẽ dữ liệu giữa PowerPoint, Excel,
Word rất dễ dàng như chèn biểu đồ từ Excel hoặc đoạn văn từ Word vào slide
của Power Point.

1.2

Khởi động chương trình

Biểu tượng của PowerPoint 2010:
Khi cài đặt bộ Office 2010 chương trình sẽ tạo ra các Shortcut trên
desktop, để khởi động chương trình bạn chỉ việc click đôi vào biểu tượng
PowerPoint trên desktop.
Hoặc khởi động chương trình bằng cách vào Start  All Programs 
Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2010
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1.3

Môi trường làm việc

Môi trường soạn thảo của PowerPoint gồm các nhóm chính sau:
- Thanh Menu trên cùng được bố trí theo các thẻ, mỗi thẻ thực hiện các chức
năng riêng biệt (Insert, Design, Animation, …)
- Vùng ngoài cùng bên trái là danh sách các Slide được bố trí theo dạng Slide
hoặc Outline.
- Vùng lớn nhất ở giữa là vùng soạn thảo cho các Slide
- Phía dưới vùng soạn thảo là vùng để chèn các ghi chú vào Slide
- Thanh dưới cùng thể hiện thông tin slide, cách hiển thị, chế độ phóng to/thu
nhỏ kích thước Slide và một nút để chạy Slide.
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CHƯƠNG 2: TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH
2.1

Tạo bài thuyết trình

Khi tạo một bài thuyết trình, PowerPoint cung cấp cho chúng ta vài cách thức
sau:
a) Rỗng
Đây là cách tạo bài thuyết trình mặc định khi PowerPoint được khởi động, để
tạo thêm một bài thuyết trình rỗng khác chúng ta sẽ làm theo các bước sau:
- Chọn thẻ File tại thanh Ribbon
- Chọn chức năng New
- Chọn Blank Presentation
- Click nút Create để tạo bài thuyết trình mới

Lúc này bạn có thể tiếp tục tạo soạn thảo các Slide cho bài thuyết trình của
mình.
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Một cách nhanh để tạo một bài thuyết trình rỗng là dùng tổ hợp phím tắt Ctrl
+N
b) Từ mẫu sẵn có
Template là các mẫu có sẵn trong PowerPoint, các template có thể chứa các
layout, color, font, effect,… PowerPoint cung cấp rất nhiều mẫu template với
các chủ đề khác nhau phù hợp với từng tình huống báo cáo, ngoài ra bạn còn
có thể download những mẫu template có sẵn khác trên Internet. Hoặc bạn
cũng có thể tự tạo những mẫu template của riêng mình để sử dụng nhiều lần
hoặc chia sẻ cho người khác. Rất nhiều mẫu template đẹp và cập nhật liên tục
tại: office.com, templateswise.com,…
Sử dụng mẫu template PowerPoint hỗ trợ sẵn:
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn mục New
Click chọn chức năng Sample Template

-

Chọn mẫu template vừa ý và bấm nút Create để tạo bài thuyết trình
mới.
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Sử dụng Template từ trang office.com:
- Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
- Chọn mục New
- Những mẫu template của office sẽ được gom nhóm lại theo từng nội dung
và nằm phía dưới mục Office.com Templates

- Click chọn nội dung cần soạn thảo, chọn mẫu template phù hợp và nhấn
nút Download để tải mẫu template về máy
- Lưu ý những mẫu template có hình người ở góc dưới là những mẫu được
người khác tự thiết kế và chia sẻ
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Sử dụng mẫu template khác:
Những mẫu template được download từ internet hoặc tự mình tạo ra sẽ được
lưu trong nhóm My templates, để sử dụng những mẫu template này bạn phải:
- Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
- Chọn mục New
- Chọn chức năng My templates
- Cửa sổ My templates sẽ hiện ra, chọn mẫu template muốn sử dụng và click
nút OK

c) Từ bài thuyết trình khác
Có thể sử dụng mẫu của những bài thuyết trình khác có nội dung tương tự
như bài mình sắp tạo để tiết kiệm thời gian tạo lại các hiệu ứng, màu nền,...
- Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
- Chọn mục New
- Chọn chức năng New from existing
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Cửa sổ chọn tập tin xuất hiện, bạn chỉ việc chọn tập tin cần thiết và bấm nút
Create new để PowerPoint áp dụng những mẫu template trong tập tin trình
chiếu đó vào tập tin soạn thảo mới.
d) Từ tập tin dàn bài
Một cách tạo mới bài thuyết trình là chúng ta sẽ soạn
thảo một dàn bài có sắn bằng các ứng dụng soạn thảo
khác như notepad, word, wordpad, … Sau đó
PowerPoint sẽ nhập dàn bài này thành các silde và bạn
chỉ cần nhập thêm nội dung, hình ảnh,… để cho ra bài
thuyết trình hoàn chỉnh.
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Open
Tại cửa sổ Open mới xuất hiện, nhóm Files of type bạn chọn All
Outlines
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-

2.2

Chọn tập tin dàn bài và click OK

Lưu bài thuyết trình

a) Lưu bài thuyết trình
Sau khi soạn thảo bài thuyết trình xong, việc
quan trọng là phải lưu lại để sử dụng vào lần sau.
Có 2 cách lưu bài truyết trình là Save và Save As.
Chức năng Save: Lưu bài thuyết trình chồng lên bài
cũ, với lần lưu đầu tiên thì PowerPoint sẽ mặc định lưu kiểu Save As
Chức năng Save As: Lưu bài thuyết trình với định dạng hoặc tên khác
-

-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn Save/Save As
Tại cửa sổ lưu file hiện ra

Chọn đường dẫn lưu file
Nhập tên file vào mục File name
Chọn định dạng lưu tập tin tại mục Save as type (Mặc định sẽ là định
dạng powerpoint 2010 *.pptx), hoặc bạn có thể chọn định dạng
powertpoint bản cũ hơn (*.ppt)
Chọn Save để hoàn tất
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b) Lưu bài thuyết trình ở định dạng khác:
PowerPoint hỗ trợ rất nhiều định dạng thông dụng hiện nay. Để lưu bài thuyết
trình với dạng khác, tại cửa sổ Save As, mục Save as type bạn chọn định dạng
cần lưu và nhất nút Save.
Một vài định dạng thông dụng PowerPoint hỗ trợ:
Định dạng

Phần mở
rộng

Chú thích

PowerPoint
Presentation

.pptx

Chỉ được mở bằng PowerPoint 2007
hoặc 2010, các phiên bản trước không
mở được

PowerPoint MacroEnabled
Presentation

.pptm

Tương tự như .pptx nhưng có thể lưu
được macro và VBA

PowerPoint
972003 Presentation

.ppt

Định dạng tương thích với các phiên
bản PowerPoint trước

PDF

.pdf

Lưu với định dạng PDF

PowerPoint
Template

.potx

Mẫu Template của PowerPoint 2007

PowerPoint
972003 Template

.pot

Mẫu Template của PowerPoint cũ hơn

PowerPoint Show

.pps, .ppsx

Chỉ có thể mở tập tin PowewrPoint ở
chế Slide Show

c) Chuyển bài thuyết trình thành dạng phim ảnh
PowerPoint cho phép chúng ta chuyển bài thuyết trình thành dạng phim thông
dụng (.wmv) để có thể mang đi chia sẻ với các nơi khác. Khi chuyển bài
thuyết trình thành video tất cả các hiệu ứng, đoạn phim, nhạc,… chèn vào
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slide đều được tự động chuyển theo. Để chuyển về định dạng video bạn phải
làm theo các thao tác sau:
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn mục Save & Send
Chọn chức năng Create a Video

-

Chọn chất lượng video tại nhóm đầu tiên

o

Computer & HD Displays: Tạo Video độ phân giải lớn nhất, phù hợp
cho việc xem trên màn ảnh rộng (960x720)
Internet & DVD: Tạo Video với độ phân giải trung bình, phù hợp chia
sẻ qua mạng hay ghi đĩa (640x480)

o
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o
-

o
o

o
o
-

Portable Devices: Tạo Video với độ phân giải nhỏ, phù hợp với các
thiết bị di động (320x240)
Chọn chức năng ghi lại con trỏ của bài thuyết trình trong video

Don’t Use Record Timings and Narrations: Không dùng con trỏ của bài
thuyết trình trong video
Use Recorded Timings and Narrations: Sử dụng vị trí con trỏ trong
Video, chức năng này chỉ được bật khi đã ghi lại vị trí con trỏ trong
bài thuyết trình.
Record Timings and Narrations: Ghi lại con trỏ trong bài thuyết trình
Preview Timings and Narrations: Xem lại vị trí con trỏ
Cuối cùng bấm nút Create Video để lưu lại
Hộp thoại Save As sẽ xuất hiện để nhập tên và đường dẫn Video sẽ
lưu.

d) Tùy chỉnh sao lưu bài thuyết trình
Việc tự động sao lưu này rất quan trọng vì nó sẽ tránh
được việc mất bài thuyết trình khi có những sự cố đột
xuất mà bạn chưa kịp lưu lại.
-

Chọn thẻ File trên thành Ribbon
Chọn chức năng Option
Tại cửa sổ Option hiện ra, chọn mục Save
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o
o
o
o
o
-

2.3

Tại nhóm Save presentations:
Save files in this format: Chọn định dạng lưu mặc định
Save AutoRecover information every: Tùy chỉnh thời gian tự động sao
lưu
AutoRecover file location: Thư mục tập tin tự động sao lưu
Default file location: Tùy chọn thư mục mặc định lưu bài
Tại nhóm Preserver fidenlity when sharing this presentation:
Embed fonts in the file: chức năng này sẽ import font chữ vào slide,
giúp bài thuyết trình không bị lỗi font khi đem qua máy khác nếu máy
đó chưa có font chữ
Bấm OK để hoàn tất

Bảo mật trong PowerPoint

Cũng như các ứng dụng văn phòng khác, PowerPoint cũng cho phép chúng ta
thiết đặt một vài thuộc tính bảo mật sau:
a) Cài đặt mã bảo vệ trong PowerPoint
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Nếu tài liệu của chúng ta có chứa dữ liệu nhảy cảm
thì chúng ta có thể đặt mật khẩu cho văn bản, có 2
loại mật khẩu:
-

Mật khẩu khi mở bài (Open Password)
Mật khẩu khi chỉnh sửa (Modify Password)

Để cài đặt mật khẩu cho bài thuyết trình, bạn làm
theo các bước sau:
o
o

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Save As
Tại cửa sổ Save As mới xuất hiện, click nút Tool bên góc trái dưới và
chọn chức năng General Option…
Tại cửa sổ General Option
Nhập Password khi mở vào ô Password to Open
Nhập Password khi chỉnh sửa vào ô Password to modify

-

Bấm OK để kết thúc

Ngoài ra bạn cũng có thể đặt mật khẩu nhanh bằng cách sau:
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn mục Info
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-

Click vào nút Protect Presentation và chọn chức năng Encrypt with
Pasword

-

Nhập Password tại cửa sổ mới hiện ra và bấm OK để hoàn tất,
Password làm theo cách này là Password để mở tập tin (Open
Password)

b) Gỡ bỏ mã bảo vệ
Trong trường hợp đã dặt mật khẩu và muốn gỡ bỏ mật khẩu đó, bạn phải vào
lại cửa sổ General Option bằng cách:
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-

Chọn thẻ File trên thanh Riboon
Chọn chức năng Save As
Click vào nút Tool ở góc dưới bên trái và chọn chức năng General
Option
Tại cửa sổ General Option bạn xóa mật khẩu cần thiết và bấm nút OK
để hoàn tất quá trình

c) Tính năng File Block Settings
File Block Settings là tính năng PowerPoint sẽ áp dụng cho tập tin không được
tạo ở máy hiện tại hoặc các tập tin PowerPoint cũ hơn. Gồm có 3 lựa chọn:
-

Do not open sellected file types: không cho phép mở tập tin
Open sellected file types in Protected View: Cho phép mở nhưng
không cho phép chỉnh sửa
Open sellected file types in Proteced View and allow editing: Cho phép
mở và chỉnh sửa nội dung

Tùy chỉnh chức năng File Block Settings:
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Option
Tại cửa sổ Option hiện ra chọn mục Trust center bên trái và click vào
nút Trust Center Settings…

-

Tại cửa sổ Trust Center, chọn mục File Block Setting bên trái để hiện
bảng setting
Chọn Open hoặc Save cho các kiểu văn bản cần thiết đặt

-
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-

2.4

Bấm Restore Defaults: để khôi phục lại tùy chỉnh mặc định
Bấm OK để kết thúc
Bấm Cancel: để hủy bỏ các thao tác vừa thực hiện

Thao tác với Slide

a) Chèn một Slide mới
Để chèn một Slide mới, bạn có thể làm theo các cách sau
Cách 1:
-

-

Click chuột vào nơi bạn muốn chèn slide mới trên vùng danh sách
Slide, khi đó bạn sẽ thấy một đường gạch ngang nhấp nháy thể hiện
nơi vị trí slide mới sẽ được chèn
Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
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-

Click vào chức năng New Slide và chọn kiểu Layout cho slide mới

Cách 2:
-

Click chuột phải tại vị trí cần chèn Slide mới
trong vùng danh sách Slide
Chọn New Slide để hoàn tất quá trình (Slide mới
chèn vào sẽ có kiểu Lauout của Slide trên nó)

Hoặc bạn có thể chèn nhanh các Slide bằng tổ hợp phím tắt Ctrl + M

b) Sao chép Slide
Dùng chức năng này để tạo ra nhiều Slide giống nhau
trong bài thuyết trình mà không phải tạo lại từng Slide
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-

Chọn các Slide cần sao chép tại vùng danh sách Slide
Click chuột phải vào một trong các Silde đã chọn và click vào chức
năng Duplicate Slide

Lưu ý: Giữ phím Shift để chọn các Slide liên tục hoặc giữ phím Ctrl để chọn
khác Slide không liên tục
c) Thay đổi vị trí các Slide
Nếu các Slide trong bài thuyết trình nằm không đúng vị trí
xuất hiện, bạn vẫn có thể xắp xếp lại chúng bằng vài thao
tác đơn giản sau:
-

Chọn Slide cần di chuyển tại vùng danh sách Slide
Click và kéo chuột trái đến vị trí mới (Khi kéo
chuột sẽ xuất hiện một đường ngang để xác định
vị trí mới của Slide)

d) Xóa Slide
-

2.5

Chọn Slide cần xóa trên vùng danh sách Slide
Click chuột phải vào slide đã chọn và click chức
năng Delete Slide, hoặc sử dụng phím Delete

Mở/Đóng bài thuyết trình

a) Mở bài thuyết trình có sẵn
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Open
Tại cửa sổ Open mới xuất hiện

Giáo trình Power Point

18

Trung tâm kỹ thuật điện toán

o
o

o
o
o
o

Chọn ví trí tập tin tại mục Look in
Chọn loại tập tin cần mở tại mục Files of type (Mặc định PowerPoint
sẽ chọn All PowerPoint Presentation)
Click chọn tập tin cần mở
Bấm Open để lựa chọn kiểu mở
Open: Mở và cho phép chỉnh sửa
Open Read-Only: Mở và chỉ cho phép
đọc, muốn lưu phải lưu thành một bản
khác
Open as Copy: Mở bài thuyết trình dưới
dạng một bản sao
Open in Browser: Chỉ có tác dụng khi
tập tin được lưu dưới dạng trang Web
Open inProtected View: Mở bài thuyết trình và không cho chỉnh sửa
lên nó
Open and Repair: Mở và sữa lỗi (nếu có)

b) Đóng bài thuyết trình
-

Chọn thẻ File trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Close để đóng bài thuyết trình
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-

Nếu bài thuyết trình chưa được lưu, cửa sổ nhắc nhở việc lưu lại trước
khi đóng sẽ xuất hiện

o
o
o

Save: Lưu và đóng bài thuyết trình
Don’t Save: Đóng mà không lưu
Cancel: Hủy bỏ chức năng đóng
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CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG SOẠN THẢO SLIDE
3.1

Chế độ hiển thị Slide

Mặc định khi mở lên, PowerPoint sẽ cung cấp cho chúng ta chế độ hiển thị
dạng Normal, bạn có thể thay đổi chế độ hiển thị khác tùy vào mục đích sử
dụng
-

Chọn thẻ View trên thanh Ribbon
Chọn cách thức hiển thị tại nhóm Presentation Views

o

Normal: Hiển thị dạng bình thường gồm: vùng danh sách Slide bên
trái, nội dung slide chính giữa và ghi chú bên dưới
Slide Sorter: Hiển thị các Slide theo dạng lưới, thường được dùng để
thuận tiện cho việc sắp xếp các Slide
Notes Page: Một lần chỉ hiển thị một Slide gồm phần nội dung và
phần ghi chú, thường dùng để chỉnh sửa ghi chú
Reading View: Hiển thị các Slide theo dạng đọc sách

o
o
o

3.2

Định dạng Slide Layout

Khi một Slide được tạo ra, nó sẽ được áp dụng theo một
mẫu layout nào đó, PowerPoint hỗ trợ sẵn 9 mẫu Layout
tùy mục đích sử dụng.
Để thay đổi mẫu layout của slide:
-

Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
Chọn Slide muốn thay đổi
Click chức năng Slide Layout tại nhóm Slide
Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn mẫu layout phù hợp
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.3

Title Slide: Tiêu đề chính và một tiêu đề phụ (Thường dùng mẫu này
cho Slide đầu tiên của buổi thuyết trình)
Title and Content: Gồm tiêu đề và một cột nội dung
Section Header: Cũng tương tự như mẫu Title Slide (mẫu slide này
thường được dùng để phân cách giữa các chương)
Two Content: Gồm tiêu đề và hai cột nội dung
Comparison: Tiêu đề và hai cột nội dung (Thường dùng mẫu này để
so sánh)
Title Only: Chỉ có phần tiêu đề
Blank: Mẫu layout trống
Content with Caption: Nội dung có phần chú thích
Picture with Caption: Hình ảnh có phần
chú thích

Định dạng Section

Section là một khu vực chứa các Slide, chúng ta
chia thành nhiều Section để dễ quản lý nội dung
nếu bài thuyết trình quá dài.
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a) Tạo Section
-

Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
Click chức năng Section và chọn Add Section
Section mới tạo ra sẽ bao gồm tất cả các Slide tính từ slide hiện tại
đến hết
Có thể di chuyển các Slide vào/ra khỏi các Section

b) Đổi tên Section
Mỗi Section được tạo ra sẽ có tên mặc định là “Untitled Section”, để dễ quản
lý chúng ta phải đặt lại tên section
-

Chuột phải vào tên Sectioc cần đổi tên

-

Chọn Rename Section
Cửa sổ Rename Section sẽ xuất hiện, điền tên mong muốn vào và
click OK để hoàn tất

c) Di chuyển Section
Tương tự như việc di chuyển Slide, việc di chuyển Section sẽ di chuyển tất cả
các Slide trong Section đó, việc này sẽ làm giảm
thời gian cho việc di chuyển từng Slide.
-

Click chuột phải vào Section cần di
chuyển
Chọn Move Section Up để chuyển Section
hiện tại lên trên
Chọn Move Section Down để chuyển
Section hiện tại xuống dưới
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d) Ẩn/hiện nội dung Section
Việc ẩn/hiện nội dung các Slide trong Section chỉ nhằm
mục đích thu nhỏ diện tích của vùng danh sách Slide,
nên sẽ dễ dàng quan sát hơn. Tại mỗi tiêu đề Section
đều có nút mũi tên, click vào nút mũi tên đó để ẩn/hiện
Section, ngoài ta còn có một cách để ẩn hiện nhanh
toàn bộ các Section bằng cách:
-

Click chuột phải vào bất kỳ tiêu đề Section nào

-

Chọn Collapse All để ẩn toàn bộ
Chọn Expand All để hiển thị toàn bộ

e) Xóa Section
-

Click chuột phải vào Section muốn xóa

o
o

Chọn chức năng phù hợp để xóa Section
Remove Section: Chỉ xóa Section được chọn
Remove Section & Slides: Xóa Section và toàn bộ các Slide trong
Section đó
Remove All Sections: Xóa toàn bộ các Section

o

3.4

Thiết kế Slide

Các mẫu định dạng (theme) bao gồm các tùy chỉnh về màu sắc, font chữ,
hiệu ứng. Khi áp dụng các mẫu định dạng này, bài truyết trình sẽ trở nên trực
quan, sinh động hơn. PowerPoint đã thiết kế nhiều mẫu định dạng sẵn đễ
chúng ta đỡ tốn thời gian tạo.
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a) Sử dụng các mẫu định dạng có sẵn
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon

-

Chọn mẫu định dạng tại nhóm themes, bạn có thể click vào nút mũi
tên để mở rộng bảng định dạng
Click chuột trái vào mẫu định dạng vừa ý để áp dụng cho toàn bộ
Slide
Nếu chỉ muốn áp dụng cho Slide hiện tại, click chuột phải vào mẫu
định dạng và chọn Apply to Selected Slide

-

b) Tùy chỉnh màu mẫu định dạng
Mỗi mẫu định dạng sẽ có một màu mặc định khi áp dụng, tuy nhiên cũng có
thể đổi thành màu khác
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Color tại thẻ Theme

-

Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn mẫu màu có sẵn hoặc click “Create
New Theme Colors…” để định dạng mẫu màu mới
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o
o
o
o
o

Tại cửa sổ Create New Theme Colors
Chọn cách phối màu cho các đối tượng
Gõ tên mẫu màu tại mục Name
Click Save để lưu mẫu màu mới tạo và áp dụng cho Slide
Click Reset để trở về mẫu màu mặc định
Click Cancel để hủy bỏ

c) Tùy chỉnh font chữ mẫu định dạng
Tương tự như màu sắc, font chữ của theme cũng có thể được định dạng lại
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Font tại mục Themes
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-

Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn mẫu font chữ phù hợp hoặc click chức
năng Create New Theme Fonts…

o
o
o
o
o

Trong cửa sổ Create New Theme Fonts
Chọn font chữ cho tiêu đề tại mục Heading font
Chọn font chữ cho nội dụng tại mục Body font
Gõ tên mẫu font tại mục Name
Click nút Save để lưu và áp dụng font này cho Slide
Click Cancel để hủy bỏ
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d) Tùy chỉnh hiệu ứng mẫu định dạng
Mỗi mẫu định dạng cũng được cài đặt hiệu ứng khác nhau, tuy nhiên các hiệu
ứng mặc định này cũng có thể thay đổi
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Effect tại mục Themes

-

Chọn mẫu hiệu ứng mong muốn để áp dụng cho toàn bộ Slide

e) Lưu mẫu định dạng
Sau khi điều chỉnh, bạn có thể lưu lại mẫu đã định dạng để có thể dùng lần
sau.
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click vào nút mũi tên để mở rộng danh sách Theme
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-

Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn chức năng Save Current Theme…

-

Khi đó cửa sổ lưu theme sẽ hiện ra
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o
o
o
o

3.5

Chọn thư mục lưu trữ tại mục Save in (mặc định là thư mục cài đặt
Office)
Chọn kiểu lưu tịa mục Save as type (mặc định là *.thmx)
Nhập tên muốn lưu tại mục File name
Bấm nút Save để hoàn tất quá trình

Định dạng màu nền cho Slide

Mặc định màu trắng sẽ là màu nền của Slide, tùy vào mẫu định dạng mà màu
nền cũng thay đổi khác nhau. Có thể thay đổi màu nền bằng một bức ảnh,
một màu đặc biệt hay nền kiểu.
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click vào chức năng Background Styles

-

Tại cửa sổ đổ xuống chọn mẫu màu nền ưng ý hoặc có thể chọn
Format Background… để định dạng màu nền tùy ý
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-

Trong cửa sổ Format Background chọn thẻ fill để đổi màu nền của
Slide gồm các chức năng
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o



Solid fill: Tô màu Slide với màu đơn
Color: chọn màu nền
Transparency: tùy chỉnh độ trong suốt của màu

o

Gradient fill: Tô màu Slide bằng cách phối nhiều màu
 Preset colors: Tùy chỉnh màu để phối
 Type: Loại phối màu
 Direction: Chiều hướng phối màu
 Angle: Góc độ điều phối
 Gradient stops: Các mốc chuyển màu, các mốc này càng nhiều thì
mức độ phối màu càng mịn. Click nút





để chèn thêm mốc,

click
để xóa bỏ một mốc
Color: Chọn màu ở mỗi mốc chuyển
Position: Tăng/giảm vị trí của mốc chuyển
Brightness: Tùy chỉnh độ sáng tối của màu
Transparency: Tùy chỉnh độ trong suốt của màu
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o

Picture or texture fill: Sử dụng hình ảnh làm màu nền
 Texture: Sử dụng mẫu cấu trúc có sẵn
 Insert from: Sử dụng các hình ảnh từ File, bộ nhớ (Clipboard),
Clip Art. Muốn sử dụng hình nào thì click vào nút tương ứng, tại
cửa sổ hiện ra click chọn hình mong muốn và click nút Insert để
sử dụng
 Tile picture as texture: Sử dụng hình ảnh như một mẫu texture
 Offset X: canh lề trục ngang
 Offset Y: canh lề trục đứng
 Scale X: Co giãn trục ngang
 Scale Y: Co giãn trục đứng
 Alignment: Canh lề cho nền
 Mirror type: Loại phản chiếu hình ảnh
 Transparency: Tùy chỉnh độ trong suốt của hình ảnh
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o

-

Pattern fill: Sử dụng mẫu hoa văn làm màu nền
 Foreground Color: Chọn màu hoa văn
 Background Color: Chọn màu nền
Chức năng Picture Corrections: Tùy chỉnh độ sáng tối, tương phản của
ảnh, chức năng này chỉ có tác dụng khi fill là kiểu Picture or texture
fill
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-

o Soften - Sharpen: Tùy chỉnh độ mượt của hình ảnh
o Brightness: Tùy chỉnh độ sáng tối
o Contrast: Tùy chỉnh độ tương phản
o Reset: đưa tất cả về mặc định
Chức năng Picture Color: Tùy chỉnh màu sắc của ảnh, cũng chỉ có tác
dụng khi fill là kiểu Picture or texture fill
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-

o Saturation: Tùy chỉnh độ bão hòa của ảnh
o Temperature: Tùy chỉnh tông màu
o Recolor: Tùy chỉnh phối màu cho ảnh
o Reset: Đưa tất cả về mặc định
Artistic Effects: Tùy hỉnh các hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh
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Artistic Effects: Tùy chỉnh hiệu ứng nghệ thuật, mỗi hiệu ứng sẽ
có 2 tùy chỉnh phụ
o Transparency: Tùy chỉnh độ trong suốt của hiệu ứng
o Grid Size: Tùy chỉnh này sẽ thay đổi tùy theo hiệu ứng được chọn
ở mục Artistic Effect
Nút Reset Background: Đưa màu nền về mặc định
Nút Apply to All: Áp dụng màu nền hiện tại cho tất cả các Slide
Nút Close: Đóng cửa sổ tùy chỉnh màu nền
o

-

3.6

Slide Master

Slide Master là chức năng dùng để thay đổi nhanh
cách format của bài thuyết trình. Khi bạn muốn
hình ảnh, thông tin hay cách format chung cho tất
cả các Slide, bạn nên chỉnh sửa chúng trong Slide
Master để khỏi mất công tùy chỉnh cho từng Slide.
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Để tùy chỉnh Slide Master:
-

Chọn thẻ View trên thanh Ribbon
Click nút Slide Master để mở cửa sổ tùy chỉnh

Giao diện Slide Master gồm:
-

Vùng danh sách các Slide gồm: Slide Master (trên cùng), các Slide
Layout (nằm dưới Slide Master)
Trên mỗi Slide là các Placeholder chứa nội dung bài thuyết trình

a) Định dạng nội dung Placeholder
Các Placeholder cho mỗi Slide đều có kích thước, vị trí và cách định dạng xác
định, tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi chúng
-

Di chuyển PlaceHolder:
o Di chuyển chuột ra ngoài đường biên sao cho biểu tượng có hình
mũi tên 4 chiều
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-

-

o Click và kéo chuột trái đến vị trí mới
Tùy chỉnh kích thước
o Chọn Placeholder cần điều chỉnh
o Di chuyển chuột đến các điểm tròn/vuông trên đường biên sao
cho biểu tượng của chuột chuyển thành mũi tên 2 chiều

o Click và kéo chuột trái để tăng/giảm kích thước Placeholder
Định dạng font, màu sắc, kích thước chữ trong Placeholder
o Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
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o

Tại nhóm Font là các công cụ để chỉnh Font chữ, kích thước, màu
sắc và các hiệu ứng cơ bản

o

Tại nhóm Paragraph là các công cụ để chỉnh khoảng cách đoạn,
chiều chữ, canh lề,…

b) Định dạng màu nền Placeholder
Mặc định Placeholder được tạo ra sẽ không có màu nền, để tô màu bạn phải
làm các bước sau:
-

Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Quick Styles tại nhóm Drawing
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-

Tại cửa sổ đổ xuống click chọn mẫu màu phù hợp hoặc chọn chức
năng Other Theme Fills để thay đổi màu nền cho Placeholder
Một cách tô màu nền khác là sử dụng chức năng Shape Fill tại nhóm
Drawing
Chức năng này cũng tương tự như chức
năng tô màu background của Slide, ngoài
các màu cơ bản trên đó còn hỗ trợ tô các
màu đặc biệt khác
More Fill Colors… hiển thị cửa sổ
với nhiều màu khác
o Picture… Sử dụng hình ảnh làm màu
nền
o Gradient: Phối màu để tô
o Texture: Sử dụng mẫu cấu trúc có
sẵn
Để bỏ màu đã tô bạn phải chọn chức
năng No Fill
o

-

c) Định dạng kiểu đường viền Placeholder
-

Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Shape outline tại nhóm Drawing

-

Tại cửa sổ đổ xuống chọn màu ứng ý hoặc chọn chức năng More
Outline Colors… để có nhiều màu hơn
Chọn chức năng Weight để thay đổi độ rộng của đường viền
Chọn chức năng Dashes để thay đổi kiểu nét

-
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d) Định dạng hiệu ứng của Placeholder
-

Chọn thẻ Home trên thanh Ribbon
Chọn chức năng Shape Effect tại nhóm
Drawing
Chọn hiệu ứng muốn áp dụng cho
Placeholder
o Preset: Hiệu ứng cài sẵn
o Shadow: Hiệu ứng đổ bóng
o Reflection: Các hiệu ứng sgương
o Glow: Hiệu ứng phát sáng
o Soft Edges: Hiệu ứng làm mờ cạnh
o Bevel: Hiệu ứng nổi
o 3-D Rotation: Hiệu ứng dạng 3-D

e) Thêm/xóa các Placeholder
-

Chọn thẻ Slide Master trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Insert Placeholder
Tại cửa sổ đổ xuống, chọn kiểu Placeholder cần chèn

-

Sau đó click và kéo chuột trái trên Slide để vẽ Placeholder, sau khi vẽ
xong bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước cho Placeholder
vừa thêm vào
Để xóa Placeholder bạn chọn Placeholder cần xóa và nhấn phím
delete

-
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f) Thêm/xóa các Slide Layout
Nếu các Layout PowerPoint cung cấp cho bạn
không đủ để đáp ứng nhu cầu, bạn có thể tạo
thêm các kiểu layout khác
-

-

Click chọn vị trí thêm tại vùng danh sách
Slide
Chọn thẻ Slide Master trên thanh Ribbon
Click nút Insert layout để thêm mới một
Slide
Khi Layout được thêm vào, bạn có thể tùy ý thêm các đối tượng, tùy
chỉnh tùy mục đích sử dụng
Mặc định mẫu layout được thêm mới sẽ có tên “Custom layout” để đổi
lại tên bạn click phải vào layout muốn đổi tên và chọn Rename Layout

Cửa sổ Rename Layout sẽ hiện ra, bạn chỉ việc nhập tên vào mục
Layout name và bấm Rename để hoàn tất
Để xóa Layout bạn phải chọn Layout cần xóa và nhấm phím delete

g) Thêm/xóa các Slide Master
Một bài thuyết trình phải có ít nhất một Slide
Master, do đó bạn có thể chèn nhiều Slide Master
với các kiểu tùy chỉnh khác nhau để áp dụng
trong bài thuyết trình
-

Chọn thẻ Slide Master trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Insert Slide Master
Để xóa Slide Master bạn chọn Slide Master và nhấn phím delete

h) Áp dụng theme và nền
Việc áp dụng theme cho Slide Master cũng tương tự như với các slide thông
thường khác. Để áp dụng Theme vào Slide Master:
-

Chọn Slide Master cần áp dụng
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-

Chọn thẻ Slide Master trên thanh Ribbon

-

Click chức năng Themes và
chọn theme muốn áp dụng
o Click chọn chức năng Color
để thay đổi màu sắc cho
Theme
o Click Font để thay đổi kiểu
chữ cho Theme
o Click Effect để thay đổi
hiệu ứng của Theme
Để thay đổi màu nền cho Slide
Master
o Chọn
chức
năng
Background tại thẻ Slide
Master

-

o
o
i)

Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn chức năng Background Styles
Các bước còn tại tương tự như việc thay đổi màu nền cho Slide

Thiết lập kích thước và chiều cho Slide Master

Mặc định Slide Master được tạo ra có một kích thước
nào đó, bạn có thể làm slide to hoặc nhỏ lại.
-

Chọn Slide Master trên thanh Ribbon
Click chức năng Page Setup tại nhóm Page Setup
Khi đó cửa sổ tùy chỉnh khích thước slide sẽ hiện ra
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Slides sized for: Chọn kích thước cho Slide tùy theo độ phân giải
màn hình đang sử dụng
o Width: Tăng/giảm chiều rộng của Slide
o Height: Tăng/giảm chiều cao của Slide
o Slides: tùy chỉnh chiều của Slide
 Portrait: Chiều đứng
 Landscape: Chiều ngang
o Notes, handouts & outline: tùy chỉnh chiều của ghi chú
Click OK để áp dụng
Click Cancel để hủy bỏ thao tác
o

-

j) Đóng cửa sổ Slide Master và trở về trình soạn thảo
Sau khi hoàn tất quá trình tùy chỉnh Slide
Master, bạn phải đóng cửa sổ Slide
Master lại để quay về cửa sổ soạn thảo.
-

Chọn thẻ Slide Master trên thanh
Ribbon
Click nút Close Master View tại nhóm Close
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CHƯƠNG 4: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG
TRONG POWERPOINT
4.1

Header và Footer

Header and Footer là đối tượng nằm trên và dưới mỗi Slide, chứa các thông
tin về ngày tháng, số trang, tiêu đề.
-

Chọn thẻ Insert trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Header & Footer tại nhóm Text

-

Cửa sổ Header & Footer sẽ hiện ra

-

Tùy chỉnh Footer tại thẻ Slide:
o Date and Time: ẩn/hiện ngày tháng
 Update automatycally: Tự động cập nhật ngày tháng
 Fixed: ngày tháng sẽ không được cập nhật tự động
o Slide number: Hiện số Slide
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-

4.2

o Footer: Hiện thông tin footer
o Don’t show on title slide: Không hiện Footer tại Slide đầu tiên
o Click nút Apply to All để áp dụng cho toàn bộ Slide
o Click nút Apply để áp dụng cho Slide hiện tại
o Click Cancel để hủy bỏ thao tác
Bên cạch đó bạn cũng có thể tùy chỉnh Header & Footer cho ghi chú
tại thẻ Notes and Handouts, các mục cũng tương tự như bên thẻ Slide

Bảng biểu (Table)

a) Chèn Table
Để chèn Table vào Slide bạn phải làm các thao tác sau:
-

Chọn thẻ Insert trên thanh Ribbon
Click nút Table tại nhóm Tables

-

Tại cửa sổ đổ xuống, di chuyển để chọn số cột và số hàng của table
hoặc click chức năng Insert Table

o
o

Nhập số cột tại mục Number of columns
o Nhập số hàng tại mục Number of rows
Bấm OK để chèn table vào Slide
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b) Chọn ô/di chuyển Table
o

o

o

o

chọn một ô trong Table, bạn di chuyển chuột đến
đường biên trái của ô cần chọn sao cho con trỏ
chuột chuyển thành mũi tên màu đen hướng lên và
click chuột trái
Chọn một hàng trong Table, bạn di
chuyển chuột đến vị trí ngoài cùng bên
trái của Table sao cho con trỏ chuột
chuyển thành mũi tên màu đen nằm
ngang và click chuột trái
Chọn một cột trong Table, bạn di chuyển chuột
đến vị trí ngoài cùng bên trên table sao cho con
trỏ chuột chuyển thành mũi tên màu đen hướng
xuống dưới và click chuột trái
Để di chuyển Table
 Chọn Table cần di chuyển
 Di chuyển chuột đến vị trí đường biên sao
cho con trỏ chuyển thành hình mũi tên bốn
chiều
 Click giữ và kéo chuột trái đến vị trí muốn
đặt Table

c) Tùy chỉnh kiểu của Table
Khi table được chèn vào Slide, PowerPoint sẽ hiện ra 2 thẻ mới chuyên dùng
để chỉnh Table, để tùy chỉnh kiểu của table:
-

Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click vào dấu mũi tên tại nhóm Table Styles để mở rộng cửa sổ

-

Click chọn kiểu Style ưng ý để áp dụng cho Table
Để bỏ kiểu của table bạn chọn chức năng Clear Table
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d) Tô màu Table
Ngoài những kiểu table đã được tô màu sẵn,
bạn cũng có thể tự tô màu table theo ý mình.
-

o
o
o
o
o
-

Chọn table muốn tô màu
Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click vào chức năng Shading tại nhóm
Table Styles
Chức năng này cũng tương tự như
chức năng tô màu background của
Slide, ngoài các màu cơ bản trên đó
còn hỗ trợ tô các màu đặc biệt khác
More Fill Colors… hiển thị cửa sổ với
nhiều màu khác
Picture… Sử dụng hình ảnh làm màu
nền
Gradient: Phối màu để tô
Texture: Sử dụng mẫu cấu trúc có
sẵn
Table Background: Tô màu nền cho
Table
Để bỏ màu đã tô bạn phải chọn chức năng No Fill

e) Kẻ đường viền cho Table
-

Chọn Table cần xử lý
Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click chọn chức năng Border tại nhóm Table Styles
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Chọn kiểu vẽ đường viền
o No Border: Không có đường viền
o All Borders: Kẻ hết toàn bộ đường viền
o Outside Borders: Kẻ các đường biên ngoài
o Inside Borders: Kẻ các đường bên trong
o Top Border: Kẻ đường biên trên
o Botton Border: Kẻ đường biên dưới
o Left Border: Kẻ đường biên trái
o Right Border: Kẻ đường biên phải
o Inside Horizontal Border: Kẻ các đường ngang bên trong
o Inside Vertical Border: Kẻ các đường đứng bên trong
o Diagonal Down Border: Kẻ đường chéo hướng xuống
o Diagonal Up Border: Kẻ đường chéo hướng lên

-

f) Tạo hiệu ứng cho Table
o
o
o

Chọn Table cần tạo hiệu ứng
Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Click vào chức năng Effects tại nhóm Table
Styles
Chọn kiểu hiệu ứng muốn áp dụng
Cell Bevel: Hiệu ứng nổi
Shadow: Hiệu ứng đổ bóng
Reflection: Hiệu ứng phản chiếu
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g) Tùy chỉnh kiểu chữ nghệ thuật trong Table
Ngoài việc tùy chỉnh màu sắc, kích thước chữ tại thẻ Home, chúng ta còn có
thể chỉnh kiểu chữ nghệ thuật trong Table.
-

Chọn ô/Table cần chỉnh
Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon

-

Tại nhóm WordArt Styles, sử dụng các công cụ cần thiết để tùy chỉnh
chữ đặc biệt
o Quick Styles: Chọn nhanh các kiểu chữ đặc biệt đã được định
dạng sẵn
o Text Fill: Màu bên trong của chữ đặc biệt
o Text Outline: Màu đường viền của chữ đặc biệt
o Text Effects: Các hiệu ứng

h) Sử dụng công cụ Draw Table
Ngoài chức năng Border cho việc kẻ đường viền, chúng ta còn có thể sử dụng
chức năng Draw Table để vẽ đường viền một cách tùy ý
-

Chọn Table cần vẽ đường viền
Chọn thẻ Design trên thanh Ribbon
Sử dụng các công cụ tại nhóm Draw Borders để vẽ đường viền

o
o

Trong đó:
Pen Style: Kiểu đường viền để vẽ (nét liền, nét đứt,…)
Pen Weight: Độ rộng của kiểu đường viền
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-

-

o Pen Color: Màu sắc của đường viền
o Draw Table: Công cụ dùng để vẽ đường viền
o Eraser: Công cụ để xóa đường viền
Cách vẽ đường viền:
o Chọn kiểu, độ rộng, màu sắc cần thiết
o Click chọn công cụ Draw Table
o Khi đó con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình cây viết chì
o Click giữ chuột trái và kéo để vẽ đường viền cho bảng (các đường
được vẽ sẽ có hình nét đứt màu nhạt)

o Để tắt chức năng vẽ, click vào biểu tượng Draw lần nữa
Cách xóa đường viền
o Chọn cộng cụ Eraser tại nhóm Draw Table
o Khi đó con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình cục tẩy
o Di chuyển chuột đến đường cần xóa và click chuột trái (các đường
bị xóa sẽ có độ rộng và màu khác)

o
i)

Để tắt chức năng xóa, click vào biểu tượng Eraser lần nữa

Trộn/chia ô trong Table
-

Trộn ô:
o Chọn các ô cần trộn
o Chọn thẻ Layout trên thanh Ribbon
o Click vào chức năng Merge Cells tại nhóm Merge

-

Chia ô: Chia ô/các ô thành nhiều hàng/cột
o Chọn ô/các ô cần chia
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o
o
o

o

Chọn thẻ Layout trên thanh
Ribbon
Click vào chức năng Split Cells tại
nhóm Merge
Cửa sổ Split Cells sẽ hiện ra
 Nhập số cột tại mục Number
of columns
 Nhập số hàng tại mục Number
of rows
Click OK để hoàn tất

j) Tùy chỉnh kích thước ô/Table
o

o
o

Tùy chỉnh kích thước hàng/cột trong Table:
Di chuyển chuột đến đường phân cách hàng/cột sao
cho biểu tượng chuột chuyển thành hình dấu bằng
với mũi tên hai chiều
Click giữ chuột trái và kéo đường phân cách đến vị
trí mới
Hoặc bạn cũng có thể chỉnh kích thước ô theo cách sau
 Chọn ô cần thay đổi kích thước
 Chọn thẻ Layout trên thanh Ribbon, tùy chỉnh kích thước tại nhóm
Cell Size



Rown Height: Tùy chỉnh chiều cao
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-

 Column Width: Tùy chỉnh chiều rộng
 Distribute Row: Chia đều chiều cao các ô trong Table
 Distribute Column: Chia đều chiều rộng các ô trong Table
Tùy chỉnh kích thước Table
o Chọn Table cần điều chỉnh kích thước
o Di chuyển chuột đến các góc/ giữa các đường biên sao cho biểu
tượng chuột chuyển thành hình mũi tên 2 chiều
o Click giữ chuột trái và kéo đến vị trí khác

o

Hoặc bạn có thể tùy chỉnh kích thước Table theo cách sau:
 Chọn Table cần thay đổi kích thước
 Chọn thẻ Layout trên thanh
Ribbon
 Click chọn chức năng Table Size
 Height: Tùy chỉnh chiều cao
 Width: Tùy chỉnh chiều dài
 Lock Aspect Ratio: Bật/Tắt
tính năng tự động đồng bộ
chiều cao và chiều dài

k) Xắp xếp/Canh lề trong Table
-

Xắp xếp chữ trong Table
o Chọn ô cần canh lề
o Chọn chức năng Layout trên thanh Ribbon
o Tại nhóm Aligment, có các nút công cụ để tùy chỉnh canh lề
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-

Left: chữ nằm bên trái
Center: Chữ nằm giữa theo chiều ngang
Right: Chữ nằm bên phải
Top: Chữ nằm phía trên
Center Vertically: Chữ nằm giữa theo chiều dọc
Bottom: Chữ nằm bên dưới

Canh lề trong Table
o Sử dụng chức năng Cell Margins
tại nhóm Alignment để tùy chỉnh
canh lề
o

Tại cửa sổ đổ xuống click chọn
kiểu cach lề có sẵn hoặc click
chức căng Custim Margins… để
tùy chỉnh canh lề
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o

l)

Khi chọn chức năng Custom Margins… cửa sổ Cell Text Layout sẽ
xuất hiện
 Vertical alignment: cách sắp xếp văn bản trong ô
 Text direction: chiều hướng văn bản
 Left: Canh lề trái
 Top: Canh lề trên
 Right: Canh lề phải
 Botton: Canh lề dưới
 Click OK để xác nhận

Chiều văn bản trong Table

Mặc định văn bản được định dạng theo chiều
ngang, để thay đổi chiều văn bản, bạn phải làm
theo cách sau:
-

Chọn ô cần chỉnh
Chọn thẻ Layout trên thanh Ribbon
Click vào chức năng Text Direction tại
nhóm Alightment

-

Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn hướng
mong muốn
o Horizontal: hướng mặc định
o Rotate all text 90o: Xoay chữ một góc
90o
o Rotate all text 270o: Xoay chữ một góc
270o
o Stacked: Chữ được xếp chồng lên nhau
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m) Chèn cột/hàng
-

Đặt con nháy tại vị trí muốn chèn
Chọn thẻ Layout trên thanh Riboon
Sử dụng chức năng chèn hàng/cột phù
hợp tại nhóm Rows & Columns
o Insert Above: Chèn hàng bên trên
o Insert Below: Chèn hàng bên dưới
o Insert Left: Chèn cột bên trái
o Insert Right: Chèn cột bên phải

n) Xóa cột/hàng
-

4.3

con nháy tại vị trí muốn xóa
Chọn thẻ Layout trên thanh Ribbon
Click vào chức năng Delete tại nhóm
Rows & Columns
o Delete Columns: Xóa cột
o Delete Rows: Xóa hàng
o Delete Table: Xóa Table

Hình ảnh (Image)

a) Chèn các đối tượng đồ họa
Đối tượng Image là các đối tượng hình ảnh được sử dụng trong Slide. Để sử
dụng bạn phải chọn thẻ Insert trên thanh Ribbon, các đối tượng Image được
đặt tại nhóm Images gồm:

-

Picture: Chèn các hình ảnh có trong máy
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-

-

o Chọn tập tin hình ảnh trong máy
o Click Insert để chèn vào Slide
Clip Art: Chèn các hình ảnh nghệ thuật
o Khi click vào nút Clip Art trên tranh
công cụ, một cửa sổ tìm kiếm dành
riêng cho Clip Art sẽ xuất hiện
o Search for: Nội dung hình ảnh Clip
Art cần tìm kiếm (computer,
business, flower,…)
o Results should be: thư viện để tìm
kiếm hình ảnh, nhạc, phim
o Include Office.com content: tìm
kiếm luôn bộ thư viện của office,
chức năng này cần phải kết nối
internet để sử dụng
o Khi đã tìm kiếm được hình thích hợp có thể chèn vào Slide bằng
cách nhấp đúp vào hình hoặc kéo hình thả vào Slide
Screenshot: Chụp màn hình và chèn
vào Slide
o Khi sử dụng chức năng
Screenshot, các cửa sổ ứng
dụng hiện tại sẽ được liệt kê,
nhấp chuột vào cửa sổ để chèn
vào Slide
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Hoặc sử dụng chức năng Screen Clipping để chèn một phần
màn hình
Photo Album: Tạo Album ảnh để sử dụng cho
buổi trình chiếu
o Để tạo mới một Album, ta chọn chức năng
New Photo Album…
o Để chỉnh sửa Album, ta chọn chức năng
Edit Photo Album…
o Cửa sổ Photo Album hiện ra gồm các chức
năng:
o

-






File/Disk…: Chọn ảnh có sẵn trong máy
New Text Box: Chèn thêm một Slide Text ở vị trí hiện tại
Captions below ALL pictures: Tạo ghi chú cho mỗi ảnh
ALL pictures black and white: Chuyển toàn bộ thành ảnh trắng
đen
đổi thứ tự ảnh/ xỏa ảnh hiện tại khỏi


danh sách


Xoay chiều ảnh



Tăng/Giảm độ mờ
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Tăng/Giảm độ sáng
Picture layout: chế độ hiển thị ảnh trên slide (co giãn theo kích
thước slide, đúng kích thước ảnh, nhiều ảnh trên một Slide,…)
Frame shape: Tùy chỉnh viền của ảnh
Theme: Chọn phông nền và hiệu ứng cho Slide

b) Tùy chỉnh đối tượng Images
Đối tượng hình ảnh khi chèn vào sẽ có một vài điểm đặc biệt
Các điểm màu trắng dùng để tăng/giảm kích thước toàn ảnh
Điểm màu xanh dùng để xoay
chiều ảnh
Khi chọn đối tượng ảnh,
Power Point sẽ xuất hiện thẻ
Picture Tool -> Format chuyên
dùng để chỉnh sửa các đối
tượng hỉnh ảnh chèn vào,
gồm các nhóm chính sau:
Bước 1 – Nhóm Adjust: Tùy chỉnh
màu sắc, độ mờ, sáng tối, hiệu
ứng

-

gỡ bỏ nhanh phông nền của ảnh, những phần loại bỏ sẽ
được tô màu khác so với tranh gốc
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o
o
o
o
o
o

-

Ta có thể kéo các góc của hình để tự động lấy ảnh cần thiết hoặc sử
dụng các công cụ:
Mark Areas to keep: tạo các điểm để lấy ảnh
Mark Areas to Remove: tạo các điểm để bỏ nền
Delete Mark: xóa các điểm
Discard All Changes: Hủy bỏ tất cả những thao tác vừa làm và quay
về màn hình soạn thảo
Keep Changes: Tiến hành cắt bỏ phông nền và quay về màn hình
soạn thảo

Tùy chỉnh về độ sáng và độ mờ của ảnh, ngoài các lựa
chọn có sẵn, ta còn có thể tùy chỉnh bằng chức năng Picture
Corrections Option…
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-

Thay đổi màu sắc cho ảnh, hoặc sử dụng chức năng Picture
Color Options… để tùy chỉnh nhiều thay đổi hơn
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-

Tạo các hiệu ứng ảnh nghệ thuật

-

Nén ảnh xuống dung lượng thấp hơn

-

Thay đổi ảnh hiện tại bằng ảnh khác

-

Đưa ảnh về lại trạng thái ban đầu

Bước 2 – Nhóm Picture Styles: Tùy chỉnh viền, hiệu ứng, hiển thị của ảnh

Tùy chỉnh đường viền:
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Tùy chỉnh Hiệu ứng hình ảnh:

Với mỗi hiệu ứng đều có phần Option để tùy chỉnh thêm vào cuối mỗi chức
năng

,
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Ví dụ: Sử dụng chức năng Shadow Options để tùy chỉnh thêm về việc đổ bóng

Bước 3 – Nhóm Arange: Tùy chỉnh vị trí, gom nhóm, xoay ảnh

Chức năng Bring Forward:

Chức năng Send Backward:

Nhóm Align: Canh lề giữa các ảnh với nhau
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Nhóm Group: Gom nhóm/tách các ảnh

Ví dụ khi dùng chức năng nhóm ảnh

Nhóm Rotate: Dùng để xoay chiều hướng của ảnh
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Ví dụ về việc xoay ảnh

Bước 4 – Nhóm Size: Tùy chỉnh kích thước ảnh

Ví dụ sử dụng chức năng Cắt ảnh

Chi tiết chức năng Format Picture nhóm Size
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4.4

Illustrations

Những đối tượng thuộc nhóm Illustrations là những đối tượng hình ảnh được
xây dựng sẵn gồm:
Shape: Là các đối tượng hình cơ bản như elip, đa giác, mũi tên, hình chức
năng
SmartArt: Là các dạng biểu đồ kế hoạch được xây dựng sẵn theo khuôn mẫu
Chart: Là các dạng biểu đồ kiểu thống kê như: biểu đồ dạng cột, tròn,…
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Shape

SmartArt
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Chart

Để chèn một biểu đồ vào Slide, ta vào thẻ Insert -> Chart và chọn loại biểu
đồ muốn chèn
Ví dụ ta chọn biểu đồ tròn dạng 3D như hình dưới và bấm nút OK

Lúc này một biểu đồ sẽ được chèn vào Slide hiện tại, đồng thời chương trình
Excel sẽ được mở ra để ta nhập dữ liệu
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Theo đó:
- cột đầu tiên sẽ là cột để ghi chú các giá trị, Cột thứ 2 sẽ chứa số lượng của
giá trị đó
- Hàng đầu tiên sẽ là hàng tiêu đề, hàng thứ 2 trở đi sẽ là các giá trị
Để thêm hoặc bớt cột hoặc hàng của biểu đồ, ta di chuyển chuột xuống góc
dưới phải của ô cuối cùng và nắm kéo chuột
Sau khi tùy chỉnh xong dữ liệu ta có thể đóng cửa sổ Excel và mở ra lại khi
cần thiết. Một biểu đồ được chèn vào Slide sẽ có thêm 3 tab để tùy chỉnh hiển
thị

Chi tiết Thẻ Design

Theo đó: Muốn thay đổi dữ liệu thì ta chọn chức năng Edit Data, muốn chọn
lại khu vực dữ liệu khác thì ta chọn chức năng Select Data, Chức năng Switch
Row/Column dùng để chuyển cột dữ liệu thành hàng và ngược lại
Chi tiết thẻ Layout

Ví dụ: Chart Title sẽ hiển thị tiêu đề của biểu đồ, Data labels sẽ hiển thị số
liệu, Data Table thì hiển thị bảng dữ liệu trong bản đồ
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Chi tiết chức năng Format

Vì biểu đồ cũng là một đối tượng hình ảnh nên chức năng Format cũng tương
tự như các đối tượng khác (xem lại cách format đối tượng Picture để ôn lại
kiến thức)

4.5

Liên kết (Links)

Là hành động khi ta click vào một đối tượng nào đó (mở trang web, nhảy đến
slide được chỉ định, …)
Link gồm 2 dạng: Hyperlink (siêu liên kết), Action (Hành động)
Sử dụng Hyperlink:
- Ta chọn đối tượng cần thực hiện (dòng text, ảnh,…)
- Chọn thẻ Insert -> Hyperlink
- Cửa sổ chèn Hyperlink hiện ra với các chức năng được mô tả như trong hình
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Ví dụ: Để di chuyển đến một Slide bất kỳ ta chọn mục Place in this Document,
sau đó chọn Slide cần di chuyển đến tại cửa sổ bên phải, Bấm OK để hoàn tất
quá trình
Sử dụng Action:
- Chọn đối tượng cần thực hiện
- Chọn thẻ Insert -> Action
- Cửa sổ mới xuất hiện gồm các chức năng sau

Action được chia làm 2 thẻ: Thẻ Mouse Click hoạt động khi sự kiện chuột
được click trái, thẻ Mouse Over hoạt động khi di chuyển chuột ra ngoài đối
tượng

4.6

Text/Symbol

Bên cạnh các đối tượng hình ảnh, PowerPoint còn cho phép chúng ta chèn các
đối tượng văn bản vào bài thuyết trình, làm cho bài thuyết trình trở nên sinh
động hơn. Các đối tượng này gồm Textbox, Header & Footer, chữ WordArt,
ngày tháng (Datetime), số Slide (Slide number).
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a) Đối tượng Textbox
Là các đối tượng văn bản được ghi trong khung và khung
này có thể di chuyển được
b) Đối tượng WordArt
Chèn văn bản với hiệu ứng đẹp mắt

Việc tùy chỉnh các đối tượng này cũng tương tự như việc tùy chỉnh các đối
tượng hình ảnh khác, ngoài ra đối tượng WortArt còn có thêm hiệu ứng Text
Effect để tùy chỉnh văn bản
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c) Date and Time và Slide Number
Hiển thị Ngày tháng và Số Slide giống như trong phần Header & Footer
d) Công thức toán học (Equation)
Chức năng này dùng để chèn công thức toán học vào bài thuyết trình.
Để sử dụng: Vào thẻ Insert -> chọn chức năng Equation -> chọn biểu
thức toán học cần chèn, khi chọn một công thức toán sẽ hiện ra thêm một tab
mới (Equation Tools) để tùy chỉnh biểu thức

e) Ký hiệu đặc biệt (Symbol)
Ngoài những ký tự thông thường, PowerPoint còn cho phép chúng ta chèn các
ký tự đặc biệt vào Slide thông qua chức năng Symbol
Chọn tab Insert -> Chọn chức năng Symbol
Một cửa sổ mới sẽ hiện ra để chọn ký hiệu cần sử dụng
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Tại cửa sổ này chúng ta sẽ chọn Font chữ để hiển thị ký hiệu đặc biệt, mỗi
font chữ sẽ có một bộ ký hiệu riêng, sau khi tìm thấy ký tự cần dùng ta chỉ
việc nhấp đôi chuột vào đó để chèn vào Slide (hoặc bấm bút Insert), các ký
hiệu đặc biệt được xem như là một đối tượng văn bản.

4.7

Media

PowerPoint còn cho phép chúng ta chèn vào bài thuyết trình các đoạn phim
hoặc nhạc, điều này sẽ làm bài thuyết trình bớt nhàm chán cũng như sinh
động hơn

Tập tin Media sau khi chèn vào sẽ có hai tab mới để chỉnh sửa:
-

Format: Tùy chỉnh hiển thị (tương tự như tùy chỉnh hiển thị hình ảnh)
Playback: Tùy chỉnh nội dung phát







Play: Phát tập tin Video/Audio chèn vào
Trim Video: Cắt tập tin Video
Fade In/Fade Out: Thời gian bắt đầu/ kết thúc phát tập tin
Volume: Chỉnh âm lượng to/nhỏ
Start: Onlick (Phát tập tin khi nhấn chuột), Automaticaly (Tự động
phát tập tin), Play cross Slide (Tiếp tục phát tập tin khi qua Slide mới)
Play Full Screen: Phát tập tin toàn màn hình
Hide while not Playing: Ẩn hiển thị khi tập tin không được phát
Loop Until Stopped/ Rewind after Playing: Chạy lại tập tin khi phát hết
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CHƯƠNG 5: CÁC HIỆU ỨNG TRONG
POWERPOINT
5.1 Hiệu ứng chuyển slide (Transitions)
Là các hiệu ứng khi chuyển từ Slide này sang Slide khác, giúp bài
thuyết trình của chúng ta trở nên sinh động và chuyên nghiệp hơn. Để sử
dụng ta chọn thẻ Transitions trên thanh công cụ, gồm các nhóm sau:

Nhóm Transition to This Slide là các hiệu ứng được
Power Point cung cấp sẵn, ta chỉ cần chọn hiệu ứng mong
muốn áp dụng cho Slide hiện tại. Với mỗi hiệu ứng, Power
Point cung cấp một vài hiệu ứng con tại chức năng Effect
Options, chọn None để tắt hiệu ứng chuyển trang.
Nhóm Timing cung cấp một vài tính năng về thời gian, tốc độ, âm thanh
kèm theo khi chuyển Sile
-

Sound: Âm thanh kèm
theo khi chuyển Slide,
ta có thể chọn âm
thanh có sẵn hoặc
dùng chức năng Other
Sound… để chọn bất
cứ một tập tin âm
thanh nào trong máy.
Ngoài ra chức năng
Sound còn cung cấp
chức năng Loop Until Next Sound cho phép âm thanh được lặp lại
nhiều lần đến khi âm thanh khác được phát.
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-

Duration: là thời gian (tính bằng giây) để chuyển từ Slide này đến
Slide kế tiếp, thời gian này càng lớn thì Slide chuyển càng chậm.
Apply To All: Mặc định, những gì thiết lập chỉ được áp dụng cho
Slide hiện tại hoặc các Slide đang chọn, chức năng này sẽ áp dụng
các hiệu ứng chuyển trang cho toàn bộ Slide.
On Mouse Click: Slide sẽ chuyển sang kế tiếp khi chúng ta Click
chuột
After: 00:00.00: Slide sẽ tự chuyển sau một khoảng thời gian xác
định. (vd: 01:02.15 -> Slide sẽ tự động chuyển sau 1 phút 2.15 giây)

Nhóm Preview: cho phép chúng ta xem lại các hiệu ứng đã thiết đặt.

5.2 Hiệu ứng cho đối tượng văn bản, hình ảnh
(Animations)
Hiệu ứng cho các đối tượng cũng tương tự như hiệu ứng chuyển trang chỉ
khác là hiệu ứng này được áp dụng cho các đối tượng trong Slide. Để sử dụng
ta chọn thẻ Animations trên thanh công cụ, chọn đối tượng cần thêm hiệu
ứng và chọn hiệu ứng mong muốn.

Nhóm Animations gồm 4 loại hiệu
ứng chính:
-

-

-

Entrance(Xuất hiện): Đối
tượng mang hiệu ứng này sẽ
không được hiển thị trên
Slide cho đến khi hiệu ứng
này được phát
Emphasis(Nhấn mạnh):Hiệu
ứng này nhằm nhấn mạnh
một đối tượng nào đó
Exit(Biến mất): Đối tượng
mang hiệu ứng này sẽ không
được hiển thị trên Slide sau
khi hiệu ứng này được phát
Motion Path(Đường chuyển
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động):Đối tượng sẽ chuyển động theo đường đã đặt trước Cũng như
hiệu ứng chuyển trang, mỗi hiệu ứng động cho đối tượng cũng có
những kiểu riêng được đặt trong chức năng Effect Options

Nhóm Advannced Animation có các chức năng
-

-

-

Add Animation: Chèn thêm hiệu
ứng vào đối tượng, một đối tượng
có thể được chèn nhiều hiệu ứng,
để sử dụng, nhấp vào nút Add
Animation và chọn hiệu ứng muốn
chèn thêm
Animation Pane: Bật/tắt bảng
quản lý hiệu ứng.
o Trên bảng quản lý sẽ hiển thị
số thứ tự, loại hiệu ứng, tên,
thời gian bắt đầu và độ dài
hiệu ứng, hiệu ứng có số thứ
tự nhỏ sẽ được phát trước, bên
dưới là c ông cụ để sắp xếp lại
hiệu ứng, hoặc ta có thể click
chuột vào hiệu ứng cần xắp xếp và
kéo đến vị trí mong muốn,
o Để xóa hiệu ứng ta click chuột phải
lên hiệu ứng và chọn Remove hoặc có
thể bấm nút Delete
Trigger: Thêm Trigger cho hiệu ứng,
trigger được sử dụng kèm hiệu ứng, cho
phép thực hiện hiệu ứng theo ngữ cảnh,
mang tính tương tác (vd: tạo trò chơi ô
chữ, trắc nghiệm,…). Để sử dụng, ta chọn
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-

đối tượng đã được chèn hiệu ứng, click vào nút Trigger -> chọn đối
tượng muốn liên kết
Vd: Chúng ta có tiêu đề 1, picture 3 và picture 4. Picture 3 và picture
4 đã chèn hiệu ứng entrance, ta chọn picture 3, click vào trigger,
chọn On Click Of , tại danh sách ta chọn tiêu đề 1, lúc này trên
thanh animation pane xuất hiện một nhóm tên Trigger: Tittle1: Tiêu
đề 1 và bên dưới là animation của picture 3. Giờ đây picture 3 chỉ
xuất hiện khi chúng ta click chuột vào tiêu đề 1
Animation Painter: Sao chép hiệu ứng từ đối tượng này sang đối
tượng khác, để sử dụng ta
chọn đối tượng gốc để sao
chép hiệu ứng, sau đó chọn
chức năng Animation Painter
và cuối cùng quyets chọn
đối tượng đích cần đặt hiệu
ứng.

Nhóm Timing: Quản lý thời gian, điều kiện phát hiệu ứng và xắp xếp thứ tự

5.3 Hiệu ứng cho đối tượng media
Chọn đối tượng Media cần thêm hiệu ứng -> Chuyển qua tab Animation ->
bấm vào biểu tượng Show Additional Effect Options

Hộp thoại Play Audio xuất hiện với các thẻ sau:
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-

-

-

-

Nhóm Start playing
 From beginning: Phát âm thanh từ đầu
 From last position: Phát tiếp âm thanh từ điểm dừng trước
 From time … seconds: phát âm thanh bắt đầu từ giây thứ …
Nhóm Stop playing
 On click: Dừng phát khi nhấn chuột
 After current slide: Dừng phát khi chuyển qua Slide mới
 After… slides: Dừng phát khi chuyển qua Slide thứ …

Start: Onlick (Phát
âm thanh khi nhấn
chuột),
With
Previous (Phát cùng
lúc với hiệu ứng trước
đó), After Previous
(Tự động phát sau khi
hiệu ứng trước đó kết
thúc với thời gian
Delay giây)
Delay: Tùy chỉnh thời
gian để phát hiệu ứng
(đi kèm với chọn lựa
After Previous tại mục
Start)
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-

-

Duration: Thời gian phát hiệu ứng (mặc định là độ dài thời gian tập
tin âm thanh)
Repeat: none (không lặp lại), 2,3,4,5,10 (số lần lặp lại), Until
next Click (Lặp lại đến khi nhấn chuột), Until end of Slide (lặp lại
đến khi kết thúc Slide)

Sound volume: Tùy chỉnh âm lượng to nhỏ
Hide autio icon during slide show: ẩn biểu tượng âm thanh khi
thuyết trình
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CHƯƠNG 6: CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH
6.1

Ghi chú và nhận xét cho các Slide

Tại chế độ Normal View, dưới mỗi Silde là khung trống để chúng ta ghi chú về
nội dung Slide đó, ngoài ra chúng ta còn có thể chuyển qua chế độ View ->
Notes Page để nhập thông tin ghi chú vào
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Chúng ta phải chuyển qua góc nhìn Notes Page nếu muốn xem hình dáng thật
sự khi in ra trang Notes vì trong góc nhìn Notes Page chúng ta mới thấy được
định dạng màu sắc cũng như kiểu hiển thị ghi chú

6.2

Tùy biến nội dung bài thuyết trình

a) Ẩn/Hiện Slide
Sau khi thiết kế xong bài thuyết trình, chúng ta có thể mang đi trình chiếu cho
nhiều đối tượng khác nhau, trong bài thuyết trình có thể có những slide không
muốn cho đối tượng này thấy nhưng các đối tượng khác thì có, lúc này nếu
xóa Slide đi thì lại mất công soạn lại, hoặc tạo thêm một bài thuyết trình khác
thì việc quản lý trở nên khó khăn, do đó PowerPoint cung cấp cho chúng ta
chức năng Ẩn/Hiện các Slide mong muốn, để làm được việc này chúng ta sẽ
chọn những Slide cần làm ẩn (chúng ta có thể chuyển qua góc nhìn Slide
Sorter để chọn cho nhanh)
Sau khi chọn xong các Slide cần làm ẩn, chọn tab Slide Show, nhóm SetUp và
nhấn vào nút Hide Slide

Các Slide được làm ẩn sẽ có số thứ tự bị gạch chéo, nếu muốn hiện lại Slide
thì chọn những Slide cần hiện và nhấn lại nút Hide Slide lần nữa
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b) Sử dụng Custom Show
Việc sử dụng Custom show sẽ làm cho việc trình chiếu theo từng loại đối
tượng trở nên dễ dàng hơn, để sử dụng: chọn thẻ Slide Show -> trong nhóm
Start Slide Show chọn chức năng Custom Slide Show và chọn Slide Show

Các chức năng tại cửa sổ Custom shows:
-

New… Tạo mới Custom Show
Edit… Tùy chỉnh lại Custom Show đang chọn
Remove: gỡ bỏ Custom show
Copy: Sao chép Custom show đang chọn thành bản sao mới
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-

Show: trình chiếu Custom show đang chọn
Close: Đóng cửa sổ Custom shows

-

Đặt lại tên cho Custom show tại mục Slide show name
Bên trái là danh sách các Slide hiện có trong bài thuyết trình
Bên phải là danh sách các Slide đã được thêm vào Custom Show
Để thêm Slide, ta chọn những Slide cần thêm tại danh sách bên trái
và bấm nút Add
Để gỡ bỏ Slide khỏi Custom Show, ta chọn các Slide cần bỏ tại danh
sách bên phải và bấm nút Remove
Bấm nút OK để hoàn tất

-

Sau khi hoàn tất Custom show sẽ được hiển thị tại chức năng Custom slide
show, ta chỉ việc chọn custom show tương ứng cho từng đối tượng

6.3

Thiết lập tùy chọn cho bài thuyết trình

Chức năng này sẽ làm cho bài thuyết trình thực thi một cách tự động hay có
người điều khiển
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Chọn tab Slide Show, nhóm Set up -> chọn chức năng Set Up Slide Show

Cửa sổ Set Up Show xuất hiện với các thông số sau:

Nhóm Show type: Loại trình chiếu
-

Presented by a speaker (full screen): Trình chiếu toàn màn hình
có người điều khiển
Browsed by an individual (window): trình chiếu dạng cửa sổ
Browsed at a kiosk (full screen): Trình chiếu toàn màn hình dạng
tự hành

Nhóm Show options:

Giáo trình Power Point

88

Trung tâm kỹ thuật điện toán

-

Loop continuously until ‘Esc’: Trình chiếu tự động lặp lại đến khi
nhấn nút Esc
Show without narration: trình chiếu không có thuyết minh
Show without animation: trình chiếu không có các hiệu ứng hoạt
cảnh

Nhóm Show Slides: quy định các Slide sẽ được trình chiếu
-

All: Trình chiếu toàn bộ Slide
From:… To…: chỉ trình chiếu các Slide trong khoảng
Custom show: Chọn Custom show cần trình chiếu

Nhóm Advance slides
-

Manually: Điều khiển các Slide bằng cách nhấn chuột
Using timing, if present: Các Slide sẽ tự động thực thi theo thời
gian thiết lập trước hoặc bằng cách nhấn chuột

Nhóm Multiple monitors:
-

Display slide show on: Chọn màn hình để trình chiếu
Show Presenter View: Bật chế độ báo cáo có màn hình dành riêng
cho bài thuyết trình
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CHƯƠNG 7: TRÌNH CHIẾU BÀI THUYẾT TRÌNH
7.1

Trình chiếu

a) Thiết lập các chế độ tùy chọn Slide Show
Chọn thẻ File -> chọn chức năng Option -> Tại cửa sổ PowerPoint Options
hiện ra, chọn thẻ Advanced và tìm đến nhóm Slide Show tại cửa sổ bên phải

Show menu on right mouse click: khi bạn nhấp phải chuột trong khi trình
chiếu thì thanh công cụ sẽ xuất hiện.
Show popup toolbar: Hiện thêm thanh công cụ ở góc dưới bên trái trong
khi trình chiếu.
Prompt to keep ink annotations when exiting: PowerPoint sẽ hiện hộp
thoại nhắc nhở bạn lưu bài thuyết trình lại nếu trong khi trình chiếu bạn có
thêm ghi chú, tô nền làm nổi nội dung nào đó.
End with black slide: Khi báo cáo đến hết bài thì sẽ chuyển sang một slide
màu đen
b) Trình chiếu bài thuyết trình
Chọn thẻ Slide show, nhóm Monitor để tùy chỉnh màn hình trìn chiếu Slide
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-

Resolution: Tùy chỉnh độ phân giải hiển thị
Show On: chức năng này chỉ hiển thị khi máy có 2 màn hình, chức
năng này sẽ quy định màn hình hiển thị khi thuyết trình

Để bắt đầu trình chiếu chúng ta sẽ chú ý đến nhóm Start Slide Show

-

7.2

From Beginning: Trình chiếu từ Slide đầu tiên
From Current Slide: Trình chiếu từ Slide hiện tại
Broadcast Slide Show: Trình chiếu thông qua Internet
Custom Slide Show: Trình chiếu theo các nhóm Slide Show

Các nút công cụ khi trình chiếu

Trong quá trình báo cáo, Slide Show cung cấp cho bộ công cụ dành riêng cho
việc thuyết trình như các kiểu con trỏ, bút màu,… Các công cụ này nằm phía
dưới góc trái của bài thuyết trình và thường được dùng để tạo chú giải khi
thuyết trình
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Trong chức năng Arrow Options:
-

7.3

Automatic: Ẩn con trỏ đến khi di chuyển chuột
Visible: Luôn hiện con trỏ chuột
Hidden: Luôn ẩn con trỏ chuột

Thuyết trình với nhiều màn hình

Để thuyết trình với nhiều màn hình , trước tiên chúng ta phải bật chế độ đa
màn hình trên hệ điều hành: Vào Start -> Control Panel -> Display -> Change
Display settings, tại cửa sổ mới hiện ra chọn chế độ hiển thị cho màn hình phụ
là Extend desktop to this display

Sau khi thiết lập đa màn hình trong Window, chúng ta sẽ thiết lập chế độ
Slide show trong PowerPoint
-

Chọn thẻ Slide Show, nhóm Set Up và chọn Set Up Slide Show
(cũng có thể chọn các tùy chọn ngay trên nhóm Monitors trong thẻ

Slide Show)

Giáo trình Power Point

92

Trung tâm kỹ thuật điện toán

-

Trong hộp thoại Set Up Show, tìm đến nhóm Multiple monitors:

Display slide show on: chọn Monitor 2 Plug and Play Monitor
Chọn Show Presenter View
-

Nhấn nút OK để đóng cửa sổ Set Up Show lại
Bấm nút Slide Show để bắt đầu bài thuyết trình

Từ màn hình dành cho người thuyết trình, chúng ta có thể điều khiển các nội
dung trình chiếu đồng thời có thể đọc được các thông tin ghi chú cho các slide
mà mình đang trình bày. Các thành phần trên màn hình của người thuyết
trình:
-

Các hình Slide thu nhỏ: bạn nhấp chuột lên slide để di chuyển
nhanh đến slide đó trong quá trình báo cáo.

-

Slide đang trình chiếu: hiển thị nội dung giống như màn hình đang
trình chiếu cho khán giả xem.

-

Số slide và thời gian: hiển thị số của slide hiện hành và thời gian đã
trình chiếu cũng như thời gian hiện tại.

-

Phần ghi chú: phần ghi chú trong slide của người thuyết trình.

-

Thanh công cụ: di chuyển, chọn loại bút, màu sắc …
o
o

With Previous: Cùng lúc với hiệu ứng trước đó
After Previour: Sau hiệu ứng trước một khoảng thời gian cho
trước
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o
o
o
o
o

Duration: Thời gian chạy hiệu ứng, duration càng cao thì hiệu ứng
chạy càng chậm
Delay: Thời gian chờ để phát hiệu ứng, thời gian delay càng lớn thì
hiệu ứng càng lâu phát.
Nhóm Reorder Animation: tùy chỉnh thứ tự phát hiệu ứng:
Move Earlier: chuyển hiệu ứng đang chọn lên trên một hiệu ứng khác
Move Later: chuyển hiệu ứng đang chọn xuống dưới một hiệu ứng
khác
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