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Компютърни програми за презентация 

 

Компютърната презентация се създава с презентационни програми. Тези 

програми притежават набор от средства за комбиниране на различна по вид информация – 

текстова, графична, звукова, видео, анимация. 

Съществува голяма разнообразие от програми, които могат да се използват за 

създаване на електронни презентационни материали. Най-основно те се различават по 

възможностите си за комбиниране на различна по вид информация – текстова, графична, 

звукова, видео и анимация и възможността за интерактивност, която предлагат. 

По начина на комбиниране тези програми могат да бъдат разделени на две 

основни  групи: 

 

1. Групи програми за създаване на електронни презентационни програми 

а) презентационни програми – програми, които позволяват в рамките на един 

екран да се представи текст и ижображение (картинка, графика или друг тип). 

Продуктите, които се създават с тях се наричат презентации. 

б) програми за създаване на слайд шоу – потребителя има възможност в 

последователни екрани да представи текст и изображение. Той няма възможност да ги 

комбинира, така че те да се виждат едновременно на екрана на монитора. Всеки екран се 

нарича слайд. Потребителят избира последователността, начина на преход между 

отделноте слайдове и тяхната продължителност на представяне. Преходът между 

слайдовете може да става автоматично или ръчно, при натискане на клавиш от 

клавиатурата или бутон на мишката. По добрите програми от този клас позволяват да се 

избират основните характеристики при оформлението на текст (шршфт, размер, стил, 

цвят), както и начина по който той да се показва на екрана. 

По извести и лесни за използване програми за слайд шоу са: ShowMaker, Cresotech Photo 

Point, Photo Time 

Презентационните програми са се наложили като масово използвани при 

професионалните презентации. Според възможностите за представяне на информация те 

се делят на две основни групи: презентационни системи и авторски системи. Това деление 

е условно, тъй като при повечето от тях има съчетание от начините на представяне. С 

помощта на тезе програми не е проблем да се създаве елементарно слайд шоу от сменящи 

се картинки и текст. 

 

2. Групи презентационни програми според възможностите за представяне на 

информация 

а) авторски системи – много по-богати като възможности и се използват повечето 

за разработка на самостоятелни презентационни материали. Те притежават набор от 

инструменти, чрез които може да се осъществява по голяма интерактивност, изразяваща 

се в управление на презентацията от страна на потребителя. Поради богатите си 

възможности за работа с мултимедия често те се наричат мултимедийни авторски 

системи. Характерна особеност при тях е възможността създаденият презентационен 

материал да бъде съхранен като самостоятелен изпълним файл (с разширение exe). По 

известни авторски системи са: Macromedia Director, Slim Show, Mediator. 

б) презентационни системи – използват се повече при представяне на информация 

пред публика от човек. Те играят спомагателно роля при представянето. При повечето 

програми от този клас информацията, представена в рамките на един екран образува 

съдържанието на слайда. Слайдът има фон и определена структура. Фонът може да бъде 

цвят, преливащи цветове, шарка, текстура или картинка. Структурата на слайда показва 

какъв тип елементи ще има разположени върху него и по какъв начин те ще бъдат един 

спрямо друг. Тази структура потребителят може да променя, като размества местата им, 
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променя размера на полетата, в които са разположени и като добавя или премахва 

елементи.  

Към всеки слайд има възможност за добавяне на бележки и коментари, които да се 

използват от презентиращия при самото представяне. Тези бележки не се виждат на 

екрана, асе отпечатват на принтер. 


