Sway от Office 365 за образованието
1. Какво представлява Sway?
Sway е приложение, част от офис семейството на Microsoft, което
позволява на потребителя да комбинира мултимедия и текст в изработката
на документи, презентации и материали с различна насоченост. Услугата е
относително нова и се присъедини към гамата от продукти на световния
софтуерен лидер Microsoft през октомври 2014 г.
Sway предлага на учителите интересен начин за изработване на
интерактивно мултимедийно съдържание, което могат да съхраняват в
облака и да използват с учебни цели. Добавянето на текст и изображения
от OneDrive или персоналното устройство е лесно, както и добавяне на
видеоклипове, карти, туитове и др.
2. Как да използваме Sway?
Първо влизаме е Sway(https://sway.com/). Регистрираме се с нашата
gmail поща.

В горния десен ъгъл командата Tutorials ни предоставя възможност
да гледаме видеоуроци. Видеата са публикувани в YouTube.

За да започнем нов Sway кликваме върху Create New.

Настройваме заглавния слайд.
В горния край на екрана има менюта Insert, Cards, Design, Layout, Remix!.
Insert – добавяне на съдържание;
Cards – карти за презентиране;
Design – шаблони;
Layout – избор на начина за смяна на
слайдове; Remix! – промяна на дизайна.

Кликваме върху Insert.

Могат да се добавят снимки от свързани услуги или компютър.

Снимката е добавена.

Съдържанието се добавя като карти към Storyline
(сюжета). За да добавим карти, натискаме върху формата
на зелен диамант с бял знак плюс под картата със
заглавие.
Следните опции стават налични:

Heading - добавя по-голям текст, който ще има ролята на заглавие.
Фоново изображение също може да бъде добавено.

Emphasize – удебелен текст
Accent – наклонен текст
Link – можем да зададем връзка към мрежата. Link ще позволи на текста,
да се превърне в уеб връзка.

За да изтрием картата, кликваме върху кошчето за боклук в горния
десен ъгъл.
Text - ще се добави карта, в която може да се пише текст. Текстовата
карта разполага с шест опции:

Picture

Ако кликнем върху Focus Points (Фокусни точки), ще
определим каква част от изображението искаме да бъде
акцент за зрителя.
Upload - ще ни позволи да вземем файл от нашия компютър и да го
качим в Sway. Някои от видовете файлове, които могат да се качват чрез
тази опция са: .jpeg; .jpg; .png; .gif; .bmp; .docx; .pptx; .doc; .pdf; .ppt; .xlsx
Забележка: Ако каченият файл съдържа повече от една страница,
всяка страница ще бъде добавена към отделна карта.
За да изтрием картата, кликваме върху кошчето за боклук в горния
десен ъгъл.
Забележка: Ако няколко страници са качени, всяка отделна
страница, ще трябва да бъде изтривана.
Главно меню

Insert – позволява да добавим съдържание и Sway ще предложи
снимка или фон, YouTube video, туит от Twitter или нещо качено на нашия
компютър
като
допълнително
съдържание на картата.
Може да се поставят
някои ключови думи в
полето за търсене Search
sources.

Може да кликнем върху някоя от предложените възможности, за да видим
това, което е на разположение.
След като разгледаме предложените варианти, кликваме върху някоя
от опциите, за да видим още настройки. Когато изберем съдържание,
кликваме и го плъзгаме до заместителя на картата.
Редактиране на вмъкнато изображение
Кликваме върху изображението.
- можем да го изтрием, ако кликнем върху кошчето за боклук
- да определим точката на фокусиране, ако кликнем върху Focus
Points.

Когато се отвори прозореца на Focus Points, кликваме върху това,
което е важно в картинката! Фокусните точки могат да бъдат преместени,
като ги плъзнем или да бъдат премахнати, като кликнем върху тях отново.
Избираме опцията The entire image is important, ако цялото
изображение е важно.

Cards
Картите са градивните блокове на Sway. Всяка карта може да
съдържа един-единствен елемент или съвкупност от елементи.
Кликнваме или плъзгаме желаната карта в Storyline, за да
работим по нея.
Text – ще добавим карта, в която може да се въвежда
текст.
Heading - ще добавим карта с по-голям размер на текста,
който ще е като заглавие. Може да бъде добавено също и
фоново изображение.
Picture - ще добавим карта с картинка.
Video - ще качим видео в Sway.
- може да се добави надпис.
- Size options опции за размер са също на
разположние.

Tweet - ще добави туит от текущия Twitter акаунт.
Аудио – можем да качим аудио файл.
Embed - позволява да се вградят диаграми, карти, аудио, видео
и др., като въведем или поставим кода за вграждане на
съдържанието. Sway в момента поддържа вграждане на
съдържание от следните сайтове: Flickr, Giphy, Google
Maps, Infogram, Mixcloud, Office Mix, OneDrive (Word,
Excel, PowerPoint, и PDF документи), Sketchfab,
SoundCloud, Sway, Vimeo, Vine, YouTube.
Group позволява да групираме снимки в различни формати.
Кликваме върху Automatic и се отваря следният прозорец:

Кликваме върху Group Type в горния десен ъгъл на картата и
избираме една от наличните опции:

Тези опции на Group също са на разположение като отделни карти в
списъка с карти. За да изтрием някоя от картите, кликваме върху кошчето
в горния десен ъгъл на картата. Ако кошчето не се показва, кликваме
първо върху картата.
Design
Опцията Design се намира в главното меню. Тя позволява да дадем
свои цвят, типография и текстура.

Има няколко основни групи дизайн. Стрелките са достъпни от двете
страни на всеки един ред дизайн, за да се движим напред и назад и да
избираме.
- За да изберем дизайн, кликваме върху него.
- Проектът вече е показан в горната част на прозореца на Design.
- Избраният проект сега може да се персонализира с Customized.
Color inspiration

Layout
Layout определя посоката на нашия Sway:
Vertically (Вертикално) - лентата за скролиране позволява на зрителя
да се движи през Sway чрез плъзгане.
Horizontally (Хоризонтално) - Стрелките са на
разположение в долния десен ъгъл, за преместване. Има и
една стрелка за връщане към началото на презентацията.

Remix
Remix е уникална опция в Sway. Тя позволява след като създадем Sway
програмата да определи крайното оформление на презентацията. Ако не
сме решили в каква последователност да подредим картите, това може да
бъде интересно преживяване. Единственият недостатък на Remix е, че след
като това е направено, то не може да бъде отменено. Презентацията може
да бъде отново разбъркана (Remixed), но не може да се върне към
първоначалната си форма.
Забележка: Ако искате да опитате, но се колебаете, е добре първо да
се дублира оригиналния Sway.
За да дублираме Sway, отваряме заглавната страница на Sway.
- Щракваме върху 3-те точки (...) в горния десен ъгъл на избраната от
нас презентация, която искаме да дублираме.
- Можем да преименуваме.

Preview
Кликваме върху Preview в горния десен ъгъл на прозореца на нашия
Sway, за да видим предварително нашата работа.

Share
Sway може да бъде споделян по различни начини. За да споделим
Sway, щракваме върху Share (Споделяне) в горния десен ъгъл на
прозореца.

Just me – „само за мен“
Sway може да се вижда само от автора.

Ако кликнем върху Вашата публична галерия, ще се отвори следният
прозорец:

„Направете вашия Sway, добавете име, публикувайте го в Docs.com. Това
е чудесен начин хората да търсят и намират вашия Sway.“

Ако изберем опцията Embed this Sway, Sway може да бъде вграден.
Появява се прозорец със следните опции:

Този Sway може да бъде споделян:
- само с моята организация;
- всеки с линк;
- Публично – откриваем с машини за търсене.

Допълнителни опции:
Изисква парола, за да може да се преглежда и редактира този Sway.
- Хората, който преглеждат, могат да дублират този Sway

- Хората, който преглеждат, могат да сменят оформлението на този
Sway
- Показва информацията за Sway във footer.
Последната опция Reset the Share settings – връщане към началните
настройки за споделяне.
Изтриване на Sway
- За да изтрием Sway, отваряме заглавната страницата като щракнем
върху бутона Sway.
- Щракваме върху 3-те точки в горния десен ъгъл на създадения от
нас Sway
- Щракваме върху кошчето.
- Кликваме за да потвърдим изтриването.

Използвана литература:
Ръководство https://www.youtube.com/watch?v=pcg6DGO9hpI&list=PLXPr7gfUMmKyE22YpbgcDfr2SXEO7-qX&index=1
Microsoft
Sway
http://www.davis.k12.ut.us/cms/lib09/UT01001306/Centricity/Domain/12009/Microsoft%20
Sway.pdf
SWAY
manual
https://docs.google.com/presentation/d/1Tn9Uy2OQP0m8nEaK0b7j3z_g4vgzAb9vu8PWHF
_gqhM/edit?pref=2&pli=1#slide=id.gdd5d7f76d_0_3

