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1. Κύρια Οθόνη

    Από την ‘Κύρια Οθόνη’ του ComicLab ο χρήστης μπορεί να επιλέξει: (α) να δημιουργήσει ένα 
νέο κόμικ, (β) να ανοίξει και να επεξεργαστεί ένα αποθηκευμένο κόμικ, ή να τερματίσει τη 
λειτουργία της εφαρμογής (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Η ‘Κύρια Οθόνη’ του ComicLab

1.1. Δημιουργία νέου κόμικ
    Το κουμπί Δημιουργία Νέου Κόμικ δημιουργεί και ανοίγει ένα νέο κενό Web Comic Book
(WCB) αρχείο.
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    Για να δημιουργηθεί το νέο WCB αρχείο πρέπει αρχικά να οριστεί (α) ένας Τίτλος για το 
κόμικς και (β) το όνομα του Συγγραφέα του κόμικ (Εικόνα 2). Τόσο το πεδίο του Τίτλου όσο και 
το πεδίο του Συγγραφέα είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.

Εικόνα 2: Συμπληρώστε τον Τίτλο και τον Συγγραφέα του κόμικ

    Αφού συμπληρωθούν και τα δύο πεδία μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη 

επιλέγοντας το κουμπί Δημιουργία . Η ‘Οθόνη Επεξεργασίας’ εμφανίζεται 
και είστε έτοιμοι να προσθέσετε περιεχόμενο στο νέο σας κόμικς (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Η ‘Οθόνη Επεξεργασίας’ του ComicLab

1.2. Άνοιγμα από αρχείο
    Το κουμπί Άνοιγμα από αρχείο προβάλει το παράθυρο διαλόγου ‘Άνοιγμα αρχείου’ μέσα 
από το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στους φακέλους του υπολογιστή σας. Το ComicLab θα 
σας εμφανίσει μόνο τα αρχεία που υποστηρίζει και μπορεί να ανοίξει (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4: Παράθυρο ανοίγματος αρχείου

    Αφού επιλέξετε ένα wcb αρχείο, πατήστε το κουμπί Άνοιγμα και το ComicLab θα ανοίξει το 
κόμικ για να το επεξεργαστείτε (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Άνοιγμα αποθηκευμένου αρχείου

1.3. Έξοδος

    Από την ‘Κύρια Οθόνη’ πατήστε το κουμπί Έξοδος για να τερματίσετε τη 
λειτουργία του ComicLab.



2. Οθόνη Επεξεργασίας
    

    Το ComicLab παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία πλούσιων και 
αλληλεπιδραστικών ηλεκτρονικών κόμικς. Τα 

 Προσθήκη Καρέ
 Επεξεργασία Καρέ
 Διαγραφή Καρέ
 Προσθήκη Φόντου
 Προσθήκη Χαρακτήρα
 Επεξεργασία Χαρακτήρα
 Διαγραφή Χαρακτήρα
 Προσθήκη Διαλόγων
 Επεξεργασία Διαλόγων
 Διαγραφή Διαλόγων
 Προσθήκη Πολυμέσων
 Διαγραφή Πολυμέσων
 Προσθήκη Σελίδας
 Διαγραφή Σελίδας
 Πλοήγηση στις σελίδες
 Πληροφορίες για το μέγεθος και την τοποθεσία των αντικειμένων

2.1. Καρέ
    Οι διαθέσιμες επιλογές στο μενού 
και η ‘Διαγραφή Καρέ’.

2.1.1. Προσθήκη Καρέ

    Πατώντας το κουμπί Προσθήκη Καρέ
και τίθεται σε κατάσταση αναμονής επεξεργασίας (Εικόνα 6).

Οθόνη Επεξεργασίας

παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία πλούσιων και 
αλληλεπιδραστικών ηλεκτρονικών κόμικς. Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής:

Επεξεργασία Καρέ

Προσθήκη Φόντου
Προσθήκη Χαρακτήρα
Επεξεργασία Χαρακτήρα
Διαγραφή Χαρακτήρα
Προσθήκη Διαλόγων
Επεξεργασία Διαλόγων
Διαγραφή Διαλόγων
Προσθήκη Πολυμέσων
Διαγραφή Πολυμέσων

Σελίδας
Διαγραφή Σελίδας
Πλοήγηση στις σελίδες
Πληροφορίες για το μέγεθος και την τοποθεσία των αντικειμένων

διαθέσιμες επιλογές στο μενού Καρέ είναι η ‘Προσθήκη Καρέ’, η ‘

Προσθήκη Καρέ ένα νέο κενό καρέ προστίθεται στο κόμικ 
και τίθεται σε κατάσταση αναμονής επεξεργασίας (Εικόνα 6).
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παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία πλούσιων και 
εργαλεία αυτά είναι τα εξής:

Πληροφορίες για το μέγεθος και την τοποθεσία των αντικειμένων

’, η ‘Επεξεργασία Καρέ’ 

ένα νέο κενό καρέ προστίθεται στο κόμικ 



Εικόνα

2.1.2. Επεξεργασία Καρέ

    Μπορείτε να επεξεργαστείτε
διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός καρέ είναι

 Αλλαγή μεγέθους
 Οριζόντιο γύρισμα
 Κάθετο γύρισμα
 Περιστροφή 
 Μετακίνηση

Αλλαγή μεγέθους καρέ

   Η αλλαγή μεγέθους σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ενός καρέ κρατώντας 
και σύροντας τις ενεργές γωνίες του καρέ (Εικόνα 7). Πατώντας ταυτόχρονα και το κουμπί 

Εικόνα 6: Ένα νέο καρέ μόλις προστέθηκε στο κόμικ

επεξεργαστείτε ένα καρέ πατώντας το κουμπί Επεξεργασία
διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός καρέ είναι: 

Η αλλαγή μεγέθους σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ενός καρέ κρατώντας 
και σύροντας τις ενεργές γωνίες του καρέ (Εικόνα 7). Πατώντας ταυτόχρονα και το κουμπί 
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Επεξεργασία Καρέ . Οι 

Η αλλαγή μεγέθους σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ενός καρέ κρατώντας 
και σύροντας τις ενεργές γωνίες του καρέ (Εικόνα 7). Πατώντας ταυτόχρονα και το κουμπί Shift
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του πληκτρολογίου σας η αλλαγή μεγέθους του καρέ γίνεται διατηρώντας σταθερό το λόγο 
διαστάσεων. Στην Εικόνα 8 φαίνεται ένα καρέ με αλλαγμένο μέγεθος.

Εικόνα 7: Οι ενεργές γωνίες ενός καρέ

Εικόνα 8: Καρέ με αλλαγμένο μέγεθος
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Οριζόντιο γύρισμα καρέ

    Κρατώντας πατημένη μια ενεργή γωνία, αν σύρετε το καρέ οριζόντια προς την απέναντι 
ενεργή γωνία το καρέ θα γυρίσει οριζόντια (horizontal flip) (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Οριζόντια γυρισμένο καρέ

Κάθετο γύρισμα καρέ

    Κρατώντας πατημένη μια ενεργή γωνία, αν σύρετε το καρέ κάθετα προς την απέναντι ενεργή 
γωνία το καρέ θα γυρίσει κάθετα (vertical flip) (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Κάθετα γυρισμένο καρέ

Περιστροφή καρέ

    Για να περιστρέψετε ένα καρέ μετακινείστε τον κέρσορα του ποντικιού κοντά σε μια από τις 

ενεργές γωνίες μέχρι να εμφανιστεί ο κέρσορας της περιστροφής . Έπειτα κρατήστε 
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πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και περιστρέψτε το καρέ μετακινώντας το 
ποντίκι (Εικόνα 11). Κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Shift του πληκτρολογίου σας 
η περιστροφή θα γίνεται ανά 45 μοίρες.

Εικόνα 11: Καρέ που έχει περιστραφεί

Μετακίνηση καρέ

    Μπορείτε να μετακινήσετε ένα καρέ επιλέγοντάς το και σύροντας.



Διαγραφή καρέ

    Μπορείτε να διαγράψετε ένα καρέ με το κουμπί Διαγραφή Καρέ 

2.2. Φόντο
      Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στο μενού 

2.2.1. Προσθήκη Φόντου

    Πατώντας το κουμπί Προσθήκη Φόντου
Ανοίγματος αρχείου, μέσω του οποίου μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία 
εισάγετε οποιοδήποτε από τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων εικόνας (

Εικόνα 12: Μετακίνηση καρέ

Μπορείτε να διαγράψετε ένα καρέ με το κουμπί Διαγραφή Καρέ 

Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στο μενού Φόντο είναι η ‘Προσθήκη Φόντου

Προσθήκη Φόντου , το ComicLab εμφανίζει το παράθυρο 
Ανοίγματος αρχείου, μέσω του οποίου μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία 

από τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων εικόνας (
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.

Προσθήκη Φόντου’.

εμφανίζει το παράθυρο 
Ανοίγματος αρχείου, μέσω του οποίου μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία σας και να 

από τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων εικόνας (JPG, PNG, GIF).
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Αφού επιλέξετε την εικόνα πατήστε Άνοιγμα και στη συνέχεια μπορείτε να επικολλήσετε την 
εικόνα αυτή σε όποιο καρέ επιθυμείτε (Εικόνα 13).

Εικόνα 13: Προσθήκη φόντου σε καρέ

2.3. Χαρακτήρες
     Οι διαθέσιμες επιλογές στο μενού Χαρακτήρες είναι η ‘Προσθήκη Χαρακτήρα’, η 
‘Επεξεργασία Χαρακτήρα’ και η ‘Διαγραφή Χαρακτήρα’.



2.3.1. Προσθήκη Χαρακτήρα

    Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο χαρακτήρα στο κόμικ πατώντας το κουμπί Προσθήκη 

Χαρακτήρα . Ο νέος χαρακτήρας τίθεται σε κατάσταση αναμονής επεξεργασίας 
(Εικόνα 14).

2.3.2. Επεξεργασία Χαρακτήρα

    Μπορείτε να επεξεργαστείτε

. Οι διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός χαρακτήρα είναι:

 Αλλαγή μεγέθους
 Οριζόντιο γύρισμα

Χαρακτήρα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο χαρακτήρα στο κόμικ πατώντας το κουμπί Προσθήκη 

νέος χαρακτήρας τίθεται σε κατάσταση αναμονής επεξεργασίας 

Εικόνα 14: Προσθήκη Χαρακτήρα

Επεξεργασία Χαρακτήρα

επεξεργαστείτε έναν Χαρακτήρα πατώντας το κουμπί Επεξεργασία

διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός χαρακτήρα είναι:
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Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο χαρακτήρα στο κόμικ πατώντας το κουμπί Προσθήκη 

νέος χαρακτήρας τίθεται σε κατάσταση αναμονής επεξεργασίας 

Επεξεργασία Χαρακτήρα

διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός χαρακτήρα είναι:
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 Κάθετο γύρισμα
 Περιστροφή
 μετακίνηση

Αλλαγή μεγέθους χαρακτήρα

   Η αλλαγή μεγέθους σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ενός χαρακτήρα 
κρατώντας και σύροντας τις ενεργές γωνίες του χαρακτήρα (Εικόνα 15). Πατώντας ταυτόχρονα 
και το κουμπί Shift του πληκτρολογίου σας η αλλαγή μεγέθους του χαρακτήρα γίνεται 
διατηρώντας σταθερό το λόγο διαστάσεων.

Εικόνα 15: Ενεργές γωνίες για επεξεργασία χαρακτήρα

Οριζόντιο γύρισμα χαρακτήρα

    Κρατώντας πατημένη μια ενεργή γωνία, αν σύρετε το χαρακτήρα οριζόντια προς την 
απέναντι ενεργή γωνία, ο χαρακτήρας θα γυρίσει οριζόντια (horizontal flip) (Εικόνα 16).

Εικόνα 16: Οριζόντιο γύρισμα χαρακτήρα 

Κάθετο γύρισμα χαρακτήρα

    Κρατώντας πατημένη μια ενεργή γωνία, αν σύρετε το χαρακτήρα κάθετα προς την απέναντι 
ενεργή γωνία ο χαρακτήρας θα γυρίσει κάθετα (vertical flip) (Εικόνα 17).
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Εικόνα 17: Κάθετο γύρισμα χαρακτήρα

Περιστροφή Χαρακτήρα

    Για να περιστρέψετε ένα χαρακτήρα μετακινείστε τον κέρσορα του ποντικιού κοντά σε μια 

από τις ενεργές γωνίες μέχρι να εμφανιστεί ο κέρσορας της περιστροφής . Έπειτα 
κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και περιστρέψτε το χαραλτήρα 
μετακινώντας το ποντίκι (Εικόνα 11). Κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Shift του 
πληκτρολογίου σας η περιστροφή θα γίνεται ανά 45 μοίρες.

Εικόνα 18: Περιστροφή χαρακτήρα



Μετακίνηση Χαρακτήρα

    Μπορείτε να μετακινήσετε ένα χαρακτήρα επιλέγοντάς τον και σύροντας.

2.3.3. Διαγραφή Χαρακτήρα

    Μπορείτε να διαγράψετε ένα χαρακτήρα με το κουμπί Διαγραφή Χαρακτήρα 

2.4. Διάλογοι

2.4.1. Προσθήκη Διαλόγου

Υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι Προσθήκης

 Προσθήκη Διαλόγου Ομιλίας

 Προσθήκη Διαλόγου Σκέψης

 Προσθήκη Διαλόγου Ψιθυρίσματος

 Προσθήκη Διαλόγου Λεζάντας

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα χαρακτήρα επιλέγοντάς τον και σύροντας.

Διαγραφή Χαρακτήρα

Μπορείτε να διαγράψετε ένα χαρακτήρα με το κουμπί Διαγραφή Χαρακτήρα 

Προσθήκης Διαλόγου στο ComicLab:

Προσθήκη Διαλόγου Ομιλίας

Προσθήκη Διαλόγου Σκέψης

Προσθήκη Διαλόγου Ψιθυρίσματος

Προσθήκη Διαλόγου Λεζάντας
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Μπορείτε να διαγράψετε ένα χαρακτήρα με το κουμπί Διαγραφή Χαρακτήρα .



    Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού 
‘Διαγραφή Διαλόγου’.

2.4.2. Επεξεργασία Διαλόγου

    Μπορείτε να επεξεργαστείτε
διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός διαλόγου είναι: 

 Αλλαγή μεγέθους
 Μπάρα εργασίας κειμένου
 Μετακίνηση

Εικόνα 19: Προσθήκη Διαλόγου Ομιλίας

Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού Διάλογοι είναι η ‘Επεξεργασία Διαλόγου

Επεξεργασία Διαλόγου

επεξεργαστείτε ένα διάλογο με το κουμπί Επεξεργασία Διαλόγου
διαθέσιμες λειτουργίες για την επεξεργασία ενός διαλόγου είναι: 

Μπάρα εργασίας κειμένου
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Επεξεργασία Διαλόγου’ και η 

Διαλόγου . Οι 
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Αλλαγή μεγέθους διαλόγου

   Η αλλαγή μεγέθους σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ενός διαλόγου 
κρατώντας και σύροντας τις ενεργές γωνίες του διαλόγου.

Μπάρα εργασίας κειμένου

    Επιλέγοντας το κείμενο ενός διαλόγου εμφανίζεται η Μπάρα εργασίας κειμένου.

Εικόνα 20: Μπάρα εργασίας κειμένου

    Χρησιμοποιώντας τη μπάρα , μπορείτε να αλλάξετε το (1) μέγεθος, (2) το 
χρώμα και τον τύπο ((3) έντονα, (4) πλάγια, (5) υπογραμμισμένα) του κειμένου. Μπορείτε ακομή να

εισάγετε έναν υπερσύνδεσμο (6) πατώντας το κουμπί UR και OK.



Μετακίνηση Διαλόγου

    Μπορείτε να μετακινήσετε ένα διάλογο επιλέγοντάς τον και σύροντας.

2.4.3. Διαγραφή Διαλόγου

    Μπορείτε να διαγράψετε ένα διάλογο με το κουμπί 

2.5. Πολυμέσα
    Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού 
‘Διαγραφή Πολυμέσων’.

2.5.1. Προσθήκη Πολυμέσων

    Πατώντας το κουμπί Προσθήκη Πολυμέσων 
αρχείου.

    Οι τύποι αρχείων πολυμέσων

 Ήχος
o Mp3
o Wav
o Midi

 Βίντεο
o Avi
o Mpg
o Mpeg
o Flv (Flash Video)
o Mov (QuickTime)
o Rv (Real media)
o Rm (Real media)

    Όταν προσθέτετε ένα αρχείο 

ένα διάλογο επιλέγοντάς τον και σύροντας.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα διάλογο με το κουμπί Διαγραφή Διαλόγου

Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού Πολυμέσα είναι η ‘Προσθήκη Πολυμέσων

Προσθήκη Πολυμέσων

Πατώντας το κουμπί Προσθήκη Πολυμέσων εμφανίζεται το παράθυρο Ανοίγματος 

πολυμέσων που υποστηρίζει το ComicLab είναι:

(Flash Video)
(QuickTime)

(Real media)
(Real media)

Όταν προσθέτετε ένα αρχείο Ήχου εμφανίζεται το εικονίδιο
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Διαγραφή Διαλόγου .

Προσθήκη Πολυμέσων’ και η 

εμφανίζεται το παράθυρο Ανοίγματος 

.



    Όταν προσθέτετε ένα αρχείο Βίντεο εμφανίζεται το εικονίδιο

2.5.3. Διαγραφή Πολυμέσων

    Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο με το κουμπί 

.

2.5.4. Προεπισκόπηση Πολυμέσων

   Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αρχείου ήχου ή βίντεο κρατώντας πατημένο το 
κουμπί Shift και κάνοντας κλικ πάνω στο αρχείο.

2.5.5. Μετακίνηση Πολυμέσων

    Μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο επιλέγοντάς το και σύροντας.

2.6. Αποθήκευση ως
    Οι διαθέσιμες λειτουργίες
‘Εκτύπωση’, αποθήκευση ως

2.6.1. Προεπισκόπηση

    Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση του κόμικ σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί 

της Προεπισκόπησης
βιβλίου.

Όταν προσθέτετε ένα αρχείο Βίντεο εμφανίζεται το εικονίδιο

Διαγραφή Πολυμέσων

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο με το κουμπί Διαγραφή Πολυμέσων

Πολυμέσων

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αρχείου ήχου ή βίντεο κρατώντας πατημένο το 
και κάνοντας κλικ πάνω στο αρχείο.

Μετακίνηση Πολυμέσων

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο επιλέγοντάς το και σύροντας.

ως
στο μενού Αποθήκευση ως είναι η ‘Προεπισκόπηση
‘Εικόνα’ ή αποθήκευση ως ‘Ψηφιακό Βιβλίο

Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση του κόμικ σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί 

. Η προεπισκόπηση παρουσιάζετε σε μορφή ψηφιακού 
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.

Διαγραφή Πολυμέσων

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αρχείου ήχου ή βίντεο κρατώντας πατημένο το 

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο επιλέγοντάς το και σύροντας.

Προεπισκόπηση’, 
Ψηφιακό Βιβλίο’.

Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση του κόμικ σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί 

Η προεπισκόπηση παρουσιάζετε σε μορφή ψηφιακού 
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2.6.2. Εκτύπωση

    Μπορείτε να εκτυπώσετε τη δημιουργία σας πατώντας στο κουμπί Εκτύπωση . Στη 
συνέχεια θα εμφανιστεί το γνώριμο πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης των Windows για να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

2.6.3. Εικόνα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε σελίδα σε μορφή εικόνας επιλέγοντας το κουμπί 

Εικόνα .

2.6.4. Ψηφιακό Βιβλίο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη δημιουργία σας και ως ψηφιακό βιβλίο επιλέγοντας το κουμπί 

Ψηφιακό Βιβλίο . 

Μόνο αρχεία βίντεο σε μορφή FLV μπορούν να εμφανιστούν σε μορφή Ψηφιακού Βιβλίου.

2.6.4. Πόρος Moodle

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κόμικ σας και ως πόρο Moodle, έτοιμο για να ανέβει στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, επιλέγοντας το κουμπί Πόρος Moodle . 

Για να αξιοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει αν εγκαταστήσετε στην πλατφόρμα 
Moodle το FlipatMoodle plug-in. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
info@webcomicbookcreator.com.



2.7. Διαχείριση Σελίδων

    Στην ‘Οθόνη Εξεργασίας’ πατήστε 

σελίδα στο κόμικ σας. Πατήστε το κουμπί 
σελίδα από το κόμικ σας.

2.8. Πλοήγηση στις Σελίδες

    Αν το κόμικ σας περιλαμβάνει πολλές σελίδες, μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε σε αυτές 

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 

Η τρέχουσα σελίδα και το σύνολο των σελίδων φαίνονται στο σημείο 

2.9. Πληροφορίες για το μέγεθος και τη θέση αντικειμένων

    Ένας εναλλακτικός τρόπος να αλλάξετε σε ένα Καρέ, Χαρακτήρα ή Διάλογο τις διαστάσεις 
και τη θέση τους είναι εισάγοντας μια τιμή στο κατάλληλο πεδίο του κουτιού Ιδιοτήτων 

. 

Σελίδων

‘Οθόνη Εξεργασίας’ πατήστε Προσθήκη Σελίδας για να προσθέσετε μια νέα 

σελίδα στο κόμικ σας. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή Σελίδας για να διαγράψετε μια 

Πλοήγηση στις Σελίδες

Αν το κόμικ σας περιλαμβάνει πολλές σελίδες, μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε σε αυτές 

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Προηγούμενη Σελίδα και Επόμενη Σελίδα

Η τρέχουσα σελίδα και το σύνολο των σελίδων φαίνονται στο σημείο 

Πληροφορίες για το μέγεθος και τη θέση αντικειμένων

να αλλάξετε σε ένα Καρέ, Χαρακτήρα ή Διάλογο τις διαστάσεις 
είναι εισάγοντας μια τιμή στο κατάλληλο πεδίο του κουτιού Ιδιοτήτων 

. 
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για να προσθέσετε μια νέα 

για να διαγράψετε μια 

Αν το κόμικ σας περιλαμβάνει πολλές σελίδες, μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε σε αυτές 

Επόμενη Σελίδα .

.

Πληροφορίες για το μέγεθος και τη θέση αντικειμένων

να αλλάξετε σε ένα Καρέ, Χαρακτήρα ή Διάλογο τις διαστάσεις 
είναι εισάγοντας μια τιμή στο κατάλληλο πεδίο του κουτιού Ιδιοτήτων 
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2.10. Αποθήκευση ενός κόμικ

        Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κόμικ σας με το κουμπί Αποθήκευση .

2.11. Κλείσιμο επεξεργασίας κόμικ

    Μπορείτε να κλείσετε την επεξεργασία ενός κόμικ με το κουμπί Κλείσιμο και να 
επιστρέψετε στην ‘Κύρια Οθόνη’ της εφαρμογής.


