การใชงานเบื้องตน

Authorware เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI พูดถึง CAI คงรูจักกันดี ความ
จริงเครื่องมือนั้นมีอยูมากมายแลวแตจะเลือกกันขึ้นมาใช สําหรับ Authorware ก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับความนิยม
คอนขางมากเลยทีเดียว ลักษณะการทํางานขั้นตอนการสรางหรือพัฒนาบทเรียน จะเหมือนกับการเขียน Flowchart แสดง
การทํางานของโปรแกรมโดยจะมีเสนบอกลําดับการ Process และมีสัญลักษณตาง ๆ บอกวาจะมีการประมวลผลอะไรใน
ขั้นไหน
เรามาดูหนาตาของ Authorware กันนะครับ
เรียกโปรแกรม Start > Programs > Macromedia > Authorware 5.0 เพื่อเรียกโปรแกรมทํางาน และเมื่อถึงขั้น
เลือก Application ใหคลิก Cancel

จากนั้นเราก็จะพบกับหนาตาของ Aurthorware ดังรูปหนาถัดไป
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มีอะไรบาง
1. แถบ Icon ประกอบดวย icon ตาง ๆ ที่จะมีหนาที่การทํางานแตกตางกันไป
2. Flow Line สําหรับจัดลําดับการทํางานของ icon ตาง ๆ
3. Knowledge Object
รูจักกับ icon ตางๆ
Display icon ใชสําหรับแสดงผลอะไรก็ไดออกจอภาพ
Motion icon ใชเพิ่มตัวเคลื่อนไหวใหกับ งานนําเสนอของเรา
Erase icon ใชลบทุกอยางที่ไมตองการออกไปจากจอภาพ เชนลบขอความ ลบรูป เปนตน
Wait icon ใชสําหรับใหหยุดการทํางานลงชั่วขณะ
Navigate ใชควบคูกับ Frame work
Frame work ชุด icon ที่มีไวเพื่อจัดการกับเนื้อหา ใหผูเรียนสามารถเลือกหนาตางๆ ได
Decision icon กําหนดทางเลือกเชนเดียวกับ IF หรือ CASE
Interaction icon มีไวสําหรับโตตอบกับผูใชในลักษณะตางๆ
Calculation icon เกี่ยวกับการคํานวณ ฟงกชั่น หรือชุดคําสั่งตางๆ
Map icon มีไวสําหรับรวม icon ไวใน 1 เดียวหรือเพิ่ม Flow Line อีก 1 Level
Movie icon สําหรับ Import ภาพยนตเขามาเสริมความนาสนใจ
Sound icon สําหรับ Import เสียงเขามา
VTR
Start Flag กําหนดใหเริ่ม Run จากจุดนี้
Stop Flag กําหนดใหสิ้นสุดการ Run ที่จุดนี้

การใชงาน icon ตางๆ
หากตองการใชงาน icon ใด ๆ เพียงลาก icon นั้นไปวางไวบน flow line จากนั้น double click ที่ icon นั้นเพื่อ
กําหนดคา ตาง ๆ นี่คือวิธีการใชงาน icon เกือบทั้งหมด สวนเราจะใช icon ใดตอนไหนก็ขึ้นอยูกับวา ณ ขณะนั้นเรา
ตองการใหโปรแกรมทําอะไรเชน ตองการใหแสดงผลออกมา แสดงขอความออกมาก็ตองใช Display icon ถาตองการลบ
จอภาพออกไปก็ใช Erase ถาตองการใหมีเสียงออกมาก็ใช Sound เปนตน
ตัวอยาง เปนการลาก Display icon มาใชงาน ก็เพียงเลื่อนเมาสไปที่ Display แลวลากมาไวที่ Flow Line หลัง
จากที่ลากมาไวแลว ปกติ icon ทุกตัวตองมีการตั้งชื่อ(ไมตั้งก็ได แตอาจสับสนภายหลัง) เพื่อสะดวกในการทํางานและเพื่อ
ความเขาใจของเราเองเพราะจะทําใหทราบวาเปน icon ที่มีไวทําอะไรเชน ตั้งเชื่อวา “content” ก็นาจะหมายความวา คือ
สารบัญของเนื้อหาทั้งหมดเปนตน ถาปลอยใหเปน Untitle ทั้งหมดก็จะไมรูเลยวาอะไรเปนอะไร

การลบ icon ที่ไมตองการออก ทําไดโดยการคลิกเลือก icon ที่ตองการแลวกด Delete ที่ Keyboard ก็จะลบ
icon ที่ไมตองการออกไปได แตการลบนี้ปกติจะไมมีการเตือนใด ๆ ดังนั้นการลบ icon ใดออกไปก็ควรมั่นใจวาเปน icon ที่
ไมตองการจริง ๆ
icon เหลานั้นสามารถลากยายสลับกันไดกรณีมีหลายอัน และก็สามารถ Cut , Copy , Paste ไดเชนเดียวกับ
object ทั่ว ๆ ไป
กําหนดคาเริ่มใหกับงาน
เปนการกําหนดคุณลักษณะเบื้องตนของ Program ที่จะทําการพัฒนาเชนเดียวกับการ Page Setup ใน Word
นั่นเอง ตอนนี้ใหคลิกที่เมนู Modify > File > Properties
จากรูปหนาถัดไป ใหปรับคาดังนี้ Colors > Background คลิกตรงกลองนีขาวแลวเลือกสีพื้นหลังที่ตองการ Size
คือขนาดหรือความละเอียดของจอภาพ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาจอภาพของคุณมีความละเอียดเทาใด ปจจุบันก็ตั้งไวที่ 800x600
จะดีที่สุด ตอไป Options ก็เลือก Center on Screen อันนี้มีไวในกรณีที่ CAI ของเรานั้นมีความละเอียดนอยกวาการแสดง
ผลของจอภาพ ซึ่งจะทําใหการแสดงผลทําโดยชิดมุมบนซาย แตถาเลือกไวก็จะแสดงผลโดยจัดวางไวกึ่งกลางจอภาพ

Title Bar คือจะใหมี title bar อยูขณะ run หรือไม Menu bar คือจะใหมี menu bar แสดงอยู ขณะ run หรือไม เรียบรอย
แลวใหคลิก OK

เทานี้ก็จะไดคุณลักษณะเบื้องตนของงานของเราแลว

เอาละก็จะขอพักไวตรงนี้กอน
Save งานไวเพื่อทําตอในคราวหนา File > Save
ตั้งชื่อไฟล แลวคลิก Save

