เริ่มสรางเนื้อหา
เมื่อเปด Authorware แลว ก็กําหนดคาเริ่มตนใหกับงานกอน โดยคลิกเมนู Modified > File > Properties

กําหนดคาเริ่มตน ดังนี้ เลือก Background ขนาดของจอภาพ เปน 800x600 และ Options Center on Screen
+ สมมุติไมตองการใช Menu bar ก็เอาออก เสร็จแลวก็คลิก OK

ลาก Display Icon
มาไวที่ Flow line จากนั้น ตั้งชื่อ Icon วา Itile 1 แลวทําการ Double
Click เขาไปที่ Display Icon นี้ เราจะเขาไปสูยัง Presentation Windows ซึ่งเปนที่ที่เราจะทําการปอนเนื้อหาหรือแทรกรูป
ภาพตางๆ ลงไปเพื่อนําเสนอแกผูเรียน ขณะนี้ยังไมมีอะไรบนนั้นนอกเสียจากเครื่องมือชุดหนึ่งที่จะใหเราไดทํางานในเบื้อง
ตนกอน

ชุดเครื่องมือก็จะมี ดังตอไปนี้
Pointer สําหรับเลือก , Text สําหรับปอนขอความ , Straight Line วาดเสนตรง ,
Polygonal Line สําหรับวาดเสนธรรมดา , Ellipse สําหรับวาดวงกลมวงรี ,
Rectangle + Round Rectangle สําหรับวาดสี่เหลี่ยม Polygon รูปทั่วๆ ไป

พิมพขอความกันกอน
เลือกเครื่องมือ A หรือ Text จากนั้นคลิกบน Presentation Windows แลวพิมพขอความดังตอไปนี้

พิมพขอความโดยคลิกครั้งแรกพิมพ 3 บรรทัด ดังรูปขางบน จากนั้นใหคลิกตํ่าลงไปหนอยพิมพขอความอีก 2
บรรทัดคือ
โดย
นายสมชาย มั่งมีศรีสุข
คลิกตํ่าลงไปอีกหนอยพิมพขอความวา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
เราจะไดผลลัพธดังรูป

เมื่อพิมพครบทุกบรรทัดแลว ใหคลิกที่ลูกศร(pointer) เพื่อยกเลิกเครื่องมือ Text ตอมาจะพบวาขอความทั้งหมด
อยูในกรอบสีขาว ตัวอักษรสีดํา รูปแบบของขอความขณะนี้จะใช font ที่ชื่อวา system font เปน font แบบ bit map มี
ขนาดเล็กและมีความสวยงามนอยมาก เราจะทําการปรับเปลี่ยนเสียใหมเพื่อใหไดขอความที่สวยงามกวานี้
การแกไขขอความที่ผิด
คลิกที่เครื่องมือ Text แลวไปคลิกที่ขอความที่ตองการแกไข คุณก็สามารถแกไขขอความนั้นไดเหมือนแกไขขอ
ความใน word ทุกประการ เมื่อแกไขเสร็จแลวก็อยาลืมคลิกที่ เครื่องมือ pointer เพื่อยกเลิก Text

การเคลื่อนยายขอความ
การเคลื่อนยายขอความ ทําไดไมยากเพียงทานใช pointer คลิกที่ขอความแลวลากไปไหว ณ จุดที่ตองการก็จะ
สามารถยายขอความไปวางตําแหนงที่ตองการไดทันที การยายอีกวิธีหนึ่งคือ ใชลูกศรที่แปนพิมพ แตตองคลิกที่ขอความ
กอนนะครับ แลวจึงคอยกดลูกศรที่แปนพิมพ ขึ้น ลง ซาย ขวา ตามตองการ ซึ่งวิธีนี้การยายอาจทําไดลําบากซักนิดเพราะ
จะขยับทีละ 1 point เทานั้น แตก็นับวามีประโยชนมากครับเพราะ บางทีเมาสก็ไมไดอยางใจเทาใดนัก เลื่อนเร็ว ๆ หรือไกล
ๆ ก็เลื่อนดวยการลากหรือการ Drag สวนขยับนิดเดียวก็ใชแปนพิมพแทน
แตถาอยากใหเกิดความรูสึกวายายจริง ๆ ใหลองวิธีนี้ดู
1. ใชลูกศรคลิกที่ขอความที่ตองการยาย แตใหคลิกคางไว 3 วินาที
2. ซักพักจะเห็นรูปมือปรากฏขึ้นมา
3. Drag ขอความไปไว ณ จุดทีตองการไดเลย แบบนี้จะใหความรูสึกถึงการยายที่ดีกวา
การเปลี่ยน font และ Size ใหขอความ
- คลิกเครื่องมือ ลูกศรเพื่อยกเลิกเครื่องมืออื่นใดในขณะนั้น
- คลิกที่ขอความที่ตองการเปลี่ยน font ถาตองการเปลี่ยน font ใหหลาย ๆ ขอความใหกด Shift คางไว แลวคลิก
ขอความที่เหลือทีละขอความ คราวนี้ทุกขอความจะมี border หมด ตอนนี้ปลอย Shift ไดแลวครับ
- คลิกที่เมนู Text > Font > Other เนื่องจาก Authorware จะจดจํา font ที่เราใชเปนประจําไวให ดังนั้นในกรณี
การเปลี่ยน font ครั้งแรกจึงไมมีรายชื่อ font ใด ๆ ใหเลือก ตอนนี้เราจะเริ่มไปเลือกกันแลว หลังจากคลิก Other ก็จะปรากฏ
Dialog font ใหเลือกดังรูป
- คลิกเลือก font จาก List box
- ตัวอักษรภาษาไทยก็เลือก font ที่ลงทายดวย UPC
- เมื่อเลือกแลวก็คลิก OK
- ตอนนี้ตัวอักษรก็จะเปน font ตามที่เราเลือก แตจะเห็นวาถาเปน
font ไทย ขอความจะเล็กลงมาก ตอไปเราจะเปลี่ยนขนาดกัน
- ใหแนใจวาขอความยังมี border อยู
- คลิกเลือก Text > Size > เลือกขนาดจากที่มีให
- อีกวิธีเปนการกดแปนพิมพเพื่อลด/ขยาย ให Ctrl + ลูกศรขึ้นเพื่อขยายขนาด กด Ctrl+ลูกศรลงเพื่อลดขนาด
เกิดปญหานิดหนอยใชใหมครับ…ถาเกิดปญหาคงเปนแบบรูปขางลางนี้
- ปญหาคือขอความเกิดการซอนกันขึ้น
- วิธีการแกไขเพียงแคขยาย border ใหกวางขึ้น โดยวิธีการ Drag
ที่ border ใหมีความกวางเพิ่มขึ้น เพียงเทานี้ก็หมดปญหา
จัดอีกเล็กนอยก็จะเขาที่แลว
- สําหรับการปรับใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสนใต ก็มีเครื่อง
มือที่จะอยูดานบนใหคลิกเพื่อกําหนดไดนะครับ

ตอไปขอเปลี่ยนสีอีกซักนิด
- คลิกขอความใหมี border ถามีแลวก็แลวไปครับ
- เปดเครื่องมือชุดหนึ่งขึ้นมากอน ๆ จะเปลี่ยนสีโดยคลิกเมนู windows > inspector > mode เพื่อปรับเปลี่ยน
mode ในการแสดงผลกันกอน จากนั้นเราจะไดเครื่องมือดังรูปขางลาง ใหคลิกเลือก mode เปน Transparent จะทําใหขอ
ความนั้นปราศจาก background สีขาวเขามาเจือปน

- ตอไปก็เปลี่ยนสี เปดเครื่องมือสีโดยคลิกเมนู windows > inspector > color เราจะไดเครื่องมือสีดังรูป

- คลิกที่ขอความที่ตองการเปลี่ยนสี จากนั้นคลิกในกรอบสี ชองลางซาย เพื่อกําหนดใหเปนการเปลี่ยนสีสําหรับ
ตัวอักษรที่เลือก จากนั้นจึงเลือกสีที่ตองการ

จัด Alignment ใหขอความ
- จัดชิดซาย กึ่งกลาง หรือชิดขวาในกรอบ Border นั้น ๆ ไมใชเปนการจัดชิดซาย/กลาง/ขวาของจอภาพ
- คลิกที่ขอความที่ตองการ แลวคลิกเมนู Text > Alignment > Center ถาตองการใหอยูกึ่งกลางดังรูป

- ขางบนจะเปนการเปรียบเทียบการจัดชิดซายและกึ่งกลางของตัวอักษร ทดลองจัดขอความอื่น ๆ ดูครับ

เติมลูกเลนในการแสดงผล
- สมมุติ เราเสร็จสิ้นการจัดใน 1 หนาแลว ตอไปเติมลูกเลนในการแสดงผล
- คลิกเมนู modified > icon > Transition จะปรากฏ dialog ตัวเลือกของ Transition ดังรูปขางลาง
- เลือก Category ที่ตองการจากดานซาย แลวเลือกแบบที่ตองการจากดานขวา ถาตองการดูตัวอยางใหคลิกปุม
Apply ถาไมชอบก็เลือกอันใหม แตถาไดแบบที่ถูกใจแลวก็คลิก OK

กลับไป Flow line
คลิก x ที่เครื่องมือ เราก็จะกลับไปที่ Flow line

แทรก Wait ICON
- ลาก wait Icon มาวางตอจาก display Icon

- Double click ที่ wait icon เพื่อกําหนดตัวเลือกดังตอไปนี้

- Event ใหเลือกตรง Mouse click เพื่อจะไดคลิกเมาสเพื่อไปตอได
- คลิก OK เพื่อทํางานตอ
ใหลองลาก Display Icon มาอีกตัว Edit ทําการตั้งชื่อวา Title2 จากนั้นให Double click เพื่อทําการ Edit

- คลิกเมนู Insert > OLE Object…
- คลิกเลือก Microsoft clip Gallery คลิก OK

- เลือกรูปภาพจากนั้นคลิก แทรก รูปภาพ พิมพขอขอความตกแตงใหสวยงามดังตัวอยาง

- จากนั้นใหกําหนด Transition จากเมนู Modify > Icon > Transition
- คลิกเมนู Modify > Icon > Properties.. คลิกที่ตัวเลือก Erase Previous content เพื่อใหลบขอมูลกอนหนานั้น
ออกไปกอน มิเชนนั้นขอความจะแสดงซอนกัน ….. คลิก OK

- กลับไป Flow Line
- ทดลอง Run เพื่อดูขอมูลโดยกด Ctrl + R
- หรือคลิกปุมที่เครื่องมือ
- Run จบก็ให close
เนื่องจากยัง ไมสมบูรณครับ

เพื่อ Run ก็ได
กลับมายัง Flow line เพราะโปรแกรมจะไมปดเอง

