มาสราง Menu ดวย Interaction Icon
Interaction icon เปน icon ที่ใชงานในดานการติดตอกับผูใชในลักษณะ interactive เปนหลัก ยกตัว
อยางเชน การคลิก การตอบ yes / no / ok หรือการปอนขอความใน text box เปนตน
1. ลาก interaction icon มาวางบน flow line ตั้งชื่อวา main menu

2. ลาก map icon มาวางดานขวาของ interaction icon ทันทีที่ปลอยเมาสจะเกิด dialog ถาม response
type ดังรูป ใหคลิกเลือกเปน button แลวคลิก OK

3. ตั้งชื่อ icon วา “หนวยที่ 1” ชื่อ icon นี้จะถูกนําไปใชเปน Label ของปุม ยกตัวอยางเชน ปุม OK ก็จะ
ใช Label วา OK นั่นเอง ใหลาก map icon มาวางเรียงตอไปทางดานขวา โดยใหตั้งชื่อตามลําดับดังนี้
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
การใชงานเบื้องตน
ออกจากบทเรียน

ตอนนี้จะเห็นวา เราลาก map มาทั้งหมด 6 ตัวแตปรากฏใหเห็นเพียง 5 ตัว ทั้งนี้เพราะ authorware จะ
แสดงใหเห็นเพียง 5 icon ที่เหลือจะตองเลื่อน Scroll bar เพื่อดู icon อื่น ๆ ที่ซอนไว

4. เนื่องจากขณะนี้ทุก icon ที่เรียงตัวออกมาดานขวาของ Interaction icon จะมีการทํางานในลักษณะ
วนขึ้นไปดานบนทั้งหมด เราจะแกไขใหตัวที่เปน “ออกจากบทเรียน” นั้นทํางานในลักษณะวิ่งลงมาดานลางเพื่อที่จะ
สามารถจบการทํางานได ให double click ที่ branch ของ icon “ออกจากบทเรียน”

5. แกไขที่ Tab ที่ชื่อวา Response บรรทัดที่เขียนวา Branch แลวเปลี่ยนจาก Try again เปน Exit
Interaction ดังรูป เรียบรอยแลวคลิก OK

คราวนี้จะพบวาลูกศรบอกทิศทางของ icon ตัวขวาสุดคือ “ออกจากบทเรียน” จะวนไปดานซายแทน

6. ตอไป double click ที่ interaction icon เพื่อไป edit ในสวน เมนู ใหมีความสวยงาม ซักครูเราจะพบ
วา หนาตาจะคลาย ๆ กับการ edit display icon ไมมีผิด จะตางกันก็ตรงที่มี ปุมสีเทาแบบของ windows วางเรียงอยู
6 ปุมเทานั้นเอง ปุมเหลานี้เราสามารถยาย หรือยอ หรือขยายขนาดไดตามใจชอบ

7. ตกแตงความสวยงามตามใจชอบ ….. สมมุติตกแตงไดดังรูปขางลางนี้(การตกแตงทําเหมือนเปน
display icon ตัวหนึ่ง

8. กลับไปที่ Flow line ทดลอง run เพื่อดูผลงานกันหนอย … แตขณะนี้เนื่องจากเปนเมนูเปลา ดังนั้นเมื่อ
คุณคลิกที่ตัวเลือกใดๆ ก็คงไมมีอะไรเกิดขึ้น ยกเวนตัวสุดทายคือ ออกจากบทเรียนเทานั้นครับที่เมื่อคลิกแลวก็จะสิ้น
สุดการทํางาน
9. มาลองสรางเมนูชั้นที่ 2 กันดู สมมุติจะใหเปนเมนูยอยของหนวยที่ 1 กลาวคือเมื่อเลือกเมนู หนวยที่ 1
ไปแลวก็จะมีเมนูยอยใหคลิกอีกชั้นหนึ่ง

10. ที่ Flow line ให double click ที่ Map icon หนวยที่ 1

11. เราจะได flow line level 2 ใหลาก Erase icon มาวางไวที่ flow line level 2 นี้

12. เราจะให ยางลบนี้ ลบขอมูลเมนูหลักบนจอภาพออกไป เพื่อความสะดวกในการทํางานให double
click ที่ main menu ของ level 1 กอน แคเห็นภาพของเมนูหลัก ในลักษณะของ edit display ก็ใชไดเพราะเรา
ตองการให ภาพทั้งหมดคางอยูใน display memory แลวก็กลับออกมาที่ flow line ได
13. double click ที่ยางลบเพื่อไปกําหนดวาจะลบอะไรบาง click ที่ tab icons แลวคลิกภาพบนจอ วาจะ
ใหลบอะไรออกไปบาง และเมื่อทานคลิกที่ภาพใดมันก็จะหายไป และชื่อ icon นั้นก็จะปรากฏอยูในรายชื่อที่ตองการ
จะลบ

คลิกเพื่อลบ

14. ถาตองการลบหมดก็คลิกทุกอยางใหหายไปจากจอภาพ…จากนั้นคลิก OK

15. กลับมาที่ flow line ใหลาก Interaction icon มาวางตอจาก Erase ตั้งชื่อวา Unit 1

16. ลาก Map icon มาวางทางขวาของ Interaction Unit 1 เครื่องจะถาม Response type ใหเลือกเปน
Hot spot แทน คลิก OK แลวตั้งชื่อ icon วา “แบบลําดับ”

17. double click ที่ branch ของ icon เพื่อกําหนด Properties

18. ใหคลิกเลือก Highlight on Match แลวคลิกเพื่อเปลี่ยน cursor

19. ใหเลือก cursor จากหนาตาง cursor (รูปมือจะอยูลางสุด) คลิกเลือกแลว คลิก OK คลิก OK อีกครั้ง
เราจะกลับไปยัง flow line

20. ใหลาก Map icon อีก 3 ตัว มาวางดานขวาของ icon แรกตั้งชื่อ “แบบสุมซํ้า” “แบบสุมไมซํ้า” และ
“กลับไปรายการหลัก” ตามลําดับ

21. double click ที่ branch ของ map ตัวสุดทายเพื่อแกไขโครงสรางการทํางาน

คลิกที่ tab Response เปลี่ยน Branch จาก Try again เปน Exit Interaction คลิก OK

22. ตอนนี้เราจะเห็นโครงสรางดังรูป นั่นคือตัวสุดทายจะจบดวยการวิ่งมาดานลางเพื่อยอนกลับไปยัง
Level 1 เพื่อทํางานตอไป

23. ตอไป double click ที่ Interaction เพื่อ Edit มุมมองตางๆ ใหสวยงาม ก็ตกแตงตามใจชอบ แตภาย
ในคุณจะเห็นมีกรอบเสนประวางไว 4 ตัวเทานั้นเองก็อยาเพิ่งใสใจ เพียงแคลาก หลบๆ ไปกอน แตที่เหลือคุณตอง
สรางมันขึ้นมาใหมหมดครับ… พูดงายๆ คือตอนนี้เรากําลังสรางหนากากขึ้นมานั่นแหละครับ

24. ขั้นตอไปเปนการจัด Map พื้นที่ของ Hot spot เขากับพื้นที่ที่เรากําหนดไว วาจะใหผูใชคลิกเลือกในแต
ละรายการโดยคลิกลงในบริเวณใดบาง ซึ่งคลายๆ กับการกําหนด Hyperlink ในภาษา HTML นั่นเอง
ใหลาก กรอบเสนประซึ่งก็คือ Hot spot มาครอบเมนูที่เราพิมพไว แลวจัดขนาดของกรอบใหพอดี ทีละอัน
แตอยาลืมจัดคูใหถูกตองนะครับวา ตัวใดเปนตัวใด ทําจนครบทั้งหมด

25. เมื่อจัดครอบครบทุกตัวแลว เราก็จะไดรูปรางอยางนี้

26. ใหคลิก close หนาตางนี้ เพื่อกลับมาที่ Flow line แลวทดลอง run ดู อยาลืมวาเมนูนี้เปนเมนูยอย
ภายใน หนวยที่ 1 อีกทีนะครับ ลองชี้เมาสที่เมนู สังเกตุ cursor แลวลองคลิกดูซิเปนไง
เมนูของเราก็เปนอันเสร็จแลวระดับนึง

