การสรางการนําเสนอแบบตอเนื่องโดยใช Decision Icon
การนําเสนอแบบตอเนื่องตามลําดับเราสามารถประยุกตใชในงานตางๆ เชน การสําเสนอภาพตอเนื่อง การสุมขอ
สอบ หรือสุม ภาพ สุมเนื้อหา (แตจะเหมาะกับขอสอยหรือเนื้อหาที่มีปริมาณไมมากนักนะครับ..เพราะถามากจะทําให edit ไม
สะดวกเพราะตองเลื่อน Scroll bar นาน ๆ
1. เริ่มจากลาก Decision icon มาวาง ที่ flow line แลวตั้งชื่อวา “Sequence”

2. ใหลาก Map มาวางดานขวาของ Decision icon แลวตั้งชื่อวา p1

3. ให double click ที่ Map p1 เราจะโดดไปยัง level สูงกวา ที่นี่ใหลาก Display icon มาวาง ตั้งชื่อตามใจชอบ หรือ
ไมตั้งก็ได(เราจะ copy icon นี้ออกมาหลายๆ ตัวถาตั้งก็ตอง แกไขดวยนะครับเพื่อไมใหซ้ํากัน) จากนั้นลาก wait icon มาวาง
ตอจาก display icon

4. ให double click ที่ wait icon เพื่อกําหนดคา ดังตอไปนี้
ใหเลือก Event Mouse click
ยกเลิก Show Button
คลิก OK

5. ใหปด Flow line p1 กลับไปยัง level Decision icon แลวคลิก ที่ map p1 คลิก ปุม copy บนแถบเครื่องมือ

6. ให คลิกทางขวา map p1 ซึ่งจะปรากฏมีรูปมือชี้อยูทางขวาของ icon ทีนี้ใหคลิก ปุม paste เพื่อวาง icon ที่ไดทํา
การ copy ไวจากขอ 5 ใหคลิก paste 3 ครั้ง เพื่อใหได icon ทั้งหมด 4 icon

7. เราจะได map มาทางขวาทั้งหมด 4 อันแตชื่อเดียวกัน ใหคุณจัดการเปลี่ยนชื่อเปน p1 p2 p3 p4 ตามลําดับ การ
เปลี่ยนก็คลิกที่ map icon แลวก็พิมพชื่อใหมเขาไปไดเลย ทีละตัวตามลําดับ
8. ตอไปตองทําการ edit map แตละตัวซึ่งจะมี icon 2 ตัวอยูภายในเหมือนกันหมดคือ display icon กับ wait icon
สําหรับ wait icon นั้นได edit ไปแลวแต display นั้นยัง ให double click ที่ map p1 เพื่อ edit display

9. double click ที่ display icon เพื่อทําการแกไขหรือแทรกขอความ ในที่นี้เพื่อความรวดเร็วใหแทรกรูปภาพ หรือ
พิมพขอความสักเล็กนอย ตกแตงใหสวยงามไมวาจะเปนสีสัน หรือรูปภาพตางๆ
แทรกรูปภาพใชเมนู Insert > OLE Object… > Microsoft clip Gallery

10. พิเศษนิดหนอย ดวยการให authorware แสดงเลขหนาในขณะทําการ run … ใหใชเครื่อง Text พิมพขอความตอ
ไปนี้ที่มุมดานบนขวา หรือดานอื่นบนจอภาพ

“หนาที่ {PathSelected} จากทั้งหมด {PathCount} หนา”
พิมพเสร็จใหคลิกลูกศร ขอความในสวนที่เปนวงเล็บปกกาจะเปลี่ยนเปนตัวเลข ซึ่งอาจเปน 0 หรือเลขอื่นก็ไดอยาเพิ่ง
ใสใจในตอนนี้นะครับ
การใชวงเล็บปกกา { } หมายความวาจะใหเปลี่ยนตัวแปรในวงเล็บนั้นออกมาเปนคาที่เก็บไว ดังนั้นถาเราใสอะไรไว
ในวงเล็บปกกา authoware จะมองวามันคือตัวแปร สําหรับตัวแปร 2 ตัวนี้คือ “หมายเลขหนาที่แสดง” และ “จํานวนหนาทั้ง
หมด”

11. จัดวางใหมที่มุมบนขวาใหเรียบรอย… เราจะ copy ไปไวทุกหนา เพื่อไมตองพิมพใหม ใหคลิกที่ ขอความเพื่อให
เกิด border แลวคลิกขอความ คลิกปุม copy ที่แถบเครื่องมือ

12. ปดหนา display เพื่อกลับไปยัง flow line
13. ปด flow line ชื่อ p1 เพื่อไปยัง decision icon

14. Double click ที่ map p2 เพื่อเปด flow line จากนั้น double click ที่ display คลิกปุม paste เพื่อวางขอความ
สังเกตุขอความจะปรากฏ ณ ตําแหนงที่เคยอยูเดิม…ขอความนี้ไมตองแกไขใด ๆ ทั้งสิ้น
พิมพขอความ แทรกรูปภาพ ตกแตงใหสวยงาม ….

เสร็จแลวใหกลับไปที่ flow line ปด flow line p2 เพื่อไป edit p3 p4
ทําเชนนี้กับ map p3 และ p4 2 ตัวที่เหลือ คือใหทุกตัวมีรูปหรือ content อยูภายในมิเชนนั้นจะมีปญหาตอน Run
15. ปด flow line กลับมาเสนที่มี decision icon เราจะเห็นโครงสรางการทํางาน ดังรูปขางลาง ซึ่งจะเปนการทํางาน
เพียงรอบเดียวคือเลือกเอาเสนทางใดทางหนึ่งเทานั้น

16. ให double click ที่ decision icon เพื่อกําหนดคาดังตอไปนี้
- เปลี่ยน Don’t Repeat เปน Until All Path Used
- click OK

17. เรียบรอยแลว ให ลอง run ดูครับ … Authorware จะนําเนื้อหาขึ้นแสดงทีละหนา ผูใชคลิกเมาส จะไปหนาถัดไป
และในขณะที่แตละหนาแสดงนั้นเลขหนาก็จะเปลี่ยนไปดวย
18. double click ที่ decision icon เปลี่ยน Branch เปน Randomly to Any Path คลิก OK ลอง Run ดู สังเกต การ
สุมหนาขึ้นแสดง ซึ่งจะมีการซ้ําไปซ้ํามา

19. double click ที่ decision icon เปลี่ยน Branch เปน Randomly to Unused Path คลิก OK ลอง Run สังเกต
คราวนี้ก็เปนการสุมเชนเดียวกันแตจะไมมีการซ้ําหนาเกิดขึ้น

ขอ 19-20 สามารถนําไปประยุกตใชในดานการสุมขอสอบจํานวนขอนอย ๆ ได หากตองการกําหนดเวลาในการทําขอ
สอบก็ปอนลงในชอง Time Limit (หนวยเปนวินาที)

