
ปรับปรุงความสวยงามของ Button ใหกับ Framwork icon

เปนที่ทราบกันดีวา Frame work นั้นสามารถทํางานไดดีทีเดียว สําหรับในสวนของการสรางเนื้อหา ยังขาดแตความ
สวยงามเทานั้น เราจะปรับปรุงเรื่องความสวยงาม นาใชใหม โดยใช Graphics ที่เราสรางขึ้นใหมนี้แทน buttons แบบเดิมๆ ที่ดู
แลวธรรมดามาก…

สําหรับ Graphics นั้นไดสรางไวแลว ขอใหเขาไป download ไดที่ http://cptd.chandra.ac.th/cai/gp/ นะครับ
สําหรับวิธีการก็งายคือ เปด browser แลวไปที่ URL ขางบนนี้ ตอจากนั้นก็เห็นรูปที่จะใหคลิก Load ทั้งหมด 17 รูปดวยกัน

ให ทําการ Save รูปทั้งหมด(แตตองทีละรูปนะครับ) เสียเวลาหนอยแตก็ดีกวาทําเอง
- ใหคลิกขวาที่ภาพทีละภาพ แลวเลือกเมนู Save Target As…
- ใหใชชื่อไฟลเดิมที่มีอยูแลว แตใหเลือก Folder ที่จะ save ไวใน Folder ของทานเอง

ให Save ทุกภาพ จนหมดทั้ง 17 ภาพดวยกัน

http://cptd.chandra.ac.th/cai/gp/


ตอไปกลับมาที่ Authorware เพื่อจะไปสราง Interface ลักษณะ นี้กัน
1. เริ่มที่การกําหนดคา Properties ใหกับ Files เหมือนกับทุกครั้งที่ผานมา คลิกที่ File เลือก New เพื่อสราง งานอัน

ใหม จากนั้นคลิกที่ Modify > File > Properties

2. กําหนดคาเริ่มตนใหกับงานโดยใหความละเอียดอยูที่ 800x600 ใช Background สีขาวเหมือนเดิมเนื่องจาก
Graphics ที่เตรียมมานี้จะใชกับ Background สีขาวเทานั้น เลือก Center On Screen ดวยนะครับแลวคลิก OK

3. ใหลาก Frame work มาวางไวที่ Flow line ตั้งชื่อ Unit 3 หรือช่ืออื่นก็ไดครับ

4. ลาก Display icon ม

5. ตอไป Double click 
ความรวดเร็วใหทานวาดรูปวงกลม
รูปภาพที่ตองการจะใหปรากฏในเ
าวางทางขวาซัก 4 icon เพื่อสมมุติใหเปนเนื้อหา 4 หนา ตั้งชื่อใหเรียบรอย

ที่ display icon ทีละตัว แลวทําการปอนเนื้อหา ซึ่งอาจจะเปนขอความหรือรูปภาพ แตเพื่อ
หรือส่ีเหลี่ยมสัก 1 รูป แตถามีเวลาจะพิมพขอความที่เปนเนื้อหาจริง ๆ ลงไปก็ได หรือแทรก
นื้อหาแตละหนา ก็สามารถทําได..



 เรียบรอยแลวก
แตกตางกันในดานเนื้อหา
หนาที่ 3 ก็วาดวงกลม 3 ร

6. กลับมาที่ flow

7. ลบ icon ที่ไม
คลิก ท

ไมไดทํา Graphics มาใชส
ลับไปที่ flow line เพื่อ edit display ตัวที่สอง สาม ส่ี ตอไป ใหทาน edit ทุก display โดยใหมีความ
 เชน ถาวาดวงกลม ก็อาจจะเปลี่ยนสี หรือเพิ่มจํานวนเปน 2 รูป หรือ 3 รูปตามหมายเลขหนา เชน
ูปเปนตน
 line ให double click ที่ frame work เราจะพบ icon กลุมหนึ่งดังรูป

ตองการออกดังนี้
ี่ Go back กดปุม Delete เพื่อลบ icon นี้ออกไป รวมทั้ง Recent Pages และ Find ดวย เนื่องจาก
ําหรับงานนี้ครับ ทีนี้เราก็จะเหลือ icon เพียง 5 ตัว



8. double click ที่ Gray Navigation Panel เพื่อ edit
- คลิกที่รูป ที่มีเพียงรูปเดียวบนจอ แลวลบออก( Click แลวกด Delete) เราจะแทรกรูปใหมเขาไปแทน

9. คลิกเมนู Insert > Image..
 - คลิกปุม Import  แลว เปล่ียน Folder เพื่อยายไปยัง Folder ที่ทาน save รูปทั้ง 17 รูปทิ้งไว

- เมื่อพบแลว ใหเลือกที่ไฟลที่ใชชื่อ Blue_Panel แลวคลิก Import แลวคลิก OK

- ใหลากรูปไปวางไว ณ

ลบออก
 จุดที่ตองการ



เรียบรอยแลว ตอไปใหกลับมาที่ Flow line เพื่อจะไป edit สวนของ Interaction
10. Double click ที่ interaction icon เราจะเห็นมีปุม 5 ปุม วางเรียงรายอยู ที่เห็นเปนปุมเดิมที่มากับ Frame work
     เราจะเปลี่ยนใหม เรียงตามลําดับ เริ่มจาก First Page กอนครับ

11. Double click ที่ปุม First page เราจะได Properties : Response.
      คลิกที่ปุม Buttons.

12.  เราจะได หนาตาง Buttons ใหคลิกปุม
- คลิกปุม Add.



13. ตอไปนี้ก็คือ Button Editor
สังเกต State ซึ่งจะมี ทั้งหมด 4 State
ดวยกันคือ Up Down Over และ
Disable ทั้งหมดคือสถานะของปุม
ซึ่งจะแทนดวย Graphic ทั้งหมด 4
รูปดวยกัน แตเราเตรียมมาเพียง 3
สถานะ คือไมรวม Disable หนาที่
เราก็คือหารูปทั้ง 3 สถานะนี้มาใส
เราจะไดปุม 1 ปุม

ปุมแรกนี้เปนปุม First Page ใหทําดัง
นี้คลิกที่ชอง Up คลิกปุม Import แลว
ใหเลือกภาพที่ชื่อ bp_fup ซึ่ง f คือ first
up คือสถานะที่เปน up

ตอไปเปนสถานะ down คลิกชอง Down คลิก
ปุม Import อีกครั้งเลือกภาพ bp_fdown คือ
first down นั่นเอง

สถานะ Over ใหคลิกคลิกชอง Over
แลวคลิก Import เลือกภาพ bp_fover

ครบ 3 สถานะ คลิก OK คลิก OK อีก 2 ครั้ง
กลับมาที่ Presentation เราจะเห็นวาปุม First ไดเปล่ียนไปแลว

ตอไปปุม Previous ให double clic
ลําดับดังตอไปนี้ คลิกชอง Up แลว import ภา
ภาพ bp_pover แลวคลิก OK 3 ครั้งดวยกัน

ตอไปปุม Next ให double click ปุม
ไปนี้ คลิกชอง Up แลว import ภาพ bp_nup
bp_nover แลวคลิก OK 3 ครั้งดวยกัน
k ปุม Previous (ปุมรูปลูกศรขวา) คลิก Buttons คลิก Add ใหเลือกภาพตาม
พ bp_pup คลิก Down แลว import ภาพ bp_pdown คลิก Over แลว import
 Next (ปุมรูปลูกศรขวา) คลิก Buttons คลิก Add ใหเลือกภาพตามลําดับดังตอ
 คลิก Down แลว import ภาพ bp_ndown คลิก Over แลว import ภาพ



ตอไปปุม Last ให double click ปุม
ไปนี้ คลิกชอง Up แลว import ภาพ bp_lup 
แลวคลิก OK 3 ครั้งดวยกัน

ตอไปปุม Exit ให double click ปุม
นี้ คลิกชอง Up แลว import ภาพ bp_eup คล
แลวคลิก OK 3 ครั้งดวยกัน

เรียบรอยแลวเ ไดปุมสวยๆ ดังรูป

14. กลับไป Flow line แลวให Run 
15. เราจะพบวา ปุม และกรอบของป

16. คลิกที่ปุม แลวลากยายตําแหนง

17. จัดเรียบรอยแลว ก็กด Ctrl + P 

เสร็จส้ินกระบวนการ …
Thank you
 Last (ปุมรูปลูกศรขวา) คลิก Buttons คลิก Add ใหเลือกภาพตามลําดับดังตอ
คลิก Down แลว import ภาพ bp_ldown คลิก Over แลว import ภาพ bp_lover
 Exit (ปุมรูปลูกศรขวา) คลิก Buttons คลิก Add ใหเลือกภาพตามลําดับดังตอไป
ิก Down แลว import ภาพ bp_edown คลิก Over แลว import ภาพ bp_eover
รา
Program(Ctrl + R)
ุมนั้นยังไมสัมพันธกัน ใหกด Ctrl + P เพื่อหยุดการ Run ชั่วคราว

ใหเขากันไดพอดีกับกรอบ Background ดังรูป
อีกครั้งเพื่อ Run ตอ


