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1. Wstęp

Adobe Authorware 7 (AW7) jest uważany za wiodący program w branży
oprogramowania do tworzenia interaktywnych aplikacji komputerowych kursów
i szkoleń. Umożliwia on, zgodnie z zamysłem twórców, przygotowanie komputerowych aplikacji szkoleniowych (np. w jednej z form e-learningu) i dostarczenie
ich w jednej z postaci: publikacja aplikacji edukacyjnej w Internecie, sieciach
korporacyjnych bądź na nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM. Formy publikacji
aplikacji komputerowych stwarzają wiele możliwości efektywnego użytkowania
— organizowania szkoleń.
Authorware 7 jest czymś więcej niż narzędziem do tworzenia aplikacji z zakresu
kursów i szkoleń, gdyż pozwala projektować dowolne multimedialne i interaktywne
aplikacje o rozbudowanych algorytmach działań. Z jego pomocą można zaprojektować, oprócz programów edukacyjnych, także inne aplikacje w sposób wizualny.
Umożliwia szybkie projektowanie prototypów (szablonów) aplikacji (np. przez modelowanie) i rozbudowę ich do interaktywnych aplikacji dowolnego przeznaczenia. Wizualny interfejs projektanta aplikacji AW7 stwarza możliwość przeciągania
i upuszczania ikon, odpowiadających obiektom tworzącym aplikację, w sposób
intuicyjny do szkieletu projektu (reprezentowanego przez pionową linę działania
lub przepływu — Flowline). Szkielet ze strzałkami graficznie ilustruje kolejność
działań obiektów w projekcie aplikacji. Konwersacyjność projektowanej aplikacji
jest wbudowana w program, jako osobny obiekt z wieloma parametrami, co daje
łatwy dostęp do projektowania interakcji z użytkownikiem, bez konieczności pisania obszernych skryptów czy umiejętności programowania. Tym samym projektanci
aplikacji oszczędzają swój czas. Do tworzenia aplikacji edukacyjnych służą różnego
rodzaju szablony i obiekty zdefiniowane, jednakże są one dostępne tylko w języku
angielskim. Authorware 7 umożliwia także tworzenie własnych modeli lub obiektów zdefiniowanych (wiedzy) — Knowledge Objects, a multimedialność aplikacji
realizuje się za pomocą implementacji różnorodnych mediów składowych, jak filmy
z plików o typowych formatach, obiekty Audio, animacje Flash i Shockwave.


Niniejszy podręcznik omawia działanie i możliwości stosowania programu
Adobe Authorware 7, który pozwala na wizualne tworzenie aplikacji multimedialnych. W celu efektywnego wykorzystania możliwości programu AW7 należy poznać zakres opcji dostępnych w menu głównym programu i podstawy
wizualnego projektowania aplikacji za pomocą jego obiektów podstawowych.
Podręcznik zawiera podstawowe informacje, które powinny pomóc czytelnikowi
w poznaniu tego narzędzia projektowania multimedialnych programów komputerowych i wprowadzić go w tajniki tworzenia aplikacji za pomocą AW7.
Układ rozdziałów książki powinien ułatwić czytelnikowi wdrożenie się
w użytkowanie programu Authorware 7, prowadząc go od rozpoczęcia pracy
z projektem własnej aplikacji, przez wyjaśnienie opcji znajdujących się w menu
głównym programu AW7 i opis podstawowych obiektów służących do tworzenia aplikacji, a na wybranych, przykładowych projektach aplikacji kończąc.
Ponieważ typowe, zaprojektowane przez autorów programu AW7, rozpoczęcie pracy z programem i tworzenie projektu własnej aplikacji ma poważne ograniczenia dla polskiego użytkownika, należy poznać kilka istotnych parametrów
i właściwości, mających wpływ na wygląd i szkielet (algorytm działania) projektu nowej aplikacji. Znajomość i umiejętność dokonania zmian tych parametrów
i właściwości pozwala na poprawne projektowanie kolejnych etapów procesu
tworzenia własnej aplikacji w programie AW7. Ze względu na anglojęzyczny
interfejs programu AW7 istotne znaczenie ma opis opcji zawartych w menu
głównym i pasku narzędzi, które są dostępne także przez inne interakcje użytkownika, jednakże nie muszą odpowiadać jego upodobaniom czy przyzwyczajeniom obsługi oprogramowania w systemie Windows. Z pewnością zawartość
opcji w menu głównym stanowi kompletny zestaw operacji i czynności w użytkowaniu programu AW7. Ułatwieniem dla użytkownika projektującego własne
aplikacje jest ciągły dostęp do panelu z ikonami podstawowych obiektów, które
służą do projektowania aplikacji. Można te obiekty w łatwy sposób przeciągać i umieszczać w wybranych przez projektanta pozycjach szkieletu aplikacji.
Z tego też względu podręcznik zawiera opis zestawu obiektów służących do
projektowania aplikacji. Zastosowania poszczególnych obiektów są związane
z 26 przykładowymi aplikacjami. W tym celu umieszczono ich opisy w książce, a pliki źródłowe — na załączonej do niej płycie CD. Wszystkie materiały
medialne wykorzystane w przykładach aplikacji zostały przygotowane przez
autora książki lub pochodzą z witryn Internetowych o licencji Open Source.
Trzeba zaznaczyć, że podręcznik jest tylko wprowadzeniem do projektowania
aplikacji w programie AW7 i nie zawiera opisów obszernych bibliotek zmiennych,
funkcji i obiektów zdefiniowanych, które są przeznaczone dla zaawansowanych
użytkowników. Pełne wsparcie (pomoc techniczną) można odnaleźć w Internecie,
choć tylko w języku angielskim.
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Publikacja powstała w ramach Projektu Badań Własnych — BW/RWR/
KM/236/08, prowadzonego w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Technicznych
w Katedrze Materiałoznawstwa na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W temacie badawczym: Wdrażanie nauczycieli techniki i informatyki w autorskie systemy projektowania aplikacji
edukacyjnych w standardach CAI, została zakupiona 10-stanowiskowa edukacyjna wersja programu Authorware 7. Niniejszy podręcznik ma być pomocny
w zajęciach z projektowania aplikacji multimedialnych studentom kierunków nauczycielskich.
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