
TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG THIẾT KẾ GAME STORYLINE 

NỘI DUNG: 

1- Hướng dẫn qua cho thầy cô về cách học trên Edvin 

2- Ôn lại kiến thức cơ bản: States, trigger, layer và varriable… 

3- Thực hành làm game tương tác…. 

TỔNG HỢP VIDEO 4 BUỔI HD: 

BUỔI 1: 
 

BUỔI 2: 
 

BUỔI 3: 
 

BUỔI 4:  
 

    

THẦY CÔ KÍCH CHUỘT ĐỂ XEM VIDEO HD, VÀ XEM WORD TIẾN TRÌNH , MÌNH HỌA 
 

=========== 

1- EDVIN.AI… 

2- Ôn tập lại kiến thức cơ bản: 

3- Thực hành game tương tác: VIDEO.. TƯƠNG TÁC..( VỪA XEM 

VIDEO VỪA TRẢ LỜI CÂU HỎI). 

CĐ1- Thiết kế giao diện: 

 

https://www.youtube.com/embed/LL5Lt_oWhlE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/eb9bsyEfa7s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mj7-UwZy2Uc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KvLeTHIhW2w?feature=oembed


Thay đổi khung 
hình thành 16:09 

 
Thiết kế bố cục. 

 
Chèn video…  

 

CĐ 2: XÂY DỰNG QUIZ Ở LAYER.. 

+ Xây dựng quiz từ quiz sẵn của storyline hoặc converfreeform… 

+ Xây dựng quiz bằng layer: TRIGGER….. 

B1-

DESIGN 

B2-Story 

size 

B3-Làm 

như hình 



Tạo 1 layer phụ…. 
Layer thực hiện 
thiết kế như bình 
thường: 
+ Chèn hình nền 
+ Chèn hình 
+ Chèn video6 
+ Text…vvv 
Lưu ý: Layer thầy 
cô không 
converfreeform… 
muốn làm quiz 
toàn bộ triggers… 

 

Xây dựng bố cục 
cho layer phụ 

 
Xây dựng câu trả 
lời… 
+ Làm dạng một 
đáp án đúng… 
+ Đặt trạng thái 
của icon..khi Hs 
chọn đáp án.. 

 

Kết nối Show 
layer….hiện layer 
câu hỏi… 

+ Tạo một điểm cue point ( điểm dừng) 

 

New layer..tạo layer 

mới… 



+ Tạo icon, shape…hiển câu hỏi… 

 
+ Trigger: Show layer- CÂU 1… 

 
+ Dừng video lại….Pause… 

 
Hoàn thiện câu 
hỏi 1- Một lựa 
chọn đúng…. 

+ Nhân dáp án thành 4 đáp án 
+ Đổi tên các đối tượng để quản lý 
+ Chọn Icon chọn butom set 1…( Để HS chỉ được 
chọn 1 trong 4 đáp án …) 
+ Chèn phản hồi… 



Trigger-Phản hồi 
đúng..khi HS làm 
đúng… 

 
Thực hiện Trigger 
phản hồi sai 

+ Thiết kế phản hồi 

 
Trigger:  



 
Cho HS làm lại…. + chèn nút lệnh: “lamlai” 

 
+ Trigger…. 

 
Thực hiện cho HS 
làm lại bằng cách 

Lệnh 1: Ẩn phản hồi sai.. 



trigger vào nút 
Làm lại.. 

 
Lệnh 2: Cho các đáp án sai về trạng thái bình thường 
Normal… 

 

 

 
Lệnh 3: Cho nút “lamlai” ẩn luôn khi trigger vào 
chính nó… 



 
 

Nếu HS làm đúng 
thì nút “tieptuc” 
sẽ xuất hiện -> Để 
về xem tiếp 
video… 

+ Thiết kế nút “tieptuc” 

 
+ Trigger…Khi HS làm đúng thì nút tiếp tục xuất 
hiện… 

 
Trigger cho nút 
“tieptuc” 

+ Lệnh : Hide layer… 



 
 

Lệnh ẩn nút 
“traloi” khi HS 
làm đúng.. 

 
 

CĐ 3: XỬ LÍ ĐIỂM VÀ TẶNG SAO, CUP CHO HS KHI HOÀN THÀNH CÂU 

HỎI… 

1- Tặng điểm cho HS 
nếu làm đúng… 

+ Tạo biến “diemso”-> kiểu Number 



 
+ Trigger: Gán biến…khi HS làm đúng thì được + 
10 điểm… 

 
2-Tặng sao hoặc 
cúp..khi HS làm 
đúng… 

+Đặt States..cho shape “câu” … 
- Trạng thái: Được cup khi Hs làm đúng.. 
- Trạng thái: Gạch chéo đỏ..khi HS làm sai.. 

 
+ Tạo biến xác định đúng sai: XĐ_Đ_S 

- Giá trị 1: HS làm đúng 
- Giá trị 2: HS làm sai.. 

+ Trigger: Cho xuất hiện cúp nếu HS làm đúng 



 
 

Khống chế số lần 
được làm lại…và xuất 
hiện X nếu HS không 
làm đúng và vượt 
quá số lần. 

+ Tạo biến “solan_lamlai” kiểu number…-> Để xác 
định số lần làm lại của HS…( Chỉ cho HS làm lại 2 
lần) 
+ Trigger gán biến “solan_lamlai” mỗi lần làm sai 
+ 1. 

 
+ Tạo layer-> Thông báo hết được làm lại.. 



 
➔ Trigger “hide layer” thông báo… 

 
+  Trigger “ Show layer” thông báo thất bại… 
Lưu: về layer câu 1… 



 
+ Trigger thay đổi trạng thái “ câu 1” về X ( làm 
sai) khi HS làm sai… 

 

 

CĐ 4- Tạo câu hỏi điền khuyết… 



Tạo 
layer 
Câu 2 

+ Nhân đôi câu 1… 

 
Tạo  
Input 
text 

 
Về 
Home 
( về 
layer 
chính) 

+ Trigger Show layer… 

 



Nếu 
HS làm 
đúng 

Trigger –  
Trigger: Phản hồi đúng..xuất hiện 

 
Trigger cho nút tiếp tục xuất hiện… 



 
Trigger nút trả lời sẽ ẩn… 

 



Trigger cho nút “tieptuc” hide layer.. 

 
Nếu Hs 
làm 
sai…. 
 

+ Trigger Phản hồi sai xuất hiện 

 
 
+Trigger vào nút làm lại..cho phản hồi sai ẩn 



 
Cho 
hiện 
cúp 
hoặc X 
khi hs 
làm 
đúng 
hoặc 
sai… 

+ Tạo biến XĐ đúng sai của câu số 2… 
( XD_D_S2) KIỂU SỐ. 

 
+ Vê layer chính: Trigger hiện cúp… 



 
 

Hiện 
thông 
báo 
thất 
bại.,.. 

+ Tạo biên và gán biến 

 
+ Trigger show layer thất bại… 



 
Cho 
câu 2 
về X 
nếu HS 
làm 
sai,, 

Về layer chinh để trigger hiện X 

 



Thêm 
điểm 
cho 
câu 2 

 

 

BUỔI 4- END 

Nội dung: 

+ Hoàn thành quiz chọn đáp án đúng. 

+ Quiz điền khuyết… 

+ Giao lưu trao đổi… 

+ Quay may mắn…tặng quà! 

LINK: https://padlet.com/congdoanthcsphutan/rrhyvs8i5alrjwz0 

============== 

Đợt 2: 

Đk: 

1- Hoàn thành bài và xuất bản… 

https://padlet.com/congdoanthcsphutan/rrhyvs8i5alrjwz0


2- Làm video ghi lại màn hình 

 Nộp lại cho mình thông qua inbox cá nhân….. 

 NỘP VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 23/10 


