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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE 

Giới thiệu về phần mềm ActivInspire: Phần mềm ActivInspire là một phần mềm 

cho phép người dùng thiết kế bài giảng điện tử dựa trên bộ thiết bị bảng tương tác thông 

minh. Giúp cho người giáo viên có thể truyền tải bài giảng của mình tới học sinh nhanh 

hơn  thông qua việc tương tác đi kèm với nó là các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, clip 

minh họa giúp học sinh hứng thú hơn. Kết hợp với phần mềm ActivInspire là các thiết bị 

của bộ thiết bị bảng tương tác thông minh sẽ giúp cho giáo án điện tử sinh động trực quan 

hơn.  

1. Tổng quát về phần mềm ActivInspire 

1.1. Cài đặt chương trình ActivInspire 1.8 

STT Hình minh họa Chức năng 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Vào trong thư mục chứa file Cài 

Đặt ActivInspire mở thử mục 

chứa file ActivInspire 1.8… 

setup 

 

Nhấp đôi chuột vào file 

 ActivInspire 1.8… setup 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Nhấn Next 
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3 

 

Chọn Full Install, Nhấn Next 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Nhấn Next 

 

 

 

 

5 

 

Nhấn Next 
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6 

 

Đọc điều khoản sử dụng từ 

nhà sản xuất. 

Chọn I accept the terms of the 

license agreement 

Chọn Next 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Nhấn Next 

 

 

 

 

 

8 

 

Nhấn Install 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Kết thúc việc cài đặt, chọn 

Finish 

 

 

1.2. Khởi động chương trình 

 

STT Hình minh họa Giải thích hoạt động 

 

 

1 

 

 

 

Khởi động chương trình 

ActivInspire trên Desktop 

bằng cách nhập đôi vào biểu 

tượng 
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2 

 

 

Cài đặt xong khi khởi động 

phần mềm lên sẽ xuất hiện 

bảng thông tin người sử dụng 

Lần lượt điền các thông tin: 

User Name: Tên người dùng 

Organization: Đơn vị công 

tác 

Serial Number: Nhập key bản 

quyền phần mềm ( nhập dòng 

số gồm 20 chữ số được ghi ở 

góc phải phía dưới bảng 

tương tác ActivBoard 

- Sau đó tích chọn” I accept 

the terms of this license”  

chọn OK.  

 

 

 

 

 

3 

 

Đánh dấu vào mục 

Promethean ActivStudio 

(khuyên dùng chọn giao diện 

này vì giao diện phù hợp với 

việc thiết kế bài giảng). 

Promethean ActivPrimary 

(giao diện dành cho mầm non) 

 

Chọn tiếp Continue. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

Sau khi khởi động phần mềm, 

xuất hiện bảng điều khiển 

ActivInspire. 

 

Đánh dấu tick vào ô Hiển thị 

cửa sổ bảng điều khiển khi 

khởi động để mở bảng điều 
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khiển mỗi lần khởi động 

chương trình. 

 

Ngược lại, bỏ dấu tick nếu 

không muốn mở bảng điều 

khiển mỗi khi khi khởi động 

chương trình. 

 

Chọn Đóng để bắt đầu vào 

giao diện làm việc. 

 

1.3.  Chuyển đổi ngôn ngữ trong phần mềm ActivInspire 

Phần mềm ActivInspire hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới như tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung… Ngoài ra ActivInspire hỗ trợ Tiếng Việt giúp người sử 

dụng dễ dàng tìm hiểu sử dụng. 

STT Hình minh họa Chức năng 

 

1  

 

Trong thanh trình đơn chọn 

File (Tệp tin) 

 

 

 

2 
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Sau khi chọn vào trình có một 

thanh menu sổ xuống. Chọn 

Setting (Thiết lập). 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Một cửa sổ mới hiện ra. 

Để chuyển đổi sang ngôn ngữ 

Tiếng Việt hay bất kỳ một 

ngôn ngữ nào khác thì chọn tab 

Thiết lập (Setting) => Ngôn 

ngữ (Language) => Chọn 

ngôn ngữ cần chuyển => Click 

vào Hoàn tất. 

 

Sau khi lựa chọn ngôn ngữ cần 

chuyển đổi xong, tắt chương 

trình và khởi động thì trên giao 

diện phần mềm sẽ hiện ngôn 

ngữ mới vừa chuyển đổi. 
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1.4. Chuyển đổi giao diện trong phần mềm ActivInspire 

Phần mềm ActivInspire có 2 giao diện cơ bản: 

- Giao diện phòng tranh (Studio) : Thích hợp cho việc soạn thảo bài giảng và 

tương tác với học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Giao diện cơ bản (Primary): Thích hợp cho việc giảng dạy tương tác với các trẻ 

mầm non 

STT Hình minh họa Chức năng 

 

1  

 

Trong thanh trình đơn, chọn 

View (Xem) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Sau khi chọn trình đơn View 

(Xem) xuất hiện một menu 

sổ dọc. Chọn Bảng điều 

khiển để tiếp tục 

 

Ngoài ra, để mở bảng điều 

khiển thì ta có thể dùng phím 

nóng F11. 
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3 

 

 

Tại bảng điều khiển 

ActivInspire chọn tab Thiết 

lập cấu hình và chọn Mở lần 

sau sử dụng hình dạng cơ 

bản/phòng tranh. 

 

Cuối cùng chọn đóng cửa sổ, 

khởi động lại chương trình 

và sử dụng ở dạng đã chuyển 

đổi 

 

 Giao diện Primary (Cơ bản) 
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 Giao diện Studio (Phòng tranh) 

 

 

 

1.5. Các thành phần trong giao diện làm việc của ActivInspire 
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1 – Thanh công cụ chính 

2 – Số trang và kích thước trang 

3 – Các Tab bảng lật 

4 – Thanh trình đơn 

5 – Thanh trình duyệt 

6 – Vùng làm việc chính 

7 – Thùng rác bảng lật 

2. Các tính năng của phần mềm ActivInspire: 

2.1. Hiệu chỉnh thanh công cụ: 

 Hộp công cụ chính xuất hiện trên màn hình khi khởi chạy ActivInspire. Khi khởi chạy 

ActivInspire trong lần đầu tiên, hộp công cụ bao gồm một loạt các công cụ phổ biến nhất. Những 

khoản mục trong hộp công cụ chính chỉ là lựa chọn của một vài công cụ sẵn có. Có thể truy nhập 

vào rất nhiều các công cụ bổ sung từ menu công cụ. Lần tiếp theo khi khởi chạy ActivInspire, nó 

sẽ nhớ nơi đặt hộp công cụ lần cuối và công cụ nào bao gồm trong đó.  

Trình đơn chính / Menu  Xem (View)  Tuỳ chỉnh (Customize)…(hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl 

+ U). Tại thẻ Lệnh (Command) 
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 Cửa sổ bên tay trái: Bao gồm tất cả các công cụ có trong phần mềm ActivInspire. Những 

công cụ bị mờ là những công cụ hiện đã có trên hộp công cụ chính. 

 Cửa sổ bên tay phải: Hiển thị các công cụ hiện có trên hộp Công cụ chính (Main toolbox). 

Muốn thêm công cụ mới vào hộp công cụ 

 Chọn công cụ cần thêm  Nhấp nút Add (Bổ sung)  Công cụ mới sẽ xuất hiện trên hộp 

Công cụ chính (Main toolbox). 

Muốn thay đổi vị trí công cụ trên hộp công cụ 

 Chọn công cụ cần thay đổi  Nhấp Di chuyển lên (Move Up) hoặc Di chuyển xuống (Move 

Down) để thay đổi vị trí công cụ. 

Muốn xóa công cụ khỏi hộp công cụ 

 Chọn công cụ cần xóa  Nhấp nút Remove (Xóa)  Công cụ sẽ được xóa trên hộp Công cụ 

chính (Main toolbox). 

2.2.  Các công cụ cơ bản 

Hình ảnh 

minh họa 
Tên công cụ Mô tả 

 

Trình đơn chính 

(Main menu) 

Chứa tất cả các tab của thanh trình đơn. Khi 

thanh trình đơn bị xóa thì có thể vào trong trình 

đơn chính để lấy lại 

 

Thay đổi hồ sơ 

(Switch Profile) 

Tùy thuộc vào từng công cụ dùng để soạn 

thảo bài giảng ứng với từng môn học mà có thể 

thay đổi hồ sơ cho hợp lý. Ở đây phần mềm 

ActivInspire cung cấp cho chúng ta các hồ sơ 

phù hợp với các môn như Toán, ngoại ngữ, 

thiết kế… Ngoài ra ta có thể tự tạo hồ sơ riêng 

cho mình bằng cách vào Tệp tin (File) => 

Thiết lập (Setting) => Lưu (Save) hồ sơ ở góc 

phải phía trên menu. 

 

Chú giải trên màn 

hình (Desktop 

Annotate) 

Biến màn hình của máy tính trở thành một 

trang Flipchart. Khi lưu lại thì vùng làm việc 

của phần mềm ActivInspire chính là màn hình 

máy tính. Để quay trở lại trang Flipchart thì 

nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ 
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một lần nữa 

 

Các công cụ trên 

màn hình (Desktop 

Tools) 

Tương tự các công cụ trên trang flipchart, 

phần mềm hỗ trợ các công cụ thao tác ngoài 

Desktop để làm phong phú thêm bài giảng của 

giáo viên. Khi nhấn vào biểu tượng  thì 

biểu tượng lựa chọn xuất hiện ở chính giữa 

màn hình Desktop. Muốn quay trở lại trang 

Flipchart thì nhấn vào Quay trở lại bảng lật 

(Return to Flipcharts) ở chính giữa màn hình. 

 

Trang trước 

(Previous Page) Quay trở lại trang Flipchart trước đó 

 

Trang kế (Next 

Page) Tiến tới trang Flipchart sau đó 

 

Bắt đầu/dừng bỏ 

phiếu bảng lật 

(Start/stop 

Flipchart Vote) 

Sử dụng thiết bị ActiVote để bắt đầu hoặc 

tạm dừng quá trình bỏ phiếu. Khi cài đặt trang 

Flipchart có sử dụng trình duyệt bỏ phiếu thì 

công cụ bắt đầu/ dừng bỏ phiếu bảng lật có 

dạng . Lúc này ta có thể tiến hành bỏ phiếu. 

 
EspressPoll Đánh giá học sinh ngay tại thời điểm đó bằng 

thiết bị ActiVote 

 

Bảng màu 

Phần mềm ActivInspire cung cấp cho chúng 

ta rất nhiều màu sắc khác nhau. Để lựa chọn 

màu sắc phù hợp, nhấp chuột phải vào một 

màu bất kì, và chọn quả địa cầu nhỏ ở góc trên 

bên phải. Xuất hiện menu như dưới đây và 

chọn màu sắc ưng ý. 

Hộp màu được hiển thị trên thanh công cụ 

dùng cho nét bút và màu viền của hình dạng  
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Độ rộng bút (Pen 

Width) 

Là công cụ điều chỉnh độ to nhỏ của nét bút. 

Ngoài ra còn được sử dụng để điều chỉnh độ to 

nhỏ đường viền của công cụ Hình dạng, 

(Shape). 

 
Chọn (Select) 

Thao tách như trỏ chuột của máy tính, sau khi 

thực hiện các công cụ khác thì nên lựa chọn 

thao tác Chọn (Select)  sau đó mới dùng 

các công cụ khác . 

 
Công cụ (Tools) 

Gồm các công cụ phục vụ cho việc thiết kế 

bài giảng hay tương tác trực tiếp trên bảng 

ActivBoard. 

 

Người dùng đôi 

(Dual User) 

Hỗ trợ 2 người thao tác cùng một lúc. Để có 

thể thao tác với công cụ người dùng đôi, cần 

phải kết nối với hệ thống tương tác và có 2 cây 

bút. Cây bút màu trắng là cây bút phụ, chỉ 

tương tác được ở vùng phụ. Cây bút chính sẽ 

tương tác được ở tất cả các vùng, ngoại trừ 

vùng tương tác của cây bút phụ.  

Để tắt chức năng người dùng đôi, nhấp vào 

biểu tượng công cụ người dùng đôi  một 

lần nữa. 

 

Mực thần kỳ 

(Magic Ink) 

Là công cụ đặc biệt của ActivInspire, có chức 

năng làm trong suốt các đối tượng ở tầng trên 
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cùng và nằm dưới nét mực thần kỳ. 

 

Nhận dạng chữ 

viết tay 

(Handwriting 

Recognition) 

Hỗ trợ hiệu chỉnh chữ viết tay thành các chữ 

in. 

 

Nhận dạng hình 

dạng (Shape 

Recognition) 

Nhận dạng các hình dạng bằng nét vẽ tay 

thành các hình dạng tương ứng. 

 
Bút (Pen) 

Sử dụng để viết, vẽ 

 

 

Dụng cụ tô đậm 

(Highlighter) 
Dùng để tô đậm, nhấn mạnh ý. 

 

Dụng cụ xóa 

(Eraser) 
Xóa bỏ các nét bút, nét highlighter 

 
Tô đầy (Fill) 

Đổ màu vào một vùng kín, vùng nền, hình 

dạng 

 
Hình dạng (Shape) 

Vẽ các hình dạng khác nhau như hình tròn, 

hình vuông… 

ActivInspire cung cấp nhiều hình dạng khác 

nhau. Để xem các hình dạng khác ta chọn 

chuột vào dấu mũi tên ở cuối danh sách hình 

dạng  

 

Hộp màu bổ sung trong công cụ Hình dạng 

(Shape) dùng cho màu nền của hình dạng đó 

 

Chọn màu viền cho hình vẽ thì ta chọn vào 

bảng màu. 
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Để thay đổi độ rộng đường viền bằng cách kéo 

thanh trượt để điều chỉnh độ rộng đường viền. 

 

 

Đầu nối 

(Connector) 

Dùng để nối hai đối tượng lại với nhau. Khi 

di chuyển các đối tượng đã được nối thì đầu 

nối này cũng di chuyển theo. 

 

Chèn phương tiện 

từ tệp tin (Insert 

media from file) 

Công cụ này giúp chúng ta chèn các phương 

tiện như video, hình ảnh hay các file văn bản, 

excel… 

 
Văn bản (Text) 

Là công cụ cho phép nội dung tạo văn bản trên 

trang bảng lật. 

Cũng có thể copy, paste hoặc kéo và thả các 

văn bản từ tài liệu đã có. Ví dụ như copy đoạn 

văn bản từ một tệp tin Word, PowerPoint, … 

 
Xóa (Clear) 

Có chức năng xóa đối tượng. Có thể xóa 

nhiều đối tượng khác nhau trên trang 

 Xóa chú giải: Nét bút, nét bút 

Highlighter 

 Xóa đối tượng: Các đối tượng hình 

dạng… 

 Xóa lưới 

 Xóa nền trang 

 Xóa hoàn toàn một trang Flipchart 

 

Cài đặt lại trang 

(Reset Page) 

Quay trở về nguyên dạng trang flipchart đã 

lưu trước đó 

 

 
Hoàn tác (Undo) Quay trở lại thao tác trước đó. 

 
Làm lại (Redo) Làm lại thao tác sau đó. 
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Thiết bị ghi âm 

thanh (Sound 

Recorder) 

Công cụ này cho phép ghi lại âm thanh thành một 

tập tin hoặc đưa vào trang flipchart.  

Cách thức: Trong hộp công cụ Thiết bị ghi âm 

thanh, nhấp chuột vào biểu tượng Ghi (Record) 

màu đỏ để bắt đầu ghi âm thanh. Sau đó, có thể sử 

dụng biểu tượng Tạm dừng (Pause) hoặc Dừng 

(Stop) vào bất kỳ lúc nào. 

Để ghi lời nói, phải có một microphone thích hợp 

nối với hệ thống. 

Có thể tuỳ chỉnh: Tệp tin (File) / Thiết lập 

(Settings…) / Dữ liệu đã ghi (Recordings) / Ghi âm 

thanh (Sound recording). 

 

Thiết bị ghi màn 

hình (Screen 

Recorder) 

Công cụ này cho phép ghi lại bất kỳ thứ gì đang 

diễn ra trên màn hình một tập tin video (*.AVI) mà 

nó có thể được giữ lại trên trang flipchart hoặc lưu 

vào một thư mục tuỳ ý. 

Cách thức: Nhấp chuột vào biểu tượng Ghi 

(Record) màu đỏ và nhập tên tệp tin. Hoặc ban đầu 

chọn định dạng quay video và tỉ lệ nén âm thanh, 

sao đó bắt đầu ghi. Nhấp chuột vào nút Dừng 

(Stop) màu đen để kết thúc ghi. 

Có thể tuỳ chỉnh: Tệp tin (File) / Thiết lập 

(Settings …) / Dữ liệu đã ghi (Recordings). 

 

Băng giấy 

(Tickertape) 

Một công cụ trình bày cho phép tạo ra một dòng 

thông báo cuộn như một băng giấy cuộn theo 1 

trong 3 vị trí (trên cùng, giữa, dưới cùng) của bảng. 

Cách thức: khi chọn công cụ này, một Băng giấy 

mặc định sẽ chạy qua màn hình. Sử dụng cửa số 

Hiệu chỉnh băng giấy để nhập thông tin và thay đổi 

thuộc tính của nó. 

Có thể tuỳ chỉnh những thuộc tính giấy như màu 

sắc, tốc độ, màu nền, vị trí. 
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Đồng hồ (Clock) 

Sử dụng công cụ này trong bài giảng về thời gian 

hoặc để sử dụng làm đồng hồ bấm giờ hoặc đếm 

ngược trong các hoạt động có tính giờ. 

Cách thức: Chọn đồng hồ đếm ngược, đếm xuôi 

hoặc tuỳ thích. 

Có thể tuỳ chỉnh: Tệp tin (File) / Thiết lập 

(Settings…) / Công cụ đồng hồ (Clock tool). 

 
Máy ảnh (Camera) 

Công cụ này cho phép tạo ra một hình chụp nhanh 

những gì có trên màn hình và đưa nó vào trang 

flipchart, bảng nhớ tạm hoặc vào thư mục Tài 

nguyên dùng chung hoặc Tài nguyên của tôi. Có 

nhiều tuỳ chọn cho phép tuỳ chỉnh kích thước và 

hình dạng của hình chụp nhanh. 

Cách thức: Chọn loại hình chụp nhanh xổ xuống từ 

trình đơn. Sau đó chọn địa điểm để lưu hình từ cửa 

sổ Hình máy ảnh chụp nhanh (Camera Snapshot). 

 

+ Chụp nhanh khu vực (Area Snapshot): Một 

ô được tô đậm sẽ được hiển thị. Nhấp chuột 

vào trong ô và kéo nó để di chuyển và thay đổi 

các số đo bằng các cạnh. 

+ Hình chụp nhanh điểm tới điểm (Point to 

Point snapshot): Nhấp chuột và kéo, kẻ các 

đường thẳng để bao quanh một khu vực có 

viền được tô đậm trên màn hình màu xám nhạt 

dần. Không thể di chuyển hoặc chỉnh sửa khu 

vực vừa kẻ nếu làm sai, chỉ cần đóng cửa sổ 

Hình máy ảnh chụp nhanh (Camera Snapshot) 

và thử lại. Máy ảnh được kích hoạt khi viền 

xong. 

+ Hình chụp nhanh bằng tay (Freehand 
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snapshot): Nhấp chuột và vẽ để bao quanh một 

khu vực có viền được tô đậm trên màn hình 

màu xám nhạt dần. Không thể di chuyển hoặc 

chỉnh sửa khu vực vừa vẽ nếu làm sai, chỉ cần 

đóng cửa sổ Hình máy ảnh chụp nhanh 

(Camera Snapshot) và thử lại. 

+ Hình chụp nhanh cửa sổ (Window snapshot): 

Chụp cửa sổ ActivInspire. 

+ Chụp toàn màn hình (Fullscreen snapshot): Chụp 

toàn màn hình. 

 

Bộ hiển thị 

(Revealer) 

Che kín trang trình bày và hiển thị trang từ một 

trong bốn hướng: bên trên, bên dưới, bên phải, bên 

trái. 

Cách thức: Bộ hiển thị là một nút chuyển đổi. Hiển 

thị các đối tượng ẩn bằng cách nhấp chuột và kéo 

màn che từ trên cùng, dưới cùng, bên phải, bên trái. 

Có thể tuỳ chỉnh: Tệp tin (File) / Thiết lập 

(Settings …) / Hiệu ứng (Effects).  

 

Đèn chiếu 

(Spotlight) 

Đèn chiếu là một công cụ trình bày. Nó bao phủ 

một phần của trang flipchart, cho nên chỉ nhìn thấy 

được một phần. Giúp thu hút sự chú ý của học sinh. 

Cách thức: Cung cấp một lớp phủ lên trang trình 

bày hoặc desktop.  

 Di chuyển bằng cách kéo bất kỳ phần nào của 

khu vực được phủ. 

 Định cỡ bằng cách kéo bất kỳ phần nào của 

chu vi đèn chiếu. 

 Khi sử dụng đèn chiếu có thể tiếp tục tương tác 

với bất kỳ khu vực nào nhìn thấy được trên trang. 
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 Chọn loại đèn chiếu khi xổ xuống từ trình đơn 

 

 Đèn chiếu hình tròn (Circular spotlight): 

Cung cấp một đèn chiếu di chuyển, định cỡ được 

hình tròn / hình bầu dục qua một tầng phủ toàn bộ 

trang. 

 Đèn chiếu hình vuông (Square spotlight): 

Cung cấp một đèn chiếu di chuyển, định cỡ được 

hình vuông / hình chữ nhật qua một tầng phủ toàn 

bộ trang. 

 Đèn chiếu hình tròn đặc (Solid circular 

spotlight): cung cấp một lớp phủ di chuyển, định 

cỡ được hình tròn / hình bầu dục. 

 Đèn chiếu hình vuông đặc (Solid square 

spotlight): cung cấp một lớp phủ di chuyển, định 

cỡ được hình vuông / hình chữ nhật.  

Nhấp chuột phải để ghi hình ảnh:  

 Khi kích hoạt một trong các đèn chiếu nhấp 

chuột phải lên trang và một hình ảnh của khu vực 

đèn chiếu sẽ được chụp lại, hình chụp được để ngay 

trang hiện tại. 

 

Bàn phím 

(Keyboard) 

Là bàn phím ảo, giúp chúng ta có thể thao tác thay 

bàn phím máy tính trực tiếp trên hệ thống tương 

tác. 
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Cách áp dụng một số công cụ cơ bản: 

 Vẽ một hình dạng Hình dạng (Shape): 

 

Các bước để vẽ một hình dạng: 

 

(1) : Chọn công cụ hình dạng trên thanh công cụ 

chính. 

(2) : Chọn hình dạng cần vẽ 

(3) : Chọn màu nền cho hình dạng 

(4) : Chọn màu viền cho hình dạng 

(5) : Chỉnh độ to nhỏ của đường viền hình dạng. 

Ở đây, khi chỉnh độ lớn của Độ rộng bút thì 

càng lớn mức độ rộng của viền hình dạng 

càng tăng. 

(6) : Sử dụng công cụ Tô đầy (Fill) để thay đổi 

màu sắc của nền và viền hình dạng đã vẽ. 

(7) : Lựa chọn các hình dạng khác. 

 

 Một số thao tác trên đối tượng hình dạng 

 

(1). Di chuyển đối tượng 

(2). Xoay đối tượng 

(3). Trình đơn hiệu chỉnh đối tượng 
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(4). Thanh trượt trong mờ 

(5). Đã nhóm 

(6). Giới thiệu 

(7). Gửi về sau 

(8). Nhân đôi 

(9). Tăng kích cỡ đối tượng 

(10). Giảm kích cỡ đối tượng 

(11). Hiệu chỉnh điểm đối tượng 

 Các thao tác trên công cụ Văn bản (Text) 

Công cụ văn bản  trong hộp công cụ chính là cách bổ sung văn bản nhanh từ máy tính. 

  - Nhấp vào biểu tượng văn bản  . Thanh Công cụ Định dạng sẽ mở ra và con trỏ chuyển 

thành   (một thanh nhỏ có một số ký tự). Thanh Công cụ Định dạng được căn chỉnh ở dưới 

cùng của cửa sổ ActivInspire. Có thể sử dụng nó để định dạng văn bản. 

  - Di chuyển con trỏ đến nơi muốn tạo văn bản và nhấp chuột. Một ô văn bản có hai cán  

 sẽ mở ra. Điều này cho phép bạn thoải mái di chuyển  hoặc mở rộng  

ô văn bản. 

- Trên bàn phím máy tính, hãy nhập văn bản vào. Văn bản xuất hiện trong ô văn bản với font chữ, 

màu sắc và kích cỡ mặc định. 

 Để sửa lỗi: 

+ Chọn văn bản cần sửa lỗi. Chọn biểu tượng  trên thanh công cụ 

 vừa xuất hiện.  

+ Di chuyển con trỏ đến nơi cần sửa lỗi. 

+ Quét khối các ký tự muốn thay đổi. Hãy bắt đầu gõ nội dung thay thế. Hoặc 

sử dụng phím Backspace hoặc Delete để xoá văn bản. 

- Định dạng văn bản: 
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Thanh Công cụ Định dạng mở ra khi chọn Công cụ văn bản. Nó có các công cụ chuẩn để định 

dạng văn bản và biểu tượng Bàn phím Trên màn hình. Sử dụng Thanh Công cụ Định dạng để thay 

đổi thuộc tính của văn bản và căn lề. Ví dụ như để thay đổi màu sắc, kích thước, font chữ, bố cục 

ô văn bản, … của văn bản đã chọn. 

Hình bên dưới minh họa Thanh Công Cụ Định Dạng văn bản đối với ActivInspire Studio. 

 

3. Thanh trình đơn 

3.1. Tệp tin (File):  

Trong phần mềm ActivInspire được định dạng File dưới dạng là Flipchart để phân 

biệt với tệp tin của các phần mềm khác. Trong mục này cung cấp các chức năng mở, lưu, 

in ấn, thiết lập . . . .Sau đây chúng ta tìm hiểu chi tiết từng chức năng cụ thể. 

Hình 

ảnh 
Mô tả Chức năng 

 
Bảng lật mới  (Ctrl +N)    Mở nhanh một bảng lật mới  

 

Mới     

- Hiện ra các kích cỡ bảng lật: 

 

Mở bảng lật mới theo các kích thước 

tùy người sử dụng chọn: 

- Kích cỡ toàn màn hình: cho 

phép trang bảng lật mở rộng toàn màn 

hình. 

- 1024 x 768 kích thước trang 

mặc định khi mở phần mềm. Tương 

tự với các kích thước 1152 x 864, 

1280 x 1024. 

- Tùy chỉnh kích cỡ: cho phép ta 

kéo thanh trượt để điều chỉnh trang 

màn hình.  

 
Mở  (Ctrl + O)   

Mở một file được định dạng Flipchart 

có sẵn lưu trong máy. Ta sẽ chọn 

đường dẫn đến nơi chứa tệp tin. 
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Mở dữ liệu gần đây   

 

Mở nhanh một file flipchart mà máy 

tính đã mở gần đây. 

 
Đóng bảng lật (Ctrl + W)   Đóng bảng lật đang được sử dụng. 

 
Lưu (Ctrl +S)   

Lưu tệp tin dưới dạng File Flipchart 

của bảng lật đang thiết kế. Người 

dùng đặt tên File và chọn thư mục 

chứa tệp tin đó và chọn “Save”. 

 
Lưu dưới dạng   

Lưu file dưới dạng tên mới, đặt tên 

mới rồi chọn thư mục chứa tệp tin đó 

và chọn  “Save”. 

 
Gửi bảng lật đến Promethean Plannet  

Liên kết đến trang web 

Prometheanplanet.com. Người dùng 

đăng ký tài khoản và gửi bảng lật này 

lên trang web. 

 
Gửi qua thư điện tử   

Gửi tệp tin Flipchart đang sử dụng 

qua đường thư điện tử. 

 

Nhập: 

 

 

 

 

- Phần mềm ActivInspire cho 

phép nhập từ các file Powerpoint, 

PDF, iwb . .  

- Nhập Powerpoint dưới dạng 

hình ảnh: mỗi trang Powerpoint 

tương ứng với một trang bảng lật sẽ 

được định dạng dưới dạng hình ảnh. 

- Nhập Powerpoint dưới dạng 

hình ảnh: mỗi đối tượng trong trang 

Powerpoint tương ứng với một đối 

tượng trong trang bảng lật. 

- Ngoài ra còn cho phép nhập 

các gói tài nguyên đến tài nguyên 

dùng chung hoặc tài nguyên của tôi. 

 Xuất  
Cho phép xuất bảng lật đang sử dụng 

thành File có đuôi “.iwb” 



Trang 27 

 

 

 

In  (Ctrl + P)   

 

In nội dung của trang Flipchart thành 

trang hình ảnh. Người dùng chọn số 

trang muốn in và có thể xem trước 

hoặc xuất thành File PDF từ nội dung 

của trang bảng lật. 

 

Thiết lập   

 

 

 

Khi chọn thiết lập sẽ hiện ra cửa sổ 

“Hiệu chỉnh hồ sơ” gồm 4 tab lệnh: 

Bố cục, Lệnh, Các nút do người dùng 

xác định, Thiết lập. 

- Bố cục: cho phép điều chỉnh 

các chế độ hiển thị của các thanh công 

cụ trong trang Flipchart. 

- Lệnh: Cho phép bổ sung các 

công cụ vào hộp công cụ hoặc xóa bớt 

các công cụ ở hộp công cụ chính. 

- Các nút do người dùng xác 

định. 

- Thiết lập: cho phép người thiết 

lập cấu hình của ActivInspire như: 

ngôn ngữ, đa phương tiện . . . .  

 
Thoát 

Thoát khỏi phần mềm ActivInspire. 

Trước khi đóng chương trình, phần 

mềm sẽ hiển thị một thông báo hỏi 

bạn có muốn lưu lại bảng lật hiện tại 

không. Chọn có và đóng chương 

trình. 
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3.2. Hiệu chỉnh (Edit) 

Hiệu chỉnh được sử dụng để để thao tác chỉnh sửa các đối tượng trong trang Flipchart 

như: chế độ thiết kế, cắt, dán, tạo câu hỏi trắc nghiệm . . . . 

STT Hình ảnh minh họa Chức năng 

 

 

 

Chế độ thiết kế (Design Mode) 

 

 

Chế độ màu xanh là chế độ trình 

chiếu cho phép người dùng thực hiện 

được các hiệu ứng, âm thanh, hình 

ảnh… 

Chế độ màu đỏ là chế độ thiết kế, 

khi chọn chế độ này thì không sử dụng  

được các hiệu ứng, cũng như các âm 

thanh hay hình ảnh, video. . . . . Ở chế 

độ này cho phép ta chỉnh sửa các đối 

tượng một cách dễ dàng. 

 

 

Nền trang (Page Background)    

 

 

 

 

Tô đầy (Fill): Người dùng chọn các 

màu sắc ở các ô vuông nhỏ để chọn 

màu nền cho trang, khi chọn được nền 

phù hợp thì chọn Áp dụng  ok. 

Hình ảnh (Image): Nhấp vào mục 

Tìm kiếm (Browse…) người dùng 

chọn đường dẫn đến hình ảnh cần làm 

hình nền và chọn các chế độ (Xếp cạnh 

nhau, phù hợp nhất… ) Khi hoàn thành 

thì chọn Áp dụng (Apply)  OK 

 
Lưới (Grid)     Thiết kế lưới cho trang Flipchart 

- Kích chọn “ Nhìn thấy được” sẽ 

hiện thị lưới trên bảng lật. Nhấp vào 

nút  để tăng kích thước ô, nhấp 
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vào dấu để giảm kích thước ô. 

- Tại mục “ Màu sắc” ta chọn 

màu sắc cho lưới. 

- Tại mục “Kiểu lưới”, “Kiểu 

dòng”… chọn các kiểu mà người dùng 

muốn thiết kế. 

 
Cắt (Cut)     

Cắt đối tượng đang chọn 

 
Sao chép (Copy)  Sao chép đối tượng đang chọn 

 
Dán (Paste)      Dán đối tượng 

 
Nhân đôi (Duplicate)   Nhân đôi đối tượng 

 
Xóa (Delete)      Xóa đối tượng 

 

Chuyển đối (Transform) 

 

 

Chọn vào đối tượng cần thao tác: 

- Tăng giảm kích cỡ đối tượng 

tăng độ lớn của đối tượng. 

- Giảm kích cỡ đối tượng: Giảm 

độ lớn của đối tượng. 

- Kích cỡ gốc: quay lại kích cỡ 

ban đầu. 

- Ngoài ra trong mục này còn cho 

phép kích cỡ đối tượng phù hợp với 

chiều rộng và chiều cao của trang . . . . .  

   



Trang 30 

 

Căn lề (Align) 

 

Căn lề nhiều đối tượng theo theo lề 

trang. 

- Căn lề trái (Align Left): lấy đối 

tượng bên trái làm chuẩn. 

- Căn lề giữa (Align Centre X/Y): 

lấy trung tâm của đối tượng theo trục X 

hoặc trục Y làm chuẩn 

- Tương tự với các căn lề đỉnh, 

đáy hay căn giữa 

 

Sắp xếp lại (Reorder) 

 

Dùng để sắp xếp các đối tượng trong 

cùng một tầng hoặc giữa các tầng khác 

nhau. 

- Đưa về trước, gửi về sau thì chỉ 

sắp xếp được các đối tượng trong một 

tầng 

- Đến tầng trên cùng, tầng giữa, 

tầng dưới cùng là di chuyển các đối 

tượng giữa các tầng với nhau giữa các 

tầng. 

12 

Câu hỏi trang hiện tại (Questions on 

Current Page) hoặc phím Ctrl+Shift+Q 

 

Dùng để soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm 

kiểm tra học sinh bằng thiết bị 

ActiVote. 

- Tại mục “nhiều lựa chọn” để 

chọn kiểu câu hỏi trắc nghiệm là đúng 

/sai hoặc nhiều đáp án ( A,B,C, D). 

- Tại mục” Nhập nội dung câu hỏi 

ở đây” ta nhập nội dung câu hỏi. 

- Ban đầu thì sẽ có 6 phương án 

trả lời: A,B,C,D,E,F. Muốn bỏ đi 2 

phương án E,F ta kích chuột vào . 

- Tại các đáp án A, B, C, D nhập 
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vào nội dung đáp án. Đáp án nào đúng 

thì chọn vào mục “Câu trả lời chính 

xác “. 

- Tại mục “Giới hạn thời gian” 

chọn thời gian cho học sinh hoàn 

thành câu trả lời trắc nghiệm( ví dụ 

chọn 15 giây ) 

- Chọn vào mục “thay thế nội 

dung bằng một thiết kế mới” chọn kiểu 

thiết kế phù hợp 

. 

- Soạn xong câu hỏi chọn “Áp 

dụng”  “Hoàn tất”. Trên trang bảng 

lật chúng ta đã có câu hỏi trắc nghiệm. 

khi đó biểu tượng có màu xanh  

13 

Cơ sở dữ liệu học viên (Student 

Database) 

 

Dùng để tạo danh sách học viên 

- Nhấp vào mục Bổ sung lớp 

(Add Class) sẽ hiện ra của sổ. Tại mục: 

Tên lớp (Class Name): nhập tên lớp; 

Tên giáo viên (Teacher Name): Nhập 

tên giáo viên. 

Phần Ghi chú (Notes) ta nhập vào 

những ghi chú cần thiết. Tạo xong nhấn 

Gửi (Submits) 

- Để nhập tên học viên: nhấp vào 

Bổ sung học viên (Add Student) nhập 

Họ, Tên, ID học viên, Ngày sinh, Giới 

tính, Ghi chú. Tạo xong học viên nhấn 

Gửi (Submit) 

- Làm tương tự nhập các học sinh 

tiếp theo. 

- Nhập xong học viên của lớp ta 
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chọn “tên lớp”và chọn tất cả các học 

viên sau đó nhấn để gán học viên vào 

lớp. 

- Ngoài ra, ta có thể xuất danh 

sách lớp thành một file lưu trữ bền 

ngoài có dang Tenfile.edb. Người dùng 

có thể chia sẽ các danh sách lớp này 

cho các giáo viên khác. 

Tương tự ta có thể nhập file dữ liệu là 

các danh sách lớp có tên  .edb đã tạo để 

sử dụng bằng cách chọn vào nhập  

chọn đường dẫn đến thư mục chứa tệp 

tin.edb và chọn ok. 
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14 

 

Đăng ký thiết bị (Device Registration) 

 

Đăng ký bộ trả lời trắc nghiệm 

ActiveVote cho học sinh (sẽ được 

hướng dẫn cụ thể trong trình duyệt bỏ 

phiếu) 

 

3.3. Xem (View) 

STT Hình minh họa Chức năng 

 

Hiệu ứng sang trang (Page Turn Effects)  

 

Tạo hiệu ứng sang cho tất cả các trang trong 

bảng lật khi chuyển trang. Người dùng chọn 

một  hiệu ứng sang trang bất kỳ  Hoàn tất. 

 

Trang thu phóng bằng bút (Page Zoom with 

Pen) 

 Ctrl + Shift + Z 

Dùng để phóng to, thu nhỏ trang. Nhấn giữ 

chuột trái sẽ phóng to trang, nhấn giữ chuột 

phải để thu nhỏ trang. 

 
Trình duyệt (Browsers) 

 

Ẩn (hiện) thanh trình duyệt 

 
Thanh trình đơn (Menubar) 

 

Ẩn (hiện) thanh trình đơn  

 
Các tab tài liệu (Document Tabs) 

 

Ẩn (hiện) các tab tiêu đề 

 Thùng rác bảng lật (Flipchart Transhcan) 

 

Ẩn (hiện) thùng rác 

 Công cụ mở rộng trang (Page Extender) 
Cho phép tăng kích thước trang thiết kế theo 

chiều dọc. Khi đó trên trang bảng lật sẽ xuất 
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hiện biểu tượng  nhấp vào biểu tượng 

này để mở rộng trang theo chiều dọc. 

 

Tùy chỉnh (Ctrl + U)    

 

Khi chọn “Tùy chỉnh” sẽ xuất hiện của sổ 

như hình vẽ cho phép thêm hoặc bớt các 

công cụ trong hộp công cụ chính 

 

3.4. Chèn 

  Trong mục này cho phép người dùng có thể chèn nhanh các phương tiện như: âm 

thanh, hình ảnh, video văn bản , hình dạng… vào trang bảng lật. 

Hình 

ảnh 
Mô tả Chức năng 

 

Trang (Page)   

 

Dùng để chèn thêm trang mới có các chế độ 

sau: 

- Trang trắng trước trang hiện tại: chèn 

một trang trắng trước trang đang sử dụng. 

- Trang trắng sau trang hiện tại: chèn 

một trang trắng sau trang đang sử dụng. 

- Hình chụp nhanh mà hình: 

 

Chọn màn hình destop định chụp và nhấn 

vào biểu tượng máy ảnh thì màn hình vừa 

chụp sẽ hiện thành hình nền trong trang 

bảng lật. 

- Các mẫu trang bổ sung : cho phép ta 

tìm các mẫu có sẵn trong tài nguyên. Mục 

này ít sử dụng. 

 
Câu hỏi (Question) 

Dùng để chèn câu hỏi trắc nghiệm vào trang 

(tương tự mục “câu hỏi trang hiện tại” trong 

mục “hiệu chỉnh”) 
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Phương tiện (Media) 

Phím nhanh Ctrl + M 

Dùng để chèn các phương tiện như: âm 

thanh, hình ảnh, video . . . Chọn đường dẫn 

đến nơi chứa file cần chèn nhấn ok là xong. 

 
Liên kết (Link)   

Dùng để liên kết đến một tệp tin, trang web  

- Tệp tin: sẽ xuất hiện cửa sổ để chọn 

đường dẫn đến nơi chưa tệp tin cần chèn. 

Khi chọn vào “ok” thì sẽ xuất hiện của sổ 

tiếp theo  

 

chọn các thuộc tính như bổ sung liên kết 

dưới dạng, lưu dưới dạng, đa phương 

tiện.  OK 

- Trang web : sẽ xuất hiện cửa sổ  

 

nhập vào địa chỉ trang web, chọn bổ sung 

liên kết dưới dạng  OK 

 

Liên kết máy quét, máy ảnh (From 

Scanner/Camera)  

Chèn liên kết đến máy quét, máy ảnh 

 
Mở Actiview (Launch ActiView) Mở thiết bị Actiview 
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Phương trình (Equation)  
Khi đó con trỏ sẽ có hình  nhấp con trỏ 

vào trang bảng lật sẽ hiện ra của sổ. 

 

 Người dùng chọn các phương trình toán 

học và đánh máy vào. Khi hoàn thành ấn 

vào OK.  

8 Tem thời gian (TimeStampe) Phần mềm sẽ lấy thời gian của máy tính và 

hiện lên trang bảng lật như: 

 

 

3.5. Công cụ (Tools): 

Bao gồm các công cụ đã nêu ở trên thanh công cụ chính 

3.6. Trợ giúp (Help): 

 

Trong phần này cung cấp các tính năng trợ giúp cho người dùng bằng cách liên kết 

đến các trang web của hãng Promethean và kiểm tra xem phần mềm đã nhập được key 

bản quyền hay chưa 

. 



Trang 37 

 

STT Hình ảnh Chức năng 

1 Trang web của Promethean Cho trang phép liên kết đến 

trang web 

“www.prometheanworld.com” 

2 
Promethen planet  

Cho trang phép liên kết đến 

trang web  

“www.prometheanplanet.com” 

3 Kiểm tra cập nhật phần mềm Kiểm tra phiên bản phần mềm 

là phiên bản mới nhất chưa. 

Nếu chưa thì phần mềm sẽ tự 

động cập nhật. 

4 Điều khoản   

 

Kiểm tra phần mềm đã nhập 

đúng key bản quyền chưa. Nếu 

nhập đúng bản quyền thì sẽ 

hiện như hình bên cạnh. Nếu 

chưa nhập đúng thì chọn vào 

mục “Đăng ký” và nhập vào 

key như phần “1.2. Khởi động 

chương trình”.  

 

4.  Thanh trình duyệt 

Trong phần mềm ActivInspire có 7 trình duyệt đó là: 

 

 1. Trình duyệt trang  

 2. Trình duyệt tài nguyên  
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 3. Trình duyệt đối tượng  

 4. Trình duyệt ghi chú  

 5. Trình duyệt thuộc tính  

 6. Trình duyệt thao tác  

 7. Trình duyệt bỏ phiếu  

4.1. Trình duyệt trang: 

Khi mở trình duyệt trang ta sẽ thấy của sổ thu nhỏ của trang bảng lật. Trình duyệt 

này giúp cho người dùng dễ dàng thao tác các trang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình a       Hình b 

Hình a là của sổ hiển thị của trình duyệt trang. Trong mỗi trang đều có một biểu 

tượng nhỏ ở góc trên bên phải . Khi nhấp vào biểu tượng này thì sẽ hiển thị ra hình ảnh 

như hình b ở mục này cho phép chúng ta thục hiện tất cả các thao tác trên trang như: bút, 
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sao chép, cắt, dán, nhân đôi, xóa, thiết kế lưới, đặt nền trang . . . ngoài ra còn có các tính 

năng mới như: 

- Xuất trang: lúc này hình ảnh trên trang sẽ được lưu dưới dạng tệp tin ảnh đuôi 

bmp. 

- Bổ sung vào thư viện tài nguyên: bổ sung nội dung trang làm tài nguyên nền hoặc 

tài nguyên lưới. 

- Xóa bỏ câu hỏi: xóa bỏ câu hỏi trên trang hiện tại nếu có. 

4.2. Trình duyệt tài nguyên 

Trình duyệt tài nguyên cho phép người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm các nội 

dung cung cấp cho nội dung bài giảng. Trong thư mục tài nguyên có rất nhiều loại như: 

âm thanh, hình ảnh, hình nền, câu hỏi và các hoạt động khác . . . . .Có hai hạng mục tài 

nguyên chính đó là tài nguyên dùng chung và tài nguyên của tôi. 

 

Giao diện của trình duyệt tài nguyên 

Trong trình duyệt tài nguên có 7 phần chình: 

(1) Hai hạng mục tài nguyên đó là tài nguyên dùng chung và tài nguyên của tôi 
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(2) Ô tìm kiếm tài nguyên: cho phép tìm kiếm nhanh theo tên tài nguyên 

(3) Các chủ đề tài nguyên: các tài nguyên sẽ ở trong mục này 

(4) Các thiết lập tài nguyên: các chế độ hiển thị tài nguyên  

(5) Con dấu cao su: cho phép tạo nhiều bản sao. 

(6) Bàn phím. 

(7) Các tùy chọn tìm kiếm cho phép tìm kiếm nâng cao 

Muốn tạo một thư mục riêng để chứa tài nguyên ta chọn vào biểu tượng trong 

mục các chủ đề tài nguyên. Khi đó sẽ xuất hiện ra một cửa sổ: 

 

Muốn tạo một thư mục mới để chứa các thư viện tài nguyên thì chọn “ tạo thư mục 

mới” khi đó hiện ra của số để nhập tên thư mục và chọn  ok. Ngoài ra còn có chức năng 

là xuất gói tài nguyên để chia sẻ cho người khác và nhập tài nguyên khác vào tài nguyên 

của mình. Khi muốn xóa một thu mục thì ta thực hiện kích chuột phải vào thư mục đó 

chọn “ xóa thư mục” 

Cách lấy tài nguyên ra trang bảng lật thì ta thực hiện như sau:  

Chọn vào thư mục có chứa tài nguyên  chọn hình tài nguyên muốn chèn vào 

trang bảng lật và thực hiện kéo thả các hình ảnh vào trang bảng lật vào trang bảng lật. 
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Ngoài ra, trình duyệt tài nguyên còn cho phép ta lấy tài nguyên bên ngoài vào tài 

nguyên của mình bằng cách: chọn thư mục để chứa tài nguyên sau đó kéo tài nguyên 

(hình ảnh, âm thanh, hình dạng . . . ) từ trang bảng lật vào ô các “hạng mục”, là hoàn tất. 

Khi đó trong thư mục tài nguyên sẽ xuất hiện hình mà ta vừa tạo. 

4.3. Trình duyệt đối tượng 

Là trình duyệt dùng để quản lý tất cả các đối tượng trên trang. Trình duyệt đối tượng 

gồm có 4 tầng 

- Tầng trên cùng 

- Tầng giữa 

- Tầng dưới cùng 

- Tầng nền 
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Việc nắm vững trình duyệt đối tượng là rất quan trọng trọng trong thiết kế bài giảng 

để ta biết được các đối tượng đó đang nằm ở đâu trong trang bảng lật. 

Cách để di chuyển đối tượng giữa các tầng: 

- Cách 1: dùng chuột trái giữ đối tượng và kéo thả vào tầng mà mình muốn di 

chuyển 

- Cách 2:   kích chuột phải vào đối tượng trên trang bảng lật  chọn sắp xếp lại 

Ta có thể di chuyển đối tượng trong cùng một tầng hoặc giữa các tầng với nhau. 

 

Các công cụ sử dụng trong tầng được quy định như sau: 

Tầng Chú thích 

Tầng trên cùng 
Các công cụ sử dụng trong tầng này là bút , bút dạ quang , 

mực thần kỳ , đầu nối . Ngoài ra, tầng này còn sử dụng 

được hình ảnh, hình dạng, văn bản. . . . . . bằng cách kéo thả các đối 

tượng ở tầng khác vào tầng này. 

Tầng giữa Các đối tượng như hình ảnh, hình dạng, văn bản trong trang bảng lật sẽ 
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được mặc định nằm ở tầng này. Chúng ta cũng có thể kéo thả các đối 

tượng từ tầng khác vào tầng này. 

Tầng dưới 

cùng 

ở tầng dưới cùng cho phép kéo thả các đối tượng từ tầng khác vào tầng 

này. 

Tầng nền Cũng cho phép kéo thả các đối tượng từ các tầng khác vào tầng này. 

Tuy nhiên khi kéo các đối tượng vào tầng nền thì sẽ không sẽ không 

chỉnh sửa được các đối tượng này trong trang bảng lật. 

Ứng dụng công cụ mực thần kỳ trong trình duyệt đối tượng để nhìn xuyên thấu được các 

đối tượng nằm ở tầng dưới “tầng trên cùng”. 

Bước 1: Tạo đối tượng làm hình kính lúp tròn:  

- Vẽ hình tròn viền đen (màu nền bất kỳ miễn không phải màu trắng hoặc không 

màu) và vẽ cán kính lúp sau đó nhóm hai đối tượng lại với nhau 

- Kích chuột phải vào hình kính lúp chọn  sắp xếp lại  đến tầng trên cùng 

 

- Chọn vào biểu tượng Mực thần kỳ   và chọn nét vẽ to nhỏ   sau đó 

tô đều vào phần diện tích hình tròn của kính lúp vừa tạo. 
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- Chọn vào biểu tượng sau đó kéo chọn tất cả các đối tượng( kính lúp và mực 

thần kỳ vùa tô) chọn vào biểu tượng  nhóm   khi nhóm xong thì sẽ hiện “đã nhóm” 

. 

- Vẽ đường tròn viền đen (màu nền chọn không màu  ) để che phần lồi lõm phần 

kính lúp đã tô mực thần kỳ và kéo đường tròn vừa tạo lên tầng trên cùng ( lên trên nét 

mực thần kỳ). 

- Chọn vào biểu tượng sau đó kéo chọn tất cả các đối tượng( kính lúp ,mực thần 

kỳ và đường viền) chọn vào biểu tượng  nhóm   khi nhóm xong thì sẽ hiện “đã 

nhóm” . Kính lúp của chúng ta đã hoàn thành. 

 

Bước 2: Tạo đối tượng che và bị che.  

Ví dụ: có bộ xương người và hình người bên ngoài như sau:  
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- Chèn hai hình bộ xương và hình người như hình vẽ. Sau đó đưa hình người lên 

tầng trên cùng (nằm dưới kính lúp) và trong trang bảng lật di chuyển hình người để che 

bộ xương lại như hình vẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy ta đã tạo xong đối tượng che và bị che.  
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Bước 3: Dùng kính lúp vừa tạo soi vào hình người ta sẽ thấy được bộ xương ẩn 

bên dưới hình người. Di chuyển kính lúp đến đâu thì hình bộ xương người hiện đến đó 

như hình ảnh sau. 

 

4.4. Trình duyệt ghi chú 

Trình duyệt ghi chú cho phép người dùng ghi chú, chú giải trên trang làm việc hiện 

tại. Khi người dùng mở trang thì sẽ hiện ra ghi chú giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng. 
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Để sử dụng được trình duyệt ghi chú trước hết ta chọn trang cần ghi chú và chọn 

vào trình duyệt ghi chú như hình trên và đánh máy văn bản vào ô bên dưới. Muốn thay 

đổi kiểu chữ, cỡ chữ ta bôi đen đoạn văn bản vừa tạo  chọn biểu tượng  khi đó sẽ 

hiện ra khung cho người dùng lựa chọn cho phép chọn font chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu 

chữ . . . . . 

 

Ví dụ: sử dụng trình duyệt trình duyệt ghi chú. 

 

Trình duyệt ghi chú được sử dụng ở trên dùng để nêu tóm tắt tiểu sử của tác giả 

Trần Đăng Khoa khi giáo viên giảng bài “ Hạt gạo làng ta”. 

4.5. Trình duyệt thuộc tính: 

 Chức năng: thiết lập thuộc tính cho các đối tượng, các trang. 

 Phân loại: có 2 loại 

4.5.1. Thuộc  tính trang: gồm có 4 thuộc tính 
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4.5.1.1. Đặt nền 

  Tại thuộc tính Trang, ở vị trí thuộc tính nền click vào   

Ở đây ta có 4 lựa chọn đặt nền: 

 Tô đầy:  

 + Bước 1: Click vào chọn màu 1, Click vào chọn màu 2. 

Tên thuộc 

tính 
Chức năng Minh họa 

1. Nhận 

dạng 
Đặt tên và mô tả trang. 

 

2. Trang -Xác đinh chiều dài, 

chiều rộng của trang. 

-Đặt nền. 

-Thiết kế lưới. 

-Tạo hiệu ứng sang 

trang. 
 

3. Công cụ 
Thiết lập các công cụ 

hỗ như bộ hiển thị và 

đèn chiếu. 
 

4. Lưới 

Dùng thiết kế lưới trên 

trang. 
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 + Bước 2: Click chọn màu hiển thị , khi đó có 1 bảng thể hiện sự pha màu giữa 2 

màu, chọn 1 trong  những sự pha màu đó. 

 + Bước 3: Cuối cùng nhấn Áp dụng , rồi OK. 

 

 

 

 

 

 Hình ảnh:  

+Bước 1: Tick vào Hình ảnh trên cửa sổ Đặt Nền. 

 +Bước 2: Click , khi đó cần phải dẫn tới chỗ một hình ảnh  nào 

đó mà ta muốn đặt nền cho trang lưu trong các ổ đĩa của máy tính. 

 +Bước 3: Chọn cách hiển thị, ở đây có nhiều cách hiển thị nhưng thường thì ta 

chọn Phù hợp Nhất. 

 

 

+Bước 4: Click Áp dụng, rồi OK. 

 Hình chụp nhanh bề mặt màn hình: 

 +Bước 1: Tick vào mục Hình chụp nhanh Màn hình. 
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+Bước 2: Click vào hiển thị màn hình, khi đó cửa sổ phần mềm ActivInspire sẽ hạ 

xuống, màn hình desktop của máy tính hiện ra. 

+ Bước 3: Click vào chụp hình nhanh ( hình ảnh ở đây là cửa sổ desktop tại thời 

điểm hạ phần mềm ActivInspire), khi đó sẽ chuyển về cách 2 là dùng hình 

ảnh  

 

 Bề mặt Màn hình: 

 +Bước 1: Tick vào Bề mặt Màn hình. 

+Bước 2: Click Áp dụng, rồi OK. 

 *Chú ý: nền ở đây chính là màn hình desktop của máy tính đang thao tác, ta có thể vừa 

thao tác trên phần mềm ActivInspire vừa thao tác trên màn hình máy tính bình thường ( 

giống như kiểu chú giải trên desktop). 
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4.5.1.2. Thiết kế lưới 

 Mục đích: dùng để tạo lưới trên trang bảng lật. 

Tại trình duyệt thuộc tính trang, ở vị trí thuộc tính Lưới: 

 Nhìn thấy được: 

+ Đúng : hiển thị lưới trong trang bảng 

lật như hình dưới. 

+ Sai: không hiển thị lưới. 

 Thang Mặc định : là tỷ lệ chiều dài, 

chiều rộng của ô lưới với số lần thu nhỏ 

( phóng to). 

Ví dụ: thang mặc định bằng 1 thì chiều 

dài và chiều rộng ô lưới giống như đã 

thiết lập, nếu bằng 2 thì chiều dài và 

chiều rộng ô lưới tăng gấp 2. 

 Nấc thang: là nấc mỗi lần phóng to( thu 

nhỏ) ô lưới. 

 Cho phép chụp: 

+Đúng: cho phép cái đối tượng “chụp” 

trong ô, nghĩa là các đối tượng sẽ tự điền 

vào tâm của ô lưới. 

+Sai: không cho phép chụp. 

 Ở trên cùng: 

+Đúng: lưới sẽ nằm trên cùng 

+Sai: lưới sẽ nằm dưới các đối tượng. 

 Thiết kế lưới: ta có thể thiết kế trên cửa 
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sổ chuyên biệt của lưới.  

4.5.1.3. Hiệu ứng sang trang 

 Mục đích: Dùng để tạo ra hiệu ứng mỗi lần sang 1 trang trên bảng lật 

 Chức năng: có thể gán từng hiệu ứng cho từng trang. 

 Cách sử dụng: 

+Bước 1: Chọn trang cần gán hiệu ứng 

+Bước 2: Tại trình duyệt thuộc tính trang, ở vị trí thuộc tính Trang, để ý thuộc tính 

Hiệu ứng sang trang, ta click vào  khi đó 1 cửa sổ xuất hiện: 

 

Ta chọn 1 hiệu ứng rồi click hoàn tất.  

4.5.2.  Thuộc tính đối tương 

 Tùy theo đối tượng là gì thì nó có những thuộc tính riêng biệt. Trong phần mềm 

này có nhiều đối tượng như văn bản, hình dạng, âm thanh… Ở đây sẽ giới thiệu những 

thuộc tính cơ bản. 

4.5.2.1. Đặc điểm: Gồm 11 thuộc tính 

Tên thuộc 

tính 

Mô tả 

(các thuộc tính cần chú ý) 
Minh họa 
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1. Nhận 

dạng 

-Dùng để đặt tên, đặt từ khóa 

nhận dạng cho đối tượng. 

-Chú ý thuộc tính từ khóa vì 

thuộc tính này sẽ ứng dụng 

trong thùng chứa 1-nhiều. 
 

2.Bề ngoài 

-Sắp xếp các đối tượng 

-Làm trong  mờ, ẩn hiện đối 

tượng. 

 

3.Phác 

thảo 

Thiết lập kiểu của viền bao 

ngoài ( đậm, gạch nối,…): 

màu sắc, độ dày, kiểu. 

 

4.Tô đầy Thiết lập kiểu và màu của nền 
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5.Nền 

Thiết lập kiểu và màu nền cho 

văn bản. 

-Có 2 chế độ nền: 

+Mờ 

+Trong suốt  

6.Vị trí 

- Cho biết vị trí của đối tượng. 

- Thay đổi kích thước của đối 

tượng. 

-Chuyển đổi : đảo, góc, phản  

xạ đối tượng. 

- Khóa đối tượng ( trong chế 

độ trình bày thì đối tượng sẽ 

bị khóa không thể di chuyển 

được). 

 

7.Nhãn 

- Gắn nhãn để xác định các 

đối tượng đó là gì. 

- Bao gồm các công cụ định 

dạng  giống như văn bản như: 

+Tiêu đề: nhập tên nhãn 

+Font và kích thước Font chữ. 

+Kiểu phác thảo bề ngoài nền 

của nhãn 

+Nền: chế độ nền( mờ hoặc 

trong suốt), màu nền(nếu có). 

+Hành vi: luôn bật, và chú 

giải công cụ (khi rê chuột tới 

thì nhãn mới hiện lên). 

+Hoãn chú giải công cụ (ms): 

thời gian để hiển thị nhãn ở 
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chế độ chú giải công cụ. 

8.Thùng 

chứa 

-Thiết lập các thuộc tính để 

tạo ứng dụng thùng chứa. 

-Các thuộc tính: 

+ Có thể chứa:không có gì 

(không chứa), bất cứ thứ gì, 

đối tượng cụ thể, từ khóa. 

+Chứa đối tượng: chứa đối 

tượng cụ thể ứng dụng tạo 

thùng chứa 1-1 

+Chứa từ: chứa từ khóa tạo 

ứng dụng thùng chứa 1-nhiều. 

+Chứa quy tắc: chứa hoàn 

toàn, tâm phải khớp. 

+Âm thưởng: sai (không có 

âm thanh), đúng (có âm thanh 

khi chứa) 

+Địa điểm âm thưởng: khi chế 

độ âm thưởng đúng sẽ dẫn đến 

nơi chứa tập tin âm thanh. 

+ Trở lại nếu không chứa: 

Đúng (nếu không chứa  đối 

tượng sẽ bị bật ngược trở lại), 

Sai( không thực vi hành động 

trở lại nếu không chứa) 

 

9.Xoay 

- Thiết lập các chế độ xoay 

cho đối tượng 

-Các thuộc tính 

+Có thể xoay:tự do,theo chiều 

kim đồng hồ, ngược chiều kim 

đồng hồ, không xoay. 

+Bước xoay: kích thước bước 

xoay mỗi lần xoay 

+Xoay khoảng: trung tâm, nơi 
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khác,đối tượng cụ thể, dòng 

văn bản đầu tiên, trên cùng, 

bên trái, bên phải… 

+Xoay đối tượng: khi ở chế 

độ xoay quanh đối tượng cụ 

thể thì ta cần liên kết với đối 

tượng cần làm trung tâm. 

+Điểm xoay x, điểm xoay y: ở 

chế độ xoay “nơi khác” thì ta 

nhập vị trí tọa độ điểm mà đối 

tượng xoay quanh. 

10.Bộ hạn 

chế 

- Thiết lập sự hạn chế di 

chuyển của các đối tượng 

khác khi gặp 1 đối tượng nào 

đó. 

-Các thuộc tính: 

+Có thể chặn: đúng( các đối 

tượng khác sẽ không di 

chuyển qua được), sai( các đối 

tượng khác có thể di chuyển 

qua) 

+Có thể chụp: đúng(các đối 

tượng sẽ bị chụp vào các ô 

lưới), sai (các đối tượng 

không bị chụp vào các ô lưới) 

+Chụp đến: dưới trái,trung 

tâm, bên phải, bên trái..( đối 

tượng sẽ được chụp vào vị trí 

tương ứng trong ô lưới dưới 

trái, trung tâm, bên phải, bên 

trái… trong ô lưới) 

+Có thể Di chuyển: tự do, 

nằm dọc (di chuyển theo 

chiều dọc), nằm ngang(di 
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chuyển theo chiều ngang), dọc 

theo đường dẫn( đường dẫn là 

1 đối tượng nào đó), không 

(không thể di chuyển) 

+Di chuyển Đường dẫn: ở chế 

đố có thể Di chuyển dọc theo 

đường dẫn thì ta liên kết với 

đối tượng cần di chuyển dọc 

theo nó bằng cách click vào.. 

 

11. Linh 

tinh 

-Thiết lập chế độ trong suốt 1 

màu nào đó của đối tượng và 

kéo 1 bản sao 

-Các thuộc tính: 

+Màu trong suốt: màu cần 

làm trong suốt. 

+Trong suốt: đúng ( đối tượng 

sẽ mất 1 màu), sai( không 

thưc hiện trong suốt màu sắc0 

+Kéo 1 bản sao: đúng(có thể 

tạo ra 1 bản sao bằng cách 

chọn vào đối tượng và kéo), 

sai( không thực hiện chế độ 

kéo một Bản sao. 

 

Một số thuộc tính khác : đa phượng tiện (video, âm thanh, flash..). 
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 Dùng để thiết lập điều khiển các đa phương tiện. 

 Các thuộc tính cần chú ý:     

+Bắt buộc phủ lớp: đúng ( đa phương tiện sẽ chạy không có các nút điều khiển, khi 

chọn vào đa phương tiện thì các nút điều khiển mới hiện ra), sai ( các nút điều khiển 

luôn hiện) 

+Phát tự động: đúng( sẽ tự phát khi mở trang), sai( chỉ phát khi nhấn vào nút điều 

khiển) 

+Vòng lặp:đúng ( tự động phát lại khi chạy hết), sai( sẽ không tự động phát lại) 

 

4.5.2.2. Một số ứng dụng cơ bản sử dụng trình duyệt thuộc tính 

 Ứng dụng chú giải công cụ (thuộc tính nhãn) 

Ví dụ : Chú giải hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ Tịch Hồ Chí Minh 

 

Yêu cầu : Ta có 1 hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 

Khi rê chuột tới bức ảnh sẽ hiện lên dòng văn bản “Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng 

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950)” 
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* Mô tả từng bước: 

Bước 1: Chèn hình ảnh vào trong bảng lật: 

(1) Trên hộp công cụ chính chọn biểu tượng Chèn phương tiện từ tệp tin. 

(2) Khi đó cửa sổ Chọn phương tiện cần chèn hiện ra, ta dẫn tới hình ta cần chèn và 

Click Open. 

 

(3) Hình ảnh đã được chèn vào trong bảng lật 
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Bước 2: Thiết lập thuộc tính nhãn cho hình ảnh 

(1) Chọn đối tượng cần gắn nhãn  

(2) Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính nhãn. 

 

(3) Nhập tiêu đề cho nhãn: Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ 

Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950). 

(4) Chọn Font Chữ: Times New Roman 
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(5) Nhập kích thước Font Chữ: 23 

(6) Chọn màu Font Chữ: Màu đen. 

(7) Chọn chế độ Nền: Trong suốt. 

(8) Chọn Hành vi: Chú giải công cụ. 

 

Khi thiết lập xong thì khi ta rê chuột tới bức ảnh thì dòng văn bản  “Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới 

(1950)” sẽ hiện ra. 

 

 Ứng dụng thùng chứa 1-1 (thuộc tính thùng chứa) 

   Thùng chứa 1-1 là loại thùng chứa chỉ có thể chứa 1 đối tượng.  

*Nguyên tắc hoạt động:  



Trang 62 

 

+Đối tượng thùng chứa phải lớn hơn các đối tượng bị chứa, và các đối tượng bị 

chứa phải nằm trên đối tượng thùng chứa 

+Thường được sử dụng trong trường hợp: có 1 câu hỏi ( thùng chứa) và nhiều câu 

trả lời ( các đối tượng bị chứa). Ta sẽ kéo thả các câu trả lời vào thùng chứa, nếu kéo thả 

đúng đáp án tương ứng với câu hỏi ( tức là đối tượng đó chứa đúng trong thùng chứa) thì 

câu trả lời sẽ nằm lại trong thùng chứa và khi đó sẽ có âm thanh phát ra, ngược lại thì câu 

trả lời sẽ bật ngược lại vị trí ban đầu. 

Ví dụ 1: Tạo 1 thùng chứa 1-1, trong đó thùng chứa có dạng là hình chữ nhật với 

câu hỏi :Hình nào là đa giác?, các đối tượng  bị chứa lần lượt có dạng:hình tròn, hình 

elip và hình chữ nhật. Vì vậy hình chữ nhật là hình dạng chứa đúng trong thùng chứa. 

 

 

Cách làm: 

Bước 1:  

+Tạo 1 đối tượng được gọi là thùng chứa ( hình ảnh, hình dạng, văn bản…) thường 

là câu hỏi hay đề bài tập. Ở đây thùng chứa là hình dạng chữ nhật  
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(1) Chọn vào biểu tượng vẽ hình 

dạng trên hộp công cụ chính. 

(2) Chọn hình dạng cần vẽ. 

(3) Chọn màu viền. 

(4) Điều chỉnh độ rộng của viền. 

(5) Chọn màu nền. 

 

 

Cuối cùng vẽ hình dạng đó lên trang bảng lật 

 +Tạo các đối tượng bị chứa ( hình ảnh, hình dạng, văn bản..) : ở ví dụ này ta vẽ 3 

hình dạng ra, 1 hình elip, 1 hình tròn, 1 hình chữ nhật. Cách vẽ tương tự như đối với 

thùng chứa. Trong đó xác định hình chữ nhật là đối tượng chứa đúng với câu hỏi “ Hình 

nào là đa giác?” 

Khi đó ta có kết quả cuối cùng như sau: 
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Bước 2: Thiết lập thuộc tính cho đối tượng thùng chứa: 

(1) Chọn đối tượng thùng chứa. 

(2) Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính 

Thùng chứa. 

 

(3) Ở thuộc tính Có thể Chứa: Chọn đối tượng cụ thể.  

(4) Khi đó ở vị trí thuộc tính chứa đối tượng sẽ xuất hiện nút . Click  
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(5) Cửa sổ chọn đối tượng hiện ra, ta chọn đối tượng chứa đúng ( hình chữ nhật) 

(6) Click OK 

 

Ở trên ta đã xác định đối tượng (hình chữ nhật) sẽ thuộc thùng chứa. Tiếp theo ta 

cần gán âm thanh cho hoạt động bị chứa, nghĩa là nếu kéo thả đúng thì sẽ có âm thanh 

phát ra.  

(1) Tại thuộc tính âm thưởng, ta chọn Đúng. 

(2) Khi đó ở ở phía dưới thuộc tính địa điểm âm thưởng sẽ xuất hiện nút . Ta 

click   để liên kết với âm thanh mà ta cần gán. 

(3) Dẫn đường dẫn tới 1 tệp tin âm thanh nào đó. Click Open. 
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Khi đó thuộc tính cuối cùng của thùng chứa có dạng như sau: 

 

Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng bị chứa: 

(1) Kéo chọn tất cả các đối tượng bị chứa: hình tròn, hình elip và hình vuông.  

(2) Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính 

thùng chứa. 

(3) Tại thuộc tính trở về nếu không chứa, ta chọn Đúng. 
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Bước 3: Tiến hành kéo thả để kiểm tra 

 

Đối tượng hình chữ nhật là đối tượng chứa đúng trong thùng cho nên nằm nguyên 

tại chỗ và có âm thanh phát ra. Các đối tượng hình tròn và elip sẽ bị bật ngược về vị trí 

ban đầu khi kéo thả vào trong thùng chứa. 

Ví dụ 2: Dung dịch gì có thể làm quỳ tím hóa đỏ?  

Chọn 1 trong 3 đáp án sau: Axit, Bazơ hay muối. 
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Yêu cầu: Tạo ra 1 thùng chứa (câu hỏi). Khi kéo thả câu trả lời (axit, bazo, muối) 

vào thùng chứa. Nếu là axit thì ở lại thùng chứa và phát ra âm thanh, nếu là bazo và muối 

thì bật ngược trở lại vị trí ban đầu. 

Cách làm: 

Bước 1: Tạo thùng chứa và các đối tượng bị chứa 

+ Tạo thùng chứa: Tương tự như ví dụ trên. Ví dụ như tạo hình tròn viền xanh đạm 

nền xanh lá.Cuối cùng vẽ hình dạng lên trên bảng lật 

+ Tạo các đối tượng bị chứa: Đối tượng bị chứa ở đây là văn bản. Trên hộp công cụ 

chính chọn công cụ để đánh văn bản . Đánh máy 3 đối tượng văn bản là “Axit”, 

“Bazo”, “Muối” 

Khi đó kết quả cuối cùng như hình sau: 
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Bước 2:  

+ Thiết lập thuộc tính cho thùng chứa: 

(1) Chọn đối tượng làm thùng chứa 

(2) Tại thanh trình duyệt chọn trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính thùng 

chứa, để ý thuộc tính Có thể Chứa, chọn Đối tượng Cụ thể. 

(3) Khi đó tại thuộc tính Chứa Đối tượng, ta Click .  

 

(4) Cửa sổ Chọn đối tượng hiện ra, ta chọn đối tượng chứa đúng ( Axit).  

(5) Click OK để hoàn tất. 
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Ở trên ta đã xác định đối tượng (axit) sẽ thuộc thùng chứa. Tiếp theo ta cần gán âm 

thanh cho hoạt động bị chứa, nghĩa là nếu kéo thả đúng thì sẽ có âm thanh phát ra. 

(1) Tại thuộc tính Âm thưởng ta chọn Đúng 

(2) Khi đó thuộc tính Địa điểm Âm Thưởng sẽ hiện ra, Click . 

(3) Một cửa sổ Chọn một âm thanh xuất hiện, ta dẫn tới 1 tệp tin âm thanh nào đó, 

Click Open để hoàn tất. 

 

Cuối cùng thuộc tính thùng chứa đầy đủ có dạng như sau: 
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+Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng bị chứa 

(1) Kéo chọn các đối tượng bị chứa 

(2) Thiết lập thuộc tính Trở lại nếu không chứa: Đúng 

 

Bước 3: Kéo và thả các câu trả lời để kiểm tra kết quả 
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 Ứng dụng thùng chứa 1- nhiều 

  Thùng chứa 1- nhiều là loại thùng chứa có thể chứa nhiều đối tượng 

Nguyên tắc hoạt động: tương tự như thùng chứa 1-1, nhưng nó chỉ có sự khác biệt 

là nó có thể chứa nhiều đối tượng 

Ví dụ 1: Tạo thùng chứa 1- nhiều để thiết lập ứng dụng kéo thả. Trong đó thùng 

chứa là câu hỏi “ Biển báo nào là biển báo cấm?”. Các câu trả lời lần lượt là các hình 

ảnh về các loại biển báo. 

Yêu cầu: Tạo 1 thùng chứa ( có hình dạng bất kỳ), và các câu hỏi là các hình ảnh 

được lấy về ở trên mạng Internet. Khi kéo câu trả lời vào thùng chứa. Nếu chứa đúng thì 

nó sẽ nằm lại trong thùng chứa và phát ra âm thanh, nếu chứa sai thì nó sẽ bật ngược trở 

về vị trí ban đầu. Lưu ý: đối với ứng dụng này cần ít nhất 2 câu trả lời đúng. 
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Cách làm: 

Bước 1: Tạo thùng chứa và các đối tượng bị chứa 

+ Tạo thùng chứa,vẽ 1 đối tượng hình dạng bất kỳ: Ví dụ như vẽ hình chữ nhật viền 

đỏ nền nâu. 

+ Tạo các đối tượng bị chứa bằng cách chèn vào bảng lật những hình ảnh được tải về 

trên mạng internet. 
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Khi đó kết quả cuối cùng của việc tạo các đối tượng: 

 

Bước 2:  

+Thiết lập thuộc tính cho thùng chứa 

(1) Chọn đối tượng thùng chứa. 

(2) Tại trình duyệt thuộc tính, kéo xuống thuộc tính thùng chứa, để ý thuộc tính Có thể 

chứa, ta chọn thuộc tính từ khóa. 

 

  



Trang 75 

 

 

Khi đó thuộc tính Chứa từ sẽ xuất hiện nút . 

(1) Click chọn . 

(2) Cửa sổ Hiệu chỉnh từ khóa xuất hiện, Click Bổ sung. 

(3) Nhập từ khóa : từ khóa này sẽ được đồng bộ với từ khóa của các đối tượng chứa đúng. 

(4) Click OK để hoàn tất. 

 

Đối với thuộc tính âm thưởng, cũng giống như thùng chứa 1-1. Tại thuộc tính Âm 

thưởng ta chọn Đúng và (1) click vào nút tại thuộc tính đia điểm âm thưởng để liên kết 

với 1 tệp tin âm thanh nào đó. Cuối cùng (2) Click Open để hoàn tất. 
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+Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng  bị chứa 

Đối với các đối tượng  chứa đúng: 

(1)Kéo chọn các đối tượng chứa đúng,  

(2)Tại trình duyệt thuộc tính, ở vị trí thuộc tính nhận dạng, để ý đến thuộc tính từ 

khóa, click vào nút  để tạo từ khóa tương ứng với thùng chứa đã được thiết lập trước. 
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Khi đó 1 cửa sổ sẽ xuất hiện, ta cũng làm y như tạo từ khóa ở thùng chứa. 

(1) Đầu tiên cũng click bổ sung để tạo từ khóa. 

(2) Sau đó nhập từ khóa( từ khóa ở đây phải trùng với từ khóa của thùng chứa đó là “1”).  

(3) Và nhấn OK để hoàn tất. 
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Đối với các đối tượng chứa sai thì ta không cần thiết lập từ khóa cho nó. 

Cuối cùng để thiết lập chế độ quay lại nếu không chứa thì ta cũng làm y như thùng 

chứa 1-1. (1) Đầu tiên cũng kéo chọn hết các đối tượng. (2) Sau đó tại trình duyệt thuộc 

tính, kéo xuống tìm thuộc tính thùng chứa, để ý tới thuộc tính Trở lại nếu không chứa thì 

ta chọn đúng. 

 

Bước 3: Kéo thả các hình dạng vào thùng chứa để kiểm tra 
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Ví dụ 2: tạo thùng chứa 1-nhiều để mô tả 1 bài tập như sau: 

-Trong chiến tranh thế giới thứ nhất thì các nước nào theo phe phát xít: 

-Có 4 câu trả lời: Nhật, Đức, Mỹ, Anh.  

Trong 4 đáp án này có 2 đáp án đúng đó là Nhật và Đức. Còn Mỹ và Anh là sai. 

Cách làm: 

Bước 1:Tạo thùng chứa và các đối tượng bị chứa. 

 

Thùng chứa là 1 hình dạng, các đối tượng bị chứa là các văn bản. 

Bước 2:  

Thiết lập thuộc tính cho thùng chứa 

+ (1)Chọn đối tượng thùng chứa. 

+ (2)Bên trình duyệt thuộc tính, ở vị trí thuộc tính thùng chứa, để ý thuộc tính có thể 

chứa, chọn từ khóa. 
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Khi đó tại thuộc tính chứa từ, ta click vào  để tạo từ khóa cho thùng chứa. Một 

cửa sổ hiện lên, ta click bổ sung-> nhập từ khóa-> OK 

 

Cuối cùng ta thiết lập thuộc tính âm thanh cho thùng chứa 

(1) Click  rồi chọn 1 tệp tin âm thanh. 

(2) Click Open. 
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Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng bị chứa 

Các đối tượng chứa đúng( Nhật, Đức) 

(1)Kéo chọn các đối tượng Nhật và Đức. 

(2)Tại trình duyệt thuộc tính, ở vị trí thuộc tính Nhận dạng, để ý thuộc tính từ 

khóa, Click vào  để bổ sung từ khóa ( từ khóa này phải trùng với từ khóa ở thùng chứa) 

(3) Bổ sung từ khóa. 

(4) Nhập từ khóa. 

(5) Click OK để hoàn thành. 

 

Đối với các đối tượng chứa sai thì ta không cần thiết gán từ khóa cho nó. 

Cuối cùng thiết lập thuộc tính trở về nếu không chứa:  

Chọn tất cả các đối tượng bị chứa, bên trình duyệt thuộc tính, tại thuộc tính thùng 

chứa, để ý thuộc tính Trở về nếu không chứa, ta chọn giá trị Đúng. 
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Bước 3: Kéo thả các câu trả lời để kiểm tra kết quả: 

 

 Ứng dụng xoay 

Ví dụ: tạo mô hình trái đất xoay quanh mặt trời ( lấy mặt trời làm tâm) 

Cách làm: 

Bước 1: Tạo 2 đối tượng (2 hình ảnh tải ở trên mạng) 

+ Một là đối tượng làm tâm (mặt trời): chèn hình ảnh vào. 

+ Hai là đối tượng xoay ( trái đất): chèn hình ảnh vào. 
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Bước 2: Thiết lập thuộc tính xoay cho đối đối tượng xoay ( trái đất) 

(1) Chọn đối tượng xoay. 

(2) Tại trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính Xoay, ở thuộc tính Có thể 

Xoay ta chọn Ngược chiều kim đồng hồ. 

(3) Sau đó, tại thuộc tính Xoay Khoảng, ta chọn Đối tượng khác.  

(4) Khi đó Click  để liên kết với đối tượng làm tâm. 

(5) Cửa sổ chọn đối tượng hiện ra, chọn hình ảnh làm tâm. 

(6) Click Ok để hoàn thành. 

 

Cuối cùng ta xoay đối tượng trái đất để kiểm tra. 
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 Ứng dụng bộ hạn chế 

Ví dụ: Tạo mô hình nguyên tử Heli gồm có 1 hạt nhân và 2 electron, 2 electron này 

sẽ chuyển động quanh hạt nhân theo 1 quỹ đạo xác định.  

         Cách làm: 

Bước 1:  

+ Tạo các đối tượng: 2 electron +1 hạt nhân ( dùng hình dạng để vẽ) 

+ Tạo 1 quỹ đạo chuyển động (quỹ đạo này là 1 hình dạng có nền rỗng). 

 

Bước 2:  Thiết lập thuộc tính bộ hạn chế cho các đối tượng electron 

(1) Chọn các đối tượng electron 

(2) Tại trình duyệt thuộc tính, kéo xuống tìm thuộc tính bộ hạn chế, để ý thuộc tính Có 

thể di chuyển, ta chọn dọc theo đường dẫn. 

(3) Ở thuộc tính Di Chuyển đường dẫn, Click  để liên kết với đường dẫn. 

(4) Khi đó cửa sổ Chọn đối tượng sẽ hiện ra, ta chọn đường vòng tròn quỹ đạo. 

(5) Click OK để hoàn thành. 
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Cuối cùng khi ta di chuyển các electron thì các electron chỉ di chuyển trên quỹ đạo xác 

định 
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4.6. Trình duyệt thao tác  

 Chức năng: dùng để tạo những hiệu ứng để soạn thảo bài giảng tương tác. 

 Phân loại: có 2 loại 

 

4.6.1. Lựa chọn hiện tại 

 

 

(1) Các thao tác trang: trang trước, trang kế, trang đầu, một trang khác, cài đặt trang... 

(2) Các thao tác lệnh: bút, tẩy, ẩn lưới, trình duyệt ghi chú 

(3) Các thao đối tượng : ẩn, đưa về trước, gửi về sau, vị trí tăng dần,kéo dài bên phải 

tăng dần.. 

(4) Các thao tác Bỏ phiếu: cơ sở dữ liệu học viên, gán học viên cho các thiết bị, tạm 

ngừng bỏ phiếu… 

(5) Tài liệu/Các thao tác Phương Tiện: mở tệp tin, tài liệu hoặc âm thanh, Mở trang 

web 
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4.6.2. Kéo và thả: ở loại gán thao tác này, ta chỉ cần kéo thả các thao tác trong tab 

Kéo và thả vào trong bảng lật thì có thể sử dụng thao tác đấy. Ưu điểm là nhanh gọn 

nhưng có ít thao tác. 

4.6.3.  Cách sử dụng 

 Có rất nhiều thao tác trong trình duyệt thao tác,  nhưng nhìn chung sẽ qua những bước 

cơ bản sau đây để thực hiện 1 thao tác bất kỳ nào đó: 

+Bước 1: Chọn đối tượng cần gán thao tác. 

+Bước 2: Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt thao tác, chọn thao tác cần gán. 

+Bước 3: Tại thuộc tính thao tác ta điền vào giá trị (nếu có), chọn đối tượng bị điều 

khiển bởi thao tác vừa gán (nếu có). 

+Bước 4: Áp dụng các thay đổi. 

4.6.4.  Các thao tác thường gặp 

4.6.4.1  Thao tác ẩn hiện 

 Chức năng: làm ẩn hiện 1 đối tượng hay một nhóm đối tượng nào đó. 

Ví dụ: ẩn hiện bức ảnh vòng đời của bướm khi ta click vào dòng văn bản “vòng đời 

của bướm” 

Cách làm: 

Bước 1: 

(1) Tạo đối tượng gán thao tác : ở đây là dòng văn bản “Vòng đời của bướm”. 

 (2) Tạo đối tượng bị điều khiển bởi thao tác: hình ảnh vòng đời của bướm ( ta có 

thể tìm kiếm nguồn tài nguyên trên mạng hoặc sử dụng hình ảnh trong tài nguyên có sẵn 

của phần mềm). 
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Bước 2: Gán thao tác 

(1)Chọn đối tượng cần gán thao tác. 

(2)Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt thao tác, mở tab lựa chọn hiện tại, kéo 

xuống tìm thao tác Ẩn. 
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(3)Tại thuộc tính thao tác, ở vị trí đích, click  để liên kết với đối tượng bị điều khiển 

bởi thao tác Ẩn ( ở đây là hình ảnh vòng đời của con bướm). 

(4) Click OK và (5) áp dụng các thay đổi. 

 

4.6.4.2.  Thao tác đưa về trước 

Chức năng: dùng để đưa 1 đối tượng hay 1 nhóm đối tượng lên trên cùng trong cùng 

1 tầng. 

Ví dụ:  Có 2 chủ đề: Trung Quốc và Lào. Dùng thao tác đưa về trước để khi click vào 

chữ Trung Quốc sẽ xuất hiện câu “Trung Quốc có số dân lớn nhất thế giới” ở khung hiển 

thị nội dung. Tương tự, Click vào chữ Lào sẽ xuất hiện câu “Lào không giáp biển”  
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Cách làm: 

Bước 1:  

+ Tạo các đối tượng để gán thao tác: Ở đây 2 dòng văn bản “Trung Quốc” và “Lào” 

là 2 đối tượng cần gán thao tác. 

+ Tạo các đối tượng bị điều khiển bởi các thao tác vừa gán: 

Đối với đối tượng bị điều khiển bởi “Trung Quốc”: 

(1)Tạo khung để chứa nội dung ( dùng hình dạng để vẽ). 

(2)Tạo nội dung bằng bằng cách gõ văn bản “ Trung Quốc có số dân lớn nhất thế 

giới”. 

(3) Nhóm 2 đối tượng đó lại với nhau. Khi đó 2 đối tượng này sẽ ở chung 1 nhóm  tên 

là “2”. 

 

Tương tự đối với đối tượng bị điều khiển bởi dòng “Lào”: 
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(1) Tạo khung hiển thị : khung hiển thị này phải có kích thước bằng với khung hiển thị 

của “Trung Quốc” ( ta có thể copy khung của “ Trung Quốc” rồi dán, hoặc có thể dùng 

thuộc tính để nhân đôi để làm) 

 

(2) Tạo nội dung.  

(3) Nhóm các đội tượng thuộc “Lào” lại. Khi đó 2 đối tượng này sẽ ở chung 1 nhóm 

tên là “4”. 
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Sắp xếp các đối tượng thuộc “ Trung Quốc” và “Lào” (phần khung và nội dung hiển 

thị) phải trùng lên nhau khi đó nội dung và khung hiển thị của “Lào” theo thứ tự sẽ ở trên 

(mở trình duyệt đối tượng lên để xem) 

Chú ý: Vì các đối tượng “Lào” được tạo ra sau thì sẽ nằm đè lên các đối tượng “Trung 

Quốc” ( mở trình duyệt đối tượng để xem) 

 

Bước 2: Gán thao tác  

Đối với “Trung Quốc”: 

(1) Chọn đối tượng cần gán thao tác (dòng chữ “Trung Quốc”). 

(2) Tại trình duyệt thao tác, kéo xuống tìm và chọn thao tác đưa về trước. 
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(3) Tạo thuộc tính thao tác, click  để liên kết với đối tượng bị điều khiển ( đối với 

“Trung Quốc” là nhóm có tên là “2”. 

(4) Click OK và (5) Áp dụng các thay đổi. 

 

Tương tự đối với “Lào”: 

(1) Chọn đối tượng cần gán thao tác (dòng chữ “Lào”). 

(2) Tại trình duyệt thao tác, kéo xuống tìm và chọn thao tác đưa về trước. 

(3) Tạo thuộc tính thao tác, click  để liên kết với đối tượng bị điều khiển ( đối với 

“Lào” là nhóm có tên là “4”. 

(4) Click OK và (5) Áp dụng các thay đổi. 
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4.6.4.3.  Thao tác trong mờ hơn và ít trong mờ hơn 

 Chức năng : 

 + Trong mờ hơn: là làm mờ đi 1 đối tượng hay nhóm đối tượng nào đó đến khi 

trong suốt. 

+ Ít trong mờ hơn: khôi phục đối tượng  hay nhóm khi đối tượng hay nhóm đối 

tượng đó đã bị làm mờ 

Ví dụ: Dùng 2 thao tác trong mờ hơn và ít trong mờ hơn để diễn tả sự thay đổi 

theo thời gian của Dinh Độc Lập 

Yêu cầu: có 2 nút để điều khiển: “Xưa” và “Nay”. Khi click Xưa thì bức ảnh ngày 

xưa sẽ dần dần hiện lên. Khi Click Nay thì bức ảnh ngày nay dần dần hiện lên. 

Cách làm:  

Bước 1: Đầu tiên ta cần phải có 2 bức ảnh của Dinh Độc Lập trước giải phóng 1975 

và Dinh Độc Lập hiện nay ( có thể tìm trên mạng) 

 

Dinh độc lập trước năm 1975 



Trang 95 

 

 

Dinh Độc Lập sau năm 1975 

Bước 2: Trên trình duyệt đối tượng sắp xếp sao cho hình trước năm 1975 nằm ở trên 

hình sau năm 1975 và 2 hình này có cùng kích thước và trùng với nhau. 

Bước 3: Tạo 2 nút “xưa” và “nay” để gán lần lượt 2 thao tác trong mờ hơn và ít trong 

mờ hơn ( 2 nút này có thể vẽ bằng hình dạng để vẽ) 
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Bước 4:Gán thao tác: 

Đối với nút  “ Xưa” ta gán thao tác trong mờ hơn. 

(1) Chọn đối tượng cần gán thao tác (nút “Xưa”). 

(2) Tại trình duyệt thao tác, ở tab lựa chọn hiện tại, kéo xuống tìm và chọn thao tác 

trong mờ hơn. 

 

(3) Ở thuộc tính thao tác, để ý thuộc tính Độ trong mờ ta nhập giá trị làm trong mờ đi( 

giá trị này nhỏ hơn hơn 255). 

(4) Ở thuộc tính Đích, Click  để liên kết đối tượng bị điều khiển (bức ảnh trước 

năm 1975) 

(5) Click OK 

(6) Áp dụng các thay đổi. 
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Đối với nút “Nay” ta cũng làm tương tự với thao tác Ít trong mờ hơn. 

(1)Chọn đối tượng cần gán thao tác (nút “Nay”). 

(2) Tại trình duyệt thao tác ,ở tab lựa chọn hiện tại kéo xuống tìm và chọn thao tác Ít 

trong mờ hơn. 
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(3) Ở thuộc tính thao tác, để ý thuộc tính Độ trong mờ ta nhập giá trị làm Ít trong mờ 

đi ( giá trị này nhỏ hơn hơn 255).  

 (4) Ở thuộc tính Đích Click  để liên kết đối tượng bị điều khiển (bức ảnh trước 

năm 1975). 

(5) Click OK. 

(6) Áp dụng các thay đổi. 
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4.6.4.4.  Thao tác vị trí tăng dần 

 Chức năng: làm cho 1 đối tượng hay nhóm đối tượng dịch chuyển trong bảng lật khi 

thực hiện thao tác. 

Ví dụ: Dùng thao tác vị trí tăng dần để điều khiển 1 hình dạng chuyển động nằm 

ngang từ trái sang phải. 

Yêu cầu:  

+1 nút điều khiển 

+1 đối tượng bị điều khiển: đối tượng này sẽ dịch chuyển 

Cách làm: 

Bước 1:  

+Tạo đối tượng cần gán thao tác ( ở đây tạo hình mũi tên- đối tượng điều khiển) 

+Tạo đối tượng bị điều khiển bởi thao tác ( hình mặt cười) 

 

Bước 2:  

(1) Chọn đối tượng cần gán thao tác. 

(2) Tại trình duyệt thao tác, ở tab lựa chọn hiên tại, kéo xuống tìm và chọn thao tác vị 

trí tăng dần.  
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(3) Ở thuộc tính thao tác, nhập giá trị của x (một giá trị lớn hơn 0), y giữ nguyên. 

Chú ý: vì dịch chuyển từ trái sang phải nên giá trị x là dương, ngược lại là âm. Do 

dịch chuyển theo phương nằm ngang cho nên y sẽ không nhập. 

(4) Ở thuộc tính đích, Click để liên kết với đối tượng bị điều khiển (hình mặt cười). 

(5) Click Ok. 

(6) Áp dụng các thay đổi. 
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4.6.4.5. Thao tác mở trang khác 

  Chức năng: tự động mở 1 trang nào đi khi thực hiện thao tác 

Ví dụ: Thiết lập 1 nút điều khiển để mở trang số 5 trong bảng lật  

Yêu cầu:  

+ 1 nút điều khiển 

+ Phải có ít nhất 5 trang bảng lật 

Cách làm: 

Bước 1: Tạo đối tượng cần gán thao tác. Ở đây là hình dạng mũi tên. 

Bước 2: Gán thao tác. 

(1) Chọn đối tượng cần gán thao tác. 
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(2) Tại trình duyệt thuộc tính, ở tab lựa chọn hiện tại, kéo xuống tìm  và chọn thao 

tác mở trang khác . 

(3) Ở thuộc tính số trang, nhập giá trị 5. 

(4) Click Áp dụng các thay đổi 

 

Trên đây là một số các thao tác cơ bản để soạn thảo 1 bài giảng tương tác. Ngoài ra 

còn rất nhiều thao tác khác có tính năng rất hay như kéo dài bên phải tăng dần, trình duyệt 

thuộc tính…Bạn có thể thử từng thao tác xem thử nó có công dụng như thế nào và ứng 

dụng nó vào trong việc soạn thảo bài giảng. 
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4.7. Trình duyệt bỏ phiếu 

 Đặc điểm: thay thế phương thức trắc nghiệm truyền thống làm trên giấy. Ở đây sử 

dụng các thiết bị kết hợp với phần mềm hiện đại để đánh giá kiểm tra năng lực, kiến thức 

của học sinh một cách nhanh chóng và tiện lợi. 

 Yêu cầu phần cứng: để sử dụng được trình duyệt bỏ phiếu thì cần phải có Bộ thiết 

bị trả lời trắc nghiệm bao gồm: 

+ Các thiết bị ActiVote: có các đáp án A, B, C, D, E, F để học sinh lựa chọn 

+ ActivHub: là bộ thu tín hiệu (được cắm vào cổng USB của máy tính hoặc của bảng) 

 

Cách sử dụng: 

4.7.1. Đăng ký thiết bị 

 Sau khi các thiết bị đã được kết nối thì ta tiến hành đăng ký thiết bị: 

Tại thanh trình duyệt, chọn trình duyệt bỏ phiếu, chọn biểu tượng đăng ký thiết bị 

 

Khi đó cửa sổ Đăng ký Thiết bị xuất hiện, Click đăng ký 
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Nhập số lượng thiết bị rồi Click Kế tiếp> 

 

Khi đó 1 cửa sổ hướng dẫn đăng ký thiết bị sẽ hiện lên, ta chỉ cần làm theo hướng dẫn để 

đăng ký thiết bị 
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Sau khi đăng ký xong, Click Hoàn tất. 

Trong cửa sổ đăng ký thiết bị chúng ta sẽ thấy tên thiết bị Activote sau khi được đăng 

ký. 

Sẽ hiện ở bên tay phải của cửa sổ 

- Tiếp đó Đặt tên lại cho thiết bị. 

- Click Đặt tên lại. 

 

Nhập tên mới cho thiết bị, rồi Click OK. 
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Bảng thông báo hiện ra thì nhấn tiếp một phím bất kỳ trên Activote . 

Đợi đèn báo màu xanh nhấp nháy xác nhận thành công là thiết bị được đổi tên. 

Tiếp đó lần lượt đăng kí và đổi tên cho các thiết bị còn lại. 

 Chú ý: ở đây để thuận tiện cho việc quản lý cũng như sử dụng thì ta nên gán lần lượt 

từng tương ứng với các ActiVote đã dán số từ 001 đến 040 ( đối với mỗi bộ bảng có 40 

ActiVote) 

4.7.2. Tạo cơ sở dữ liệu học viên 

Mục đích: nhằm tạo ra danh sách học sinh theo từng lớp để dễ quản lý cũng như sử 

dụng. 

Cách tạo:  

(1) Tại thanh trình đơn->Hiệu chỉnh->  (2) Cơ sở dữ liệu học viên. 

Khi đó cửa sổ Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu học viên sẽ hiện 

ra:  
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(2) Click Bổ sung Học viên để tạo danh sách học sinh, khi đó cửa sổ Bổ sung Học 

viên sẽ hiện ra: 

 

(3) Nhập họ, nhập tên, nhập ID học viên, chỉnh sửa ngày sinh và chọn giới tính.  

Để hoàn thành click Gửi. 

Chú ý: bắt buộc phải nhập ID cho học viên 

Sau khi tạo danh sách học sinh xong thì ta tiến hành tạo lớp: 
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(4) Tại cửa sổ Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, Click vào Bổ sung Lớp, khi đó cửa sổ Bổ 

sung lớp sẽ hiện ra: 
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(5) Nhập tên lớp, nhập tên giáo viên và cuối cùng Click Gửi. 

Sau khi đã có danh sách học sinh và có cả lớp thì ta bắt đầu phân chia học sinh theo lớp: 

 

Đầu tiên phải chọn lớp trước, sau đó tiến hành chọn học sinh ( có thể nhấn Ctrl+chuột 

trái để chọn nhiều học sinh riêng lẽ không kề nhau). Tiếp théo Click vào dấu << để 

chuyển học sinh vào lớp tương ứng. Cuối cùng Click OK để hoàn tất. 

4.7.3. Gán học viên cho các thiết bị 

 Tại trình duyệt bỏ phiếu, chọn biểu tượng  để gán học viên cho các thiết bị 

 

Khi đó cửa sổ Gán học viên cho các thiết bị sẽ hiện ra: 
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(1) Chọn lớp để gán 

(2) Click vào ID học viên để sắp xếp 

(3) Tick vào tự động gán các thiết bị 

(4) Gán các Thiết bị 

(5) Click Hoàn tất 

4.7.4. Tạo câu hỏi trắc nghiệm trên trang 

 Mục đích: tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm trên trang. 

Ở thanh trình đơn->Chèn->Câu hỏi 



Trang 111 

 

 

(1)Nhập câu hỏi, chỉ khi nhập câu hỏi vào thì những thứ khác mới hiện ra 

(2) Chọn lựa loại câu hỏi Đúng/Sai hoặc Nhiều Lựa chọn 

(3) Nhập các câu trả lời 

(4) Tick câu trả lời đúng 

(5) Bỏ chọn bớt đáp án: mặc định của nó sẽ có đáp án từ A, B, C, D, E, F. Nhưng 

trong câu trả lời thì nhiều lúc chỉ cần 2, 3, 4 đáp án vì thế phải bỏ bớt bằng cách Click vào 

dấu X màu đỏ để bỏ. 
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(6) Trên Thanh Quản lý câu hỏi, kéo thanh trượt bên phải xuất khi đó tã sẽ nhập thời 

gian trả lời câu hỏi. 

(7) Thay thế nội dung trang bằng thiết kế mới (có thể có hoặc không vì ta có thể soạn 

trực tiếp trên trang). 

(8) Click Áp dụng. 

(9) Click Hoàn tất. 

4.7.5. Bỏ phiếu: Tại hộp công cụ chính Click  để tiến hành bỏ phiếu 

Khi đó quá trình bỏ phiếu sẽ thực hiện, xuất hiện đồng hồ đếm ngược cho từng câu 

trắc nghiệm 

 

Khi người sử dụng đã trả lời câu hỏi thì sẽ có màu vàng như hình dưới. 

 

Sau khi trả lời xong, phần mềm sẽ tự chấm điểm theo đáp án đã gán sẵn. 

4.7.6.  Hiển thị và lưu trữ kết quả bỏ phiếu 

 Kết quả hiển thị như sau: 
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Biểu đồ vạch nằm ngang, thể hiện câu D là đúng ( xanh lá) và các câu còn lại là sai ( 

xanh dương), trong đó chỉ có 2,6 % người trả lời đúng câu D. 

 

Bảng Biểu đồ ai trả lời gì thể hiện người sử dụng trả lời câu gì trong bao nhiêu 

giây. Ví dụ: người ở vị trí thứ 40 trả lời câu C trong 23.1 s 

Hoặc có thể thể hiện bằng số liệu văn bản cụ thể như: 
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Và có sự tóm lược tất cả các câu trả lời các câu hỏi 
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Muốn xuất kết quả ra file Excel thì ta làm như sau, tại trình duyệt bỏ phiếu, ở phía 

dưới Trình duyệt Kết quả (tên bảng lật), ta click vào dấu + để mở nó ra, khi đó: 

 

Ta Click vào Xuất và liên kết tới địa điểm lưu kết quả 

 

Cuối cùng nhấn Save và kết thúc. 

 

 

 

 

 


