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Hướng dẫn này dành cho cả người dùng mới lẫn người đang dùng các sản 

phẩm ActiVote và ActivExpression muốn chạy chức năng đánh giá với phần 

mềm ActivInspire. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bước từ cài đặt, thiết lập, 

đăng k{ sản phẩm, đánh giá và kết quả. 

 

TỔNG QUAN 
 

Bộ sản phẩm Hệ Thống Phản Hồi Dành Cho Học Viên (LRS) bao gồm các 

thiết bị phản hồi tương tác dành cho các lớp học cơ bản và nâng cao: 

                 

ActiVote: đơn giản, được thiết kế đặc biệt cho các học sinh có bàn tay nhỏ. 

Acitvote cho phép học viên gửi câu trả lời đơn giản chỉ bằng một thao tác 

bấm nút. 

ActivExpression: giúp học viên soạn thảo những câu trả lời phức tạp. Thiết 

bị này cho phép hiển thị chữ, số, ký hiệu và nhiều ký tự khác. 

LRS có chức năng động viên người học làm việc bằng phương pháp và trình 

độ của chính bản thân. 
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CÓ GÌ BÊN TRONG? 
 

Tất các thiết bị đều được lắp sẵn pin và sẵn sàng để sử dụng. Bộ sản phẩm 

Activote hoặc ActivExpression bao gồm: 

 

- Vali bảo quản sản phẩm (không có cho bộ 5 thiết bị). 

- USB ActivHub, dây USB 1.8m, tuốc nơ vít. 

- Đĩa DVD ActivInspire 1.3 Professional Edition International. 

- Hướng dẫn nhanh 

*Các thiết bị đi kèm có thể thay đổi không cần báo trước. 
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BẠN CẦN GÌ? 
 

Để sử dụng được chức năng đánh giá của Acitvote và ActivExpression, bạn 

cần phải có:  

 

- Phần mềm ActivInspire Professional Edition phiên bản 1.3 trở lên. 

- Hệ ĐIều Hành: Windows XP SP2 hoặc mới hơn (XP/Vista/7) 

  Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 

  Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, Mandriva. 

- Cấu hình PC tối thiểu: Pen 4 1gHz. 512MB RAM, độ phân giải 1024x768, ổ 

cứng còn trống 1.5GB. 

- Cấu hình Mac tối thiểu: Vi xử l{ Intel (Universal Binary), 512MB RAM, độ 

phân giải 1024x768, ổ cứng còn trống 3.0GB. 
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CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP 

 

Cài đặt ActivInspire hoặc cập nhật phần mềm  kết nối ActivHub với máy 

tính  Cần cập nhật phần mềm? 

- Yes: Nâng cấp phần mềm. 

- No: thay đổi ngôn ngữ của thiết bị. 

 + Yes: Thay đổi ngôn ngữ của thiết bị. 

 + No: Đăng k{ sản phẩm. 
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1. CẬP NHẬT HOẶC CÀI ĐẶT ACTIVINSPIRE 

A. CẬP NHẬT 
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của AcitvInspire Professional Edition, 

bạn cần chạy và cập nhật phần mềm qua ActivInspire Dashboard. 

                      
- Bấm để hiển thị các tùy chọn. 

- Cài đặt phiên bản mới nhất. 

B. CÀI ĐẶT 
Để cài đặt AcitvInspire Professional Edition, hãy cho đĩa cài vào ổ DVD của 

máy tính và làm theo các hướng dẫn trong đĩa. 

2. THIẾT BỊ 
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ActiVote 

1. Đèn flash hiển thị dữ liệu được gửi đi hay nhận được. 

2. Nút đăng k{: ấn nút đăng k{ sản phẩm trong quá trình đăng k{. 

3. Nút trả lời A-F: ấn nút để đánh giá. 

ActivExpression 

1. 8 phím nóng: dùng để lựa chọn trên màn hình. 

2. Nút On/Off: ấn và giữ để bật/tắt thiết bị. 

3. Delete: nút xóa. 

4. Phím a/A/: ấn để chuyển đổi giữa ký tự thường, ký tự hoa và chữ số. 

5. Enter: phím nhập. 

6. Phím Menu/symbol: dùng để đăng k{ sản phẩm, thay đổi ngôn ngữ, phân 

tích các vấn đề và sử dụng các ký tự đặc biệt. 

3. THAY PIN CHO THIẾT BỊ 

Sử dụng tuốc nơ vit đi kèm để tháo bỏ ốc sau lưng của thiết bị ActiVote 

hoặc ActivExpression, sau đó mở nắp lưng và thay pin. 

4. KẾT NỐI ACTIVHUB 

 

ActivHub là cho phép các thiết bị LRS, máy tính và các sản phẩm khác của 

Promethean kết nối với nhau. Các thiết bị của Promethean được đăng k{ 

trên ActivHub. ActivHub cần phải được cắm vào máy tính trước khi bạn sử 

dụng các thiết bị khác. Sử dụng thêm dây USB 1.8m nếu cần. 
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Nếu bạn sử dụng ActivHub trên máy tính khác, bạn có thể sử dụng bộ sản 

phẩm đã đăng k{ mà không cần đăng k{ thêm lần nữa. 

1. Kéo ăng-ten lên cao. 

2. Cắm vào cổng USB trên máy tính. 

3. Đèn flash hiển thị 

- Đỏ: ActivHub đã được cung cấp năng lượng. 

- Xanh: dữ liệu đang được nhận về hoặc chuyển đi. 

5. NÂNG CẤP FIRMWARE 

Firmware là một phần mềm nhỏ luôn luôn đi kèm với thiết bị để điều khiển 

các chức năng cơ bản. Để sử dụng các thiết bị một cách hiệu quả nhất, hãy 

kiểm tra định kz việc nâng cấp phần mềm trên Promethean Planet. Để được 

hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản firmware bạn đang sử dụng cũng như 

cách nâng cấp, truy cập vào Promethean Planet, chọn mục Download 

ActivInspire, chọn ngôn ngữ, sau đó kéo xuống dưới và nhấn Learn More. 

Nếu bạn có vấn đề cần thắc mắc, hoặc tìm kiếm những giải pháp hoặc các 

thông tin liên lạc, xin hãy truy cập vào www.prometheankb.com. 

6. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ THIẾT BỊ 

 

http://www.prometheankb.com/
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1. Khởi động thiết bị 

2. Ấn phím Menu 

3. Ấn phím Setup 

4. Ấn phím Language 

5. Chọn Ngôn ngữ 

6. Ấn để lựa chọn thêm ngôn ngữ 

7. Ấn để trở về Setup 

Ngôn ngữ của thiết bị đã thay đổi 

1. Ấn để kết thúc việc thay đổi ngôn ngữ. 

2. Ấn để hiển thị menu. 
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ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM 
 

 

Đăng k{ sản phẩm là quy trình khai báo cho ActivHub biết thiết bị LRS nào 

được kết nối trong phòng học, có bao nhiêu thiết bị và tên các thiết bị đó. 

Bạn cần đăng k{ các thiết bị LRS trước khi sử dụng chức năng đánh giá.  
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Bạn sẽ bắt đầu việc đăng k{ từ trình duyệt Voting Browser trong ActivInspire. 

Trong mục Device Registration, hãy chắc chắn rằng bạn chọn ActivHub, sau 

đó chọn ActivExpression hay Activote trước khi ấn vào Register. 

Có nhiều cách để đặt tên thiết bị trong ActivInspire. 

Cách nhanh nhất là để ActivInspire xác nhận tên mặc định trong quá trình 

đăng k{ thiết bị. 

Ngoài ra, bạn các thể để học viên đặt tên cho ActivExpression trong quá 

trình đăng k{. 

Bạn có thể đặt lại tên ActiVote và ActivExpression sau. Dù là lựa chọn nào 

thì bạn cũng phải bật thiết bị lên và thiết bị phải nằm trong phạm vị truyền 

dẫn của ActivHub 

 

Activote: 

1. Chọn số lượng thiết bị. 

2. Ấn Next để tiếp tục. 

ActivExpression: 

1. Chọn để cho phép học viên đặt tên thiết bị. 
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2. Chọn số lượng thiết bị. 

3. Ấn Next để tiếp tục. 

 

ActivInspire hiển thị mã PIN 3 ký tự. Tất cả học viên phải nhập chính xác mã 

PIN. 

Nếu bạn lựa chọn để học viên đặt tên cho ActivExpression, học viên phải 

nhập tên vào ngay bằng cách sử dụng phím nóng và bàn phím. 
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1. Chọn ký tự số. 

2. Chọn ký tự chữ. 

3. Ấn để sửa lỗi 

4. Ấn để gửi tên 

 

Ngay khi học viên nhập chính xác mã PIN, bảng Device Registration trong 

ActivInspire sẽ hiện thông báo thiết bị đã được đăng k{. 
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Bạn có thể kiểm tra trình duyệt Voting Browser bất kz lúc nào để xem danh 

sách các thiết bị đã được đăng k{ trên ActivHub. 

Hãy nhớ cắm ActivHub. 

Bạn có thể đăng k{ các thiết bị khác nếu cần thiết. 
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ĐÁNH GIÁ 
 

Sau khi học viên hoàn tất việc đăng k{, họ có thể sử dụng thiết bị để trả lời 

câu hỏi. Có ba kiểu đánh giá. Bảng dưới đây chỉ ra thiết bị nào phù hợp với 

kiểu đánh giá nào. 
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Kiểu đánh 
giá 

Thiết bị Mô tả 

ExpressPoll Activote, 
Activinspire 

Học viên trả lời câu hỏi nhanh hoặc câu hỏi 
tùy biến. Đối với câu hỏi có nhiều câu trả 
lời, ActivExpression có thể gửi nhiều câu trả 
lời cho một câu hỏi. Activote chỉ có thể gửi 
một câu trả lời.  

Câu hỏi 
được 
chuẩn bị 

Activote, 
Activinspire 

Học viên trả lời các câu hỏi được chuẩn bị 
sẵn. 
Nhập câu hỏi sau đó hiển thị trên màn 
hình. Tất cả học viên trả lời cùng một câu 
hỏi tại cùng thời điểm. 
 

Câu hỏi 
riêng 

ActivInspire Các câu hỏi khác nhau được gửi cho mỗi 
thiết bị của từng học viên tại cùng thời 
điểm. Học viên có thể lựa chọn thời điểm 
trả lời câu hỏi. 

Chi tiết cho từng kiểu đánh giá được tóm tắt trong các mục dưới đây. 

7. EXPRESSPOLL 
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Sử dụng ExpressPoll để đặt câu hỏi nhanh và nắm bắt được sự phản hồi của 

học viên. Chẳng hạn, đánh giá sự tự tin vào đầu buổi học, sau đó sẽ kiểm tra 

sự thay đổi về nhận thức của học viên. 

 

1. Nhập câu hỏi và câu trả lời (có thể có nhiều câu trả lời). 

2. Ấn để đặt giờ. 

3. Ấn để kết thúc việc Đánh Giá. 

4. Ấn để đóng. 
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8. CÂU HỎI CHUẨN BỊ SẴN 

Sử dụng trình Question Wizard trong ActivInspire để chuẩn bị các câu hỏi 

nâng cao. Trong Main Menu, chọn Insert > Question, sau đó làm theo chỉ 

dẫn 

 

 

Để đưa ra câu hỏi chuẩn bị sẵn trong lớp: 
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9. CÂU HỎI RIÊNG 
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Không giống như những câu hỏi được chuẩn bị sẵn là những câu hỏi mà tất 

cả học viên sẽ trả lời cùng một thời điểm. Câu hỏi riêng cho phép học viên 

tùy chọn thời điểm trả lời. Trong lúc đánh giá, các câu hỏi không được hiển 

thị trên bảng câu hỏi mà học viên sẽ nhận và đọc được câu hỏi trên thiết bị 

ActivExpression của họ. Chuẩn bị bộ câu hỏi cùng công cụ Self-Paced 

Question Wizard, bạn có thể đặt, sửa và xóa câu hỏi. 

Bạn có thể: 

- Chọn số lượng câu hỏi trong bộ câu hỏi. 

- Phân cấp câu hỏi (có tổng cộng 9 cấp độ từ dễ đến khó). 

- Chọn số lượng câu hỏi mà mỗi học viên cần phải trả lời chính xác 

trước khi có thể nhận được các câu hỏi ở cấp độ kế tiếp. 

- Thay đổi thứ tự các câu hỏi. 

 

Mỗi câu trả lời được hiển thị trên ActivInspire ngay sau khi được gửi đi, và 

bạn có thể tùy chọn nhiều cách hiển thị khác nhau. 
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10. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Kết quả đánh giá sẽ được hiển thị trong bảng pop-up trong ActivInspire. 

Bạn có thể: 

- Hiển thị kết quả dưới nhiều định dạng khác nhau. 

- Dán kết quả lên bảng. 

- Tìm ra những câu trả lời đúng. 

- Xuất kết quả từ ExpressPoll và Câu hỏi chuẩn bị sẵn ra Microsoft Excel. 
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THÔNG TIN BỔ SUNG 
 

ACTIVINSPIRE WEBHELP 

Trong ActivInspire, chọn Help > Contents hoặc nhấn F1 

PROMETHEAN PLANET 

Promethean Planet là cộng đồng những người sử dụng bảng tương 

tác lớn nhất thế giới. 

- Tải vể 18.000 bài giảng miễn phí. 

- Tải về các phần mềm ActivInspire mới nhất. 

- Kết nối với hơn 500.000 giáo viên trên thế giới và chia sẻ { tưởng 

của mình với họ. 

- Tìm hiểu những nghiên cứu mới nhất trong việc day và học từ 

những chuyên gia trên thế giới. 

- Truy cập vào hàng trăm nguồn sáng tạo trong Planet store từ 

những nhà xuất bản như National Geographic, Dorling Kindersley và 

Scholastic. 

Tham gia miễn phí tại www.PrometheanPlanet.com 

Hỗ trợ kỹ thuật tại www.prometheankb.com 

 
 

 

 

 

 

http://www.prometheanplanet.com/

