
•  mozaBook 2 
Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình 
Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT 
Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm 
Ấn phẩm mới

•  Nội dung thêm 14 
Bổ sung năng động 
Cảnh và video 3D, Lớp 
Công cụ và trò chơi, Công cụ vẽ 
Trình chỉnh sửa kiểm tra

•  Sách bài tập 34 
Làm việc trên các trang 
Sơ đồ quan hệ, Hiệu ứng 
Công cụ hình học, Ghi chú và liên kết 
Đồng bộ hóa, Mẫu 
Sách bài tập trên mozaWeb

•  Đặc điểm khác 44 
Tìm kiếm, Cách sử dụng trợ giúp 
Đầu ghi đa phương tiện, In ấn 
Nhận dang chữ Viết, Cài đặt 
Bài tập về nhà, Lớp học 
mozaBook trên nhiều nền tảng 
mozaBook và mozaWeb 
Cập nhật và phản hồi, Giấy phép mozaBook

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng
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Hướng dẫn về mozaBookmozaBook
mozaBook là gì?
mozaBook là bộ phần mềm trình bày được tối ưu hóa 
cho các bảng tương tác cho các lớp dễ dạy, bắt mắt. 

Bạn có thể hiển thị sách giáo khoa kỹ thuật số trong mozaBook và bổ sung chúng 
bằng nội dung kỹ thuật số (video, clip âm thanh, cảnh 3D và bài tập) chỉ bằng  
vài cú nhấp chuột. Bạn thậm chí có thể nhận được khuyến nghị từ phần mềm.

Bạn có thể thực hiện các bài thuyết trình, kế hoạch bài học và bảng tính thú  
vị để thu hút sự chú ý của sinh viên và giúp họ hiểu rõ hơn về chủ đề này.

mozaBook là tuyệt vời để sử dụng trên 
bảng tương tác và máy tính – trong 
môi trường trường học và ở nhà.

Bạn có thể tạo bài thuyết trình của 
riêng bạn trong sự thoải mái của  
nhà bạn và sử dụng nó trong lớp  
học vào ngày hôm sau.

Với đồng bộ hóa trực tuyến,  
bạn có thể truy cập tất  
cả nội dung của mình  
với bất kỳ máy tính  
nào đã cài đặt  
mozaBook.

Phần mềm cung cấp những tính năng gì?
Bạn có thể tạo sách bài tập của riêng mình trong phần mềm và thậm chí bạn có thể nhập
Tập tin PDF. Bạn có thể viết hoặc vẽ chúng và dễ dàng khiến chúng trở nên thú vị hơn với nội 
dung tương tác của thư viện Media. Bạn cũng có thể làm động bài thuyết trình của bạn.
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Hướng dẫn về mozaBookmozaWeb
Nền tảng học tập trực tuyến tại nhà
Được thiết kế để học ở nhà và chuẩn bị, mozaWeb là một phần  
của hệ thống giáo dục mozaLearn. Nó cung cấp hỗ trợ độc đáo  
cho cả học sinh và giáo viên. Sử dụng mozaWeb giúp việc học  
ở nhà trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

•  Ngay sau khi bạn đăng ký, bạn có thể hiểu rõ hơn về thế giới  
tương tác và ngoạn mục của mozaWeb, nhưng bạn sẽ cần đăng  
ký để tận hưởng tất cả những lợi ích mà mozaWeb mang lại.

•  Bạn có thể truy cập cùng một nội dung giáo dục mà bạn đã  
biết thông qua mozaBook bằng cách truy cập trực tuyến với  
trình duyệt Internet.

•  Bạn có thể mở sách giáo khoa kỹ thuật số của mình, lật trang,  
phóng to các phần của trang và phát nội dung bổ sung tương  
tác liên quan đến chủ đề (cảnh 3D, video giáo dục, tệp âm  
thanh và bài tập).

Thư viện Media
Bạn có thể chọn từ hàng ngàn tính năng bổ sung tương tác  
trong thư viện Media và phát chúng ngay lập tức trong trình  
phát đa phương tiện tích hợp mozaWeb.

• Hơn 1200 cảnh 3D tương tác

• Hàng trăm video

• Hình ảnh, tập tin âm thanh, bài tập và các tính năng bổ sung khác

Công cụ và trò chơi
Bạn có thể truy cập hơn 100 công cụ và trò chơi dựa trên chủ  
đề cung cấp hỗ trợ độc đáo để thực hành tài liệu chủ đề và đào  
sâu kiến thức đã có được.
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Hướng dẫn về mozaBookCài đặt

Mã giấy phép mozaBook
Mã giấy phép phục vụ để xác minh rằng bạn là người dùng được ủy 
quyền. Với một mã giấy phép, bạn chỉ có thể chạy mozaBook trên một 
máy tính tại một thời điểm. (Để biết thêm thông tin, xem trang 59.)

Mẹo
Lần đầu tiên bạn khởi động mozaBook, hãy nhập mã giấy phép  bạn nhận được 
khi mua phần mềm. Nếu bạn không có mã giấy phép, hãy chọn chế độ Demo .  
Cần có kết nối Internet để xác minh mã giấy phép.

Cài đặt đơn giản
Tải xuống trình cài đặt mozaBook từ trang web của Mozaik Education.  
Chạy phần mềm cài đặt và làm theo hướng dẫn . Sau khi cài đặt hoàn tất, 
bạn có thể bắt đầu chương trình bằng cách nhấp vào biểu tượng trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

•   Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay
•   HĐH: Microsoft Windows XP SP3 trở lên
•   Dung lượng ổ đĩa trống 200 MB cho trực tuyến và 2 GB để sử dụng 

ngoại tuyến mà không có sách (gói sách kỹ thuật số có tính năng  
bổ sung trực tuyến yêu cầu thêm 20 Tim80 MB mỗi cuốn sách

•   RAM: 2 GB
•   CPU: Intel Pentium 4 trở lên, AMD Athlon trở lên
•   GPU: card đồ họa cho 3D, 256 MB
•   Độ phân giải màn hình: tối thiểu. 1024 x 768
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Hướng dẫn về mozaBook

Tạo tài khoản mozaWeb
Lần đầu tiên bạn khởi động mozaBook, hãy nhấp vào nút Tạo tài 
khoản người dùng mới  để tạo tài khoản mozaWeb của riêng bạn.

Nhập dữ liệu cá nhân của bạn  và sau đó nhấp vào Tạo .

Bạn sẽ nhận được tên người dùng và mật khẩu mới qua email.  
Sử dụng những thứ này để đăng nhập vào cổng thông tin mozaWeb.

Tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ tự động được tạo,  
nhưng bạn sẽ có thể thay đổi mật khẩu trong menu Hồ sơ sau khi 
đăng nhập vào mozaWeb.

Tài khoản mozaWeb
Tài khoản mozaWeb là gì?
Tài khoản mozaWeb là tài khoản người dùng trực tuyến cho phép bạn  
truy cập nội dung tương tác của thư viện phương tiện trong mozaBook  
(cảnh 3D, video, âm thanh, hình ảnh và bài tập tương tác) và chia sẻ  
nội dung của bạn được tạo trên nhiều máy tính.
Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào mozaWeb,  
nơi bạn có thể truy cập sách giáo khoa kỹ thuật số và nội dung tương tác  
trực tuyến mà không cần sử dụng mozaBook.
Nếu bạn đã có tài khoản mozaWeb, hãy nhập tên người dùng và mật  
khẩu của bạn .
Nếu bạn chưa có, hãy tạo tài khoản người dùng trực tuyến mozaWeb  
của riêng bạn.

Mẹo • Bạn có thể tải sách bài tập của riêng mình lên tài khoản web 
mozaLearn và mở chúng trên bất kỳ máy tính nào chạy mozaBook. 
Bạn có thể đặt phần mềm tự động lưu các thay đổi trong tài khoản  
người dùng để sách bài tập của bạn sẽ luôn được đồng bộ hóa.
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Hướng dẫn về mozaBookTài khoản mozaBook nội bộ

Tạo một tài khoản mozaBook nội bộ
Để có thể sử dụng mozaBook trên máy tính của bạn, bạn cần tạo một 
tài khoản người dùng nội bộ. 

Sử dụng để đăng nhập khi bạn bắt đầu chương trình và

•  tạo sách bài tập của riêng bạn,
•  lưu các thay đổi bạn đã thực hiện cho các ấn phẩm,
•  tùy chỉnh giao diện người dùng.

Nhập tên người dùng  và mật khẩu  và chọn hình đại diện .

Nhiều tài khoản người dùng nội bộ mozaBook
Bạn có thể tạo nhiều tài khoản người dùng nội  
bộ mozaBook trên cùng một máy tính. Bạn có  
thể liên kết tài khoản người dùng của mình với:

•  tài khoản mozaWeb hiện có ,
•  một tài khoản mozaWeb mới .

Nhưng bạn cũng có thể bỏ qua bước này .  
Bạn cũng có thể nhập tài khoản người dùng  
mozaWeb của mình bằng cách chọn mục menu  
tài khoản mozaWeb  trong menu Cài đặt.

Mẹo
Nếu bạn sử dụng mozaBook trên nhiều máy tính, sẽ rất hữu ích  
khi liên kết người dùng nội bộ của bạn với một tài khoản mozaWeb  
để bạn có thể xem cùng một nội dung trên mỗi máy tính.
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Hướng dẫn về mozaBookBắt đầu sử dụng mozaBook
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong mozaBook  và thay đổi  
hệ số thu phóng để vừa với màn hình trên thiết bị của bạn nếu cần .  
Chọn hình đại diện của bạn  và nhập mật khẩu của bạn .

•  Bạn có thể chọn một ấn phẩm để mở .

•  Bạn có thể tạo một cuốn sách bài tập mới .

•  Bạn có thể tiếp tục nơi bạn thoát đi từ lần trước .

•  Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tạo một tài khoản người dùng nội bộ mới.

Chọn một ấn phẩm
Chọn một ấn phẩm bằng cách cuộn qua các cuốn sách có sẵn và sách bài 
tập ở dưới cùng của cửa sổ. Nếu danh sách quá dài, bạn có thể lọc theo 
chủ đề, loại và loại ấn phẩm .

Để mở một ấn phẩm, nhấp vào bìa hoặc trên biểu tượng Mở ấn phẩm . 
Bạn cũng có thể chọn Tạo sách bài tập mới hoặc mở các chức năng trạng 
thái cuối cùng tại đây.

Để đóng chương trình hoặc quay lại màn hình đăng nhập,  
nhấp vào biểu tượng x ở góc trên cùng bên phải .
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Hướng dẫn về mozaBookBản đồ màn hình

5. Trang mới trong sách bài tập
Sử dụng công cụ này để tạo một cuốn sách 
bài tập mới hoặc thêm một trang mới vào 
một cuốn sách bài tập.đã mở.

1. Tab xuất bản
Bạn có thể mở một số ấn phẩm 
cùng một lúc. Đặt ấn phẩm hoạt 
động bằng cách nhấp vào tab.

4. Thanh công cụ
Thanh công cụ cung cấp quyền 
truy cập vào các chức năng 
chương trình nhất định.

10. Khay
Bạn luôn có thể truy cập các ấn 
phẩm và cửa sổ mở tại đây.

7. Máy ghi âm đa phương tiện
Lưu ảnh chụp màn hình hoặc phần màn 
hình, tạo bản ghi âm thanh hoặc video.

12. Công cụ vẽ sáng tạo
Sử dụng các công cụ vẽ tích hợp để 
minh họa sách và sách bài tập.

3. Cài đặt
Sử dụng bảng điều khiển để tùy 
chỉnh chương trình phù hợp nhất 
với nhu cầu của bạn. Điều này 
sẽ làm cho công việc của bạn 
nhanh hơn và thú vị hơn. 11. Hộp bút chì

Bạn có thể truy cập các công  
cụ Vẽ dễ dàng hơn ở đây.  
Bạn có thể xóa các mục bạn  
chọn trên màn hình bằng cách  
kéo chúng vào thùng.

9. Công cụ hoạt động
Các công cụ bạn chọn có thể được 
ghim dưới dạng biểu tượng hoặc 
hình thu nhỏ trong sách và sách  
bài tập nơi chúng có thể được mở.

8. Giúp đỡ
Trợ giúp mozaBook được thiết  
kế để cung cấp hỗ trợ cho tất cả  
các chức năng của chương trình.
Sử dụng video trợ giúp để tìm  
hiểu cách quản lý phần mềm  
và công cụ.

6. Thư viện Media
Duyệt và tìm kiếm nội dung tương 
tác: cảnh 3D, hình ảnh và tệp video 
và âm thanh.

2. Công cụ
Các ứng dụng theo chủ đề và các 
trò chơi phát triển kỹ năng và logic 
được thiết kế cho mục đích minh 
họa và thử nghiệm. Nội dung văn 
bản và hình ảnh trong các công cụ 
có thể được xuất vào các ấn phẩm 
và sách bài tập mozaBook.
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Hướng dẫn về mozaBookMở ấn phẩm

1. Nơi tìm ấn phẩm
Nhấp vào biểu tượng Mở trên Thanh  
công cụ . Chọn mục menu Sách để  
hiển thị các ấn phẩm có sẵn .
Sử dụng các tab để chuyển giữa sách  
của bạn hoặc sách bài tập .

5. Cách đóng ấn phẩm của bạn
Nhấp vào biểu tượng x nằm trong tiêu đề bên  
cạnh tiêu đề của ấn phẩm trên tab xuất bản .
Bạn cũng có thể đóng các ấn phẩm của mình từ Khay .

2. Cách mở một ấn phẩm
Bấm vào một ấn phẩm để mở nó .
Nếu danh sách xuất bản quá dài,  
hãy sử dụng các bộ lọc nằm trong tiêu  
đề để lọc theo chủ đề hoặc lớp .

4. Cách lưu ấn phẩm của bạn
Nhấp vào biểu tượng Mở trên Thanh công cụ và chọn  
mục menu Lưu trong menu bật lên .
Bạn cũng có thể lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng  
Khay  và sau đó vào biểu tượng Lưu bên cạnh tiêu đề xuất bản.

3. Cách chuyển đổi giữa các ấn phẩm mở
Nhấp vào các tab nằm trong tiêu  
đề trong cửa sổ chính để chọn  
ấn phẩm bạn muốn xuất  
hiện trong cửa sổ .

Bạn cũng có thể chuyển  
đổi giữa các ấn phẩm  
đang mở bằng cách nhấp  
vào biểu tượng Khay  
trên Thanh công cụ .

Bạn cũng có thể mở tệp PDF trong 
menu Nhập / Xuất . Sau đó chúng  
có thể được sử dụng như sách bài tập.
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Hướng dẫn về mozaBook

Tính năng nhập PDF và PPT
Bộ phần mềm mozaBook cho phép bạn nhập tệp PDF và PPT. Các tệp được  
quét hoạt động như sách giáo khoa mozaBook và sách bài tập được tạo trong 
phần mềm: bạn có thể chiếu chúng, lật trang và phóng to các phần trang. Bạn 
có thể chèn nội dung tương tác trong thư viện mozaBook Media vào các trang.

•  Bạn có thể chỉnh sửa thêm các trang chiếu trong các tệp PPT đã nhập.

•  Nếu bạn có một cuốn sách giáo khoa bạn thường xuyên sử dụng ở định  
dạng PDF, bạn cũng có thể sử dụng nó trong khung mozaBook.

Nhập file PDF

Nhấp vào biểu tượng Mở  trên Thanh công cụ và  
chọn mục menu Nhập PDF trong menu 'Nhập / Xuất' .

Tìm đúng tệp trong cửa sổ thư viện Media bật lên . Bạn có thể  
tìm kiếm trên máy tính của riêng bạn  hoặc thậm chí trên Internet .

Bạn có thể mở tệp PDF bạn chọn bằng cách nhấp vào nút Nhập hoặc  
nút Tải xuống .

Lưu tệp PDF dưới dạng sách bài tập mozaBook
Các tệp PDF đã nhập có thể được lưu dưới dạng sách bài tập .

Đặt tên cho nó, thêm một hình ảnh bìa, chọn một chủ đề và lớp và  
cung cấp một số chi tiết liên quan đến nội dung.

Sau đó, bạn sẽ tìm thấy tệp PDF trong số các ấn phẩm có thể mở của bạn.

Nhập file PDF và PPT 10
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Hướng dẫn về mozaBookĐiều hướng trong ấn phẩm

1. Các chức năng điều hướng cơ bản
Sau khi mở một ấn phẩm, bạn có thể điều hướng giữa  
các trang bằng cách sử dụng mũi tên  hoặc sử dụng  
menu Số trang  trên thanh công cụ để chuyển đến  
một trang nhất định.

2. Mục lục và hình thu nhỏ của trang
Nhấp vào biểu tượng Mục lục trên Thanh công cụ   
để mở Mục lục. Khi bạn nhấp vào bất kỳ tiêu đề chương  
nào, chương trình sẽ điều hướng đến trang bên phải.
Sử dụng các tab trên tiêu đề của cửa sổ bật lên , bạn có thể 
chuyển đổi giữa chế độ xem Nội dung và chế độ xem Trang 
(hình sau hiển thị hình thu nhỏ của trang). Bạn có thể nhấp 
vào hình thu nhỏ trang bạn chọn  để xem nội dung của nó.

3. Lượt xem và phóng to
Bạn có thể phóng to các phần trang,  
hộp văn bản và hình ảnh bằng cách  
nhấp vào chúng.

Sử dụng menu Xem trang  để:
•  phóng to các phần trang
•  Chuyển đổi giữa chế độ xem một trang  

và xem hai trang
•  Chuyển sang chế độ xem hai cuốn sách  

nếu nhiều ấn phẩm được mở.

Chế độ xem sách đôi, bạn có thể di chuyển sách hoặc sách bài 
tập giữa hai bên cửa sổ bằng cách nhấp vào mũi tên nằm trong 
tiêu đề . Bạn có thể mở bao nhiêu sáu ấn phẩm cùng một lúc.

4. Che
Bạn có thể thấy hữu ích khi tạm thời che dấu các phần 
của trang hoặc thậm chí toàn bộ trang  hoặc để ẩn 
hoặc làm tối nền trong khi trình bày.
Để sử dụng chức năng này, nhấp vào biểu tượng  
Mặt nạ trên Thanh công cụ .
Bạn có thể chọn mặt nạ hình chữ nhật hoặc hình elip, 
bạn có thể thay đổi kích thước, đảo ngược  hoặc đặt 
bất cứ nơi nào trên trang.

11
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Hướng dẫn về mozaBookCập nhật ấn phẩm

Cập nhật ấn phẩm
Bạn có thể thấy rằng nội dung của một số ấn phẩm mozaBook  
thay đổi (ví dụ: với thông tin mới và các tính năng bổ sung),  
do đó cần phải cập nhật các ấn phẩm đó.

Sau khi bạn đăng nhập vào mozaBook, bạn sẽ thấy trên giao diện chọn 
sách nếu có phiên bản cập nhật và có thể tải xuống của bất kỳ ấn phẩm 
mozaBook nào được tìm thấy trên máy tính của bạn .

Bằng cách chọn một ấn phẩm và nhấp vào Tải xuống ,  
bạn có thể dễ dàng cập nhật nó.

Mẹo • Bạn có thể theo dõi trạng thái hiện tại của các ấn phẩm của 
mình bằng cách chọn menu Sách  trên bảng Mở. Bạn cũng có thể 
quản lý cập nhật và tải xuống ở đó .

Cập nhật sách bài tập (đồng bộ hóa)
Nếu bạn sử dụng chức năng đồng bộ hóa với sách bài tập,  
phần mềm sẽ thông báo cho bạn về phiên bản cập nhật của một  
trong những cuốn sách bài tập trong tài khoản trực tuyến của bạn,  
giống như với các bản cập nhật sách. Bằng cách đó, bạn luôn có  
thể giữ cho cuốn sách tập thể dục của bạn đồng bộ là tốt. 

12
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Hướng dẫn về mozaBookẤn phẩm mới

•  Nếu mã kích hoạt bạn đã nhận được chưa được gán cho tài khoản 
mozaWeb của bạn, hãy chọn chức năng Mã kích hoạt sách  từ menu 
Thêm sách mới. Nhập mã cho ấn phẩm trên bảng điều khiển bật lên  
và tải xuống. Ấn phẩm sau đó sẽ được kết nối với tài khoản mozaWeb  
của bạn để bạn cũng có thể truy cập nó trên một máy tính khác.

Mua ấn phẩm mới
Bạn có thể mua các ấn phẩm mozaBook mới thông qua cửa hàng 
trực tuyến mozaWeb và sử dụng phần mềm mozaBook để tải chúng 
xuống máy tính của bạn để sử dụng tại địa phương.

•  Để mua, hãy đăng nhập vào mozaWeb  
bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản của bạn.

•  Chọn từ các ấn phẩm kỹ thuật số để mua thông qua các cửa hàng 
trực tuyến và sau đó làm theo các hướng dẫn để mua chúng.

•  Sau khi bạn hoàn tất giao  
dịch mua, mã kích hoạt cho  
các ấn phẩm của bạn sẽ  
được gửi cho bạn qua email.

Mẹo
Để mở cửa hàng trực tuyến 
trong mozaBook, hãy nhấp 
vào biểu tượng Thêm sách 
mới  và chọn tùy chọn  
Mua trực tuyến .

Đang tải xuống một ấn phẩm mới để mozaBook
•  Sau khi bạn đã mua hàng và gán mã kích hoạt cho ấn phẩm vào  

tài khoản mozaWeb của mình, hãy đăng nhập vào mozaBook bằng ID 
người dùng nội bộ được kết nối với tài khoản. 

Cũng như các bản cập nhật xuất bản, phần mềm hiển thị nếu  
có một ấn phẩm mới dành cho bạn trên giao diện chọn sách .  
Chọn ấn phẩm và nhấp vào biểu tượng Tải xuống .

5
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Hướng dẫn về mozaBookNội dung bổ sung

Nội dung bổ sung cho các ấn phẩm
Các ấn phẩm mozaBook bao gồm các biểu tượng cho nội dung 
tích hợp minh họa (cảnh 3D, video, clip âm thanh, hình ảnh,  
bài tập tương tác, v.v.). Nhấp vào các biểu tượng này để truy cập 
nội dung bổ sung .

•  Nội dung bổ sung làm cho bài học thú vị hơn và tăng tiêu chuẩn 
minh họa, do đó làm cho quá trình giảng dạy thành công hơn.

Cảnh 3D 
Sử dụng các cảnh 3D để tìm hiểu về các công cụ và máy móc  
từ quá khứ và hiện tại, đi bộ trong quá khứ và đi sâu vào những  
bí ẩn của cơ thể con người và thế giới hóa học.

•  Mô hình 3D có thể xoay và thu phóng.

•  Giao diện người dùng nhất quán, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu 
cách sử dụng.

•  Một loạt các cảnh có thể được khám phá với hình ảnh động  
kèm theo lời kể.

Các video 
Video được chèn vào các ấn phẩm bao gồm:

•  thí nghiệm vật lý, hóa học và sinh học,

•  video thiên nhiên, phim tài liệu và video giáo dục,

•  truyện cổ tích, tác phẩm văn học, trích đoạn phim và các video khác.

Các ấn phẩm cũng có thể bao gồm các tệp âm thanh, bản vẽ,  
hình ảnh, minh họa giải thích và bài tập tương tác.

Nội dung và bảng tính tùy chỉnh
Bên cạnh các tính năng bổ sung, thư viện Media cũng cho phép bạn 
chèn nội dung tùy chỉnh vào các ấn phẩm. Bạn có thể dễ dàng sử dụng 
Trình chỉnh sửa kiểm tra hoặc các công cụ để tạo các bảng tính hấp dẫn 
mà bạn có thể chèn vào các ấn phẩm của mình hoặc thậm chí đặt làm 
bài tập về nhà .

14
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Hướng dẫn về mozaBook

Bổ sung năng động
mozaBook có khả năng tự động bổ sung các tệp PDF và  
ấn phẩm mở với nội dung bổ sung liên quan đến xuất bản.

Nhấp vào biểu tượng Extras  trên Thanh công cụ và kích 
hoạt màn hình cho các tính năng bổ sung Động   
trong cửa sổ bật lên.

Cách chọn
Trong cửa sổ Bổ sung động , bạn sẽ thấy một danh  
sách các tính năng bổ sung liên quan đến ấn phẩm. 

Nhấp đúp vào các mục trong danh sách   
để mở chúng; tìm nội dung bạn cần.

Làm thế nào để cải thiện hiệu quả tìm kiếm?
•  Xếp hạng kết quả tìm kiếm bằng cách thay đổi màu  

của ngôi sao bên cạnh chúng .

•  Nhập từ khóa mới  và cập nhật danh sách .

Các tính năng bổ sung bạn chọn có thể được kéo và thả  
trực tiếp  vào các trang của sách bài tập và sách giáo  
khoa của bạn, để bạn có thể mở chúng từ đây.

Các mẹo
•  Nếu bạn không tìm thấy các tính năng bổ sung bạn cần trong số những tính năng  

bổ sung có sẵn, bạn có thể mở thư viện Media (9) trực tiếp trên bảng điều khiển và 
tìm kiếm thêm một số cá nhân.

•  Khi bạn nhập tệp PDF, hãy kích hoạt chức năng bổ sung động để bạn có danh sách 
các tính năng bổ sung tự động khả dụng ngay sau khi bạn mở chúng.

Nội dung bổ sung động 15
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Hướng dẫn về mozaBookCảnh 3D

1. Nơi tìm nội dung 3D
Nhấp vào thanh công cụ  và chọn mục menu 3D .
Nhấp đúp vào cảnh 3D đã chọn trong cửa sổ thư viện và mở cảnh 3D  
hoặc kéo hoặc thả trực tiếp vào sách.

Tìm kiếm 
theo chủ đề.

2.  Lọc và tìm kiếm
Lọc nội dung theo chủ đề   
và điểm trong menu thả xuống.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cảnh 3D  
cụ thể, hãy chọn menu Tìm kiếm .

16
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Hướng dẫn về mozaBookCảnh 3D • Menu

1. Nơi tìm menu 3D
Nhấp vào biểu tượng Công cụ trên Thanh công cụ   
và chọn menu 3D . Duyệt các cảnh 3D bằng cách cuộn 
menu 3D bằng ngón tay.

Chọn một 
chủ đề

2.  Cách tìm kiếm nội dung 3D
Sử dụng các biểu tượng ở dưới cùng của menu 3D  
để chọn một chủ đề . Menu 3D sẽ cuộn đến các cảnh 3D 
cho chủ đề bạn chọn. Nhấp vào tên để hiển thị và chọn  
cảnh 3D liên quan .

3. Mở cảnh 3D
Nhấp vào cảnh 3D bạn muốn chọn  

để mở hình ảnh xem trước được phóng 
to và nhấp vào nút Bắt đầu   

để bắt đầu cảnh. Bạn có thể quay lại 
menu 3D bằng cách nhấp vào bất kỳ 

phần nào khác của hình ảnh xem trước.

17
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Hướng dẫn về mozaBookCảnh 3D • Bấm chạy

Nhiều cài đặt
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trong trình xem 3D.

•  Điều chỉnh độ sáng bằng cách cuộn theo chiều  
dọc ở góc trên cùng bên trái hoặc bên phải .

•  Phóng to và thu nhỏ bằng cách cuộn trên các cạnh  
trái hoặc phải của cảnh  hoặc bằng hai ngón tay.

•  Xoay cảnh bằng cách di chuyển ngón tay trên màn  
hình  và đặt chế độ xem mà bạn thích.

•  Bạn có thể chọn từ nhiều kiểu máy hoặc chế độ xem  
được cài đặt sẵn bằng thanh nút thấp hơn .

•  Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn cài đặt khác trong menu 
nhanh, bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào góc dưới 
bên trái hoặc bên phải của cảnh hoặc bằng cách giữ 
ngón tay của bạn trên bất kỳ phần nào của cảnh .

Các mẹo
Hiển thị thông tin và nhãn liên quan đến cảnh 3D hoặc  
duyệt các cảnh liên quan bằng thanh biểu tượng phía trên .
Kích hoạt chức năng chuyển văn bản thành giọng nói trong menu 
nhanh  và nhấp vào nhãn  trong cảnh để nghe chúng.
Xem hoạt hình tích hợp và nghe tường thuật .
Nhấp vào nút Câu đố trên thanh nút bên dưới để trả lời các  
câu hỏi đố liên quan đến cảnh 3D  và hoàn thành các loại  
bài tập khác nhau.
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Hướng dẫn về mozaBookCảnh 3D • Thêm

Chức năng đi dạo
Một số cảnh cho phép bạn đi dạo trong cảnh và khám phá khi  
bạn chạm vào trong lúc đi bộ .

•  Bạn có thể chuyển vùng Acropolis bằng phím điều khiển   
ở cuối màn hình hoặc xem cảnh từ tháp tại Bastile.

•  Bạn cũng có thể điều hướng không gian 3D bằng cách nhấp  
vào bất kỳ điểm nào trong cảnh.

Mẹo • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Ảnh chụp màn hình   
trong khi cảnh 3D được mở, bạn có thể đặt ảnh vào một trong các  
trang của sách bài tập hoặc sách giáo khoa của bạn. Bạn có thể  
thay đổi kích thước trong menu nhanh.

Mô hình tương tác  
trên các trang trong  
ấn phẩm
Bạn có thể chèn một cảnh 3D  
vào các trang của sách bài tập  
và sách giáo khoa. Sau khi chèn,  
các yếu tố này hoạt động như các  
thành phần độc lập mà không  
có nền hoặc đường viền. 
Nhấp vào biểu tượng Sách  trong tiêu  
đề của cảnh 3D và kéo và thả phần tử bạn  
đã chọn  vào một trong các trang trong  
ấn phẩm của bạn .
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Hướng dẫn về mozaBookVideo • Thư viện phương tiện

1. Nơi tìm video
Nhấp vào biểu tượng Phương tiện  trên Thanh công  
cụ và chọn mục menu Video  để mở thư viện Phương tiện.
Nhấp đúp vào video bạn đã chọn để phát video đó.

2.  Tìm kiếm và phát video
Tìm kiếm theo chủ đề trong menu thả xuống ‘Tiêu đề . Nếu bạn đang tìm kiếm  
một video cụ thể, hãy sử dụng trường Tìm kiếm trong cửa sổ chính  hoặc trong 
trình phát .
Nhấp đúp vào video bạn đã chọn để phát video đó. Bạn có thể sử dụng chức năng 
chèn hoặc kéo và thả để chèn video vào sách bài tập mở hoặc xuất bản .
Duyệt các video liên quan để biết thêm nội dung thú vị .

Tìm kiếm  
theo chủ đề.

Mẹo
Bạn có thể chèn video  
vào ấn phẩm của mình  
dưới dạng biểu tượng nhỏ hoặc 
lớn, hình ảnh hoặc mục tương tác.
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Hướng dẫn về mozaBookVideo • Thư viện video

1. Tìm video ở đâu?
Nhấp vào biểu tượng Công cụ  trên 
Thanh công cụ và chọn công cụ thư viện 
Video .

Duyệt các video bằng cách cuộn qua  
thư viện video bằng ngón tay của bạn.
Chọn một video và bấm vào nó để phát .

2. Tìm kiếm và phát video
Sử dụng các biểu tượng ở dưới cùng của cửa sổ thư viện video để 
chọn một chủ đề. Thư viện video sẽ cuộn đến các video về chủ đề  
bạn đã chọn . Nhấp vào tên để hiển thị và chọn video liên quan.
Bấm vào một video để chơi nó. Tạm dừng và khởi động lại video 
bằng cách nhấp vào giữa màn hình .
Nhấp vào bên phải hoặc bên trái của cửa sổ để tua nhanh hoặc  
tua lại video .

Mẹo 

Bạn có thể chuyển sang chế độ toàn màn hình.

Bạn có thể hiển thị các video liên quan.

Bạn có thể quay lại thư viện video.
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Hướng dẫn về mozaBookLớp

Mẹo • Sử dụng thư viện Media để mở thêm sách bài tập và các bài  
tập riêng lẻ trong menu phụ nội dung liên quan  để phù hợp với nội 
dung xuất bản.

3. Đồng bộ hóa và chia sẻ
Bạn có thể làm cho các lớp của riêng mình  
có thể truy cập được bằng cách tải chúng lên  
mozaWeb và đặt chúng ở chế độ công khai. 
Để làm như vậy, nhấp vào biểu tượng Mở trên  
Thanh công cụ  và chọn menu Chia sẻ . 

Bằng cách chọn đồng bộ hóa tự động , bạn sẽ tự động lưu các lớp của 
riêng mình vào tài khoản trực tuyến mozaWeb của bạn. Điều này sẽ giữ 
cho ấn phẩm của bạn được đồng bộ hóa. 

Nếu không có kết nối Internet, bạn cũng có thể đồng bộ hóa các  
ấn phẩm của mình từ menu Đồng bộ hóa với ổ đĩa flash .

1. Lớp trong ấn phẩm
Các lớp được xây dựng trên nhau và có thể được bật và tắt. Họ cung  
cấp một cách để tăng cường các ấn phẩm cơ bản với nhiều nội dung.

•  mozaBook lưu trữ nội dung bổ sung khác nhau (hình ảnh, video,  
cảnh 3D, bài tập, v.v.) trên các lớp trong các ấn phẩm (phần bổ  
sung Mozaik) .

•  Một số ấn phẩm cũng chứa các lớp giải pháp (Giải pháp).

•  Bằng cách vẽ hoặc làm nổi bật một cái gì đó trong ấn phẩm hoặc  
thêm nội dung bổ sung vào nó, bạn cũng có thể tạo lớp của riêng  
bạn (Lớp của tôi) .

•  Bạn cũng có thể sử dụng các lớp khác  
được chia sẻ (Các lớp người dùng) .

2. Sử dụng các lớp
Nhấp vào biểu tượng Lớp trên Thanh  
công cụ để quản lý các lớp .

Trong menu này, bạn sẽ tìm thấy  
các lớp của ấn phẩm có sẵn cho bạn  
và hiển thị chúng.

22



8

9

4

5

11

6

2

3

7

1

10

9

Hướng dẫn về mozaBookCông cụ

1. Nơi tìm công cụ
Nhấp vào biểu tượng Công cụ trên thanh công cụ .

Sử dụng các tab  
để chuyển giữa các  
công cụ và trò chơi .

Mẹo • Kéo và thả nội dung văn bản và hình ảnh trong các công cụ vào sách  
giáo khoa và sách bài tập để bạn có thể sử dụng nội dung đó trong khi chuẩn bị  
bài thuyết trình của mình . 

3.  Lưu công cụ trạng thái và chèn
Lưu trạng thái hiện tại của một công cụ (ví dụ: thử nghiệm đã chuẩn bị hoặc chế  
độ xem được đặt) bằng cách chèn nó vào một ấn phẩm mở bằng cách sử dụng menu 
Chèn cho công cụ . Bạn có thể chèn các công cụ vào ấn phẩm của mình dưới dạng 
biểu tượng nhỏ hoặc lớn , hình ảnh hoặc các mục tương tác. Nếu bạn chèn một công 
cụ như một mục tương tác , bạn có thể sử dụng nó trong sách bài tập của mình.

2. Tìm đúng công cụ
Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp các 
công cụ theo chủ đề hoặc lớp .

Thay đổi chế độ xem  và sử  
dụng trợ giúp mozaBook và video 
hướng dẫn  nếu bạn cần trợ  
giúp bằng các công cụ.

Nếu bạn đánh dấu một công  
cụ là mục ưa thích  và sắp xếp  
các công cụ phù hợp , công cụ  
sẽ được đặt ở đầu danh sách.
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Hướng dẫn về mozaBookCác loại công cụ

Trò chơi phát triển kỹ năng
Những công cụ này hỗ trợ phát triển kỹ năng  
ở những học sinh nhỏ tuổi nhất. Tăng sự quan  
tâm của họ, những công cụ này cho phép  
sinh viên thực hành kiến thức họ  
có được một cách vui tươi.

Công cụ trực quan
Các bộ sưu tập này cung 
cấp tùy chọn sử dụng  
theo chủ đề, cụ thể.  
Chúng bao gồm tất cả các 
công cụ cần thiết để giảng 
dạy các môn học cụ thể.

Công cụ luyện tập
Những công cụ này cho phép sinh viên thực hành  
và áp dụng kiến thức họ có được thông qua các bài tập. 
Phần mềm đánh giá và lưu trữ các giải pháp cho các  
bài tập và cung cấp phản hồi tức thì cho sinh viên.

    Công cụ  
thử nghiệm ảo
Những công cụ phức  
tạp này cho phép bạn  
mô phỏng các thử nghiệm 
thực tế trên bảng tương  
tác hoặc trên máy tính.  
Bạn có một bàn tay tự do 
để tạo ra các bố cục thử 
nghiệm đa dạng nhất.

mozaTools
Nhạc cụ

mozaTools
Bộ dụng cụ điện

mozaTools
Bảng nhân
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Hướng dẫn về mozaBookCông cụ • Cỗ máy thời gian

Thời gian đi lại
Công cụ Time Machine cho thấy những người nổi tiếng và các 
nhân vật lịch sử trong nhiều quan điểm khác nhau.

Chế độ xem dòng thời gian • số liệu được hiển thị trên dòng  
thời gian được nhóm theo hoạt động .

Quan điểm về mối quan hệ • Thêm 30–40 số liệu được hiển  
thị trên cơ sở các tiêu chí lọc, bắt đầu từ một số liệu cụ thể. 
Bạn có thể thay đổi tầm quan trọng của tiêu chí lọc trong  
menu Cài đặt  bằng cách di chuyển các biểu tượng .

Làm thế nào nó hoạt động
Mở công cụ Time Machine.
Di chuyển dòng thời gian để xem  
các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.
Sử dụng các biểu tượng trên thanh công 
cụ  để chuyển giữa các chế độ xem.
Sử dụng trường tìm kiếm  nếu bạn 
đang tìm kiếm một người cụ thể. 

Trò chơi đố vui
•  Nhấp vào nút Bài tập .

•  Chọn một người cho các câu hỏi để tham khảo 
(sử dụng chức năng tìm kiếm  và bộ lọc ).

•  Chọn một loại bài tập và bắt đầu trò chơi.

Bạn có giới hạn thời gian để hoàn thành trò chơi 
và chỉ cho phép ba câu trả lời sai cho mỗi trò chơi.

Bạn có thể chỉnh sửa thêm các bài tập trong  
trình chỉnh sửa Kiểm tra.

Nhấp vào một người  để truy cập các 
chức năng khác trong cửa sổ bật lên .

Chuyển sang chế độ xem quan  
hệ với người đó được tô sáng.

Mở bài viết Wikipedia liên quan.

Hiển thị thông tin và sự kiện  
khác liên quan đến người bạn  
đã chọn.

25



8

6

79 10

8

5

1

3

2

4

Hướng dẫn về mozaBookDụng cụ • Cơ học

Các thí nghiệm và trò chơi ấn tượng
Sử dụng công cụ Cơ học để kiểm tra các định luật động lực và  
các lực và loại chuyển động khác nhau trong một môi trường vật  
lý thực tế.

Mở công cụ Cơ học. Sử dụng các đối tượng trong Bộ công cụ   
để đặt trạng thái ban đầu của thử nghiệm của bạn.

•  Kéo và thả  các đối tượng bạn đã chọn trên bảng
•  nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi kích thước và xoay chúng ;
•  bạn có thể tìm thấy các tùy chọn bổ sung trong menu nhanh  

cho một đối tượng cụ thể  (bạn có thể nhân đôi, xóa và khóa 
các đối tượng hoặc đặt thuộc tính của chúng).

Nhấp vào biểu tượng Play  để thực hiện thử nghiệm.

Nhanh chóng và đơn giản
Nhấp vào biểu tượng ngôi nhà  để chọn thử nghiệm hoặc trò chơi 
được cài đặt sẵn. Nhấp vào biểu tượng Play để đưa mô hình bạn đã 
chọn vào cuộc sống.

Bạn có thể chèn thí nghiệm hoặc trò chơi vào 
sách bài tập của bạn dưới dạng hình ảnh .

Thí nghiệm
Điều gì xảy ra nếu bạn thay đổi
•  các thuộc tính của các công  

cụ thử nghiệm ,
•  tốc độ phát lại  hoặc
•  độ lớn của lực hấp dẫn ?
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Hướng dẫn về mozaBookTrò chơi

1. Tìm các game trò chơi ở đâu?
Nhấp vào biểu tượng Trò chơi trên Thanh công cụ .

Sử dụng các tab để chuyển giữa các công cụ và trò chơi .

2. Tìm những  
trò chơi hay nhất
Chọn từ một loạt các  
trò chơi phát triển các  
kỹ năng ngôn ngữ, toán 
học, logic và tập trung.

Bấm vào một trò chơi  
để bắt đầu.

Chúc vui vẻ!

3. Gợi ý
Sau khi bạn mở trò chơi, nhấp vào biểu tượng dấu hỏi  để đọc mô tả.

Mẹo
Bạn có thể chèn các trò chơi vào 
ấn phẩm của mình dưới dạng  
biểu tượng nhỏ hoặc lớn, hình  
ảnh hoặc các mục tương tác .
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Hướng dẫn về mozaBookThanh công cụ vẽ

1. Nơi tìm công cụ vẽ
Bạn có thể mở công cụ vẽ theo một số cách. Nhấp vào biểu tượng Bản  
vẽ tự do  hoặc biểu tượng Bút chì  trên thanh công cụ hoặc trên một 
trong các góc dưới cùng của màn hình .

Nhấp vào Magic Hat  để biết thêm các chức năng. Bạn sẽ tìm thấy biểu 
tượng này nơi có cả phiên bản đơn giản và phức tạp của một công cụ.

2. Dùng để làm gì
Sử dụng cái gì để sử dụng các công cụ vẽ mozaBook tích hợp để tạo 
hình minh họa cho các ấn phẩm của bạn.

Mẹo
Bạn có thể sử dụng thước kẻ, thước đo góc và la 
bàn cho việc xây dựng công cụ hình học của bạn.

Bạn có thể xóa bản vẽ, hình ảnh và các đối 
tượng khác một cách dễ dàng bằng cách kéo 
chúng vào thùng.

Bạn có thể sử dụng bút mờ dần để làm nổi bật 
một cái gì đó tạm thời trên bảng tương tác.

vẽ tự do

vẽ đường cong

bút nhận dạng văn bản

but dạ Quang

sơ đồ quan hệ

cục gôm

nhập văn bản

lấp đầy

biên tập phương trình

bàn

vẽ các đoạn đường

bút nhận dạng

đường mờ dần

bút lông, bút thư pháp

hình dạng hình học

bin, xóa

chọn, di chuyển

animate

công cụ hình học

thư viện phương tiện

1
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Hướng dẫn về mozaBook

1. Làm thế nào để sử dụng nó và nơi để tìm thấy nó
Trình chỉnh sửa Kiểm tra cho phép bạn tạo các bài tập và bảng tính  
đa dạng và hấp dẫn.

Nhấp vào biểu tượng Công cụ trên  
Thanh công cụ  và chọn Trình chỉnh  
sửa kiểm tra .

2. Mẫu
Phần mềm này cung cấp các mẫu bài tập với nhiều bố cục  
và cấu trúc khác nhau. Bạn có thể tạo các bài tập chỉ có văn  
bản hoặc chèn nội dung đa phương tiện từ thư viện Media.

Chọn một mẫu cho bài tập của bạn .

Mẹo
Sử dụng thư viện Media để chèn nội dung đa phương tiện vào  
các bài tập của bạn, chẳng hạn như hình ảnh và tệp âm thanh  
và video.

Đầu tiên, chọn loại bài tập bạn muốn tạo .
Trình chỉnh sửa Kiểm tra chứa nhiều loại bài tập khác nhau,  
từ các câu hỏi trắc nghiệm đến các bài tập bản đồ phức tạp.

Công cụ chỉnh sửa 29
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Hướng dẫn về mozaBook

1. Tạo bài tập
Chèn văn bản và nội dung đa phương tiện vào mẫu bạn chọn và đánh 
dấu giải pháp chính xác.
Bạn có thể thay đổi một số mục trong mẫu, đặt số câu trả lời có thể  
có  hoặc thay đổi bố cục của bài tập . 
Bạn có thể chèn  bài tập mới vào ấn phẩm của bạn hoặc thêm bài 
tập mới vào bài tập đó để tạo bảng tính.

3. Cách chỉnh sửa bài tập  
bạn đã tạo trước đây
Nếu bạn muốn chỉnh sửa một bài tập 
bạn đã tạo trước đó, nhấp dài vào biểu 
tượng và chọn Chỉnh sửa trong menu 
bật lên .

2. Hoàn thành và kiểm tra bài tập
Bấm vào một biểu tượng làm bài tập để làm. Thực hiện theo các hướng  
dẫn cho các bài tập và chọn câu trả lời đúng, khớp hoặc đặt câu trả lời, v.v.

Sau khi hoàn thành các bài tập,  
nhấp vào biểu tượng Kiểm tra  để kiểm tra kết quả của bạn.

Để thêm một bài tập mới, hãy đóng bài tập bạn đã tạo gần đây  và 
mở bài tập mới . Bạn có thể truy cập các bài tập trên bảng tính bằng 
cách nhấp vào biểu tượng dưới cùng bên phải . Khi bạn đã sẵn sàng, 
hãy lưu công việc của bạn bằng cách chèn bảng tính vào một ấn phẩm .
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Tạo bài tập với các công cụ
Một số công cụ mozaBook được thiết kế để tự động tạo các  
bài tập mà sau đó có thể chỉnh sửa bởi trình chỉnh sửa Kiểm tra,  
do đó bạn có thể tạo các bảng tính hấp dẫn trong một khoảng  
thời gian rất ngắn.

Để tạo bài tập, mở

•  Trình chỉnh sửa kiểm tra hoặc

•  một công cụ có thể tạo ra các bài tập của riêng mình.

Lợi ích
•  Bạn không cần  

phải tạo câu hỏi  
của riêng mình

•  Bạn không cần  
phải tìm kiếm  
hình ảnh

•  Chỉ cần chọn một  
chủ đề và bài tập  
đã sẵn sàng.

Bạn có thể chỉnh sửa  
bài tập thêm sau này.

Trong công cụ, chọn chế độ bài tập   
và đặt loại bài tập bạn muốn tạo, nếu cần.

Nếu bạn tìm thấy một 
bài tập bạn muốn  
sử dụng, hãy nhấp  
vào biểu tượng thế hệ 
bài tập tự động .  
Bài tập bạn chọn  
sau đó được xuất  
sang trình chỉnh sửa 
Kiểm tra, nơi bạn có  
thể chỉnh sửa thêm  
nếu muốn.
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Chỉnh sửa bài tập với cảnh 3D
Nhiều cảnh 3D được thiết kế để tự động tạo các bài tập mà sau đó có thể 
chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa Kiểm tra. 

Nếu bạn có thể truy cập chức năng này trong chế độ xem hiện tại của cảnh, 
hãy nhấp vào biểu tượng  ở thanh dưới để thêm bài tập vào trình chỉnh  
sửa Kiểm tra bật lên .

Nhiều loại bài tập có thể được tạo ra trong các quan điểm khác nhau.

Làm thế nào để hoàn thành bài tập
•  Dán nhãn cho ảnh bằng các từ được liệt kê ,
•  điền vào các khoảng trống bằng cách kéo các từ thích  

hợp vào đó ,
•  ghép các cặp và chọn câu trả lời đúng.

Tìm kiếm cảnh 3D liên  
quan đến chương trình 
giảng dạy và chọn chế  
độ xem. Nhấp vào biểu 
tượng tạo bài tập để  
tạo bài tập. 

Bạn có thể chỉnh sửa  
thêm  bài tập trong  
Trình chỉnh sửa kiểm  
tra để phù hợp nhất  
với sở thích của bạn.
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Hướng dẫn về mozaBook

1. Hoạt động với bài tập
Nếu bạn có một số bài tập trên một bảng tính, bạn có thể đặt thứ tự. 
Mở thanh bên Worksheet . Chọn các bài tập bạn muốn di chuyển và kéo  
chúng đến đúng nơi .

2. Cài đặt bảng tính
Bạn có thể mở cửa sổ Cài đặt trang tính bằng cách nhấp 
vào biểu tượng Cài đặt  trên thanh công cụ. Các cài đặt 
được liệt kê ở đây không chỉ ảnh hưởng đến bài tập hiện 
tại mà cả toàn bộ bảng tính.

Bạn có thể chỉnh sửa bài tập hiện tại  bằng cách sửa đổi nội dung của nó (hình 
ảnh, video, âm thanh, văn bản) hoặc bằng cách thay đổi thiết kế của nó . Cái sau 
bạn có thể làm bằng cách nhấp vào biểu tượng bảng màu  trên thanh công cụ .

Các mẹo
•  Bạn có thể tạo trang Tiêu đề, Trang thông tin hoặc 

trang Kết quả cho trang tính của mình và bạn cũng có 
thể đặt giới hạn thời gian  để hoàn thành bảng tính.

•  Đặt các bài tập xuất hiện theo thứ tự ngẫu nhiên và 
cho phép sửa và trả lại.

•  Bạn có thể tải lên bảng tính mà bạn đã tạo lên 
mozaWeb để những người khác có thể truy cập nó .

•  Bạn có thể đặt bài tập làm bài tập về nhà trong  
các phiên bản mozaBook nhất định.

Công cụ chỉnh sửa 33
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Hướng dẫn về mozaBookSách bài tập

1. Dùng sách bài tập để làm gì?
Bạn có thể tạo sách bài tập của riêng bạn trong mozaBook. Bạn có thể  
viết và vẽ trên các trang trong sách bài tập và chèn nội dung kỹ thuật số 
đa dạng (hình ảnh, video, clip âm thanh, cảnh 3D và bài tập).
Bạn có thể tạo các bài thuyết trình và giáo án ấn tượng và sử dụng  
chúng như sách kỹ thuật số của bạn .
Bạn có thể lưu sách bài tập của mình và tải chúng lên mozaWeb  
để người khác có thể truy cập chúng. 
Với đồng bộ hóa trực tuyến, bạn có thể truy cập tất cả nội dung của  
mình với bất kỳ máy tính nào đã cài đặt mozaBook.

2. Cách mở sách bài tập
Nhấp vào biểu tượng Mở trên Thanh  
công cụ  và chọn menu Sách bài tập .

Trong cửa sổ bật lên ,  
bạn sẽ tìm thấy sách bài tập của mình.

Nhấn vào một để mở nó.

Nếu danh sách quá dài, hãy sử dụng  
các bộ lọc nằm trong tiêu đề để lọc theo 
chủ đề hoặc lớp . 

Bằng cách nhấp vào biểu tượng  
Cài đặt , bạn có thể xóa bất kỳ  
sách bài tập nào của mình.

Mẹo
Bạn cũng có thể truy cập  
sách bài tập trên mozaWeb.

Nhấp vào biểu tượng  
Tải xuống  và chọn sách  
bài tập trong cửa sổ thư viện 
Phương tiện bật lên.

Bạn có thể sử dụng sách bài  
tập tải về trên máy tính của 
riêng bạn.

34
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Hướng dẫn về mozaBook

3. Nhanh chóng và dễ dàng với các mẫu
Với bố cục (mẫu) được xác định trước, bạn có thể dễ dàng tạo  
sách bài tập để phù hợp nhất với mục tiêu của mình.
•  Nhấp vào tab Mẫu   

để chọn mẫu  và điền  
vào khung với nội dung.

•  Bạn có thể thay đổi kích  
thước hoặc di chuyển  
các khung trên các  
trang của sách bài tập.

4.  Tiết kiệm sách bài tập
Để lưu sách bài tập, nhấp  
vào biểu tượng Mở trên  
thanh công cụ và chọn Lưu.
Đặt cho cuốn sách bài tập  
của bạn một tiêu đề ,  
chọn một chủ đề, lớp và ấn 
phẩm liên quan và thêm một 
hình ảnh bìa . Viết một  
mô tả ngắn gọn về nội dung.

Các mẹo
•  Tạo một cuốn sách bài tập với định hướng phong cảnh khi bạn thuyết 

trình và chọn định dạng hai mặt như một cuốn sách để sử dụng trong 
lớp học. Khi bạn tạo một cuốn sách bài tập, hãy đảm bảo chọn tỷ lệ 
khung hình phù hợp .

•  Bạn có thể thêm một hình nền ngẫu nhiên được  
chọn từ một nhóm .

1. Cách tạo một cuốn sách bài tập mới
Nếu không có sách bài tập được mở, bạn có thể tạo một cuốn mới bằng cách 
nhấp vào biểu tượng Trang mới trên Thanh công cụ . Bạn cũng có thể sử 
dụng biểu tượng này để thêm một trang mới vào sách bài tập đã được mở.

Nếu bạn đã mở một cuốn sách bài tập  
nhưng muốn tạo một cuốn sách mới,  
hãy nhấp vào biểu tượng Mở trên Thanh công 
cụ và chọn mục menu sách Bài tập mới .

2. Đặt thuộc tính  
cho sách bài tập
Trước khi phần mềm tạo  
sách bài tập mới, bạn cần  
đặt thuộc tính của nó:

•  đặt hướng ngang hoặc  
dọc và chế độ xem  
một hoặc hai trang ,

•  bộ dòng trang,

•  chọn một nền ,

•  đặt màu trang.

Nhấp vào biểu tượng  
này  khi bạn hoàn thành. 

Sách bài tập 35
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Hướng dẫn về mozaBookLàm việc trên các trang

1. Làm thế nào để minh họa sách bài tập của bạn
Bạn có thể viết và vẽ trên các trang trong sách bài tập và chèn nội  
dung đa phương tiện và tương tác đa dạng.

3. Menu nhanh
Chạm một lúc vào bất cứ nơi nào trên trang  
để mở menu nhanh , cho phép bạn:
•  mở thanh công cụ Animation,
•  thêm một trang mới vào sách bài tập của bạn,
•  thiết lập các thuộc tính của sách bài tập của bạn,
•  hiển thị trang,
•  đặt mặt nạ mong muốn,
•  phóng to hoặc thu nhỏ,
•  hiển thị hướng dẫn,
•  trang đánh dấu,
•  chọn hoặc chèn các mục,
•  khóa hoặc xóa các mục.

Các mẹo
Bạn cũng có thể nhập văn bản trên màn hình bằng bàn phím .  
Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng này, hãy nhấp vào biểu tượng 
Bàn phím .
Bạn có thể di chuyển menu chỉnh sửa bất cứ nơi nào trên màn hình hoặc 
đóng nó bằng cách nhấp đúp vào cạnh.
Bạn có thể dễ dàng viết các biểu thức và công thức toán học bằng cách sử 
dụng trình soạn thảo phương trình tích hợp .
Bạn có thể hiển thị các biểu tượng cho các chức năng được sử dụng phổ biến 
nhất (Bin, Favorites, Thư viện, Khay,) trên màn hình mozaBook .

2. Làm việc trên các trang
Chọn • Nếu bạn nhấp lâu vào một mục trên trang, một khung  
sẽ xuất hiện xung quanh nó  và menu chỉnh sửa sẽ mở .
Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn nhấn biểu tượng Hand trên Thanh  
công cụ  và sau đó nhấp vào mục. Đây là chế độ chỉnh sửa.
Sửa đổi • Bằng cách lấy các điểm khác nhau của khung, bạn có  
thể di chuyển, thay đổi kích thước, cắt, xoay, v.v. mục bạn đã chọn.
Menu nhanh • Nhấp vào góc trên cùng bên phải của khung   
để mở menu nhanh cho mục , cho phép bạn chỉnh sửa thêm các  
thuộc tính của nó.

36



4 5

6

3

1

2
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1. Tìm ở đâu và dùng để làm gì
Mở menu Chỉnh sửa từ Thanh công cụ   
và chọn Sơ đồ quan hệ .

Sử dụng nó để kết nối các đối tượng.  
Mối quan hệ được duy trì ngay cả khi bạn  
di chuyển các đối tượng. Sử dụng công cụ vẽ  
này để hiển thị các mối quan hệ và quy trình.

2.  Cách kết nối các đối tượng
Nếu thanh công cụ biểu đồ Quan hệ  mở,  
chọn và nhấp vào các đối tượng để kết nối chúng.

Mẹo
Bạn có thể thay đổi hình dạng của hộp văn bản  
bạn chọn trên thanh công cụ Biểu đồ quan hệ .

Sử dụng các loại đường và mũi tên khác nhau  
để minh họa các mối quan hệ .

3. Cách tạo hộp văn bản

Nếu thanh công cụ biểu đồ  
Mối quan hệ đang mở, hãy  
nhấp đúp vào bất kỳ vùng trống 
nào để tạo hộp văn bản .

Bấm vào một hộp văn bản hiện 
có để chỉnh sửa nội dung.
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Hướng dẫn về mozaBookHiệu ứng

1. Nơi tìm công cụ Hiệu ứng
Mở menu Chỉnh sửa từ Thanh công cụ   
và chọn mục menu Hoạt hình .

2. Chuẩn bị hiệu ứng
Bước 1: Sử dụng các công cụ Vẽ, như bạn đã  
học, để hoàn thành hiệu ứng của bạn: thêm hình  
ảnh, công cụ, văn bản và bản vẽ của riêng bạn  
vào trang của bạn.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng công cụ hiệu ứng.  
Làm nổi bật các mục trong hoạt hình của bạn theo thứ tự bạn  
muốn chúng xuất hiện và đặt hiệu ứng hoạt hình cho từng mục.

3. Hiệu ứng một đối tượng (một hình ảnh, trong trường hợp này)

A)  Mở hộp thoại công cụ Hiệu ứng .
B) Nhấp vào đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng (ở đây trên hình) .
C) Chọn một tùy chọn hiệu ứng trên thanh công cụ Animation .

4. Chạy hiệu ứng
Khi hiệu ứng của bạn đã sẵn sàng, hãy đóng cửa  
sổ cài đặt hiệu ứng  và chạy hiệu ứng bằng các 
mũi tên ở cuối trang . 

Phía trướcTrở lại

Trang 
tiếp theo

Trang  
trước
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1. Nơi tìm công cụ hình học
Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa trên  
Thanh công cụ  và chọn mục menu Hình học  
hoặc nhấp vào biểu tượng công cụ hình học trong 
khay Bút chì.

2. Cách sử dụng chúng 
Chọn một công cụ và nhấp vào biểu tượng   
để hiển thị nó trên trang của bạn.

Một số công cụ có thể được tổ chức tại các điểm khác 
nhau. Bạn có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ, tùy 
thuộc vào phần nào của công cụ bạn giữ. Nhấp vào biểu 
tượng dấu hỏi trên các công cụ để được giúp đỡ .

3. Sử dụng la bàn và thước kẻ

Di chuyển  
nó trên trang

Chỉ định một giá trị chính xác

Thay đổi độ 
dài của nó

Di chuyển nó tự do

Di chuyển nó song song với 
một trong các cạnh của nó

Xoay nó quanh 
một điểm 0

Vẽ đường  
thẳng

Chỉ định một giá trị chính xác

Điều chỉnh nhịp

Giữ bút chì để  
vẽ một vòng tròn

Nhấn vào  
đây để lật nó

Xoay nó quanh điểm 
cố định bằng la bàn

Công cụ hình học

4
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1. Chèn menu
Sử dụng menu này để chèn các bản phác thảo, 
ghi chú và liên kết vào các ấn phẩm.

3.  Liên kết web và video trực tuyến
Bạn có thể chèn liên kết web và video trực tuyến   
vào các ấn phẩm. Chúng sẽ được mở bởi trình duyệt  
mozaBook tích hợp.

Nhập tiêu đề cho liên kết hoặc video và nhập URL chính xác. 
Nếu bạn cũng nhập từ khóa, bạn có thể tìm thấy liên kết với 
chức năng tìm kiếm mozaBook .

5. Đánh dấu trang
Bạn có thể đánh dấu các trang trong sách của bạn và sách 
bài tập. Nhấp vào tab đánh dấu để mở một trang cụ thể.

4. Liên kết trang
Bạn có thể tạo một liên kết đặc biệt đưa bạn đến một  
trang cụ thể trong ấn phẩm bạn đã chọn.

Đầu tiên, tìm trang bạn muốn làm mục tiêu của liên  
kết và chọn liên kết Trang trong menu Chèn .
Quay trở lại vị trí mà bạn muốn chèn liên kết và nhấp  
vào biểu tượng Kiểm tra để chèn.

2. Phác thảo và ghi chú
Chọn Phác thảo  trong menu Chèn .  
Khi tạo một bản phác thảo mới, bạn cần đặt kích thước trang,  
kết cấu nền và màu nền .

Bạn có thể viết và vẽ  
trên các trang Phác thảo, 
chèn ảnh từ thư viện 
Phương tiện và tạo sơ đồ 
quan hệ hoặc hiệu ứng.

Bản phác thảo hoàn 
thành có thể được chèn 
vào các ấn phẩm và  
sách bài tập của bạn.

Nếu bạn muốn chèn  
ghi chú chỉ có văn bản,  
hãy chọn Ghi chú  
trong menu Chèn .

Ghi chú và liên kết 40
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Hướng dẫn về mozaBookĐồng bộ hóa

Cách đồng bộ sách bài tập của bạn
Nếu bạn muốn truy cập sách bài tập của mình trên nhiều máy tính, 
phần mềm cung cấp cho bạn hai cách để làm điều này.

1.  Bạn có thể đồng bộ hóa sách bài tập của mình với ổ flash USB. 
Điều này cho phép bạn mở chúng mà không cần kết nối Internet.

2.  Bạn có thể đồng bộ hóa sách bài tập với tài khoản web của mình 
để có thể mở chúng trên bất kỳ máy tính nào chạy mozaBook và 
được kết nối với Internet.

1. Đồng bộ hóa bằng ổ flash USB
Nhấp vào menu Đồng bộ hóa trên bảng Mở .

Chọn một cuốn sách bài tập  và một ổ đĩa  
trong cửa sổ bật lên và nhấp vào mũi tên  
ở giữa để bắt đầu đồng bộ hóa .

2. Đồng bộ hóa với tài khoản web của bạn 
Chia sẻ • Nhấp vào menu Chia sẻ  và chọn Tải lên mozaWeb . 

Chỉ định ai có thể xem sách bài tập  và cung  
cấp dữ liệu cần thiết cho các tìm kiếm trong  
tương lai (từ khóa, chủ đề, lớp và các ấn phẩm  
liên quan). Sau đó tải lên sách bài tập của bạn  
vào tài khoản mozaWeb của bạn .

Các mẹo
•  Đặt mozaBook để tự động lưu tất cả các thay đổi bạn đã thực  

hiện trong sách bài tập vào tài khoản trực tuyến của mình .
•  Bạn cũng có thể gửi sách bài tập cho bạn bè qua email,  

bằng cách chọn tùy chọn Chia sẻ qua email .

Tải xuống • Nhấp vào menu Sách bài tập trên bảng Phương tiện .

Chọn một cuốn sách bài tập bạn muốn  
tải xuống từ danh sách các sách bài tập  
có sẵn và nhấp vào Tải xuống.

Khi bạn lắp ổ flash USB vào một máy tính khác, bấm vào mũi tên 
đối diện để đồng bộ hóa sách bài tập.
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Hướng dẫn về mozaBookMẫu hiệu ứng

Các trang rõ ràng, được tổ chức tốt
Tạo sách bài tập có cấu trúc rõ ràng và các bài thuyết trình hấp dẫn với 
các mẫu mozaBook hoạt hình. Bạn có thể di chuyển các khung trên các 
trang trong sách bài tập và thay đổi kích thước chúng để phù hợp nhất 
với nhu cầu của bạn. 

Cách sử dụng chúng
Khi bạn tạo sách bài tập,  
nhấp vào tab Mẫu . Trong cửa  
sổ bật lên, chọn mẫu  và kiểu  
cho trang trong sách bài tập của  
bạn và đánh dấu vào hộp kiểm  
'Hiệu ứng' .

Nhấp vào dấu kiểm   
để lưu cài đặt.

Nếu bạn đã mở sách bài tập,  
hãy nhấp vào mục menu nền  
Trang trong menu nhanh  
để truy cập tab Mẫu.

•  Nhấp vào khung văn bản và viết một cái gì đó vào đó .
•  Kéo hình ảnh, 3D hoặc video liên quan từ thư viện  

Media  vào khung.
•  Bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh , số lượng 

khung văn bản  và bật hoặc tắt hình động của mẫu .

Bạn có thể sử dụng một mục phương tiện khác nhau cho 
mỗi khung. Trên trang hoàn thành, nhấp vào văn bản để 
hiển thị hình ảnh, video hoặc 3D liên quan.

5
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Hướng dẫn về mozaBookSách bài tập trên mozaWeb
Mở sách bài tập của bạn trên mozaWeb
Bạn cũng có tùy chọn để truy cập mozaWeb và mở sách bài tập bạn  
đã tạo trong mozaBook và tải lên mozaWeb . Như với sách kỹ thuật  
số của bạn, bạn có thể lật các trang và phát nội dung bổ sung tương  
tác được chèn vào chúng.

Tìm sách bài tập ở đâu
Đăng nhập vào mozaWeb bằng tên người dùng và 
mật khẩu của bạn cho tài khoản người dùng trực 
tuyến mozaWeb mà bạn sử dụng trong mozaBook.
Chọn 'Sách bài tập'  trong menu Thư viện 
phương tiện để xem sách bài tập mozaBook bạn 
có thể truy cập. Lọc kết quả theo chủ đề hoặc nhập 
từ khóa. Bấm vào cuốn sách bài tập bạn đã chọn 
để mở nó.

Đăng ký mozaWeb PREMIUM
•  Bạn có thể truy cập toàn bộ nội dung trong thư viện Phương tiện  

được sắp xếp theo chủ đề  và chứa hàng nghìn mục.
•  Bạn có thể sử dụng các công cụ và trò chơi dựa trên chủ đề.
•  Bạn cũng có thể sử dụng trình chỉnh sửa Kiểm tra để tạo bảng tính  

trên mozaWeb. Bạn có thể đặt chúng làm bài tập về nhà cho những 
sinh viên cũng có thể hoàn thành các bài tập trên mozaWeb.

•  Sách bài tập có thể được mở đồng thời trên nhiều máy tính, do đó  
giáo viên có thể chỉnh sửa chúng cùng nhau  và thậm chí viết tin 
nhắn cho nhau (chế độ hợp tác).
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1. Tìm văn bản trong  
các ấn phẩm
Chọn biểu tượng Tìm kiếm trên  
Thanh công cụ .

Bạn có thể tìm kiếm một văn bản   
trong ấn phẩm đang hoạt động trong 
menu bật lên. Kết quả được tô sáng.

Nếu có nhiều hơn một kết quả, bạn có thể 
điều hướng qua danh sách bằng các mũi 
tên . Bạn cũng có thể xem tất cả các kết 
quả trong danh sách thả xuống .

Nếu bạn nhấp vào một mục trong danh 
sách , nó sẽ đưa bạn đến đúng trang 
của ấn phẩm.

2. Tìm các chức năng và công  
cụ mozaBook
Chọn biểu tượng kính lúp trong tiêu đề cửa  
sổ chính . Nhập một từ khóa trong cửa sổ  
thả xuống .

Các ấn phẩm, chức năng và công cụ của 
mozaBook có chứa từ khóa sẽ được liệt kê  
bên dưới.

Nếu bạn nhấp vào biểu tượng Mắt  bên cạnh  
một số kết quả, mozaBook sẽ chỉ cho bạn cách  
dễ nhất để tìm chức năng hoặc công cụ cụ thể  
trong hệ thống menu .

Nếu bạn nhấp vào một mục, chức năng hoặc  
công cụ sẽ được tải hoặc ấn phẩm sẽ được mở.

Tìm kiếm

Mẹo • Sử dụng bảng Tìm kiếm để tìm 
kiếm trên Internet mà không cần rời khỏi 
phần mềm .
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Hướng dẫn về mozaBookCách sử dụng trợ giúp

1. Tìm sự giúp đỡ ở đâu
Bạn sẽ tìm thấy hỗ trợ chung cho tất cả các chức năng trong Trợ giúp 
mozaBook bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu hỏi trong tiêu đề cửa 
sổ, nơi bạn cũng sẽ tìm thấy các tùy chọn khác .

Nhận hỗ trợ trực tiếp cho một số công cụ bằng cách nhấp vào biểu 
tượng dấu hỏi trong tiêu đề cửa sổ . Bạn cũng sẽ tìm thấy các chức 
năng khác ở đó.

2. Tìm kiếm
Trợ giúp mozaBook  
được tổ chức theo chủ đề.  
Bạn có thể điều hướng  
giữa các chủ đề  hoặc  
quay lại trang mặc định  
bất cứ lúc nào .

Bạn cũng có thể sử dụng  
trường tìm kiếm ở cuối trang  
trợ giúp để tìm sự trợ giúp  
bạn cần .

Mẹo
Bạn có thể nhận biết các chức năng được sử dụng thường  
xuyên nhất của mozaBook trong menu Bước đầu tiên .

Nhận các mẹo và đề xuất để sử dụng chương trình .

Nếu phiên bản Multilang của mozaBook được cài đặt trên máy tính 
của bạn, bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ của công cụ .

Bạn cũng có thể gửi phản hồi về công cụ .

Mở trợ giúp mozaBook .

Mở trợ giúp video, giúp bạn tìm hiểu cách quản 
lý mozaBook và các công cụ tích hợp của nó .
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Hướng dẫn về mozaBook

1. Máy ghi âm đa phương tiện  
là gì và bạn có thể tìm thấy nó ở đâu?
ử dụng công cụ này để lưu ảnh chụp màn hình, tạo bản 
ghi âm và tạo screencasts. Nhấp vào biểu tượng Ảnh chụp 
màn hình  trên Thanh công cụ để khởi động công cụ.

2. Lưu ảnh chụp màn hình
Sử dụng menu để chọn loại ảnh chụp màn hình  
bạn muốn lưu và chọn vùng màn hình bạn muốn lưu. 
Bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình của bạn vào các  
ấn phẩm từ thư mục Ảnh chụp màn hình đã lưu .

3. Ghi âm
Nếu máy tính của bạn có micrô, hãy sử dụng máy ghi âm mozaBook để ghi âm.
Chọn menu Trình ghi âm thanh . Nhấp vào nút REC để bắt đầu ghi âm.

4. Tạo screencasts
Sử dụng Trình ghi video để ghi lại những gì xảy ra trên màn hình 
máy tính của bạn. Nếu máy tính của bạn có micrô, bạn cũng có 
thể ghi lại âm thanh. Chọn menu Trình quay video . 

Khi bạn dừng ghi âm, phát lại sẽ tự động bắt đầu. Bạn có thể chèn bản ghi âm  
vào ấn phẩm của bạn ngay lập tức . Bạn có thể tìm thấy nó sau trong thư mục 
trên thanh công cụ ghi âm hoặc trong thư viện Media.

Nhấp vào biểu tượng Hide mozaBook  để chọn xem bạn muốn 
chụp cửa sổ mozaBook hay cửa sổ cho một ứng dụng phần mềm 
khác đang chạy trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể chọn xem 
bạn muốn chụp toàn bộ màn hình hay chỉ một phần của nó .

Bạn có thể truy cập nội dung đa phương tiện được ghi từ thư  
viện Media hoặc trực tiếp từ thanh công cụ ghi .
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Hướng dẫn về mozaBookIn ấn

Mẹo
Cửa sổ Xem trước bản in  trong menu In cho phép bạn  
xem phiên bản in sẽ trông như thế nào theo cài đặt  
của bạn.

2. In trực tiếp đến máy in
Nếu bạn có máy in được kết nối với máy tính của mình, trước tiên hãy 
chọn máy in bằng cách nhấp vào tên  trong danh sách thả xuống .

Tùy thuộc vào kiểu máy in của bạn,  
hãy đặt các tùy chọn sau:
•  Chọn các trang sẽ được in .
•  Chọn khổ giấy  và đặt lề .
•  Chọn số lượng trang sẽ được  

in trên một tờ .
•  Đặt để in màu hoặc thang độ xám.
•  Đặt để in một mặt hoặc hai mặt.
•  Đặt mục nào trong sách bài tập của bạn (biểu tượng, số trang, đường 

viền, đường và / hoặc nền) mà bạn muốn hiển thị trong bản in .

3. In thành tập tin
Khi in thành tệp, bạn có thể chọn định dạng tệp bạn muốn  
tạo (png, jpg, pdf hoặc Microsoft XPS). Bạn có thể chèn tệp này  
vào ấn phẩm của bạn hoặc in nó ra sau.

1. Cách in
mozaBook cho phép bạn in bất kỳ trang nào  
hoặc toàn bộ nội dung của sách bài tập của bạn. 
Bạn có thể in trực tiếp tới máy in hoặc tập tin.

Để làm như vậy, nhấp vào biểu tượng Sách  
trên Thanh công cụ  và chọn In trong menu  
bật lên .
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Hướng dẫn về mozaBookNhận dạng chữ viết tay

1. Khi nào nên sử dụng
Chức năng nhận dạng chữ viết tay của mozaBook cho phép bạn  
sử dụng chữ viết tay thay vì bàn phím trên màn hình để nhập văn  
bản trên bảng trắng tương tác.

2. Yêu cầu hệ thống
Chức năng nhận dạng chữ viết tay của mozaBook được Windows 7 
và các phiên bản mới hơn hỗ trợ.

Các ngôn ngữ có thể nhận dạng chữ viết tùy thuộc vào các gói 
ngôn ngữ được cài đặt trên máy tính của bạn .

3. Cách sử dụng
Hấp vào biểu tượng Vẽ tự do trên  
Thanh công cụ  và viết một cái gì  
đó lên bảng .

Chọn những gì bạn đã viết và chọn  
nhận dạng  trong menu Nhanh cho  
đối tượng .

Điều này sẽ hiển thị một danh sách  
các lựa chọn thay thế cho văn bản .

Bằng cách nhấp vào lựa chọn thay  
thế phù hợp, mozaBook chuyển đổi  
chữ viết tay của bạn thành văn bản  
đánh máy  và coi nó như một đối  
tượng văn bản.

4. Tìm kiếm bằng cách  
sử dụng nhận dạng chữ viết tay
Chọn văn bản viết tay và sau đó chọn Tìm kiếm  trong menu nhanh. 
Điều này sẽ hiển thị một danh sách các lựa chọn thay thế cho văn bản. 
Chọn văn bản bạn muốn tìm kiếm từ danh sách này . 
Bạn có thể tìm kiếm trên web, trong bộ sưu tập và trong ấn phẩm mở .

Bạn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm của mình bằng cách kéo chữ viết tay  
trực tiếp vào chức năng Tìm kiếm tích hợp trong mozaBook. Khi bạn làm 
như vậy, nhận dạng chữ viết sẽ diễn ra tự động và phần mềm bắt đầu  
tìm kiếm trên cơ sở thay thế văn bản mà nó nhận ra.
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Hướng dẫn về mozaBookCài đặt

1. Biểu tượng máy tính để bàn
Bạn có thể thiết lập các biểu tượng ở bất cứ đâu  
trên màn hình mozaBook cho các chức năng bạn 
thường sử dụng (Bin, Favorites, hộp bút chì và  
thư viện Media) và khởi động chúng từ đó .

Nhấp vào biểu tượng Cài đặt  trên Thanh công  
cụ và chọn Biểu tượng máy tính để bàn trong menu 
Giao diện . Chọn các biểu tượng  bạn muốn 
hiển thị trên màn hình. 

Bạn cũng sẽ tìm thấy menu biểu tượng Desktop trên 
tiêu đề cửa sổ chính  và bạn có thể bật hoặc tắt 
các biểu tượng được hiển thị trên Desktop.

2. Thanh bên và chế độ toàn màn hình
Sử dụng các tab  ở cả hai bên của cửa sổ  
để mở Thanh bên , bản phác thảo  hoặc  
tạo sách bài tập mới.
Sidebar cũng được thiết kế để truy cập nhanh  
trên bảng trắng trong khi thuyết trình. 
Sử dụng hình tam giác nhỏ để đóng menu.
Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ toàn màn  
hình . Trong chế độ này, truy cập menu hoặc 
thoát khỏi chế độ toàn màn hình bằng biểu  
tượng nhỏ bên cạnh mũi tên điều hướng .

3. Menu cài đặt 
•  Hiển thị – Menu, Thanh công cụ, Thanh bên, Hiển thị Vỏ bút chì,  

Vị trí menu, lật trang, tiêu đề, nền, nút cài đặt và biểu tượng, tỷ lệ cửa sổ.
•  Hoạt động – mozaWeb, tính năng bổ sung, trình duyệt, lưu.
•  Chuột và cảm ứng – Cài đặt chuột và bảng trắng.
•  Biểu tượng máy tính để bàn – Bật và tắt biểu tượng máy tính để bàn.
•  Ngôn ngữ – mozaBook và cài đặt ngôn ngữ bàn phím.
•  Đăng nhập mozaBook – Đặt chế độ đăng nhập, thay đổi tên người  

dùng hoặc mật khẩu.
•  Tài khoản mozaWeb – Đăng nhập để truy cập nội dung mozaWeb.
•  Hệ thống – xử lý tập tin mozaBook, lưu, lịch sử.  

Nhiều cài đặt
Bạn có thể tùy chỉnh giao diện người dùng mozaBook để phù 
hợp nhất với quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Điều này sẽ  
hiển thị thanh bên ở phía 
bên kia của màn hình.
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Bài tập về nhà một cách mới
Bạn có thể đặt các bài tập được tạo bằng trình chỉnh sửa Kiểm tra làm  
bài tập về nhà. Với mozaBook, bạn có thể ghi lại và quản lý các bài tập  
bạn đã đặt cho các lớp bạn dạy, nhóm hoặc cá nhân học sinh.  
Vì vậy, sẽ không còn bài tập về nhà bị lãng quên hoặc bỏ lại ở nhà.

Lợi ích của hệ thống là gì?
•  Nó ghi lại các bài tập về nhà đã được thiết lập và gửi,  

vì vậy bạn có thể dễ dàng đánh giá và theo dõi chúng.

•  Chương trình tự động kiểm tra các câu trả lời và tạo  
số liệu thống kê về kết quả, giúp dễ dàng đánh giá và  
so sánh hiệu suất của học sinh.

•  Các bài tập có thể được hoàn thành trực tuyến với  
bất kỳ trình duyệt Internet nào.Chương trình thông báo cho sinh viên bằng email khi một bài tập về nhà  

mới được thiết lập và cho họ biết chủ đề và thời hạn nộp.

Học sinh có thể mở bài tập về nhà bằng cách nhấp  
vào liên kết Bài tập về nhà trong email thông báo và  
giải các bài tập trực tuyến.

Bài tập về nhà 50
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Hướng dẫn về mozaBook

Cách đặt bài tập về nhà
mozaBook cung cấp tùy chọn để chọn các bảng tính đã được tải lên trước  
đó lên mozaWeb và đặt chúng làm bài tập về nhà cho một nhóm được chọn.

Tùy chọn cài đặt
•  Chọn một bài tập hoặc bảng tính .  

Lọc theo chủ đề và lớp giúp bạn điều hướng trong  
số các bài tập đã được tải lên và cung cấp cho bạn .

•  Bạn muốn đặt bài tập về nhà cho ai?  
Chọn một nhóm  hoặc chọn từng người nhận .

•  Nhập thời gian có sẵn để hoàn thành các bài tập .
•  Nếu cần, bạn có thể thêm hướng dẫn thêm vào bài tập .

Nhấp vào biểu tượng Bài tập về nhà trên  
Thanh công cụ  và chọn Đặt bài tập về  
nhà mới  từ menu bật lên.

Mẹo • Bạn có tùy chọn để quản lý các nhóm trên nền tảng mozaWeb và 
xem xét dữ liệu về bài tập về nhà đã được thiết lập và hoàn thành. Các chức 
năng này cũng có sẵn trực tiếp trên bảng Bài tập về nhà trong mozaBook .

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt bài tập về nhà trong cửa sổ bật lên. 
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Tải bảng tính lên mozaWeb
Bạn có thể tải lên các bài tập và bảng tính bạn đã tạo trong trình 
chỉnh sửa mozaBook Test lên mozaWeb, làm cho chúng có thể truy 
cập được cho người khác hoặc đặt chúng làm bài tập về nhà.

Để tải lên một bài tập, nhấp vào biểu tượng được chèn trong ấn 
phẩm và chọn Tải lên mozaWeb trong menu nhanh . 

Trước khi tải lên, hãy quyết định những nhóm bạn muốn làm cho  
bài tập của bạn có thể truy cập được trên mozaWeb và chỉ ra chúng .

Mẹo
Nếu bạn muốn sử dụng một bài tập được chèn vào một ấn  
phẩm và đặt nó làm bài tập về nhà ngay lập tức, bạn có thể  
làm như vậy với một bước duy nhất.

•  Trên thanh công cụ Bài tập về nhà, chọn mục menu Đặt bài  
tập về nhà mới được trình bày trước đó.

•  Kéo biểu tượng cho các bài tập bạn đã chọn trực tiếp vào  
cửa sổ bật lên .

•  Sau khi bạn đã thực hiện các cài đặt được mô tả ở trên,  
hãy đặt bài tập về nhà cho nhóm bạn đã chọn.

Trong menu bật lên

•  dán nhãn bài tập 
•  nhập từ khóa để tìm kiếm 
•  chọn một chủ đề,  

lớp và ấn phẩm liên quan và 
•  đánh dấu mức độ khó .
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Trên nhiều máy tính cùng một lúc
Nếu học sinh sử dụng PC hoặc máy tính bảng trong lớp, họ có thể kết nối với chương  
trình mozaBook chạy trên máy tính của giáo viên hoặc trên bảng trắng tương tác.

Bằng cách này, sinh viên có thể sử dụng các thiết bị của riêng mình  
để giải các bài tập, hoặc mở và phát nội dung kỹ thuật số được  
gửi cho họ.

Điều này có thể làm cho nhóm làm việc thậm chí thú  
vị hơn và hiệu quả.

Bài tập cá nhân,  
làm việc cá nhân và nhóm và sử dụng  
mục tiêu của các thiết bị CNTT.

Giáo viên có thể ...
•  gửi hình ảnh, số liệu và sách bài tập đến các thiết bị của học sinh

•  thiết lập các bài tập cá nhân hoặc nhóm

•  tổ chức, chỉ đạo và giám sát công việc nhóm

•  theo dõi các bài tập đã hoàn thành

•  xem câu trả lời đã được gửi và tự động kiểm tra

•  nhận số liệu thống kê về kết quả
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Nhấp vào biểu tượng Bài tập về nhà trên thanh 
công cụ  và chọn mục Tạo menu kết nối . 

Tạo một kết nối và bắt  
đầu các lớp học. 

Học sinh có thể kết nối với phần mềm mozaBook trên máy tính  
của bạn thông qua mạng cục bộ hoặc Internet.

•  Yêu cầu học sinh khởi động mozaBook trên thiết bị của họ và

•  chọn mục menu Kết nối sinh viên  để họ có thể kết nối với bài tập lớp.

Cách kết nối với lớp học

Bảng điều  
khiển của  
giáo viên

Tên của các sinh  
viên được hiển thị 

trên bảng điều  
khiển của giáo viên, 

nơi bạn có thể sắp 
xếp họ thành các 

nhóm mới hoặc 
được đặt trước.

Gửi hình ảnh  
và số liệu

Bạn có thể gửi  
một hình ảnh  

hoặc hình, hoặc  
chọn tài liệu minh  

họa từ Internet.

Gửi trang hiện  
tại trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập
Bạn có thể hiển thị trang hiện tại trong sách giáo khoa mở  
hoặc sách bài tập trên thiết bị của học sinh, vì vậy sinh viên  
có thể thấy ngay những gì bạn muốn hiển thị chúng mà  
không cần chuyển sang trang đó.

Gửi nội dung
Bạn có thể gửi nội dung cho các  
sinh viên được kết nối thông qua  
các thiết bị của họ.  
Chọn tùy chọn Gửi cho sinh viên  
trong menu Nhanh cho hình ảnh,  
số liệu, sách bài tập hoặc sách  
giáo khoa hoặc trong menu  
Lưu và Chèn  cho cảnh 3D  
và trình chỉnh sửa Kiểm tra.

Mẹo • Sử dụng trình chỉnh sửa avatar mozaBook  
để tạo các số liệu thú vị mà bạn cũng có thể sử dụng trong  
bảng điều khiển của Giáo viên .

Lớp học 54



1

2

Hướng dẫn về mozaBook

Kiểm tra câu  
trả lời và tạo số 
liệu thống kê
Chương trình  
tự động kiểm tra  
câu trả lời và tạo  
số liệu thống kê   
về kết quả, do đó  
bạn có thể dễ dàng 
đánh giá hiệu suất  
của học sinh.

Thiết lập và hoàn thành bài tập
Sử dụng trình chỉnh sửa Kiểm tra mozaBook để tạo nhiều loại  
bài tập khác nhau và sử dụng menu Chèn  để gửi chúng cho  
các sinh viên và các nhóm được kết nối với bài tập lớp.

Thật dễ dàng để tạo các bài tập với một số công cụ và cảnh  
3D được thiết kế để tạo chúng một cách tự động.

Học sinh hoàn thành các bài tập mà họ đã nhận được cá nhân  
hoặc theo nhóm và gửi câu trả lời của họ.
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Sử dụng linh hoạt trên mọi nền tảng
Bạn có thể mở sách kỹ thuật số của mình trong mozaBook và trên 
nền tảng trực tuyến mozaWeb. Bạn cũng có thể đọc sách kỹ thuật số 
trên máy tính bảng của mình sau khi cài đặt ứng dụng mozaBook.
Tùy thuộc vào hệ điều hành (iOS, Android), một số tính năng bổ  
sung tương tác có thể có chức năng giới hạn trên máy tính bảng. 
Máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows có thể chạy mozaBook 
với đầy đủ chức năng.
mozaBook hỗ trợ các thiết bị màn hình cảm ứng và thích ứng một 
cách thông minh với kích thước màn hình, do đó, nó có thể được sử 
dụng trên bảng trắng tương tác, máy tính xách tay và máy tính bảng.
Một số phiên bản mozaBook có sẵn trong webshop của chúng tôi 
dành cho sinh viên và giáo viên hoặc để sử dụng trong lớp học. 

Dành cho người dùng iOS và Android
Tải xuống ứng dụng mozaBook  
từ App Store hoặc từ Google Play.

Tạo tên người dùng nội bộ của bạn  
và đăng nhập vào tài khoản người  
dùng trực tuyến mozaWeb hiện  
tại của bạn để truy cập sách kỹ  
thuật số bạn đã mua trước đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản  
người dùng trực tuyến mozaWeb,  
bạn có thể tạo một tài khoản.

Bạn có thể tải sách xuống máy tính bảng hoặc thậm chí mua  
một ấn phẩm mới. (Ngay sau khi quá trình tải xuống hoàn tất,  
bạn cũng có thể sử dụng mozaBook ở chế độ ngoại tuyến.)

Bạn có thể lật trang, phóng to các phần trang và phát nội dung  
tương tác trong sách giáo khoa kỹ thuật số của bạn (cảnh 3D,  
video giáo dục, hình ảnh, tệp âm thanh và bài tập)

Bạn có thể vẽ trong các trang sách của mình, sử dụng công cụ  
tô sáng và chèn ghi chú.

Bạn có thể kết nối với chương trình mozaBook trên bảng  
trắng tương tác hoặc PC (để làm việc trong lớp).
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Lớp học tương tác và học tập tại nhà
Nếu bạn sử dụng mozaBook trên bảng trắng tương  
tác và sinh viên sử dụng máy tính bảng trong lớp  
học, bạn có thể bắt đầu làm việc nhóm.
Học sinh có thể kết nối với máy tính của giáo viên  
mà không cần kết nối Internet hoạt động thông qua  
mạng không dây. Bạn cũng có thể gửi các bài tập về nhà  
tương tác cho sinh viên mà họ có thể hoàn thành trên PC ở nhà.
Để tham gia vào lớp học và hoàn thành bài tập về nhà,  
học sinh cần phải có đăng ký mozaWeb PREMIUM.

Gói mozaWeb PREMIUM
Học sinh cũng có thể mua các 
đăng ký mozaWeb PREMIUM 
riêng lẻ, nhưng sẽ tiết kiệm  
hơn cho lớp học khi mua gói.

Có thể mua 20 đăng ký  
mozaWeb PREMIUM trong  
một gói với mức giảm giá  
đáng kể.

Ở nhà
•  Họ có thể mở các ấn phẩm kỹ thuật số của  

họ và nội dung bổ sung tương tác tích hợp.
•  Họ có thể sử dụng thư viện phương tiện mà  

không bị hạn chế.
•  Họ có thể học một cách tinh nghịch bằng cách  

sử dụng các ứng dụng phát triển kỹ năng, minh  
họa và phòng thí nghiệm ảo.

•  Họ có thể hoàn thành các bài tập về nhà tương tác  
và truy cập vào các bài thuyết trình được chia sẻ với họ.

Đăng ký mozaWeb PREMIUM
Trong lớp học
•  Họ có thể kết nối với bài tập bắt đầu bởi  

giáo viên của họ bằng máy tính bảng của họ.
•  Họ có thể nhận được hình ảnh, ứng dụng  

tương tác, văn bản và bảng tính.
•  Họ có thể hoàn thành bài tập về nhà.

mozaBook và mozaWeb

Làm thế nào họ có thể sử dụng nó?
Ứng dụng mozaBook cũng có thể được sử dụng  
trên máy tính bảng hoặc điện thoại di động,  
vì vậy sinh viên có thể mang theo sách giáo  
khoa kỹ thuật số bất cứ nơi nào họ đi và  
thậm chí sử dụng ngoại tuyến.

Với kết nối Internet đang hoạt động, bạn  
có thể mở sách kỹ thuật số và sách bài tập  
trên trang web mozaWeb, cũng như truy cập  
nội dung tương tác và các công cụ giáo dục mà  
không có bất kỳ hạn chế nào, không cần thêm phần mềm.
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Gửi phản hồi
Nếu bạn đã nhận thấy bất cứ điều gì về cách 
mozaBook hoạt động hoặc tìm thấy lỗi trong  
bất kỳ ấn phẩm nào của chúng tôi, vui lòng  
chia sẻ nó với chúng tôi. Chọn Phản hồi trên  
bảng Cài đặt .

•  Nhập tên của bạn và địa chỉ email,
•  ghi lại những gì bạn đã nhận thấy ,
•  nếu bạn phát hiện ra một lỗi,  

hãy mô tả chính xác vị trí của nó,
•  nếu cần, hãy minh họa tin nhắn của bạn  

bằng ảnh chụp màn hình hoặc video hoặc  
tải lên ấn phẩm có liên quan .

Cập nhật phần mềm
mozaBook là một hệ thống được phát triển liên tục.  
Nội dung giáo dục kỹ thuật số và thư viện công cụ của nó liên tục 
phát triển. Đây là lý do tại sao cần phải cập nhật định kỳ. 

Nếu có phiên bản cập nhật có sẵn của phần mềm bạn đang sử dụng, 
một thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị khi bạn bắt đầu .  
Chọn Cài đặt ngay  và cập nhật phần mềm.

Mẹo • Phần mềm cũng có thể được cập nhật sau bằng cách nhấp 
vào biểu tượng trong tiêu đề  hoặc bằng cách chọn menu Cập nhật 
trên bảng Cài đặt .
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Các phiên bản có sẵn của phần mềm mozaBook
mozaBook có thể tiếp cận đến các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh để sử dụng trong cả môi trường lớp học và gia đình.  
Các phiên bản khác nhau của mozaBook có sẵn theo nhu cầu của người dùng.
Có thể mua giấy phép (SINH VIÊN hoặc CÁ NHÂN) để truy cập vào phần mềm mozaBook có sẵn để chuẩn bị tại nhà,  
trong khi các giấy phép khác (LỚP và MULTILANG) cho phép sử dụng phần mềm trong môi trường trường học trên bảng trắng tương tác.
Sự khác biệt về chức năng giữa các phiên bản của phần mềm mozaBook được tóm tắt trong bảng sau.
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* Giấy phép CLASSROOM và MULTILANG cho phép cài đặt mozaBook trên nhiều máy tính với một mã giấy phép.
Tùy chọn này cũng cho phép giáo viên sử dụng phần mềm trên máy tính ở nhà của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng  
cần biết là các bộ phần mềm mozaBook có mã giấy phép giống hệt nhau chỉ có thể được chạy cùng một lúc.
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Ấn phẩm này là tài sản trí tuệ của Mozaik Education Ltd. và được bảo vệ bởi bản quyền. Mọi sự sao chép, sao chép, dịch hoặc sử dụng chúng,  
một phần hoặc toàn bộ, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc với bất kỳ thiết bị nào được biết hiện tại hoặc trong tương lai đều bị nghiêm cấm mà không  
có sự cho phép trước bằng văn bản của Mozaik Education Ltd.

Mọi sự chăm sóc đã được thực hiện trong việc sản xuất ấn phẩm này, nhưng không có trách nhiệm pháp lý sẽ được chấp nhận cho bất kỳ lỗi hoặc  
thiếu sót hoặc liên quan đến thông tin có trong đó. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của chúng.

Bản quyền thuộc về Mozaik Education Ltd., 2019. Bảo lưu mọi quyền.

Mozaik Education
Szeged • Hungary 
e-mail: office@mozaweb.com
web: www.mozaweb.com
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