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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN 

PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

GIÁO DỤC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  38/HD-KT&ĐBCL 
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN  
Về cách quay màn hình máy vi tính khi thi trực tuyến 

 

Nhà trường hướng dẫn cách quay màn hình máy vi tính tại kỳ thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến (online), làm đồng thời với việc recording meeting của Google 

meet như sau: 

1. Sử sụng phần mềm quay màn hình online Free Online Screen Recorder:  

https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder để ghi hình lại buổi thi (làm 

đồng thời với việc recording meeting) 

2. Truy cập vào đường link và chọn Start Recording => Dowload Laucher 

https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
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3. Sau khi cài đặt xong thì có thể bắt đầu ghi hình, trước khi ghi hình chọn chế độ 

âm thanh như hình dưới để thu âm: 

 
  

4. Khi kết thúc buổi thi, SV dừng ghi hình (chọn nút đỏ) lưu file (Save as video 

file) vào vị trí ổ đĩa D trên máy vi tính SV và copy link file video điền vào mẫu “google 

form - dành cho SV” do CBCT cung cấp. 

5. CBCT vào “google form - dành cho SV” kiểm tra tất cả SV có tham gia thi đã 

upload đầy đủ video ghi màn hình. CBCT tổng hợp tình hình phòng thi và tình trạng file 

video SV đã upload lên google form tại mẫu “google form - dành cho CBCT”. 

Trên đây là hướng dẫn cách quay màn hình máy vi tính khi thi trực tuyến, cán bộ 

coi thi và sinh viên có thể tham khảo thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa (t/h); 

- CBCT, SV (t/h); 

- Lưu KT&ĐBCL. 

PHỤ TRÁCH PHÒNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 ThS. Lê Hà Như Thảo 

 


