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Hướng dẫn sử dụng phần mềm TechSmith Camtasia 2019 

1. Thiết kế và biên tập video với phần mềm Camtasia 2019 

- Phần mềm thiết kế video chuyên nghiệp, phù hợp cho môi trường giáo dục. 

Chức năng chính là sản xuất các file dạng mp4. Với các phiên bản mới có 

bản quyền, hỗ trợ thêm các đinh dạng đầy đủ cho HTML5 và Youtube. 

Hình 1.1. Giao diện chính của Camtasia 

  

1.  Các công cụ thiết kế video chính 

2.  Preview: Xem trực tiếp, quan sát kết quả trong quá trình thiết kế 

3.  Timeline: Làm việc trực tiếp với các Media, âm thanh,.. 

 

 

  

1 

2 

3 
Đầu đọc  
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2. Quay phim màn hình 

 Bước 1: Trong giao diện của phần mềm Camtasia 2019, nhấn chọn vào mục 

Record (Control + R) ở phía trên bên trái. 

 

 

Hình 2.1. Chọn Record 

 

 Bước 2: Sẽ hiện thị một cửa sổ nằm ở phía dưới bên phải màn hình, có 

các tùy chọn, chức năng quay màn hình 

 

              Hình 2.2. Cửa sổ chức năng quay màn hình 

o Full screen: Quay toàn bộ màn hình 

o Custom: Chọn một phần màn hình, có thể nhập kích thước 

o Camera: Bật hoặc tắt Webcam 

o Audio: Bật hoạc tắt chức năng thu âm qua microphone 

 Nếu chọn quay màn hình theo kiểu Custom, nhấn vào biểu tượng mũi tên 

bên cạnh sẽ hiển thị các kích thước chuẩn khác nhau để chúng ta lựa chọn.  

 Chúng ta cũng có thể nhập kích thước vào 2 ô bên cạnh. Lúc này sẽ hiển 

thị đường viền mờ để bao quanh khu vực muốn quay và có thể thay đổi 

kích thước bằng cách rê chuột vào các ô vuông nhỏ nằm trên đường viền. 
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               Hình 2.3. Tùy chọn chức năng quay màn hình 

 Bước 3:  Sau khi đã chọn xong kiểu quay màn hình, nhấn nút Rec để quay 

sau khi đếm ngược hết 3 giây.  

Nhấn F9 để tạm dừng quay (Pause), nhấn F10 (stop) để dừng quay. 

 Bước 4: Sau khi nhấn F10 để dừng quay, chúng ta sẽ chuyển tới giao diện 

Preview để xem trước.  

Nhấn nút File/Save (Ctrl +S) để lưu project, ghi lại file *.trec hoặc nhấn 

nút Share ở phía trên bên phải của phần mềm để xuất ra file định dạng 

video (mp4, avi, vmv,…). 

 

Hình 2.4. Nhấn Share xuất ra file video 

3. Hiệu ứng chuyển (Transitions) 

- Hiệu ứng chuyển áp dụng tại vị trí đầu, đuôi hoặc giữa của các file media 

 Bước 1: Nhấn nút công cụ Transitions (phím tắt T), xuất hiện danh sách 

các hiệu ứng 

 Bước 2: Nhấn chọn hiệu ứng muốn áp dụng 
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Hình 3.1. Hiệu ứng Transitions 

 Bước 3: Nhấn giữ chuột và bắt đầu kéo thả xuống dưới của các media 

trên Timeline đều sáng lên. 

Hình 3.2. Thiết lập các hiệu ứng 

4. Bổ sung văn bản và đồ họa (Annotations) 

- Annotations là các hình ảnh drawing, textbox, hotspot,…được bổ sung lên 

file media ở lớp trên cùng nhằm nhấn mạnh, chú thích gây chú ý cho người 

xem. 

 Bước 1: Đưa đầu đọc Timeline về vị trí muốn chèn Callout 

 Bước 2: Nhấn Annotations (N), chọn Callouts và nhấn giữ chuột rê 

xuống tại vị trí đầu đọc Timeline 
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Hình 4.1. Chức năng Annotations 

 

 

Hình 4.2. Chèn Callout trên Timeline 

 

 Bước 3: Tại khu vực Preview, chúng ta có thể nhập text, xoay và di 

chuyển,… 

 

Hình 4.3. Chỉnh sửa Callout trên Preview 
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 Bước 4: Tại khu vực phía trên bên phải màn hình, chúng ta có thể định 

dạng font chữ, màu sắc, size, shape, line,… 

 

Hình 4.4. Định dạng Callout 

5. Phóng to và thu nhỏ (Animations) 

 Hiệu ứng này giúp Zoom đối tượng trên file video 

 Bước 1: Tại khu vực Timeline, chọn media muốn tạo hiệu ứng 

 Bước 2: Di chuyển đầu đọc Timeline đến vị trí cần tạo (chú ý đây là vị trí 

kết thúc của hiệu ứng). 

 Bước 3: Nhấn nút Animation (A), hiện thị cửa sổ Zoom-n-Pan. Chúng ta 

có thể di chuyển khung đường bao quanh với các chấm tròn đến khu vực 

cần phóng to. 

o Actual size: thêm hiệu ứng 

o Scale to fit: trở về kích thước khung hình ban đầu. 

o Zoom: di chuyển qua lại để tạo hiệu ứng  
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Hình 5.1.Hiệu ứng Zoom-n-Pan 

Tại khu vực Timeline, chúng ta có thể di chuyển và kéo dài thời gian cho 

các hiệu ứng 

 

 

 

6. Hiệu ứng con trỏ chuột (Cursor Effect) 

 Áp dụng cho các video được thực hiện bởi chức năng quay mà hình. Giúp 

cho người xem tập trung quan sát được con trỏ chuột trong quá trình quay. 

 Bước 1: Nhấn lên Cursor Effects (U), chọn kiểu hiển thị hiệu ứng cho chuột 

trái và chuột phải. 
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Hình 6.1. Chọn kiểu hiệu ứng 

 Bước 2: Phía bên phải màn hình là các thuộc tính của hiệu ứng. Tại 

đây, chúng ta có thể thay đổi màu, size, độ mờ,… 

 

 

          Hình 6.2. Điều chỉnh thuộc tính hiệu ứng 

 

 

 

 

 

CaVị trí trèn các hiệu ứng chuột 
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7. Import powerpoint slides 

 Bước 1: Nhấn vào Media (B), hiển thị khu vực Media Bin và chọn Import 

Media 

 

Hình 7.1. Cửa sổ công cụ Media 

 

 Bước 2: Chọn file powerpoint và nhấn Open 

 

Hình 7.2. Import file slides 

 Sau khi import xong, thì các slide sẽ chuyển thành các file có định dạng 

file ảnh png. 
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 Bước 3: Nhấn chuột phải lên mỗi ảnh và chọn Add to line at playhead để 

đưa file ảnh xuống khu vực Timeline. Hoặc chọn và giữ chuột rê hình ảnh 

xuống khu vực Timeline. 

8. Cắt và ghép video 

- Cắt đoạn video: 

 Bước 1: Nhấn vào Media, rồi import file video vào để cắt 

 Bước 2: Đưa file video vào khu vực Timeline 

 Bước 3: Tại khu vực Timeline, xác định đoạn Video cần cắt bằng cách 

dùng chuột kéo thanh trượt (điểm bắt đầu màu xanh, kết thúc màu 

đỏ), rồi chọn biểu tượng hình cái kéo để cắt đoạn video đó. 

 

Hình 8.1. Cắt file video 

- Ghép file video: 

 Bước 1: Tại khu vực Media, import thêm 1 file video 

 Bước 2: Đưa file video thứ 2 này xuống khu vực Timeline và nằm sát 

cùng trên một track với file video trước đó. 

 

Hình 8.2. Nối 2 file video 

 Bước 3: Nhấn Share và chọn Local file để xuất ra file video 
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9. Tách âm thanh ra khỏi video 

 Bước 1: Nhấn chọn Media, import file video vào 

 Bước 2: Đưa file video vào khu vực Timeline 

 Bước 3: Tại khu vực Timeline, nhấn chuột phải lên file video và chọn 

Separate video and audio. Lúc này, tại Track2 xuất hiện 1 file âm thanh mà 

chúng ta đã tách (track1 chứa video không có tiếng). 

 

 

Hình 9.1. Tách âm thanh 

 Bước 4: Chọn Share/Custom Production và chọn New Custom 

Production.  

 Bước 5: Trên cửa sổ Production Wizard, chọn định dạng file audio M4A-

audio only. Nhấn next để tiếp tục. 

 

          Hình 9.2. Chọn định dạng âm thanh 
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 Bước 6: Trên cửa sổ Production Wizard, chọn Bit rate để mã hóa 

 

Hình 9.3. Chọn Bit rate 

 Bước 7: Nhấn Next và Finish để xuất file âm thanh 

 

10. Trộn âm thanh 

 Bước 1: Tại khu vực Media, import 2 file âm thanh vào 

 Bước 2: Đưa 2 file lên 2 Tracks khác nhau tại khu vực Timeline 

 Bước 3: Trên Track1, nhấn chọn file âm thanh. Nhấn chuột phải, chọn Add 

audio point:  

o Kéo điểm tròn lên là tăng âm thanh tại điểm đó và ngược lại giảm âm 

thanh.  

o Có thể tăng và giảm thanh tại một đoạn bằng cách tạo 2 điểm 

o Tắt âm thanh một đoạn bằng cách di chuyển thanh trượt đỏ và nhấn 

chuột phải chọn Silence audio. 

 

Hình 10.1. Điều chỉnh âm thanh 
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 Bước 4: Trên Track2, làm tương tự như bước 3 

 

Hình 10.2. Trộn âm thanh 

 Bước 5: Nhấn chọn Share/Custom Production - New Custom Production.  

 Bước 6: Trên cửa sổ Production Wizard, chọn định dạng file audio M4A-

audio only. Nhấn next để tiếp tục. 

 Bước 7: Trên cửa sổ Production Wizard, chọn Bit rate để mã hóa 

 Bước 8: Nhấn Next và Finish để xuất file âm thanh 

11. Đóng gói và xuất file video 

 Bước 1:  Tại vị trí phía trên góc phải mà hình, nhấn chọn Share và chọn 

Local File. 

 

Hình 11.1. Chọn Share bắt đầu render 

 Bước 2: Trên cửa sổ Production Wizard, chọn định dạng file trước khi 

render. Nhấn Next để tiếp tục. 

 

Hình 11.2. Chọn định dạng file video 
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 Bước 3: Chọn thư mục lưu file video và nhấn Finish để bắt đầu render 

 

 

Hình 11.3. Chọn thư mục lưu file 

 

Chương trình đang render xuất file 
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