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Sử dụng màn hình cảm ứng
Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu để sử dụng màn hình cảm ứng trên điện 
thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Các cách điều khiển cơ bản
Một vài cử động ngón tay cơ bản trên màn hình 
cảm ứng sẽ giúp quý vị làm được hầu hết những 
gì quý vị muốn.
• Chạm là điều khiển cảm ứng phổ biến nhất. 

Quý vị có thể Chạm vào một nút hoặc đường 
dẫn trang mạng trên màn hình cảm ứng để sử 
dụng nó. 

• Di chuyển các trang mạng và tài liệu bằng cách 
chạm vào màn hình và trượt ngón tay lên và 
xuống.

• Vuốt sang bên để chuyển từ màn hình này sang 
màn hình khác. Chạm vào rìa bên này của màn hình và trượt ngón tay của quý 
vị về phía rìa bên kia, nhấc ngón tay lên trước khi chạm vào nó.

• Chạm vào ô nhập văn bản để gõ chữ. Khi bàn phím sẽ xuất hiện trên màn 
hình, quý vị chỉ cần chạm vào các chữ cái quý vị muốn.

• Thông thường, quý vị sẽ cần chạm vào một số đặc biệt hoặc phím biểu tượng 
để hiển thị các ký tự đó.

• Nhiều bàn phím đưa ra những gợi ý trong khi quý vị đang gõ chữ. Chạm vào 
từ gợi ý đó để tiết kiệm thời gian gõ chữ.

Các cách điều khiển khó hơn
Quý vị có thể sử dụng các cử động ngón tay đặc biệt để làm được nhiều việc hơn trên 
thiết bị có màn hình cảm ứng. 
• Phóng to thông tin, ảnh hoặc bản đồ trên trang mạng bằng cách đặt hai ngón tay 

sát nhau vào mục đó, sau đó tách chúng ra.
• Thu nhỏ bằng cách đặt hai ngón tay trên màn hình cách xa nhau rồi sau đó chụm 

chúng lại với nhau.

Điều khiển điện thoại thông minh 
hoặc máy tính bảng của quý vị 
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Sử dụng màn hình cảm ứng
• Xoay màn hình bằng cách đặt hai ngón tay lên màn hình - một ngón gần phía trên 

và một ngón gần phía dưới – rồi di chuyển hai ngón tay theo vòng tròn.
• Muốn có màn hình rộng hơn, hãy xoay thiết bị của quý vị từ vị trí tranh chân dung 

(chiều thẳng đứng) sang vị trí tranh phong cảnh (chiều ngang). Màn hình sẽ tự động 
xoay khi quý vị xoay thiết bị.

• Để tìm thêm các tùy chọn, hãy chạm và giữ một mục trên màn 
hình. Thường thì một bảng các tùy chọn sẽ xuất hiện. 

Làm được nhiều việc hơn với màn hình 
cảm ứng của quý vị
Khóa màn hình của thiết bị màn hình cảm ứng để giữ nó an toàn.
• Nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng máy quét 

vân tay để dễ mở khóa.
• Nhiều thiết bị sử dụng Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN) hoặc khóa 

theo hình biểu đồ (pattern) để bảo mật.
• Quý vị có thể tạo khóa hình biểu đồ hoặc mã PIN và lưu lại vân 

tay của mình trong phần Settings (Cài đặt) của thiết bị.

Quý vị có thể sử dụng các ứng dụng để tận dụng tối đa thiết bị màn 
hình cảm ứng của mình.
• Ứng dụng là các chương trình dành cho thiết bị của quý vị, và 

được thiết kế để thực hiện các công việc khác nhau.
• Quý vị có thể tải ứng dụng từ iTunes App Store cho các thiết bị của Apple, Google 

Play Store cho các Thiết bị Android, và Windows Store cho các thiết bị sử dụng 
Windows.

• Thiết bị của quý vị sẽ có nhiều ứng dụng hữu ích, bao gồm thư từ, danh bạ và chụp 
hình.

• Ứng dụng mới có thể mất tiền hoặc miễn phí. Ứng dụng phải trả tiền thường có 
nhiều tính năng hơn.

• Ứng dụng thường thông báo cho quý vị biết, ví dụ như các lời nhắc hoặc tin tức. 
Trượt tay từ phía trên cùng của màn hình xuống để xem. Chạm vào thông báo để 
xem chi tiết và vuốt sang phải để bỏ qua.
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Dành thời gian tìm hiểu các cách điều khiển khác trên thiết 
bị có màn hình cảm ứng của quý vị. 
• Nút Trang chủ (Home) đưa quý vị quay trở lại màn hình 

chính của thiết bị. Trên một số thiết bị, nút này có hình 
tròn hoặc hình bầu dục bên dưới màn hình. Trên một số 
thiết bị, nút Home nằm ở dưới cùng của chính màn hình.

• Để đóng một ứng dụng trên thiết bị Apple, hãy ấn phím 
Home hai lần và vuốt ứng dụng đó lên.

• Để đóng ứng dụng trên thiết bị Android, hãy chạm vào 
nút Apps (Ứng dụng) hình vuông ở cuối màn hình và vuốt 
ứng dụng sang một bên.

• Các tùy chọn khác trong một ứng dụng thường có trong 
bảng thư mục Hamburger – là ba đường kẻ ngang ngắn 
nằm chồng lên nhau. Chạm vào thư mục này để xem các 
tùy chọn. 

Sử dụng màn hình cảm ứng

Đóng các ứng dụng trên 
iPad


