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Máy tính để bàn là gì?
Máy tính có nhiều hình dạng và kích cỡ. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu máy tính
để bàn.
Một trong những loại máy tính thông dụng nhất là máy tính để bàn, còn được
gọi là máy tính cá nhân, hoặc ‘PC’. Một số điều quan trọng cần nhớ về máy tính
để bàn là:
• Chúng cần nguồn điện để chạy.
• Chúng thường rất nặng để mang theo người, vì vậy chúng được thiết kế để đặt
nguyên tại một chỗ (như là ở trên bàn).
• Chúng được điều khiển bằng chuột và bàn phím.
• Chúng chạy các chương trình, còn được gọi là các ứng dụng. Các chương trình
này điều khiển máy tính thực hiện một số nhiệm vụ, ví dụ lướt internet.

Các bộ phận của máy tính để bàn
Một máy tính để bàn có nhiều bộ phận khác
nhau. Những bộ phận chính gồm:
• Cây máy tính (case) là nơi chứa ‘bộ não’
của máy tính để bàn. Tất cả các bộ phận
khác của máy tính để bàn đều kết nối với
cây máy tính.
Một máy tính để bàn có nhiều bộ phận
• Màn hình, cho quý vị xem những chức
khác nhau
năng đang hiển thị trên máy tính. Một số
máy tính để bàn kết hợp màn hình với cây máy tính, hoặc hộp.
• Bàn phím cho phép quý vị nhập chữ, số và biểu tượng vào máy tính.
• Chuột, giúp quý vị chỉ đến và di chuyển đến mục quý vị thấy trên màn hình.
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Máy tính để bàn là gì?
Làm thế nào để bật và tắt máy tính để bàn
Để bật hoặc tắt máy tính để bàn, quý vị cần ấn nút
nguồn. Tìm kiếm nút có biểu tượng giống như hình tròn
có một đường thẳng xuyên qua. Quý vị đừng lo lắng nếu
phải mất một phút để máy khởi động. Điều đó là bình
thường.

Sử dụng bàn phím
Máy tính để bàn, máy tính xách tay và một số máy tính
bảng sử dụng bàn phím để gõ ký tự. Chỉ cần nhớ...

Đây là biểu tượng nguồn
điện thông dụng

• Hầu hết bàn phím đều có cùng một cách sắp xếp các
chữ cái. Nó được gọi là bàn phím QWERTY, từ sáu chữ cái trong các chữ cái
của bàn phím.
• Nhấn vào chữ cái để gõ chữ đó.
• Sử dụng thanh Space để tạo khoảng
cách giữa các từ.
• Nhấn Caps Lock để gõ chữ cái hoa.
Nhấn lại lần nữa để quay lại chữ
thường.
• Quý vị cũng có thể giữ nút Shift trong khi Sử dụng bàn phím cho máy tính để bàn,
máy tính xách tay và một số máy tính
gõ chữ để viết hoa.
bảng
• Giữ nút Shift để gõ được các biểu tượng
thứ hai nằm phía trong cùng một phím, ví dụ * và ?.
• Nhấn Enter để xuống dòng và bắt đầu một dòng mới.
• Nhấn Backspace để xóa chữ cái quý vị vừa mới nhập.
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Máy tính để bàn là gì?
Sử dụng chuột
Chuột được gọi là thiết bị chỉ. Quý vị sử dụng chuột để
chỉ vào mục quý vị thấy trên màn hình. Nó thể hiện trên
màn hình là một đầu mũi tên nhỏ, được gọi là con trỏ.
Dưới đây là một số hướng dẫn để sử dụng chuột.
• Trượt chuột về phía quý vị muốn mũi tên đi đến.
• Nhấn nút chuột trái để kích hoạt mục quý vị đang chỉ.
• Nhấn nút chuột phải để xem các lựa chọn liên quan
đến mục quý vị đang chỉ.
• Chuột di chuyển tài liệu lên và xuống bằng bánh xe ở
phần giữa.
• Nhấn đúp chuột trái để bắt đầu một chương trình.

Đây là chuột máy tính

Không quá khó, phải không quý vị? Và sau khi nắm vững kiến thức cơ bản về
chuột và bàn phím, quý vị đã sẵn sàng bắt đầu cho chuyến phiêu lưu cùng máy
tính rồi!
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