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Máy tính xách tay là gì?
Máy tính có nhiều hình dáng và kích cỡ. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét máy tính 
xách tay.

Máy tính xách tay thực hiện các chức năng giống như máy tính để bàn. Quý vị 
có thể lướt internet, viết thư hoặc chơi trò chơi, nghe nhạc hoặc xem phim, và 
nhiều hơn thế nữa. Nhưng không giống như máy tính để bàn, máy tính xách tay 
thì nhỏ, nhẹ và có pin bên trong, vì thế quý vị có thể xách theo và sử dụng ở bất 
cứ đâu.

Các bộ phận của máy tính xách tay 
Máy tính xách tay có nhiều bộ phận giống như của máy 
tính để bàn, nhưng các phụ kiện gộp chung vào trong 
một hộp. Các bộ phận chủ yếu bao gồm. 

• Màn hình - Màn hình hiển thị những gì có trên máy 
tính và nằm bên trong nắp của máy.

• Bàn phím – Cũng giống như máy tính để bàn, bàn phím 
được sử dụng để gõ số và chữ.

• Chuột cảm ứng (touchpad) – Không giống như máy tính để bàn, máy tính 
xách tay không có chuột máy tính. Thay vào đó là chuột cảm ứng, có chức 
năng giống như chuột máy tính. 

• Máy quay (camera) – dùng để trò chuyện có hình
• Loa – Dùng để tạo ra âm thanh

Làm thế nào để bật và tắt máy tính xách tay
Cũng giống như máy tính để bàn, máy tính xách tay có nút bật và tắt nguồn 
điện. Nút này thường nằm ngay phía trên bàn phím, và thường có biểu tượng 
nguồn điện trên đó. 

Có thể quý vị thấy màn hình sẽ tự tắt, hay còn gọi là đi ngủ, khi đóng nắp máy 
tính lại. Nhưng không phải là tắt máy tính, mà chỉ là giúp tiết kiệm pin. Khi quý vị 
mở nắp máy, màn hình sẽ ‘thức dậy’, và tự động bật trở lại.

Máy tính xách tay có 
nhiều bộ phận giống như 

máy tính để bàn

Vietnamese



beconnected.esafety.gov.au

Máy tính xách tay là gì?
Sử dụng chuột cảm ứng
Chuột cảm ứng trên máy tính xách tay có chức năng 
giống như chuột trên máy tính để bàn. Nó di chuyển con 
trỏ, cũng được gọi là con trỏ chuột.

• Để di chuyển con trỏ, chỉ cần trượt ngón tay quanh 
chuột cảm ứng theo hướng quý vị muốn. 

• Một số chuột cảm ứng có các nút ở trên hoặc bên dưới 
chúng. Các nút này có chức năng giống nút chuột trái 
và chuột phải.

• Nếu chuột cảm ứng không có nút, có thể quý vị chỉ cần gõ lên chuột cảm ứng. 
Nó cũng giống như nhấp vào bên trái. Quý vị có thể nhấp hai lần, giống như 
nhấp chuột hai lần.

• Quý vị có thể lật trang bằng ‘chỗ lật trang’ đặc biệt ở bên cạnh của chuột cảm 
ứng; hoặc quý vị có thể di chuyển con trỏ đến thanh cuộn trên trang rồi dùng 
ngón tay ấn và giữ trên chuột cảm ứng, trong khi di chuyển ngón tay lên hoặc 
xuống trên chuột cảm ứng.

Cách xạc pin máy tính xách tay
Máy tính xách tay chạy pin, có nghĩa là quý vị có 
thể sử dụng máy tính mà không cần cắm vào 
nguồn điện. Nhưng thỉnh thoảng quý vị cần xạc 
pin. Để ý dấu hiệu pin trên góc trên hoặc dưới bên trái màn hình (trông giống 
hình một cục pin). Nếu pin sắp hết, quý vị cần nối máy với nguồn điện để xạc pin 
cho máy.

Tiến hành thôi
Máy tính xách tay giống như máy tính để bàn, chỉ là gọn nhỏ hơn thôi. Một khi 
hiểu được cơ bản về chuột cảm ứng và xạc pin, sẽ không có khó khăn gì nhiều 
khi quý vị sử dụng máy tính xách tay.
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