Dữ liệu bài 3 tệp và thư mục

1. Tạo cây thư mục.
a. Tạo cây thư mục theo hình cho sẵn.
Vd: Trong ổ đĩa Z:\ (hoặc ổ đĩa D:\), tạo cây thư mục
như hình bên:
Hướng dẫn: (Click phải/chọn New/chọn Folder)

b. Tạo cây thư mục theo mô tả.
Vd: Một nhân viên văn thư phụ trách việc soạn thảo các loại văn bản: Hợp đồng,
thông báo, quyết định, công văn và một số loại văn bản khác. Ngoài ra do số lượng
mỗi loại văn bản khá nhiều nên cần phải phân loại theo năm để dễ tìm kiếm sau này.
Thí sinh hãy giúp cho nhân viên trên tạo ra một cây thư mục hợp lý trong ổ đĩa Z:\ để
lưu trữ các loại văn bản theo yêu cầu trên cho 3 năm 2006, 2007 và 2008.
* Yêu cầu: Không gõ dấu tiếng Việt khi đặt tên thư mục.
Hướng dẫn: Xác định thư mục cha, thư mục con (dựa vào mô tả)
c. Cho một file RAR với những thư mục có sẵn, giải nén và sắp xếp những thư mục
theo 1 cấu trúc nào đó
Vd: Trong ổ đĩa Z:\, giải nén tập tin Du lieu.rar và sắp xếp lại cấu trúc thư mục cho
phù hợp theo kiến thức cơ bản về kiến trúc phần cứng máy tính.
Hướng dẫn:
-B1: (Giải nén)Click phải tập tin Du lieu.rar Chọn Extract:
+ Extract Here: Giải nén ngay tại nơi chứa tập tin Du lieu.rar hoặc
+Extract files...: Giải nén vào nơi tùy chọn, sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép
chọn nơi giải nén.
-B2: Xác định thư mục cha, thư mục con (dựa vào kiến thức phần cứng)
d. Tạo cây thư mục theo 1 cấu trúc nào đó (menu trang web, Start menu, Windows
Explorer…).
Vd: Giải nén tập tin data.zip vào thư mục Z:\TRUONG PTTH SU PHAM. Dùng
trình duyệt web Mozilla Firefox truy cập vào trang web http://pps.agu.edu.vn/ dựa
vào menu bên trái và bên phải web http://pps.agu.edu.vn/ sắp xếp những thư mục con
trong thư mục TRUONG PTTH SU PHAM theo cấu trúc thích hợp của menu bên
trái và bên phải.
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Hướng dẫn:
-B1: (Giải nén)
-B2: Xác định thư mục cha, thư mục con (dựa vào cấu trúc của menu trang web đã
cho)
2. Chụp hình ảnh & lưu với định dạng theo yêu cầu (JPG, PNG, BMP,GIF…). Sử dụng nút
Print Screen & Mspaint.
- Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình (Trong hệ điều hành Win XP)
- Tổ hợp phím Alt+ Print Screen: Chụp cửa sổ (Trong hệ điều hành Win 7)
- Snipping tools: Chụp một phần màn hình (Trong hệ điều hành Win 7)
3. Nén và giải nén các tập tin hoặc thư mục (sử dụng chương trình WINRAR):
- Giải nén: đã hướng dẫn ở Phần 1C
- Nén:
o Vd: Nén tất cả dữ liệu hiện có trong ổ đĩa Z:\lại thành tập tin Baithi.rar
o Hướng dẫn:
 Ctrl+AClick phải lên vùng chọnAdd to Archive…
 Gõ tên BaithiChon phần mở rộng RarOK
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