Chủ đề 6: LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN
TRONG MÁY TÍNH
I.Kiến thức
1. Tập tin (file)
Thông tin được lưu giữ trong máy tính dưới dạng các tập tin (file). Các tập tin này sẽ được lưu
lại trong các thiết bị nhớ như là ổ cứng, đĩa CD, USB…Mỗi tập tin sẽ được đặt tên riêng để phân
biệt. Tên của tập tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng, được phân cách bằng dấu chấm (.)
- Phần tên: được đặt tùy ý nhưng không chứa các kí tự : / \ * ? “ < > |
- Phần mở rộng (đuôi): phần này sẽ cho biết tập tin thuộc dạng gì, do phần mềm ứng dụng nào tạo
ra….
Thông tin lưu trữ

Loại tập tin

Phần mở rộng

Hình vẽ, hình chụp

Tập tin hình ảnh

.jpg .gif .bmp .png….

Sách, báo, tài liệu, thông báo

Tập tin văn bản

.doc .txt .pdf…

Bài hát, nhạc, ghi âm, tiếng chim,
tiếng đàn

Tập tin âm thanh

.mid

Đoạn phim có âm thanh

Tập tin phim

.wmv .avi .mp4 .mov….

Phần mềm ứng dụng, hệ điếu hành

Tập tin chương trình

.exe .dll
.dat .com….

.mp3 .mp4 .wma…

2. Thư mục (Folder)
- Thư mục là 1 ngăn chứa, dùng để chứa các tập tin và các thư mục khác bên trong.
- Thư mục được chứa bên trong 1 thư mục được gọi là thư mục con, và thư mục chứa thư mục
con gọi là thư mục mẹ
- Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt. Các thư mục cùng 1 cấp thì tên phải khác nhau
- 3. Đường dẫn (Path)
Đường dẫn là dãy bắt đầu bằng tên của 1 ổ đĩa, kế tiếp là tên các thư mục lồng nhau và kết thúc
là tên của thư mục hoặc ổ đĩa cần truy cập đến.
- Tên ổ đĩa bao gồm 1 chữ cái in hoa kèm theo dấu :
- Tên các thư mục lồng nhau sẽ cách nhau bằng dấu \
VD: Đường dẫn đến thư mục “TH” của thư mục mẹ “Lop 6A1” là:
F:\Lop 6A1\TH
II. Củng cố và dặn dò
Về nhà học bài

