
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others

Source: Windows 

Bekerja dengan file dan folder dalam Windows (bag

 

tertentu saat Anda membutuhkannya

menyimpan file dalam folder di lemari arsip

mudah ditemukan. Di dalam komputer Anda

Di sebelah kanan atas bisa Anda lihat contoh folder dengan nama downloads.

 

Selain itu Folder juga dapat digunakan untuk menyimpan folder lainnya

dalam folder lainnya biasa disebut dengan 

subfolder, dan masing-masing dapat menampung sejumlah file dan subfolder tambahan

 

Menggunakan perpustakaan (

 

Anda dapat menggunakan libraries

folder, dan mengatur mereka dengan cara yang berbeda

default dan apa kegunaannya: 

• Documents library. 

dokumen pengolah kata (word)

file teks lainnya. Secara 

atau simpan ke dalam 

folder My Documents folder

 

• Pictures library. Gunakan 

gambar digital. Secara 

atau simpan ke dalam Pictures library 

My Pictures. 

 

• Music library. Gunakan 

digital, seperti lagu yang Anda download 

default, file yang Anda pindah, 

Music library disimpan di dalam folder
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Bekerja dengan file dan folder dalam Windows (bag-1) 

File merupakan suatu item yang berisi 

informasi—contohnya, teks atau gambar atau 

musik. Di dalam komputer Anda

dengan ikon; ini memudahkan untuk mengenali 

jenis file dengan melihat ikonnya.

bisa Anda lihat contoh ikon file gambar.

 

Folder merupakan suatu wadah 

yang dapat Anda gunakan untuk 

menyimpan file. Jika Anda 

memiliki ribuan file kertas di 

meja kerja, hampir sangat 

mustahil untuk menemukan file 

tertentu saat Anda membutuhkannya. Itulah sebabnya orang sering 

menyimpan file dalam folder di lemari arsip dan memberi label/nama agar 

Di dalam komputer Anda, folder juga bekerja dengan cara yang sama

da lihat contoh folder dengan nama downloads.

juga dapat digunakan untuk menyimpan folder lainnya. Sebuah folder di 

dalam folder lainnya biasa disebut dengan subfolder. Anda dapat membuat sejumlah 

masing dapat menampung sejumlah file dan subfolder tambahan

Menggunakan perpustakaan (libraries) untuk mengakses file dan folder

libraries, sebuah fitur dari Windows, untuk mengakses file dan 

dan mengatur mereka dengan cara yang berbeda. Berikut ini daftar 4 

 

. Gunakan library ini untuk mengatur 

dokumen pengolah kata (word), spreadsheet, presentasi, dan 

Secara default, file yang Anda pindah, copy, 

 Documents library disimpan di dalam 

My Documents folder.  

Gunakan library ini untuk mengatur file 

Secara default, file yang Anda pindah, copy, 

Pictures library disimpan di dalam folder 

Gunakan library ini untuk mengatur file musik 

yang Anda download dari Internet. Secara 

file yang Anda pindah, copy, atau simpan ke dalam 

disimpan di dalam folder My Music.  
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merupakan suatu item yang berisi 

teks atau gambar atau 

komputer Anda, file diwakili 

ini memudahkan untuk mengenali 

. Di sebelah kiri 

da lihat contoh ikon file gambar. 

merupakan suatu wadah 

yang dapat Anda gunakan untuk 

Jika Anda 

memiliki ribuan file kertas di 

hampir sangat 

hil untuk menemukan file 

Itulah sebabnya orang sering 

 

bekerja dengan cara yang sama. 

da lihat contoh folder dengan nama downloads. 

Sebuah folder di 

Anda dapat membuat sejumlah 

masing dapat menampung sejumlah file dan subfolder tambahan. 

) untuk mengakses file dan folder 

untuk mengakses file dan 

Berikut ini daftar 4 libraries 
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Source: Windows 

• Videos library. Gunakan 

seperti klip dari kamera digital atau 

yang Anda download dari

Anda pindah, copy, atau simpan ke dalam

disimpan di dalam folder

 

Untuk membuka libraries, klik Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Friday, 6 June

 

Gunakan library ini untuk mengatur file video, 

seperti klip dari kamera digital atau camcorder, atau file video 

yang Anda download dari Internet Secara default, file yang 

atau simpan ke dalam Videos library 

disimpan di dalam folder My Videos.  

Start button, klik Documents, Pictures, atau Music

6 June 2014]  

Music. 


