
 
Bổ sung môi trường Web ở SKY 

 
 
1/ Lệnh "Web > Giải thích và ví dụ" 
 
Khi lướt Web ha khi nghe nói lướt qua tên một trang Web nào đó, ví dụ nói "người 
đương thời. com.vn" ta có thể ghi nhận bằng tên miền "nguoiduongthoi.com.vn". 
Bạn có thể viết một dòng với tên này và dòng khác, chẳng hạn:   
http://www.sth.com 
giải thích cái gì đó cho dòng trên. 
https://www.sths.com 
Chương trình SKY đọc tập tin này và áp dụng lệnh "Create HTML file with 
LinkInfo" sẽ cho ta tập tin .HTM tương ứng với các đường link dựng sẵn có thể 
truy nhập được ngay mà không cần viết vào địa chỉ của Internet. Nếu các thông 
tin không cần thiết ta có thể dùng lệnh "Create HTML file with LinkInfo". 
 
2/ Lệnh lọc các lệnh trong văn bản Web 
 
Từ văn bản thường của tập tin văn bản Web ta có thể lọc những thông tin ở các 
lệnh truy nhập <a href ..>. Nếu có lệnh này SKY sẽ bỏ qua những dòng khác chỉ 
trừ lại các dòng này. 
      
3/ Lệnh gộp các tập tin văn bản để so sánh 
 
Ta có hai tập tin văn bản tap1.txt, tap2.txt trong đó các mục  ở các dòng của 
tap1.txt tương ứng với tập tin tap2.txt. Muốn dùng được lệnh thứ nhất ta cần 
ghép xen kẽ các dòng của hai tập tin này. Kết quả sẽ cho ta dạng: 
 
đây là dòng 1 
đây là giải thích dòng 1  
đây là dòng 2 
đây là giải thích dòng 2 
 
Tuy nhiên lệnh này ít dùng vì cần format đặc biệt, hiếm thấy 
 
4/ Lệnh  "Web Examples" 
 
Đây là một lệnh tương đối đặc biệt, sử dụng nhanh chóng và tạp ra bốn kiểu thiết 
kế Web (Web design). Người sử dụng chỉ cần kích chuột, một giây sau sẽ có bốn 
tập tin mẫu trong số 14 tập tin đơn giản được tạo ra. Tập tin mẫu phức tạp nhất 
được thể hiện qua hình kèm theo. Các trang Web khác theo thứ tự đơn giản dần. 
Các trang này sử dụng khung (Fram) cho nên chỉ chạy được tốt ở máy cá nhân chứ 
không dùng được ở trang Web. Các tập tin này viết theo mã ABC nên chưa chuẩn với 
tiếng Việt. Ta có thể sửa đổi cho phù hợp với Unicode bằng cách sửa chữ "ư" sau 
đó cất ra Unicode (cách này tốn ít bộ nhớ)hay đưa hẳn vào môi trường Unicode của 
Word để xử lý.       
 
 5/ Lệnh  "Find.." 
 
Khi xử lý một hệ thống có nhiều tập tin văn bản thường như ở một trang Web chẳng 
hạn ta cần sửa đổi một số dấu hiệu (string) nào đó. Lệnh "Find.." sẽ hỗ trợ điều 
này bằng cách thống kê các tập tin chứa dấu hiệu đó và sửa đổi như thay thế 
chẳng hạn có nói trong mục 4 về các công cụ trọ giúp. Hệ thống SEbook1 được xử 



lý theo cách này trong đó tiếng Việt có dấu thể hiện đúng trong phông đơn giản 
ABC. 
 
6/ Lệnh  "View..." 
 
Lệnh này giúp ta xem xét các dạng tập tin ảnh có trong thư mục cần xem. Lệnh này 
thực chất là lệnh "Tool > Call Sunshell", sau đó áp dụng lệnh "View File" sẽ cho 
ta hình ảnh các kiểu tệp cần xem. Lợi thế của lệnh này ở chỗ ta có thể sao chép 
được đươngd dẫn đến các tập tin ở những thư mục con.  
     

 


