QUY ĐNNH VỀ NỘP ĐĨA CD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Quy định về bìa đĩa CD:
o Đĩa CD ghi nhãn gồm các thông tin: Tên đề tài, họ tên SV thực hiện, tên GV hướng dẫn,
năm thực hiện, … (Xem mẫu bìa CD bên dưới)

2. Tổ chức cấu trúc cây thư mục trên đĩa CD:
o Thư mục <Tên phần mềm>: gồm hai thư mục con được tổ chức như sau:
− SETUP: chứa các tập tin dùng để cài đặt chương trình thi hành, các tập tin chứa
dữ liệu thử. Sinh viên cần có file hướng dẫn cụ thể cách cài đặt cũng như có sơ đồ
triển khai để có thể cài đặt được hệ thống khi cần thiết.
− SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử.
o Thư mục THESIS: chứa các tập tin tài liệu dạng văn bản của đồ án tốt nghiệp, với các
thư mục con được tổ chức như sau:
− DOC: chứa tài liệu dạng .DOC, .DOCX.
− PDF: chứa tài liệu dạng .PDF.
− ABS: chứa các file báo cáo trình chiếu dạng .PPT, .PPTX, .AVI, .SWF, …
(phiên bản cuối cùng)
o Thư mục REF: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo khi thực hiện đồ án. Tên
các tập tin này phải được đặt theo quy ước dễ nhớ.
o Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan trong quá trình thực hiện đồ án.
o Ngoài thư mục gốc phải có tập tin hướng dẫn sử dụng đĩa CD, có đầy đủ thông tin liên

lạc với nhóm tác giả (email, điện thoại).
Sinh viên chỉ được bảo vệ khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nộp đúng hạn quy định.

MẪU BÌA CD

Khoa Điện Tử - Tin Học
Bộ môn Tin Học
Khóa xxxx-yyyy
<TÊN ĐỀ TÀI>

Sinh viên thực hiện:
Họ Tên SV 1 – Lớp
Họ Tên SV 2 – Lớp
Giáo viên HD:
Tên GVHD

Khoa Điện Tử - Tin Học
Bộ môn Tin Học
Khóa 2008-2011

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH ĐÁNH CỜ VUA

Sinh viên thực hiện:
Vương Nhật Duy – CĐTH07B
Bùi Nhựt Đăng – CĐTH07B
Giáo viên HD:
Nguyễn Võ Công Khanh

