TỔNG QU
UÁT GIIAO DIỆ
ỆN
KHÁ
ÁI QUÁT:
Giao diện tổng quát VietB
Bible 3.0:

Vùng Hiiển Thị:

TTHANH TÁC
ÁC VỤ TRÊN
ÊN:
- 4 Tab Chứ
ức Năng

- 2 Thanh Thực Đơn
+ VietBible
+ Công Cụ
- Ô nhập ₫ịaa chỉ cửa sổ chính (b ao gồm ph
hần chọn bản dịch Kiinh Thánh))

- Giao Diện — nơi chứaa ₫ựng cácc giao diện lưu trữ tro
ong quá trìình sử dụn
ng

-T
Trợ Giúp

TTHANH TÁC
ÁC VỤ DƯỚ
ỚI:
-V
VietBible (Thiết
(
lập trình
t
bày ttrang ₫ầu — góc dưới bên trái
-N
Ngày — Giờờ (góc dướii bên phải))
Cấu Trúc Trình Bàày:
- Cửa sổ ch
hính có thểể chứa 1 ccho ₫ến nh
hiều cửa sổ
s phụ. Mỗỗi cửa sổ chứa
c
1 choo ₫ến
nhiều Tab (nhãn). Chú
úng có thểể ₫ược hiệu
u chỉnh về vị trí và kkích thước khác nhau
u theo
ý muốn củaa người dùn
ng.

VietBible Tray:
-T
Tray (‘khaay’) là chươơng trình n
nhỏ, chứa những chứ
ức năng ₫ơơn giản, cóó thể khởi ₫ộng
cù
ùng với Windows, cóó biểu tượn
ng (logo) của
c chương
g trình nằm
m ở vùng Icon
I
trên thanh
t
táác vụ (task
kbar) của Windows.
W

-B
Bao gồm:
+ Giúp Đỡ (F
F1) dùng ₫ể
₫ mở phần
n trợ giúp của VietBiible 3.0
+ Về VietBib
ble (Ctrl+B
B) dung ₫ể mở phần giới
g thiệu chương
c
trìình
+ Thiết Lập Chương Trình dùng ₫ể mở chứ
ức năng th
hiết lập chưương trình
h trong thự
ực ₫ơn
côông cụ
+ VietBible (Ctrl+V) dùng ₫ể mởở chương trrình VietBible
+ Kinh Thán
nh dùng ₫ểể ₫ọc Kinh
h Thánh theeo bản dịch

m (Ctrl+T) dùng ₫ể ttìm kiếm từ khóa cầ
ần nhập ₫₫ịa chỉ trong Kinh Thánh
T
+ Tìm Kiếm
(k
không có trruy nhập Thư
T Viện SSách)

+ Kết Thúc (Ctrl+K) dù
ùng ₫ể tắt VietBible Tray

