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m các
ph
hần trên TAB
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- Khung chọn hình nền dùng ₫₫ể ₫óng hình nền ch
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g Sử Dụng Hình
N
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h mặc ₫ịnh
h của chươơng trình sẵn
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h
nền theo
t
ý
th
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Kinh Thánh
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cho hiển thị ccâu Kinh Thánh
T
mà mình
yêêu thích khác
k
câu mặc
m ₫ịnh ccủa chươn
ng trình, th
hì nhấp vàào “chọn câu Kinh Thánh
T
riiêng...”. Mộột cửa sổ nhỏ
n ₫ể nhậập ₫ịa chỉ xuất hiện,, người dùnng nhập ₫ịa
₫ chỉ câu Kinh
Th
hánh mình
h muốn.

Chọn Bảản Kinh Th
hánh Tham
m Khảo:
- Chức năngg: chọn bảản Kinh Th
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₫ịịnh có giáá trị ưu tiên trong qu
uá trình sử
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nh khuyến
n khích bạạn sử dụng
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d
tham khảo chín
nh trong qu
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ý ₫ể chươn
ng trình hooạt ₫ộng tốốt nhất, sau
u khi chọn
n bản dịch tham khảoo chính cần khởi ₫ộn
ng lại
chươơng trình.
m Tiêu Đề:
Tìm Kiếm
- Khi người sử dụng quan
q
tâm ₫₫ến một ch
hủ ₫ề, tiêu ₫ề hay vấấn ₫ề nào ₫ó
₫ mà muốốn tra
cứ
ứu, chươngg trình dễ dàng hỗ trrợ người sử
ử dụng bằn
ng cách liệệt kê tất cảả những tên
n tiêu
₫ềề có liên quan
q
trong nguồn dữ liệu tùy ch
họn, dựa trrên từ khóóa mà ngườời sử dụng nhập
vàào chươngg trình.
- Trước hết,, người sử
ử dụng cần
n thiết lập tìm kiếm tiêu ₫ề. N
Nhấp vào nút
n “Thiết Lập”,
trrình ₫ơn ₫ộộng xuất hiện
h
như saau:

N
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ụng tùy ch
họn vào mụ
ục nào màà mình qua
an tâm nhhất trong việc
v tra cứu
u tiêu
₫ềề. Bên cạn
nh danh sácch tên các loại tài liệệu, người sử dụng cầnn lưu ý gócc phải bên dưới,
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Thư viện riiêng” — ý nnghĩa và giiá trị của chúng
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ng muốn ttra cứu dữ
ữ liệu cơ sở
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ch
hương trìn
nh cung cấp
p cho ngườời sử dụng.
+ Nếu lực chọn “thư viện
v
riêng””: có nghĩaa là người dùng
d
muốnn tra cứu dữ
d liệu mởở rộng
— do chính người
n
sử dụng
d
nạp th
hêm vào ch
ho chương trình.
- Bước kế tiiếp là nhập
p từ khóa tiêu ₫ề màà người sử
ử dụng cầnn tra cứu vào
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p tiêu
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nào tra cứu
u ₫ược từ nguồn
n
dữ lliệu thì mộột danh sáách sẽ
- Cuối cùngg, nếu có th
ng muốn nnhất, nhấp chuột ₫ôi hoặc
hiện ra. Nggười dùng chọn tiêu ₫ề nào gầần với mon
ch
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n
vào n
nút
haay nhấn ph
hím Enter. Một cửa sổ
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Tin — Lời Giiới Thiệu:
Thông T
K
Khung này là lời giớii thiệu về chương trrình VietBiible 3.0, ₫ồồng thời chứa
c
₫ườngg dẫn
₫ếến trang Web
W của ch
hương trình
h: http://viietbible100
0.com
Trang Web này bao gồồm những nội dung sau:
- Xem hướn
ng dẫn sử dụng
d
- Tải xuốngg chương trrình VietBiible 3.0 (m
miễn phí)
- Hỏi ₫áp, trrao ₫ổi vớii chương trrình
- Chia sẻ tàài liệu cho cộng
c
₫ồngg (tải lên cáác tài liệu cá
c nhân, sưưu tầm, dịcch thuật ....)
Từ Điển Trên Tran
ng Đầu:
K
Khung này là phần tru
uy xuất nggẫu nhiên trong kho từ ₫iển cơơ sở của chương trình
h. Mỗi
lầần khởi ₫ộn
ng, người dùng
d
sẽ th
hấy nội dun
ng từ ₫iển khác nhauu. Trong trường hợp muốn
m
₫ọọc kỹ hơn nội dung của từ ₫iểển thì ngư
ười sử dụng chỉ việc nhấp vào “Xem thêêm...”,
m
một cửa sổ tương ứng
g sẽ mở ra.

Câu Gốcc:
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Khung hiển
n thị 1 câu gốc với mặặc ₫ịnh là Thi 119:10
05. Tuy nhhiên, ngườii sử dụng có
c thể
th
hay ₫ổi theeo ý mình chỉ
c cần thiiết lập lại hiển
h
thị tra
ang ₫ầu.

