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Giao diện tổng quát:

Nút mở
m rộng cử
ửa sổ:
Nút ₫óng
₫
TAB:

T bằng cách nhấpp vào biểu tượng ngôii nhà)
(mở lại TAB

Phần
n trợ giúp:
QUY
Y CÁCH TR
RÌNH BÀY
Y:
Cửa sổ thư viện trìình bày theo dạng bảảng với cácc cột là tên
n các thôngg tin liên quan
q
của tàài liệu
(Tiêu Đềề, Chú Thícch, Loại, Táác Giả, Nhàà Xuất Bản
n và Nguồn
n cung cấpp). Nhấp ch
huột ₫ôi vàào tên
tài liệu m
muốn xem
m.
Tùy chọn
n hiển thị
- Nhấp chuộột vào biểu
u tượng , ₫ây là phần chọn lựa nhữngg thông tin
n hay nhữn
ng thể
looại tài liệu
u ₫ược hiển
n thị trên bbảng danh
h sách. Người sử dụnng chỉ việcc ₫óng hoặặc mở
những mục mình muốốn:

t ưu tiên:
Sắp xếp theo thứ tự
- Để danh sách
s
tài liệệu trong bbảng ₫ược trình bày có sắp xếếp theo A--Z hoặc Z-A
A, thì
người sử dụ
ụng phải xác ₫ịnh th
hông tin nàào là ưu tiêên trong viiệc sắp xếp
p (Tiêu Đềề, Chú
Th
hích, Loại,, Tác Giả, Nhà Xuất Bản và Ng
guồn). Sau
u khi xác ₫₫ịnh thông
g tin ưu tiêên thì
nhấp vào têên thông tin
n trên cột ₫ó.

Hiệu chỉỉnh kích th
hước bảng danh sách
h:
-T
Thay ₫ổi kích
k
thước cột: ₫ưa con trỏ chu
uột vào vạcch chia cộtt, thực hiện
n thao tác kéo —
th
hả tùy ý

- Thay ₫ổi kích
k
thướcc hàng: ₫ưa
ưa con trỏ chuột
c
vào vạch chia hàng, thự
ực hiện thaao tác
kéo — thả tù
ùy ý

- Tăng giảm
m kích thư
ước chữ: n
nhấp chuộtt vào biểu tượng củaa thư viện
n, thay ₫ổii kích
th
hước nhờ th
hanh trượtt

