TÌÌM KIẾM
(TA
AB Tìm Kiiếm)
Giao diện tổng quát:

Nút mở
m rộng cử
ửa sổ:
Nút ₫óng TAB:: (mở lại TAB bằng
g cách nhấấp vào
ôi nhà)
biểu tượng ngô
Phần
n trợ giúp:
THIẾ
IẾT LẬP CÁC
C
THUỘ
ỘC TÍNH TÌM KIẾM
M:
* Tổổng quát: ‘Số lượngg kết quả - Tìm troong A
thuộc B với cụm
m từ C’

Giới Hạn
n Số Lượngg Kết Quả
h chế số lượng kết qquả xuất ra
r và tối ưu
u hoạt
Để hạn
₫ộng
g cho máy tính có cấấu hình tru
ung bình, người
n
dùng
g cần sử dụng
d
thuộcc tính này
y. Chương trình
₫ưa ra
r các mứcc quy ₫ịnhh có sẵn ‘Tấất cả - 10 — 20 —
30 — 50 — 100’

Sau khi
k nhập từ
ừ khóa và tìm kiếm với
v số lượn
ng kết quảả giới hạn, ngay bên ddưới các kết
k quả ₫ượợc liệt
kê (n
nếu kết qu
uả nhiều th
hì người sử
ử dụng ph
hải kéo con
n chạy xuống dưới) có dòng chữ
c “(xem thêm
...)”. Khi nhấp vvào thì kếết quả sẽ trruy xuất tiiếp một lư
ượng kết qu
uả giới hạnn nhất ₫ịn
nh như ngư
ười sử
dụng
g ₫ã thiết lậập trước kh
hi tìm.

Giới Hạn
n Nội Dungg Tra Cứu
Phần A: Nguồn dữ liệu ₫ể tra cứ
ứu bao gồm
m dữ liệu cơ
c sở (chươơng trình cung
c
cấp — “Thư
V
Viện”) và dữ
ữ liệu mở rộng
r
(do n
người dùng thêm vào — “Thư Việện Riêng”)), ₫ược chia làm
2: Kinh Tháánh và Thư
ư Viện Sách
h.

c chi tiết do phần A chứa.
Phần B: là các
K
Kinh Thánh
h sẽ gồm có
c các bản
n dịch Kinh
h Thánh, ₫iều
₫
kiện ggiới hạn sáách (Cựu Ước
Ư —
Tân Ước)

m có Sách ccác loại, Từ
ừ Điển, Giả
ải Nghĩa, C
Chú Giải, Chú Thích
Th
hư Viện Sáách sẽ gồm

