THƯ VIỆN RIÊNG
R
(TAB T
Thư Viện Riêng)
NẠP
P VÀ XÓA TÀI LIỆU
U RIÊNG:
h về tệp tin
n
Quy ₫ịnh
-T
Tệp tin màà chương trrình nhận ₫ược phải ở ₫ịnh dạn
ng *.htm
-Đ
Định dạngg tệp *.htm
m phải ₫ượcc mã hóa chuẩn
c
Uniccode (UTF--8)
Cách thực hiện:
h
sau khi
k mở tệpp tin văn bản của tà
ài liệu cầnn nạp (bằn
ng chương trình
sooạn thảo văn
v bản, ví dụ Officee 2007 / 2010),
2
ngư
ười sử dụngg chọn Sav
ve As, chọọn ₫ịa
ch
hỉ ₫ể lưu tệp
t tin, ₫iềều chỉnh SSave as typ
pe (₫ịnh dạng)
d
là W
Web Page. Nhấp
N
chuộột vào
nút Tools, chọn Web
b Options. Cửa sổ Web
W Optio
ons hiện rra, người dùng
d
chọn
n Tab
Encoding, ₫iều
₫
chỉnh
h mục ‘Savve this doccument as’ về Unicodde (UTF-8)). Kế ₫ến, nhấp
ch
huột vào nút
n OK, và Save.

Trong nội dungg tài liệu, nếu
n có ₫ịa chỉ Kinh TThánh thì những
n
₫ịa chỉ ₫ó phảải theo chu
uẩn viết tắtt của
chươơng trình quy ₫ịnh, lú
úc ấy, chươơng trình m
mới hiểu ₫ó
₫ là ₫ịa ch
hỉ Kinh Tháánh và trỏ ₫ường dẫn
n
Kinh
h Thánh tươơng ứng. Xem
X
Phụ Lụ
ục 2 (Chuẩẩn tên viếtt tắt của cá
ác sách Kinnh Thánh)

Quy ₫ịnh về nộội dung trìn
nh bày
Tù
ùy theo loại tài liệu mà người dùng phảii tuân thủ một vài quuy chuẩn do
d chương trình
th
hiết lập. Xeem phụ lụcc 3

Nạp tài liệu
-N
Nhấp vào nút
n

, Tab Th
hư Viện Riiêng sẽ tha
ay ₫ổi nhưư sau

- Chọn tài liiệu - nhấp
p chuột và o ₫ây ₫ể xác
x ₫ịnh ₫ư
ường dẫn ₫₫ến tệp tin
n cần nạp (phải
₫ú
úng quy ₫ịnh).
₫
Sau khi ₫ịnh ₫₫ịa chỉ chính xác, nộ
ội dung tệpp tin sẽ hiển thị bên
n dưới
cáác ô thông tin.

- nhấp
n
chuộtt vào ₫ây ₫ể
₫ xác ₫ịnh
h loại tài lliệu cần nạạp (Kinh Th
hánh,
- Loại tài liệệu
Sách, Từ Điiển, Thánh
h Kinh Giảii Nghĩa, Th
hánh Kinh
h Chúa Giảải, Thánh Kinh
K
Chú Thích,
T
Bản Đồ). Cầần khai báoo ‘Loại’ ₫ể chương trrình truy xuất
x
₫ược ổổn ₫ịnh, ng
gười sử dụ
ụng có
th
hể thay ₫ổổi tên sau ₫ó.
₫ Ví dụ n
như khai báo
b tài liệu
u là loại sáách, nhưng
g trong ô thông
t
tiin ‘Loại’ thì có thể sử
ửa thành “TTài Liệu HK
KT” chẳng hạn.
-T
Tùy theo loại tài liệu
u mà chươn
ng trình sẽẽ yêu cầu khai
k
báo thhông tin kh
hác nhau. Ví dụ
như Kinh Thánh
T
thì phải khai báo sách nào, Từ Điển
Đ
thì phhải khai bááo chữ cáii ₫ầu,
Th
hánh Kinh
h Giải Ngh
hĩa phải kh
hai báo ₫ịa chỉ áp dụng trên phhân ₫oạn Kinh
K
Thánh
h nào
....
* Các ô thôông tin (Tiêêu Đề, Tênn Viết Tắt, Loại) đượ
ợc tự độngg điền vào trong quá trình
c thể thay đổi thông tin theo ý riêng của mình.
m
khhai báo nhhưng ngườii sử dụng hhoàn toàn có

- nhấp
n
chuộtt vào ₫ây ₫ể
₫ chương trình lưu dữ liệu vàà ₫ưa vào bảnh
- Lưu tài liệệu
r
khi ₫₫ã hoàn tấất việc ₫iềền vào các ô thông tin.
t Khi ch
hương
daanh sách thư viện riêng
trrình hoàn tất
t việc lưu
u trữ, cửa ssổ thông báo hoàn tấ
ất sẽ hiện rra.

N
Nhấp OK ₫ểể tiếp tục.
- Hủy thao tác
- nhấp chu
uột vào ₫âây ₫ể hủy bỏ các giiá trị vừa khai báo trong
trrường hợp muốn khaai báo lại từ
ừ ₫ầu hoặcc trong trường hợp ₫ãã lưu tài liệu và tiến hành
khai báo tàii liệu mới.
* Xem lại tài
t liệu vừaa lưu bằngg cách nhấấp vào thư viện riêngg (
), quaan sát
bảảng danh sách.
s

ửa tài liệu ₫ã nạp
Chỉnh sử
-T
Trong mụcc
, chọn ccái tài liệu muốn chỉn
nh sửa (tàii liệu sẽ ₫ư
ược tô ₫ỏ), nhấp
vào biểu
u tượng
-K
Khi ₫ó, Tab Thư Viện
n Riêng ch
huyển ₫ổi thành:
t

-T
Trong quáá trình chỉn
nh sửa, nhấấp vào 'Kh
hởi Tạo Lại' ₫ể trả lạii các giá trịị thông ban
n ₫ầu
vốn có của tài liệu ₫ó
-N
Nhấp vào 'Lưu' ₫ể lư
ưu giá trị ₫₫ã thay ₫ổi
-N
Nhấp vào 'Hoản' ₫ể thoát
t
khun
ng hiệu chỉỉnh
Xóa tài lliệu ₫ã nạp
p
- Trong mụcc
, chọn cái tài liệu
u muốn xó
óa (tài liệuu sẽ ₫ược tô ₫ỏ), nhấấp vào
biiểu tượng xóa
x
-K
Khi ₫ó, chư
ương trình
h sẽ xác miinh lại việcc xóa tài liệu của bạnn là chắc chắn khôngg.

N
Nhấp Yes nếu
n chắc ch
hắn xóa, hooặc No nếu
u không muốn xóa nữữa.

