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ỨC NĂNG GHI CHÚ
Ú:
hi Chú Riêêng:
Thêm Gh
- Thêm ghi chú hay còn ₫ược h iểu là tạo ghi chú mới.
m Khi nhhấp vào ₫ây
y thì cửa sổ
s ghi
ch
hú sẽ hiện
n ra. Phần ghi
g chú riêêng ₫ược trình bày như
n một chhương trình
h soạn thảảo văn
bảản thu nhỏỏ.

n
hỗ trợợ soạn thảoo có trong phần
p
ghi chú riêng:
- Các tính năng
+ Kiểu ch
hữ, kích thước, chữ in
n ₫ậm, chữ
ữ in nghiên
ng, chữ gạnnh dưới
+ Tô màu
u chữ, tô dạạ quang ch
hữ
+ Tạo ₫ườờng liên kếết với Webbsite, chèn hình ảnh vào
v văn bảản
+ Canh lềề trái, phảii, canh 2 lềề ₫ều nhau
u, canh giữ
ữa
+ Nhập số tự ₫ộng, ký hiệu tự
ự ₫ộng, tab
b vào / ra
+ Nhập tiiêu ₫ề: tiêu
u ₫ề của gh
hi chú ₫ượợc viết tại ô này
+ Nhập ₫ịa
₫ chỉ Kin
nh Thánh: phân ₫oạạn Kinh Th
hánh cần gghi chú ₫ư
ược viết tạại ₫ây
(chuẩn viiết tắt — xeem phụ lụcc 2 )
+ Thẻ ghi nhớ: hay
y có thể hiểểu là phân
n loại ghi chú
c riêng ccủa người sử dụng (vví dụ:
ghi chú, bồi
b linh, th
ham khảo, minh họa ...)
+ Màu (vvị trí ở bên
n trái ô nhậập tiêu ₫ề)): màu này
y ₫ược ₫i kkèm với thẻ ghi nhớ ₫ể dễ
phân biệtt từng thẻ ghi nhớ, m
màu này là tùy chọn của người sử dụng. Chúng
C
có giá
g trị
khi ngườời sử dụng ₫ang ₫ọc bbản văn Kinh
K
Thánh
h có ghi chhú riêng, ô màu sẽ hiiện ra
nếu ₫ượcc kích hoạt (mục hiển
n thị văn bản).

+ Chọn nút
n
UTF-8)
+ Chọn nút
n
+ Chọn nút
n
+ Chọn nút
n

- nhậập vào khu
ung soạn thảo văn bả
ản ₫ã soạnn (₫ịnh dạn
ng *.htm chuẩn
c
- ₫ể chỉnh
c
sửa vvăn bản kh
hi ghi chú riêng ₫angg ở chế ₫ộ chỉ ₫ọc
- ₫ể lưu
l lại ghi chú riêng
- ₫ể xóa
x ghi chú
ú riêng

Ghi Chú
ú Riêng:
X
Xem hình A
-N
Nhấp chuộột vào ₫ây ₫ể xem lạại những gh
hi chú mà mình ₫ã thhực hiện ở bản danh
h sách
bêên phải. Mặc
M ₫ịnh trình
t
bày ccủa danh sách là gh
hi chú mớii nhất (tạoo mới hoặcc hiệu
ch
hỉnh gần nhất)
n
sẽ xu
uất hiện dư
ưới cùng. Nhưng
N
tươn
ng tự tính nnăng sắp xếp
x và tìm kiếm
củ
ủa Tab Thư
ư Viện lẫn Thư Viện Riêng, người sử dụn
ng hoàn toààn có thể tìm
t hay sắp xếp
cáác ghi chú riêng của mình theoo ý muốn.
- Nút - dùng ₫ể mở ghi
g chú riêêng ₫ang chọn
c
trong
g danh sáchh. Người sử dụng cũ
ũng có
th
hể mở ghi chú riêng ₫ó bằng cáách nhấp chuột
c
₫ôi vào
v tên tiêuu ₫ề của gh
hi chú mà mình
m
muốn mở.
-N
Nút - dù
ùng cho gh
hi chú riêngg nào có nhu cầu chỉỉnh sửa.
-N
Nút - dù
ùng ₫ể xóa ghi chú riiêng mà ng
gười dùng ₫ã nhấp chhuột chọn.
-N
Nút - ₫ểể làm mới danh
d
sách cập nhật.

