THỰC
T
Đ
ĐƠN VIE
ETBIBLE
CHỨ
ỨC NĂNG XEM CỬA
ỬA SỔ LƯU
U TRỮ:
₫
Những ccửa sổ ₫ã ₫óng
X
Xem hình B
- Người sử dụng
d
có th
hể mở lại ccửa sổ ₫ã ₫óng
₫
trong quá trìnhh làm việc. Chức năng này
cóó thể hiểu
u là chương trình gh
hi lại tiến trình thao
o tác của nngười sử dụng.
d
Lưu ý: số
lư
ượng tối ₫aa cửa sổ ₫ư
ược ghi nh
hận là 20 cửa
c sổ ₫ượcc ₫óng tronng quá trình thao táác gần
nhất.
-N
Nhấp chuộột ₫ôi vào tiêu
t
₫ề nàoo người dùng cần mở
ở lại hoặc nnhấp vào nút
n
-N
Nút - ₫ểể làm mới danh sách
h cập nhật.
- Người dùn
ng cũng cóó thể tìm k
kiếm trong
g danh sácch ₫ó theo từ khóa. Chẳng
C
hạn
n như
ch
hỉ muốn tììm (hiển th
hị danh sáách) các cử
ửa sổ Kinh
h Thánh, hhoặc Sách ... Đây chíính là
m
mục ₫ích củ
ủa chức năăng này.
Những ccửa sổ ₫ã ₫ánh
₫
dấu
X
Xem hình C
-N
Nút - dù
ùng ₫ể mở cửa sổ yêu
u thích ₫an
ng chọn tro
ong danh ssách. Ngườời sử dụng cũng
cóó thể mở cửa sổ ₫ó bằng cách n
nhấp chuộtt ₫ôi vào têên tiêu ₫ề cửa sổ mìn
nh muốn mở.
m
-N
Nút - dù
ùng ₫ể tạo thêm thư m
mục với mục
m ₫ích dễễ phân loạii.
-N
Nút - dù
ùng ₫ể xóa lưu trữ cử
ửa sổ ₫ã ₫áánh dấu mà
à người dùùng nhấp ch
huột vào.
-N
Nút - ₫ểể làm mới danh
d
sách cập nhật.

- Trên hầu hết các cử
ửa sổ phụ ((bao gồm Kinh
K
Thán
nh, Sách cáác loại củaa thư viện cơ sở
hoặc thư viện riêng, Từ
T Điển, SSo Sánh Bảản Dịch) ₫ềều có chứcc năng ‘Đáánh Dấu Cử
ửa Sổ
Y
Yêu Thích’ . Chức năng
n
này h
hỗ trợ ngư
ười sử dụng
g lưu lại ccửa sổ nào mà mình quan
tââm, chú ý, mà bất cứ
ứ lúc nào cũ
ũng có thểể truy xuất ₫ến ₫ược.. Nhấp chu
uột vào nútt thì
1 hộp hội th
hoại sẽ mởở ra ₫ể nhậpp thông tin
n cần thiếtt:

-T
Tên Ghi Nhớ là tên tiêu ₫ề hiển
n thị trong
g mục Những Cửa Sổ Đã Đánh Dấu.
D
- Chọn Thư Mục Lưu có
c mặc ₫ịn
nh là thư mục
m gốc Nh
hững Cửa SSổ Yêu Thíích. Trường hợp
người dùngg muốn thaay ₫ổi thư mục lưu, người
n
dùng
g nhấp vàoo ₫ể mở rộng, hộp thoại
sẽẽ giống nh
hư minh họọa bên trên
n.
-N
Nhấp vào Lưu
L sau kh
hi hoàn tấtt thao tác nhập
n
thông
g tin.

