THỰC
T
Đ
ĐƠN VIE
ETBIBLE
CHỨ
ỨC NĂNG LƯU GIA
AO DIỆN:
ghiên cứu, người sử dụng có th
hể lưu lại giao diện hiện hành
h (các
- Trong quá trình học và ng
cửa sổ ₫
₫ang mở vớới vị trí củaa chúng), ₫₫ể sau ₫ó khi
k khởi ₫ộ
ộng chươnng trình lại, người sử dụng
có thể m
mở lại ngayy giao diện mình ₫angg làm việc.
- Với giaao diện ₫ang làm việệc, người ddùng vào thực
t
₫ơn VietBible,
V
cchọn Lưu Giao Diện
n hoặc
dùng ph
hím tắt (tổ hợp
h phím Ctrl + Shifft + S). Mộtt cửa sổ hiệện ra:

Thông tiin giao diệện có cả th
hông tin vvề thời giaan (ngày, giờ).
g
Sau kkhi nhập tên
t tiêu ₫ềề giao
diện, nú
út lưu sẽ sáng lên. Ô ‘Mặc Địn
nh’ là ô ₫iềều kiện, nếếu ô này ₫₫ược ₫ánh dấu thì mỗỗi khi
chương trình ₫ượcc khởi ₫ộng, giao diệện này sẽ tự
t ₫ộng ₫ư
ược truy xuuất; người sử dụng không
k
cần thựcc hiện thaoo tác mở giiao diện mìình muốn.
- Người ssử dụng muốn
m
mở giiao diện ₫ãã lưu thì nh
hấp vào ‘Giao Diện’ ( góc trên bên phải).

hững hình ảnh ₫ại diệện của cácc giao diện ₫ược lưu ttrữ. Cột bêên phải là thông
t
Cột bên phải là nh
tin tươngg ứng với giao
g diện ₫ược
₫
chọn và các giaao diện khá
ác ₫ược lưuu cùng ngàày với giaoo diện
₫ó. Dọc ttheo hình ₫ại diện gồồm 3 nút ( từ trên xuống):
+ Chỉnh
h sửa tên giao
g
diện : nhấp vvào ₫ây ₫ểể thay ₫ổi tên của giiao diện ₫ó,
₫ lúc nàyy biểu
tượng củ
ủa nút thayy ₫ổi thành
h biểu tượợng lưu tên
n giao diện
n ; người sử dụng nhấp
n
vào ₫ể
₫ lưu
giá trị têên mới choo giao diện..
+ Xóa giiao diện : nhấp vào ₫ây ₫ể xóóa thông tin
n lưu trữ về
v giao diệnn ₫ó.
+ Ô cuốối cùng là ô ‘Mặc Định’: chọn giao diện ₫ể chương
g trình tựự ₫ộng truy
y xuất khii khởi
₫ộng

