CÁCH MỞ BẢ
ẢN VĂN KINH THÁNH
T
Nội dung
d
của m
một bản văăn Kinh Thánh ₫ược cchứa trong
g cửa sổ Kinh Thánh,, có biểu tư
ượng:

DÙN
NG Ô NHẬ
ẬP ĐỊA CH
HỈ CỬA SỔ
Ổ CHÍNH
H:
- Để truyy xuất một ₫ịa chỉ Kinh
K
Thánh
h khi dùng
g ô nhập ₫ịa
₫ chỉ cửaa sổ chính,, người sử dụng
cần lưu ý các yếu tố
t sau:
+ Bảản dịch Kin
nh Thánh cần
c tham k
khảo: Chọn
n bản dịch
h mà ngườii sử dụng muốn
m
xem
m. Nếu
bản dịch nào thường ₫ư
ược người dùng tra cứu,
c
thì bả
ản dịch ₫óó nên ₫ượcc chọn làm
m bản
dịch
h Kinh Tháánh tham khảo
k
(trongg Tab Tran
ng Đầu). Vì
V như thế,, người sử dụng sẽ không
k
bị m
mất công th
hực hiện th
hao tác lựaa chọn bản
n dịch nữa. Hơn thế, trong cửa sổ Kinh Th
hánh,
ngườời sử dụngg có thể thaay ₫ổi bản dịch nên không
k
cần quá bận tââm.

+ Nh
hập ₫úng ₫ịa chỉ Kinh
K
Thánh
h: Trước khi
k nhập ₫ịa chỉ Kiinh Thánh
h, chương trình
khuyyến khích người sử dụng xem
m phụ lục 2 (mục lụcc Kinh Tháánh và tên
n viết tắt tương
t
ứng)) ₫ể nắm chuẩn tên sách.
s
Bên ccạnh ₫ó, ô nhập ₫ịa chỉ
c Kinh TThánh của cửa sổ chính có
tính năng tự ₫ộng trỏ ₫ếến danh sácch có tính tương ₫ươ
ơng với thô ng số ₫ượcc nhập ₫ể người
n
dùngg dễ dàng lựa chọn. Phím
P
tắt trrỏ vào ô nàày là Ctrl+S
S.

₫ ₫ủ hoặcc theo chu
uẩn viết tắtt.
Lưu ý cách nhậập: nhập ₫ầy

* Nhập 1 Côô-rinh-tô hoặc
h
1Co  truy xuấtt cả sách Cô-rinh-tô
C
TThứ Nhất
* Nhập 1 Cô-rinh-tô 10
1 hoặc 1C
Co 10  chỉ truy xu
uất chươngg 10 trong sách Cô-riinh-tô
Th
hứ Nhất
* Nhập 1 Cô-rinh-tô 10:31
1
hoặcc 1Co 10:31  truy xuất chươơng 1 sách
h Cô-rinh-tôô Thứ
N
Nhất và chỉ tô ₫ỏ câu 31
* Nhập 1Coo 10:23-33  truy xxuất chươn
ng 1 sách Cô-rinh-tô
C
Thứ Nhất và tô ₫ỏ từ
ừ câu
23
3 ₫ến câu 33

+ Cáách mở:
* Mở trên 1 cửa sổ phụ trong cử
ửa sổ chính
h, nhấp vào
o
* Mở trên 1 cửa sổ riêêng biệt vớới cửa sổ ch
hính, nhấp vào

DÙN
NG Ô NHẬ
ẬP ĐỊA CH
HỈ CỬA SỔ
Ổ PHỤ:
- Mở mộột cửa sổ phụ
p (ở dạn
ng 'mở Tabb mới') bằn
ng cách nh
hấn tổ hợpp phím Ctrrl+Z. Chọn
n mục
Kinh Thánh ₫ể cửaa sổ phụ cóó Tab hiển
n thị nội du
ung Kinh Thánh.
T

- Khi cử
ửa sổ Kinh Thánh mởở ra (nhưn
ng vẫn là cửa
c sổ trắn
ng), nhập ₫₫ịa chỉ Kin
nh Thánh vào ô
nhập liệệu như cácch nhập vào ô ₫ịa cchỉ cửa sổ chính. Sau
u khi nhậập xong, nh
hấn Enter hoặc
nhấp vàoo
. Phím
m tắt trỏ vào
v ô này làà Ctrl+Alt+
+S.
- Bản dịcch Kinh Th
hánh sẽ làà bản Kinh
h Thánh th
ham khảo ₫ã
₫ chọn ở Tab Trang
g Đầu, ngư
ười sử
dụng có thể thay ₫ổi
₫ bản dịch trong cử
ửa sổ phụ sau
s khi ₫ã truy xuất ₫₫ịa chỉ cụ thể.

DÙN
NG CÂY TH
HƯ MỤC KINH TH
HÁNH:
- Cách n
này có hạn
n chế là kh
hông thể m
mở cụ thể ₫ến cấp ₫ộ
₫ câu màà chỉ mở ₫ược ₫ến cấấp ₫ộ
chương, nhưng có thể lựa ch
họn bản dịcch trước kh
hi mở Kinh
h Thánh.
- Cây thư
ư mục Kinh Thánh nằm
n trong TTab Trang Đầu, nhấp
p chuột ₫ôii vài chươn
ng của sách
h cần
tra cứu.

MỞ RỘNG:
R
Bên
n cạnh côn
ng cụ so sánh
s
bản ddịch, ngườời sử dụng có thể mởở nhiều cử
ửa sổ phụ Kinh
Thán
nh ₫ể quan
n sát. Chẳn
ng hạn như
ư người dùn
ng mở phâân ₫oạn ₫ốii chiếu hoặặc cùng ph
hân ₫oạn nhưng
n
khác bản dịch.

