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Giao diện tổng quát 1 cửaa sổ phụ ₫ặặc trưng:

Ô BIIỂU TƯỢN
NG CỦA CỬA
C
SỔ:
- Mỗi cử
ửa sổ phụ ₫ều có ô biểu tượngg riêng, tù
ùy vào nộii dung màà cửa sổ ₫óó (với Tab
b hiện
hành) ₫aang trình bày
b (Kinh Thánh, Từ
ừ Điển, Sácch, So Sánh
h ...). Biểu tượng ₫ượợc ₫ặt ở gócc trên
bên trái của cửa sổổ. Khi nhấp
p vào biểu
u tượng, mộột trình ₫ơ
ơn xuất hiệện bao gồm
m các chức năng
liên hệ ₫
₫ến chức năng
n
sự hiểển thị của ccửa sổ ₫ó.

[(Hiểu thhị kích thư
ước chữ lớn
n hơn / nhỏỏ hơn;
Mở rộngg màn hìnhh xem; mở trên cửa sổổ mới hay tách cửa sổ
s phụ trở thành cửa sổ riêng biệt
b so
với cửa ssổ chính;
Thu nhỏ cửa sổ xuốống thanh tác vụ;
h mở 1 Tab
T mới trêên cùng cửa
ửa sổ phụ vớ
ới nội dungg, trình bày
ày giống nhhư nội
Tạo bản sao Tab hay
c Tab hiiện hành;
dung và trình bày của
h lưu lạii cửa sổ yêêu thích, có
ó nội dung
g đang quann tâm tron
ng quá trình học
Đánh dấấu cửa sổ hay
và nghiêên cứu;
Đóng Taab hiện hànnh;
Đóng nhhững Tab khác
k
– tron
ng trường hhợp cửa sổ
ổ phụ có ch
hứa nhiều T
Tab, chức năng này sẽ
s giữ
lại Tab hhiện hành mà
m tắt Tất cả những Tab còn lạ
ại trên cùng
g cửa sổ phhụ của nó;
Đóng cử
ửa sổ hiện tại
t (tất cả các
c Tab)].

CHỨ
ỨC NĂNG TAB (NHÃ
HÃN):
₫
trình bày có ₫ịn
nh dạng Taab. Một cử
ửa sổ phụ ssẽ chứa ít nhất
n
1 Tab
b hoặc
- Cửa sổ phụ ₫ều ₫ược
nhiều Taab; trên mỗỗi Tab ₫ều có tiêu ₫ềề nội dung tương ứng
g.
- Để tạo Tab mới trên cùng cửa sổ ph
hụ, nhấp chuột
c
vào dấu "+" ở ngay bên Tab hiện hành
hoặc dùn
ng phím tắắt Ctrl+Z (₫ây cũng llà phím tắắt ₫ể mở 1 cửa sổ trốống ban ₫ầầu — khi ch
hương
trình mớới khởi ₫ộn
ng). Tab mới
m xuất h
hiện với nộội dung là các mục llựa chọn tù
ùy vào nhu
u cầu
người sử
ử dụng.

g ₫ược hiển
n thị dạng viết tắt. Ở gần cuối thanh
t
- Nếu Taab quá nhiềều, tiêu ₫ềề trên Tab sẽ tự ₫ộng
hiển thị Tab là nútt chức năn
ng mở trình
h ₫ơn chứaa danh sách
h tất cả cácc Tab trong cửa sổ ph
hụ ₫ó
theo thứ
ứ tự từ trái qua phải. Nhấp vào tên Tab muốn trỏ ₫ếến.

mỗi Tab ₫ều có nút tắt (x), như
ưng Tab nàào ₫ang ₫ư
ược chọn tthì Tab ₫ó sẽ sáng hơn và
- Trên m
nút tắt ccó màu ₫ỏ .
- Hai nútt còn lại làà
- dùn
ng ₫ể thu n
nhỏ hoặc ₫óóng cửa sổ
ổ phụ ₫ó.

