C
CÁC
CH
HỨC NĂN
NG TRÊ
ÊN CỬA
A SỔ PH
HỤ
THA
AM KHẢO TRÊN IN
NTERNET::
- Nút thaam khảo:
- Chức n
năng của nút
n này là lưu ₫ườngg dẫn ₫ến trang mạn
ng (websitee) có nội dung
d
tham khảo
với cửa ssổ hiện hàn
nh. Nhấp vào
v nút nàày, trình ₫ơơn xuất hiệện:

ường dẫn ttham khảoo mong mu
uốn. Hộp hhội thoại ₫ể
₫ nhập những
n
- Nhấp vvào nút ₫ể tạo ₫ư
thông tin
n cần thiếtt hiện ra với
v 2 mục: Tên Ghi Nhớ
N - có thể hiểu là ttiêu ₫ề củaa ₫ường dẫẫn mà
người dù
ùng muốn trỏ ₫ến trêên mạng; Đ
Địa Chỉ Tham Khảo — ₫ường dẫẫn chính xáác của nội dung
chứa trêên mạng. Nhấp
N
vào 'L
Lưu' sau kh
hi nhập xoong.

ường dẫn ₫ã
₫ lưu, xuấất hiện trên
n trình ₫ơơn ở dạng những
n
tiêuu ₫ề. Vì vậậy, Tên Ghi Nhớ
- Các ₫ư
hay tiêu
u ₫ề ₫ườngg dẫn nên ₫ặt sao ch
ho dễ nhớớ. Trong trìình ₫ơn, m
muốn thay
y ₫ổi, chỉnh
h sửa
thông tin của tham
m khảo ₫ãã tạo, nhấpp chuột vàào . Nếu muốn xóaa tham kh
hảo ₫ó thì nhấp
chuột vàào .

- Nhấp cchuột ₫ôi vào
v tên tiêu
u ₫ề muốn
n tham khảảo trên mạn
ng (phải ở chế ₫ộ trự
ực tuyến) Giá
G trị
tham kh
hảo ₫ã lưu
u chỉ xuất hiện trên sách ₫ượcc tạo tham khảo. Qu a những sách
s
khác, chức
năng thaam khảo này
n sẽ hoàn
n toàn trốn
ng.

THA
AO TÁC TR
RÊN CỬA SỔ:
- Hình:
- Các thaao tác ₫ượcc trình bày
y dưới dạngg biểu tượn
ng và phím
m tắt, gồm có: Sao ch
hép, Dán, Chữ
C in
₫ậm, Ch
hữ gạch ch
hân, Chữ in
n nghiêng, Tô màu ch
hữ, Tô dạ quang, Hiểển thị tìm kiếm, Bản
n dịch
trước / ssau, Sách trước
t
/ sau
u, Chương trước / saau, Tạo mớ
ới / ngưng,, Đánh dấu
u cửa sổ, Phóng
P
to, Thu n
nhỏ

-(tham kh
hảo thêm pphụ lục 1 )
Để tối ưu
u hóa thaoo tác với ch
hương trình
h, người sử
ử dụng nên tập làm quen với các
c tổ hợp phím
tắt của cchương trìn
nh.

