C
CÁC
CH
HỨC NĂN
NG TRÊ
ÊN CỬA
A SỔ PH
HỤ
HIỂN
N THỊ TÌM
M KIẾM:
- Hình:
- Khi nhấp vào ₫âyy thì bên dưới cửa sổ phụ xuất hiện thanh
h tìm kiếm
m. Thanh tìm kiếm nàày chỉ
có tác dụ
ụng với nội dung mà cửa sổ ph
hụ hiện hàn
nh ₫ang ch
hứa.

- Nhập từ
ừ cầm tìm trong bản
n văn hiện hành vào ô nhập liệu
u. Lưu ý: chhức năng tìm
t kiếm này
n là
tìm kiếm
m chính xáác (thứ tự chữ trongg cụm từ nhưng
n
khôn
ng phân bbiệt hoa thường). Nếu
u bản
văn có từ
ừ cần tìm thì
t cửa sổ sẽ tự ₫ộngg trỏ ₫ến và tô ₫en cụ
ụm từ ₫ầu tiên mà ch
hương trìn
nh tìm
thấy. Sốố lượng từ tìm
t ₫ược nằm ở gốc bbên phải củ
ủa thanh tììm kiếm (““Kết quả tììm thấy”).
- Nhấp vvào
, chương trrình sẽ trỏ ₫ến và tô ₫en từ kế tiếp (nếu ccó).
- Nhấp vvào
, chương trrình sẽ trỏ ₫ến và tô ₫en từ trước ₫ó (nếuu có).
- Nhấp vvào
, chươơng trình s ẽ tô dạ qu
uang tất cả các kết quuả có ₫ượcc trong bản
n văn
hiện hàn
nh.
- Chức n
năng 'Trùn
ng Khớp': nếu
n ô này ₫₫ược ₫ánh dấu, ₫ồng
g nghĩa vớii việc tìm kiếm
k
cụm từ ₫ã
nhập có sự phân biệt
b cách viiết hoa / th
hường.
- Để tắt tthanh tìm kiếm, nhấấp vào X ở ₫ầu thanh
h tìm kiếm.

THIẾ
ẾT LẬP H
HIỂN THỊ::

Chức năăng này dù
ùng ₫ể tắt hoặc
h
mở cáác nút chứcc năng tron
ng cửa sổ pphụ hiện hành.
h

