PHỤ LỤC 3:
CHUẨN TẠO TÀI LIỆU NHẬP VÀO THƯ VIỆN RIÊNG VIETBIBLE 3.0
ĐỊA CHỈ KINH THÁNH
-

Áp dụng cho các sách các loại và ghi chú riêng
Địa chỉ Kinh Thánh tham khảo KHÔNG ₫ược có khoảng trắng giữa các ký tự số, dấu ":"
"-" "," và có các dạng sau:
VD: (lưu ý: thuộc tính gạch dưới chỉ dùng ₫ể người ₫ọc dễ phân biệt các khoảng trống)
ĐÚNG:

Mat 1:1

Mat 1:1-3

Mat 1:3-2:5 Mat 1:3,5,7

SAI:

Mat 1: 1

Mat 1:1 -3

Mat 1:3- 2:5 Mat 1:3 ,5, 7

KINH THÁNH
-

Kích thước kiểu chữ của ₫oạn lớn hơn 13
Kích thước kiểu chữ của câu, chữ nhỏ hơn hoặc bằng 13. (khuyến khích người dùng
cho kích thước câu nhỏ hơn chữ, ₫ặt ở thuộc tính Superscript 1 2 3 ...)
Ghi chú trong Kinh Thánh ₫ặt trong mã: [gt='câu chú thích'] (thuộc tính Regular; ₫ồng
bộ về màu; phải chính xác là "[gt=" không khác màu và phải kết thúc với "]")
Màu sắc tùy ý người dùng.

SÁCH
-

-

Nội dung mục lục phải ₫ược ₫ặt trong ₫oạn mã (₫óng khối):
[content]
Nội dung mục lục của sách
[/content]
Nội dung chương sách phải ₫ược ₫ặt trong ₫oạn mã (₫óng khối):
[chapter='tiêu ₫ề']
Nội dung chương sách
[/chapter]
Lưu ý:
o Trong 'tiêu ₫ề' không ₫ược có dấu "[" hay "]"
o Nội dung chương sách có thể chứa 1 hay nhiều mục (chapter) nhỏ hơn

TỪ ĐIỂN
-

Đặt mã: [chapter='Tên từ ngữ']
KHÔNG thêm phần [/chapter] vào cuối khối. Chương trình sẽ tự ₫ộng phân biệt khối.
Các tên phiên âm khác hoặc tên tương ₫ương phân cách nhau bằng dấu ","
Tên tiếng Anh của từ phải ₫ặt trong 2 dấu "(" và ")", nên ₫ặt cuối cùng sau các từ phiên
âm, không cần sau dấu ","
Ví dụ: [chapter=GẬY, QUYỀN TRƯỢNG, CÂY PHỦ VIỆT (SCEPTRE, SCEPTER)]

THÁNH KINH GIẢI NGHĨA
-

-

-

Đặt mã: [chapter='tiêu ₫ề'(₫ịa chỉ)] Nội dung của chương sách [/chapter]
KHÔNG ₫ược dùng ký hiệu "[" và "]" trong 'tiêu ₫ề'(₫ịa chỉ)
+ 'tiêu ₫ề': Tiêu ₫ề của Chương sách sẽ hiển thị
+ ₫ịa chỉ: Địa chỉ ₫oạn Kinh Thánh cần giải nghĩa
Ví dụ:
o [chapter=3. Đức Chúa Trời làm cho ₫ầy dẫy (Sa 1:14-31)]
 3. Đức Chúa Trời làm cho ₫ầy dẫy (Sa 1:14-31)
o [chapter=3. Đức Chúa Trời làm cho ₫ầy dẫy (Sa 4:5-7)] (Mat 6:8)
 3. Đức Chúa Trời làm cho ₫ầy dẫy (Sa 4:5-7) (Mat 6:8)
Trong Nội dung của chương sách có thể chứa những mục nhỏ (chapter) không có ₫ịa
chỉ.
Đặt mã: [chapter='tiêu ₫ề'] Nội dung của chương sách [/chapter]

THÁNH KINH CHÚ GIẢI / CHÚ THÍCH
-

Đặt mã:
[chapter=chương]
[câu=
chương: số thứ tự của Chương Kinh Thánh muốn chú giải / chú thích
KHÔNG thêm phần [/chapter] vào cuối khối. Chương trình sẽ tự ₫ộng phân biệt khối.
câu: số thứ tự của câu Kinh Thánh muốn chú giải / chú thích
Ví dụ: [chapter=1]
[1=
Ban ₫ầu: Xem Sa 1:1.
Ngôi Lời: Người Hy Lạp dùng từ này chẳng những ₫ể chỉ lời nói (từ ngữ) mà còn
chỉ lời vô ngôn, lời hãy còn trong tâm trí chưa nói ra - tức là “cái phù hợp với lý
trí” nữa. Khi dùng từ này ₫ể nói về vũ trụ, họ ngụ ý ám chỉ cái nguyên tắc hợp lý
(nguyên lý) ₫ang cai trị mọi sự vật sự việc. Mặt khác, người Do Thái dùng từ này
như một phương cách ₫ể chỉ Đức Chúa Trời. Do ₫ó, Giăng ₫ã dùng một từ có ý
nghĩa cả ₫ối với người Do Thái lẫn người ngoại quốc.

THÁNH KINH ĐỐI CHIẾU
-

-

Đặt mã:
[chapter=chương]
'câu x' ...
'câu y' ...
chương: số thứ tự của Chương Kinh Thánh muốn ₫ối chiếu
'câu x' / 'câu y': những câu Kinh Thánh có ₫ối chiếu
KHÔNG thêm phần [/chapter] vào cuối khối. Chương trình sẽ tự ₫ộng phân biệt khối.
Ví dụ: [chapter=1]
1 Ro 1:1; IICo 1:1; Cong 18:17;
2 Cong 15:9; Ro 1:7; ICo 8:6; Ro 3:22;
3 Ro 1:7;

