
I . Zrozumienie JavaHelp 

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem program JavaHelp firmy Sun Microsystems na początku 1998 roku, 

wiedziałem, że Sun opracował nowy, świetnie działający system pomocy HTML, który byłby 

odpowiedzią na większość potrzeb autorów pomocy. Zaproponowali najlepsze rozwiązanie pomocy 

online dla aplikacji Java i aplety i stanowi doskonałe źródło ogólnej pomocy i dokumentacji online. 

Wreszcie: dokumentacja online, która jest łatwa do napisania, łatwa w użyciu, a przede wszystkim w 

pełni funkcjonalna na wszystkich platformach komputerowych. Wkraczamy w wiek w dokumentację 

oprogramowania, w której pojawiają się nowe systemy pomocy oparte na HTML i starają się dostarczyć 

rozwiązania dla wszystkich potrzebnych do tworzenia pomocy. Ponieważ Java staje się tak szeroko 

używanym językiem programowania, autorzy pomocy potrzebują systemu pomocy opartego na HTML, 

który jest tak elastyczny, jak same aplikacje Java. JavaHelp na ratunek! 

Aby rozpocząć naukę JavaHelp, ta część zawiera następujące tematy: 

• Co to jest JavaHelp? 

• Używanie JavaHelp do dokumentacji online 

• Zrozumienie plików w HelpSet 

• Postępując zgodnie z procesem JavaHelp 

• Instalowanie JavaHelp na komputerze 

• Zobacz pomoc JavaHelp w akcji 

• Wybór sposobu prezentacji zestawu pomocy 

• Decyzja o instalacji zestawu pomocy 

• Pakowanie plików HelpSet 

• Znalezienie dodatkowych informacji na temat JavaHelp 

1.1 Co to jest JavaHelp? 

JavaHelp to system pomocy online opracowany w języku programowania Java. Jest podobny do innych 

systemów pomocy, takich jak WinHelp i Pomoc HTML, ponieważ używa spisu treści (TOC), indeksu lub 

indeksu wyszukiwania słów, aby znaleźć i wyświetlić tematy pomocy. Kompletny "zestaw danych 

pomocy online", składający się z indywidualnych plików tematów pomocy, spisu treści i indeksów, nosi 

nazwę HelpSet. Jak pokazano na rysunku  



 

 

JavaHelp używa okna podręcznego (okna z trzema ramkami), który zawiera panel paska narzędzi, 

okienko nawigacji i okienko zawartości. To okno podręczne, zwane Przeglądarką HelpSet, oferuje 

użytkownikom możliwość pracy z komendami systemu pomocy, kontrolkami nawigacyjnymi i 

tematami pomocy w tym samym czasie, bez konieczności przełączania się do różnych okien. Za pomocą 

tego okna podręcznego użytkownicy wybierają element z panelu nawigacji, a odpowiedni temat 

pomocy pojawia się w okienku zawartości. Jeśli temat pomocy zawiera łącze, użytkownik może kliknąć, 

aby wyświetlić odpowiednią stronę HTML w okienku zawartości. Jeśli link prowadzi do innego tematu 

w tym samym HelpSet, panel nawigacji automatycznie aktualizuje się, aby podświetlić tytuł nowego 

tematu.  

HelpSet Viewer działa jak przeglądarka internetowa: ma podobne elementy sterujące, ale jest 

specjalnie zaprojektowany do pracy z plikami JavaHelp. Pliki tematów JavaHelp to pliki HTML, a te pliki 

HTML działają tak samo, jak w przeglądarce internetowej. Przeglądarka HelpSet obsługuje również 

okna wyskakujące, okna dodatkowe i klipy multimedialne. (Wymagane jest programowanie w języku 

Java, aby zapewnić komponent multimedialny Java używanie z ViewSet Viewer.) Podobnie jak inne 

systemy pomocy, JavaHelp może przedstawiać użytkownikom informacje pomocy na kilka sposobów: 

Pomoc na poziomie aplikacji 

Użytkownik wchodzi na najwyższym poziomie, na przykład temat wprowadzający lub spis treści. 

Pomoc na poziomie ekranu 

Użytkownik klika przycisk, aby uruchomić system pomocy z konkretnym tematem pomocy opisuje 

bieżący ekran aplikacji. 

Pomoc na poziomie pola 



Użytkownik wybiera określoną kontrolę aplikacji (np. Pole tekstowe lub przycisk), w celu uzyskania 

pomocy. 

Wbudowana pomoc 

System pomocy jest wbudowany bezpośrednio w interfejs aplikacji. 

Jeśli znasz inne systemy pomocy, możesz pomyśleć: "Co nowego?" Unikalną cechą JavaHelp jest to, że 

jest ona rozwijana w języku programowania Java. Dlatego programowanie w języku Java może ulepszyć 

przeglądarkę HelpSet, aby dopasować ją do niestandardowych potrzeb projektu. Ponadto JavaHelp 

integruje się bezproblemowo z aplikacjami Java. Ponieważ JavaHelp działa na platformie Java, działa w 

tym samym procesie co aplikacja Java, dla której jest tworzona. 

1.2 Używanie JavaHelp do dokumentacji online 

Przy tak wielu opcjach dla systemów pomocy online, możesz się zastanawiać, dlaczego powinieneś 

używać JavaHelp lub jak to porównać z innymi systemami pomocy online. JavaHelp może być nie tylko 

najlepszym systemem pomocy online do używania z aplikacjami Java lub apletami, ale także 

doskonałym źródłem do generowania dokumentacji online w ogóle. 

1.2.1 Dlaczego warto korzystać z pomocy JavaHelp do pomocy online? 

Jeśli projektujesz pomoc online dla aplikacji Java, JavaHelp jest najlepszym systemem pomocy dla tego 

zadania. Ponieważ JavaHelp jest napisany w Javie, jest niezależny od platformy i gwarantuje działanie 

w dowolnym środowisku, w którym działa związana z nim aplikacja Java. Ponadto, ponieważ JavaHelp 

jest zaimplementowane przy użyciu komponentów Java Foundation Class (JFC), programowanie Java 

może dostosować interfejsy i funkcjonalność JavaHelp. JavaHelp oferuje wiele opcji pomocy online. 

Możesz zaprojektować go do samodzielnych, kontekstowych lub wbudowanych trybów; można 

również użyć innych standardowych funkcji pomocy, takich jak okna wyskakujące, okna dodatkowe i 

integracja multimedialna. Wreszcie, JavaHelp jest łatwa do scalenia i aktualizacji. Jeśli masz różne 

aplikacje z różnymi HelpSetami możesz je scalić, aby użytkownicy zobaczyli pojedynczy, zintegrowany 

system pomocy online. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał zaktualizować tematy JavaHelp, możesz to 

łatwo zrobić, ponieważ program JavaHelp używa standardowych plików HTML do tematów pomocy. 

1.2.2 Porównanie JavaHelp z innymi systemami pomocy 

Pomóżcie autorom w dzisiejszych czasach mieć wiele możliwości dostarczenia dokumentacji online. 

Większość autorów pomocy zna WinHelp, starszy system pomocy systemu Windows, który zapewnia 

dokumentację online z aplikacjami opartymi na systemie Windows. Obecnie istnieje coraz więcej opcji 

pomocy online, z których większość opiera się na HTML. Systemy pomocy oparte na HTML (takie jak 

JavaHelp) oferują rozwiązania pomocy online dla czegoś więcej niż tylko system operacyjny Windows. 

Posiadanie wielu systemów pomocy online do wyboru sprawia jednak, że autorzy pomocy mogą łatwiej 

zdecydować, który system pomocy ma zostać użyty w danej sytuacji. Nie jest to stanowisko tej książki, 

aby powiedzieć Ci, który system pomocy może być użyty w różnych sytuacjach - tylko po to, abyś mógł 

je rozpoznać okoliczności, dla których JavaHelp jest najlepszym rozwiązaniem do pomocy online. Już 

wyjaśniłem, dlaczego JavaHelp jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji Java. W rzeczywistości 

JavaHelp prawdopodobnie rozwiąże większość potrzeb dokumentacji online, niezależnie od tego, czy 

pracujesz z aplikacjami Java, czy nie. Na przykład, jak przeczytasz w następnej sekcji, możesz skorzystać 

z Pomocy JavaHelp dla książek online, takich jak podręczniki lub przewodniki użytkownika. Jedyną 

sytuacją, w której nie zaleca się korzystania z JavaHelp, jest włączenie systemu pomocy online do 

aplikacji innych niż Java. Ze względu na różne środowiska, inne systemy pomocy online są lepsze dla 

różnych platform. Na przykład aplikacja opracowana za pomocą Visual Basic nie będzie dobrze 



pasować do JavaHelp. Z pewnością można użyć JavaHelp, ale korzystanie z środowiska 

uruchomieniowego Java tylko dla systemu pomocy online nie byłoby warte wymaganych zasobów. 

Zamiast tego bardziej kompatybilny system pomocy online, taki jak WinHelp lub Pomoc HTML, będzie 

działał lepiej z aplikacją i będzie łatwiej integrował się ze środowiskiem programistycznym. 

1.2.3 Używanie JavaHelp do ogólnej dokumentacji online 

JavaHelp to nie tylko rozwiązanie zapewniające pomoc online w aplikacjach Java. Ponieważ JavaHelp 

jest niezależna od platformy, oferuje rozwiązanie dla ogólnej dokumentacji online. Książki online i 

materiały referencyjne mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem JavaHelp, ponieważ 

użytkownicy wszystkich platform mogą uzyskać do nich dostęp. Na przykład dokument dotyczący 

lotnictwa przedstawiony na rysunku może być dokumentem referencyjnym online niezależnym od 

jakiegokolwiek oprogramowania. Można stworzyć coś podobnego w odniesieniu do podręczników, 

instrukcji użytkownika, specyfikacji produktu i niemal każdego innego rodzaju dokumentu, jaki można 

sobie wyobrazić. Porównując inne opcje książek online, JavaHelp okazuje się realnym rozwiązaniem. 

Na przykład można użyć plików tekstowych ASCII do rozpowszechniania dokumentacji między 

platformami; nie można jednak używać przyjaznych dla użytkownika elementów sterujących nawigacji 

ani dodawać obrazów i formatowania tekstu, tak jak w przypadku JavaHelp. Jeśli chcesz użyć bardziej 

zaawansowanego narzędzia do tworzenia dokumentacji (takiego jak Microsoft Word), aby dodać 

nawigację, obrazy i formatowanie tekstu do dokumentacji, musisz uporać się z bardziej złożonymi 

problemami związanymi z przenośnością i wymaganiami oprogramowania użytkownika. 

1.3 Zrozumienie plików w HelpSet 

Każdy projekt pomocy online (taki jak wcześniej ilustrowany projekt Aviation) jest zaimplementowany 

jako zestaw plików, nazywany HelpSet. HelpSet zawiera pliki tematów w formacie HTML wraz z plikami 

konfiguracyjnymi specyficznymi dla JavaHelp. HelpSet zawiera trzy rodzaje plików: 

* Pliki danych HelpSet 

* Pliki nawigacyjne 

* Pliki tematów 

Pliki danych HelpSet zawierają ogólne informacje o strukturze i zawartości HelpSet. Są to pliki 

tekstowe, skonstruowane w formacie Extensible Markup Language (XML). Istnieją dwa pliki danych 

HelpSet: 

* Plik HelpSet, z przyrostkiem nazwy pliku .hs, jest plikiem "głównego sterowania" HelpSet. Określa 

elementy nawigacyjne, które mają być używane, wraz z plikami, które konfigurują składniki nawigacji. 

Określa również plik mapy HelpSet. Nie należy mylić podobnych terminów pliku HelpSet i HelpSet. 

HelpSet to zestaw wszystkich plików w danym projekcie; plik HelpSet jest głównym plikiem kontrolnym 

projektu. 

* Plik mapy, z przyrostkiem nazwy pliku .jhm, przypisuje identyfikator mapy (skrót) do każdego tematu 

pomocy. Mapuje ciągi identyfikacyjne do jednolitych lokalizatorów zasobów (adresów URL) plików 

tematów. Pliki i pliki nawigacyjne HelpSet zawsze używają identyfikatorów map, aby odnieść się do 

tematów pomocy; nigdy nie używają bezpośrednio adresów URL tematu. 

Pliki nawigacyjne konfigurują spis treści, indeks i indeks wyszukiwania słów w HelpSet. Pliki spisu treści 

i indeksów (również w formacie XML) mają podobną strukturę. System JavaHelp odczytuje informacje 

zawarte w tych plikach, aby wiedzieć, co wyświetlić na kartach spisu treści i indeksu w nawigacji. Jaka 

jest różnica między "systemem JavaHelp" a "HelpSet"? Ja używaj terminu JavaHelp system, aby 



oznaczać ViewSet Viewer (lub przeglądarka osadzona w innej aplikacji) w akcji: ładowanie zestawu 

pomocy, wyświetlanie tematów pomocy i umożliwienie użytkownikowi nawigacji pomiędzy tematami.  

Termin HelpSet to tylko zestaw plików, które udostępniasz wdrożyć konkretny projekt pomocy online. 

Indeks wyszukiwania słów jest nieco bardziej złożony; odnosi się do folderu zawierającego kilka plików. 

Te pliki tworzysz za pomocą narzędzia indeksującego Sun zapewniającego obsługę JavaHelp. Narzędzie 

indeksujące tworzy bazę danych wyszukiwania pełnotekstowego dla HelpSet. Baza danych jest 

następnie przeszukiwana, kiedy użytkownicy wpisują konkretne słowo pod zakładką wyszukiwania 

słów w okienku nawigacji. Rzeczywiste pliki tematów dla HelpSet to pliki HTML. Możesz mieć tylko 

jeden temat na plik HTML, ponieważ plik mapy przypisuje jeden identyfikator mapy do jednego pliku 

HTML. Pliki tematów mogą zawierać obrazy i linki tak samo, jak w przypadku zwykłych stron HTML. 

Ponadto można używać elementów sterujących do wyskakujących okienek, dodatkowych okien i 

klipów multimedialnych. 

1.4 Postępowanie zgodnie z procesem JavaHelp 

System JavaHelp rozpoczyna się od przeczytania pliku HelpSet, który zawiera informacje o konkretnym 

projekcie pomocy. Aby wyświetlić informacje nawigacyjne, system JavaHelp odczytuje pliki nawigacji 

wymienione w pliku HelpSet. Ponadto system JavaHelp używa informacji z pliku mapy, aby znaleźć 

poszczególne pliki tematów w HelpSet. Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób pliki HelpSet 

współdziałają, aby wyświetlić informacje w przeglądarce. 

 

Załóżmy na przykład, że dana osoba uzyskuje dostęp do pomocy online, aby znaleźć temat pomocy 

dotyczący usuwania plików w aplikacji. Gdy użytkownik otworzy Helpset dla tej aplikacji, system 

najpierw odczyta plik HelpSet i określa lokalizację pliku mapy i plików nawigacji. System odczytuje 

następnie te mapy i pliki nawigacyjne i wyświetla informacje nawigacyjne w obszarze nawigacji w 

przeglądarce HelpSet Viewer. Użytkownik może następnie użyć komponentów nawigacji (spis treści, 

indeks lub indeks wyszukiwania słów), aby znaleźć temat usuwania plików. Odpowiedni temat pomocy 

zostanie wyświetlony w obszarze zawartości Przeglądarki HelpSet. 

1.5 Instalowanie JavaHelp na twoim komputerze 

Aby pracować z JavaHelp podczas czytania tej książki, musisz skonfigurować komputer tak, aby 

uruchamiał JavaHelp, a także przykładowe pliki Możesz uzyskać dystrybucję JavaHelp ze strony 

internetowej JavaHelp firmy Sun Microsystems pod adresem 

http://www.java.sun.com/products/javahelp. Po nawiązaniu połączenia z witryną pobierania firma 

Sun podaje instrukcje dotyczące pobierania i uruchamiania pliku instalacyjnego JavaHelp. Chociaż 

firma Sun udostępnia domyślną lokalizację instalacji, zainstalowałem program JavaHelp na poziomie 



katalogu głównego mojego komputera. W Windowsie możesz zainstalować JavaHelp w C: \ jh1.1; w 

systemie Unix lub Linux możesz zainstalować go w podkatalogu jh1.1 swojego katalogu domowego 

(lub, jeśli masz uprawnienia, w /usr/local/jh1.1). 

A co z JavaHelp 1.0? 

JavaHelp 1.0 nie jest już dostępna na stronie internetowej JavaHelp firmy Sun. Ponieważ jakakolwiek 

praca wykonana w JavaHelp 1.0 jest całkowicie zgodna z JavaHelp 1.1, zdecydowanie zalecamy 

przejście na JavaHelp 1.1 niezależnie od używanego środowiska programistycznego Java. Podczas 

instalowania dystrybucji JavaHelp należy zwrócić szczególną uwagę na dowolny plik README 

uwzględniany przez firmę Sun. Ponieważ JavaHelp jest dalej rozwijany, jego wymagania mogą ulec 

zmianie. Na przykład wersja, której użyłem do napisania tej książki, wymagała poleceń powłoki, aby 

uruchomić system JavaHelp. Jednak gdy firma Sun wydała nowszą wersję programu JavaHelp, 

udostępniła narzędzie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) do obsługi tego zadania. Jedynym 

sposobem, aby dowiedzieć się, co jest aktualne, jest nadążanie za dokumentacją Sun. Istnieją HelpSets 

i małe aplikacje Java, z których wszystkie mają pomóc ci uczyć się JavaHelp. Każdy zestaw 

przykładowych plików jest skompresowany. Aby z nich skorzystać, rozpakuj pliki i przeczytaj załączony 

plik ReadMe.txt, aby uzyskać więcej informacji. Aby pomóc w nauce pojęć JavaHelp, niektóre rozdziały 

zawierają instrukcje zmień oryginalny kod w niektórych przykładowych plikach. Przed dokonaniem 

jakichkolwiek zmiany, należy wykonać kopię zapasową całego folderu zawierającego oryginalne pliki. 

Ta kopia zapasowa zapobiega utracie plików na stałe oryginalne informacje po ich modyfikacji. 

 

1.6 Przeglądanie JavaHelp w akcji 

JavaHelp jest intuicyjny i działa podobnie jak inne systemy pomocy online. Jeśli znasz program WinHelp 

lub Pomoc HTML, nie powinieneś mieć problemu z nawigacją w systemie JavaHelp. Ta sekcja 

poprowadzi cię przez pracę z systemem JavaHelp i pokaże ci jak działają podstawowe funkcje JavaHelp. 

Jeśli jeszcze nie pobrałeś przykładowych plików omawianych wcześniej w tej części powinieneś to 

zrobić przed kontynuowaniem. Podczas gdy ekran strzały w tej sekcji zapewniają wystarczający 

"wygląd" w JavaHelp, tylko sam system może zapewnić ci rzeczywiste "odczucie". 

1.6.1 Uruchamianie systemu JavaHelp 

Sposób, w jaki użytkownicy uruchamiają system JavaHelp, zależy od sposobu połączenia go z aplikacją 

lub apletem. Zwykle jest to tak proste, jak kliknięcie przycisku lub wybranie elementu menu. Aby 

uruchomić system JavaHelp niezależnie od aplikacji (na przykład podczas testowania pliku HelpSet), 

użyj narzędzia hsviewer, które Sun zawiera z JavaHelp. W systemie Windows można uruchomić 

narzędzie hsviewer za pomocą skrótu utworzonego w menu Start po zainstalowaniu programu 

JavaHelp. W systemie Unix lub Linux możesz znaleźć hsviewer w podkatalogu demos / bin w obszarze 

instalacji JavaHelp. HelpSet Viewer rozpoczyna się od wyświetlenia prostego okna dialogowego 

wyboru plików. Podaj nazwę pliku HelpSet i adres URL katalogu, w którym się znajduje, jak pokazano 

na rysunku 



 

Spróbuj: wpisz plik Helpset i URL Aviation w narzędziu hsviewer. Najprostszym sposobem na to jest 

kliknięcie przycisku Przeglądaj i wyszukanie pliku HelpSet. Po określeniu nazwy i adresu URL katalogu 

pomocy, kliknij przycisk Wyświetl, aby załadować zestaw pomocy do systemu JavaHelp. 

1.6.2 Praca z interfejsem JavaHelp 

Po załadowaniu Aviation HelpSet, spójrz na strukturę HelpSet Viewer. Jak wspomniano wcześniej, 

standardowa przeglądarka HelpSet używa potrójnego okna do wyświetlania menu, paska narzędzi, 

elementów sterujących nawigacji i tematów pomocy. Jak widzisz na rysunku 1, panel paska narzędzi 

zawiera menu i pasek narzędzi, które oferują menu i elementy sterujące, aby pomóc Ci w wyświetleniu 

aktualnego HelpSet. Okienko nawigacji zawiera spis treści, indeks lub indeks wyszukiwania słów. Panel 

zawartości wyświetla bieżący temat pomocy. Możesz nie tylko odczytać zawartość tego tematu w tym 

okienku, ale także uzyskać dostęp do wyskakujących i dodatkowych okien dla rozszerzonych informacji, 

uruchamiać klipy multimedialne (jeśli masz komponent multimedialny) i śledzić hiperłącza do innych 

tematów lub strony internetowe. Hiperłącza mogą prowadzić nie tylko do stron HTML w bieżącym 

HelpSet, ale także do stron internetowych w Internecie, jak pokazano za pomocą linku avbook.com w 

temacie wprowadzającym do lotnictwa. (HelpSet Viewer nie może wyświetlać wszystkich plików w 

formacie HTML. 

1.6.3 Korzystanie z formantów paska narzędzi i menu 

Pasek narzędzi JavaHelp zawiera poprzednie i następne przyciski, podobne do tych, które można 

znaleźć w przeglądarkach internetowych. Poprzedni i następny przycisk umożliwiają przeglądanie 

poprzednich tematów, które wcześniej przeglądałeś. Nie przesuwają cię tam iz powrotem w kolejności 

po pomoc tematów istniejących w TOC. Tak jak w przeglądarce internetowej, przyciski te są włączone 

dopiero po rozpoczęciu nawigacji po systemie pomocy i przeglądaniu tematów, do których można 

przenosić się w tę iz powrotem. Pasek narzędzi zawiera także przyciski drukowania obok przycisków 

poprzedniej i następnej. Za pomocą przycisków drukowania można ustawić opcje drukowania strony i 

wydrukować temat pomocy wyświetlany w przeglądarce HelpSet Viewer. Podczas czytania tematu 

pomocy może się okazać, że wolisz wyświetlać temat w całej przeglądarce zamiast zajmować miejsce 

na panelu nawigacyjnym. Możesz łatwo pokazać i ukryć panel nawigacyjny za pomocą przycisków, jak 

pokazano na rysunku  



 

Istnieją również menu u góry przeglądarki HelpSet Viewer. Te menu oferują podstawowe funkcje, takie 

jak otwieranie strony internetowej, wybór nowego zestawu pomocy lub ustawianie preferencji 

czcionek. Jeśli klikniesz Otwórz stronę z menu Plik, przeglądarka HelpSet wyświetli okno pokazane na 

rysunku 

 

Możesz użyć tego okna, aby uzyskać dostęp nie tylko do tematów z bieżącego HelpSet, ale także do 

stron HTML z dowolnej strony internetowej. Jeśli masz połączenie z Internetem, spróbuj wpisać adres 

http://www.oreilly.com w polu URL, a następnie kliknij przycisk OK. Jak zapewne się domyślacie, 

HelpSet Viewer wyświetla stronę internetową O'Reilly. Jeśli wybierzesz opcję Ustaw zestaw narzędzi z 

menu Plik, przeglądarka wyświetli to samo okno pokazane na Rysunku 1.3 w celu wybrania nowego 

zestawu pomocy. Możesz również zmienić czcionki w okienku nawigacji, klikając opcję Ustaw czcionkę 

z menu Opcje. Gdy pojawi się okno Ustaw czcionkę, po prostu wybierz czcionkę i rozmiar. 

1.6.4 Nawigacja przez system JavaHelp 

Poniżej elementów sterujących paska narzędzi i menu znajduje się panel nawigacyjny. Elementy 

sterujące nawigacji są bardzo ważne w każdym systemie dokumentacji online. Dokumentacja online 

jest bezużyteczna, jeśli użytkownicy nie mogą znaleźć potrzebnych informacji. Jak pokazano wcześniej 

na rysunku 1 okienko nawigacji w systemie JavaHelp zapewnia trzy typy elementów sterujących 

nawigacji (lub nawigatorów): 

• TOC 

• Indeks 

• Indeks wyszukiwania słów (znany jako funkcja Znajdź w innych internetowych systemach pomocy) 



Dostęp do każdego elementu sterującego nawigacją można uzyskać, klikając odpowiednią kartę, jak 

pokazano na rysunku  

 

TOC dostarcza informacji nawigacyjnych podobnych do spisu treści książki. Poszczególne tematy są 

pogrupowane w kategorie (np. Sekcje książki są pogrupowane w rozdziały). Każda kategoria 

(przedstawiona na rysunku poniżej ikoną folderu) może zawierać zarówno podkategorie, jak i 

indywidualne tematy. Możesz otwierać i zamykać kategorię, klikając dwukrotnie nazwę kategorii lub 

klikając pojedynczym kliknięciem ikonę poziomu po jej lewej stronie. Możesz wyświetlić temat 

pomocy, klikając jego tytuł. Wypróbuj go, wykonując następujące czynności w Aviation HelpSet: 

1. Kliknij dwukrotnie kategorię Struktury samolotu w spisie treści. 

Temat przeglądu powiązany z kategorią pojawia się w okienku zawartości, a lista tematów pomocy 

rozwija się poniżej folderu Struktura samolotu w spisie treści. 

2. Kliknij temat pomocy w kategorii Struktura samolotu. 

Jak można się spodziewać, powiązany temat pojawia się w okienku zawartości. 

3. Teraz jest dobry czas, aby użyć poprzedniego i następnego przycisku na pasku narzędzi, aby 

zobaczyć, jak integrują się z TOC. Kliknij poprzedni przycisk. 

Panel treści "przeskakuje" (do tyłu lub do przodu) do poprzednio wyświetlanego tematu. Zwróć uwagę, 

że wyróżniona kategoria lub temat w spisie treści pozostaje zsynchronizowany z tematem 

wyświetlanym w okienku zawartości. 

 

Indeks udostępnia informacje nawigacyjne podobne do indeksu książki, z jedną wyraźną różnicą: w 

indeksie JavaHelp można wpisać słowo lub dowolny ciąg znaków bezpośrednio w celu znalezienia go 

w indeksie. Pod kartą indeksu (środkowa karta) w polu Znajdź wpisz słowo landing (w indeksie 

uwzględniana jest wielkość liter, więc pamiętaj, aby użyć wszystkich małych liter, jak pokazano) i 

naciśnij Enter. System podświetla pierwszy element indeksu pasujący do wyszukiwanego ciągu, a 

powiązany temat indeksu wyświetla się w okienku zawartości. Z lądowaniem wciąż wpisanym w polu 

Znajdź, naciśnij ponownie Enter. Po naciśnięciu klawisza Enter kolejne pozycje indeksu zostaną 

podświetlone w indeksie, a powiązane z nimi tematy zostaną wyświetlone w okienku zawartości. 

Możesz także przewinąć indeks, aby wybrać elementy z niego. JavaHelp oferuje także narzędzie do 



indeksowania słów, za pomocą którego użytkownicy mogą wpisywać słowo lub frazę i wyświetlać 

systemowi wybór tematów zawierających to słowo lub frazę. W wyszukiwaniu nie jest rozróżniana 

wielkość liter. Użyteczność tej funkcji zależy od wyszukiwanego terminu, który użytkownik wpisze. 

Dzięki określonemu terminowi, na przykład "plik metadanych", wyszukiwarka słów prawdopodobnie 

znajdzie tylko pożądane tematy. Z ogólnym terminem, takim jak "file", wyszukiwanie słów obiekt 

prawdopodobnie znajdzie zbyt wiele tematów. Wypróbuj tę funkcję przy pomocy zestawu pomocy 

lotniczej. Pod zakładką indeksu wyszukiwania słów (zakładka po prawej), w polu Znajdź wpisz chowane 

podwozie, a następnie naciśnij Enter. Wynikiem wyszukiwania słów jest lista tematów. Każdy temat 

jest opatrzony liczbą odwiedzin - liczbą wystąpień wyszukiwanego hasła, dokładnie lub w przybliżeniu, 

w obrębie tematu. HelpSet Viewer automatycznie wyświetla pierwszy temat pomocy na liście trafień, 

wraz z podświetleniem wystąpień wyszukiwanego hasła. W okienku nawigacji każde działanie 

opatrzone jest numerem i ikoną. Liczba wskazuje, jak często wyszukiwany termin pojawia się w temacie 

pomocy; ikona reprezentuje ranking powiązań tego tematu, tj. jak blisko tekstu w temacie jest do 

określonego wyszukiwanego terminu. Istnieje pięć możliwych rankingów od pełnego koła (najwyższy 

ranking) do pustego kręgu (najniższy ranking). Na przykład po wprowadzeniu wyrażenia chowane 

podwozie, przeglądarka generuje kilka tytułów tematów. Tytuł „podwozia” ma pełne koło, bo 

wszystkie słowa w zdaniu wyszukiwania ( „chowany”, „lądowanie” i „bieg”) pojawiają się w temacie 

razem. Tytuł "Przeciągnij" ma wypełniony do połowy okrąg, ponieważ w temacie pojawiają się tylko 

dwa słowa ("lądowanie" i "bieg"). Tytuł "Lotniska" ma prawie puste koło, ponieważ w temacie pojawia 

się tylko jedno słowo ("lądowanie"). 

1.6.5 Wyświetlanie tematów pomocy 

Gdy uzyskujesz dostęp do tematów pomocy za pomocą elementów sterujących nawigacji, możesz 

pracować z nimi tak, jakby były w standardowej przeglądarce internetowej. Możesz przeglądać i czytać 

tematy w taki sam sposób, jak w przeglądarce internetowej. Ponadto hiperlinki działają tak samo, jak 

w przeglądarce. Kiedy widzisz niebieski podkreślony tekst w temacie, kliknij go, aby przejść do tematu 

powiązanego z tym linkiem. Dostęp do wyskakujących okienek, dodatkowych okien i klipów 

multimedialnych można uzyskać za pomocą tematów pomocy. Aby zobaczyć, jak działają te funkcje, 

wykonaj następujące czynności za pomocą Aviation HelpSet: 

1. Jeśli nie jest jeszcze zaznaczone, kliknij opcję Wprowadzenie do lotnictwa. 

2. Po otwarciu tematu pomocy kliknij przycisk Uwaga JavaHelp. 

Pojawi się wyskakujące okno z notatką. Nie ograniczasz się do przycisków do wyświetlania okien pop-

up; możesz również użyć obrazu lub zwykłego linku tekstowego. 

3. Kliknij w dowolnym miejscu w HelpSet Viewer (ale nie w wyskakującym oknie), aby zamknąć 

wyskakujące okno. 

4. Kliknij folder spisu treści pod nazwą Struktura samolotu. 

5. Po otwarciu tematu pomocy kliknij zdjęcie samolotu. 

Pojawi się podobne wyskakujące okienko. 

6. Kliknij w dowolnym miejscu w oknie HelpSet Viewer, aby zamknąć wyskakujące okno. 

7. W spisie treści otwórz foldery Środowisko lotu, lotniska, a następnie pasy startowe i drogi kołowania, 

a następnie kliknij temat pomocy spisu treści pod tytułem Oznaczenia. 



8. Po otwarciu tematu pomocy kliknij wypunktowany niebieski tekst "Oznaczenia pasa startowego". 

Tym razem pojawi się dodatkowe okno. Zauważ, że to okno wygląda bardziej jak standardowe okno 

niż okno wyskakujące. Możesz przenosić, zmieniać rozmiar i zamykać okno dodatkowe, tak jak 

standardowe okno. 

9. Zamknij okno pomocnicze, klikając przycisk zamykania 

1.7 Wybór sposobu prezentacji zestawu pomocy 

Sposób prezentacji zestawu pomocy dla użytkowników może być równie ważny jak sama treść pomocy. 

Jeśli użytkownicy mają trudności z uzyskaniem dostępu do systemu pomocy, mogą się niechętnie z 

niego korzystać. Główne opcje prezentacji HelpSet to samodzielna pomoc kontekstowa (poziom 

ekranu lub pole) i wbudowaną pomoc. 

1.7.1 Korzystanie z pomocy samodzielnej 

Samodzielny HelpSet to taki, który przegląda użytkownik niezależnie od aplikacji. Gdy użytkownik 

dzwoni po pomoc (podczas uruchamiania aplikacji lub w innym czasie), pojawia się HelpSet Viewer z 

tematem przeglądu w okienku zawartości. Od tego punktu początkowego użytkownicy muszą poruszaj 

się po systemie pomocy, aby znaleźć tematy, którymi są zainteresowani. Elementy sterujące nawigacją 

są bardzo ważne dla autonomicznego HelpSet, ponieważ są jedynym sposobem, w jaki użytkownik 

musi uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. The Aviation HelpSet użyte w tej książce jest 

przykładem autonomicznego HelpSet. Uruchamiasz go ręcznie, a następnie poruszasz się po tematach 

HelpSet. Prostą alternatywą jest uruchomienie aplikacji autonomicznego HelpSet, gdy użytkownik 

wywoła komendę pomocy aplikacji. 

1.7.2 Korzystanie z pomocy kontekstowej 

Samodzielne zestawy pomocy są wystarczające do obsługi aplikacji, ale co zrobić, jeśli chcesz zapewnić 

swoim użytkownikom bardziej przyjazny system pomocy? Możesz chcieć zapewnić pomoc poprzez 

wrażliwość kontekstową. Kontekstowa wrażliwość oznacza po prostu, że system pomocy wyświetla 

temat pomocy specyficznej dla danej sytuacji w momencie, gdy użytkownik prosi o pomoc. Istnieją 

dwa rodzaje pomocy kontekstowej, obie są dostępne z JavaHelp. Pierwszy typ nazywa się pomocą na 

poziomie ekranu. Z pomocą kontekstową na poziomie ekranu użytkownik pracuje w konkretnej 

aplikacji ekran z przyciskiem aktywującym pomoc. Gdy użytkownik kliknie ten przycisk, system pomocy 

uruchamia się i wyświetla konkretny temat pomocy dla aktywnego ekranu. Użytkownik może również 

poruszać się po systemie pomocy, aby wyświetlić inne tematy. Drugi rodzaj pomocy kontekstowej 

nazywany jest pomocą na poziomie pola (zwaną także What's This help). Ten rodzaj pomocy jest 

zintegrowany z interfejsem aplikacji. Użytkownicy zwykle aktywują mechanizm (na przykład klikając 

przycisk ze znakiem zapytania), a następnie wskaż lub kliknij element sterujący w aktywnym oknie. 

System pomocy wyświetli następnie temat pomocy, który opisuje wybraną kontrolkę. Niektóre 

systemy pomocy używają prostego okna pop-up do pomocy na poziomie pola, aby zaoszczędzić 

miejsce na ekranie. Przy pomocy JavaHelp wywołanie pomocy na poziomie pola uruchamia pełną 

przeglądarkę HelpSet i wyświetla temat dla danego kontrolka. Chociaż ta metoda zajmuje więcej 

miejsca na ekranie i zasoby systemu operacyjnego, oferuje użytkownikom łatwy sposób dostępu do 

powiązanych tematów. 

1.7.3 Korzystanie z pomocy osadzonej 

Innym sposobem na zwiększenie przyjazności dla użytkownika jest wbudowana pomoc. Wbudowana 

pomoc jest podobna do pomocy kontekstowej, ponieważ wyświetla temat pomocy związany z 

bieżącym stanem aplikacji. Różnica polega na tym, że wbudowana pomoc jest wbudowana w interfejs, 



dzięki czemu użytkownik widzi go cały czas. Gdy użytkownik przełącza się na różne okna lub kontrolki, 

pomoc pozostaje widoczna, ale aktywny temat zmienia się w celu odzwierciedlenia zmian w stanie 

aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, wbudowana pomoc niekoniecznie musi wyglądać jak tradycyjny system 

pomocy. Pomoc może przyjść w postaci ikon, wskazówek, ponumerowanych strzałek lub dowolnego 

urządzenia wizualnego wbudowanego w interfejs aplikacji. W przypadku JavaHelp pomoc osadzona 

jest jednak bardziej ograniczona: są to wizualne komponenty JavaHelp (panel treści, okienko 

nawigacyjne) wbudowane bezpośrednio w interfejs użytkownika aplikacji Java. 

1.8 Wybór sposobu instalacji HelpSet 

JavaHelp sama w sobie jest zdolna do pracy w sieci: przeglądarka HelpSet Viewer może załadować 

HelpSet z komputera, na którym działa lub z komputera zdalnego. Decydując się na instalację 

konkretnego HelpSet, należy wziąć pod uwagę możliwości sieciowe aplikacji, dla której jest udzielana 

pomoc. W poniższych sekcjach przedstawiono odpowiednie decyzje dotyczące instalacji dla kilku 

rodzajów aplikacji. 

1.8.1 Aplikacja lokalna 

Aplikacja lokalna to aplikacja uruchamiana na komputerze użytkownika bez interakcji z żadnym innym 

komputerem (za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego rodzaju połączenia sieciowego). 

Gdy użytkownicy żądają pomocy, aplikacja uruchamia system pomocy lokalnie - czyli na tym samym 

komputerze. W tej sytuacji najlepiej zainstalować aplikację i zestaw pomocy na komputerze w jednym 

procesie instalacji. Jeśli aplikacja nie polega na dostępie do sieci, system pomocy również nie powinien. 

1.8.2 Aplikacja sieciowa 

W aplikacji sieciowej użytkownicy mogą mieć niewielką część aplikacji zainstalowanej na swoim 

komputerze (kliencie) i uzyskać dostęp do reszty aplikacji na jednym głównym komputerze w sieci (na 

serwerze). Ponieważ do uruchomienia aplikacji wymagana jest sieć, ma to sens zainstaluj HelpSet na 

serwerze. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do pomocy na komputerze klienckim, żądanie przechodzi 

przez sieć, aby uzyskać dostęp do niezbędnych plików HelpSet na serwerze, a następnie zwraca 

informacje, aby wyświetlić je w przeglądarce HelpSet Viewer na kliencie. Polecam tę opcję instalacji 

dla dowolnej aplikacji sieciowej. Ponieważ użytkownicy muszą być podłączeni do serwera w celu 

uruchomienia aplikacji, rozsądnie jest wykorzystać większą przestrzeń dyskową zwykle powiązaną z 

serwerami sieciowymi. A co z hitem wydajności? W większości sieci korporacyjnych opóźnienie 

związane z dostępem do plików pomocy w sieci powinno być całkiem do zaakceptowania. Wszelkie 

problemy z wydajnością są prawdopodobnie przewyższane przez zalety korzystania z dysku i 

administracji. Załadowanie HelpSet na wielu komputerach klienckich byłoby marnowaniem, jeśli masz 

możliwość zainstalowania ich raz, na serwerze. Jeśli chcesz później zaktualizować pliki HelpSet, możesz 

to zrobić w jednej lokalizacji zamiast w wielu lokalizacjach. 

1.8.3 Aplet Java 

Aplet w języku Java to aplikacja działająca w przeglądarce internetowej. To prawdopodobnie oznacza, 

że komputer użytkownika znajduje się w sieci korporacyjnej (intranecie) lub w Internecie. W takim 

przypadku powinieneś zainstalować HelpSet, który dokumentuje aplet na serwerze, zgodnie z opisem 

w sekcji 1.8.2, i umożliwić apletowi dostęp do HelpSet w sieci. W mniej typowym przypadku, gdy aplet 

znajduje się na komputerze lokalnym, należy zainstalować lokalny aplet HelpSet, zgodnie z opisem w 

części 1.8.1. 

1.8.4 Pakiet oprogramowania Java 



Niektóre aplikacje mają wiele komponentów Java, z których każda ma własną pomoc online - na 

przykład aplikację pakietu biurowego. Oddzielne komponenty pakietu mogą zawierać edytor tekstu, 

arkusz kalkulacyjny i aplikację bazy danych. Każdy komponent miałby własny zestaw pomocy. Ponieważ 

komponenty są częścią większej aplikacji, możesz połączyć wszystkie zestawy pomocy razem, 

prezentując użytkownikowi pojedynczy zintegrowany system pomocy. 

1.9 Zamykanie plików HelpSet 

HelpSet składa się z wielu plików - po jednym dla każdego tematu pomocy, po jednym dla każdej grafiki 

i kilku plików specyficznych dla JavaHelp (plik HelpSet, plik mapy itp.). Podczas projektowania strategii 

instalacji zastanów się, czy chcesz wszystkie te pliki zamknąć w jednym pliku archiwum Java (JAR). Aby 

zminimalizować wymagania dotyczące pamięci masowej, narzędzie tworzące plik JAR automatycznie 

kompresuje dane. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie słyszałeś o plikach JAR, możesz być bardziej 

obeznany z nimi, niż myślisz. Pliki JAR są bardzo podobne do popularnych plików ZIP. W rzeczywistości, 

jeśli masz narzędzie ZIP, możesz rozpakować i sprawdzić zawartość plików JAR. JavaHelp działa w ten 

sam sposób, niezależnie od tego, czy instalujesz HelpSet jako plik JAR. Jedyną różnicą jest to, że HelpSet 

Viewer musi wyodrębnić poszczególne pliki HelpSet z pliku JAR, co wiąże się z niewielkim działaniem 

wydajnościowym. WitrynA firmy Sun Microsystems, która zawiera następujące źródła informacji 

związanych z JavaHelp: 

* Oficjalna strona JavaHelp, dostępna pod adresem http://www.java.sun.com/products/javahelp. The 

Witryna JavaHelp oferuje bieżące wiadomości, takie jak nadchodzące wydania JavaHelp, zdarzenia 

JavaHelp i zaangażowanie ze strony dostawców zewnętrznych. Możesz także dołączyć do listy 

mailingowej JavaHelp z tej strony. 

* Java Developer Connection (JDC), do którego można dołączyć bezpłatnie i znajduje się pod adresem 

http://developer.java.sun.com/developer. JDC oferuje dostęp do informacji technicznych, takich jak 

specyfikacja JavaHelp. 

* Grupa dyskusyjna JavaHelp, która jest częścią JDC. Aby uzyskać dostęp do tej grupy dyskusyjnej, 

kliknij opcję Pasek narzędzi w witrynie JDC, aby uruchomić pasek narzędzi apletu JDC. Z tego paska 

narzędzi można uruchomić aplet Java GroupReader, który wyświetla listę grup dyskusyjnych, w tym 

grupę dyskusyjną JavaHelp. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z apletu GroupReader, połącz 

się z witryną apletów Group-Reader pod adresem 

http://java.sun.com/products/javahelp. 

II. Tworzenie pierwszej pomocy 

Teraz, gdy masz podstawową wiedzę na temat działania JavaHelp, czas na zbudowanie małego HelpSet. 

Celem tego rozdziału jest praktyczne zapoznanie się z obsługą JavaHelp przed szczegółowym jej 

przestudiowaniem. Ta część jest "hands on": prowadzi cię przez proces rozwoju bez długich wyjaśnień 

dotyczących koncepcji stojących za nim. Reszta tej książki rozszerza się o procedury, których się tutaj 

nauczysz, dostarczając szczegółowych informacji potrzebnych do dokładnego zrozumienia rozwoju 

JavaHelp. The HelpSet, który zbudujesz w tym rozdziale - nazwijmy to MyJavaHelp - jest jeszcze 

prostszy niż przykład Aviation przedstawiony w Rozdziale 1. Ale procedury jego budowania są prawie 

takie same jak w przypadku budowania bardziej złożonego HelpSet. Aby najlepiej zrozumieć strukturę 

danych HelpSet i plików nawigacji, powinieneś utworzyć je samodzielnie. Ponieważ jednak pliki 

tematyczne są w podstawowym formacie HTML, możesz po prostu pobrać zestaw plików ze strony 

internetowej tej książki zamiast tworzyć je wszystkie ze scratch: skorzystaj z przykładów na 

http://examples.oreilly.com/creatingjavahelp. 



Na końcu  będziesz miał działający system JavaHelp. Aby się tam dostać, ta część zawiera procedury, 

które poprowadzą Cię przez następujące procesy programistyczne JavaHelp: 

* Tworzenie struktury katalogów HelpSet 

* Tworzenie danych HelpSet i plików nawigacji 

* Tworzenie plików tematów pomocy 

* Sprawdzanie swojej pracy 

* Testowanie gotowego zestawu pomocy 

2.1 Tworzenie struktury katalogów HelpSet 

Aby uzyskać dostęp do plików HelpSet, JavaHelp zależy od właściwej struktury plików i katalogów. 

Odwołanie się do pliku o niewłaściwej nazwie lub umieszczenie pliku w niewłaściwym katalogu 

powoduje, że JavaHelp nie działa, gdy próbuje uzyskać dostęp do pliku. Aby zapewnić dokładne 

pobieranie plików, uruchom swój projekt, konfigurując całą strukturę katalogów w HelpSet. Rysunek  

pokazuje strukturę katalogów i plików, które utworzysz dla MyJavaHelp. 

 

Ogólnie można użyć dowolnego katalogu i nazw plików, które lubisz. Należy jednak pamiętać o 

następujących kwestiach: 

• Najlepiej używać rozszerzeń nazw plików przedstawionych na rysunku powyżej 

• Jeśli zmienisz nazwy plików danych lub nawigacji (np. Map.jhm, TOC.xml, Index.xml), musisz 

edytować plik HelpSet, HelpSet.hs, który zawiera odniesienia do tych plików. Rysunek  pokazuje 

katalog, Tematy, który zawiera trzy podkatalogi (FavoriteMovies, FavoriteMusic i Zainteresowania). 

Ogólnie można użyć dowolnej liczby katalogów i podkatalogi zagnieżdżone na dowolnej głębokości. 

Rozdział 3 zawiera strategie planowania organizacji katalogów plików i opcje porządkowania plików. 

W tym rozdziale użyjesz bardzo prostej struktury. Rozpocznij projekt, tworząc strukturę katalogów 

pokazaną na rysunku. Najpierw utwórz MyJavaHelp, główny katalog, który będzie przechowywać 

wszystkie dane dla HelpSet. W katalogu MyJavaHelp utwórz następujące podkatalogi: 

* Obrazy (do przechowywania plików graficznych) 



* Tematy (do przechowywania plików tematów pomocy) 

Umieść obraz toplevel.gif w katalogu Images, kopiując go z obszaru instalacji JavaHelp (nazwa pliku 

h1.1 \ Demos \ hs \ holidays \ images \ toplevel.gif). Ten plik obrazu jest ikoną, która pojawia się na 

najwyższym poziomie spisu treści w przeglądarce HelpSet Viewer. W katalogu Tematy utwórz 

podkatalogi, które będą zawierały pliki tematów pomocy: FavoriteMovies, FavoriteMusic i 

Zainteresowania . 

Staraj się być konsekwentnym w tworzeniu nazw katalogów i nazw plików. Pomoże Ci to uniknąć 

błędów w pisowni. Nazwa każdego podkatalogu zawiera jedno lub więcej wyrazów pisanych wielkimi 

literami bez żadnych odstępów. Ten styl sprawia, że nazwa katalogu jest łatwa do odczytania i wyraźnie 

wskazuje zawartość katalogu. Masz teraz całą strukturę katalogów wymaganą dla MyJavaHelp HelpSet. 

2.2 Tworzenie plików pomocy i plików nawigacji 

HelpSet zawiera zestaw plików tematycznych wraz z wieloma danymi i plikami nawigacyjnymi. Pliki 

tematyczne są w formacie HTML; pliki danych i nawigacji są w formacie XML (Extensible Markup 

Language). XML wygląda podobnie do HTML, ale zawiera tagi specyficzne dla aplikacji, takie jak 

<mapID> i <tocitem> zamiast standaryzowanych znaczników formatowania dokumentów HTML, takich 

jak <head> i <p>.  Każdy plik danych i nawigacji zawiera elementy XML, z których większość ma 

następującą postać: 

<nazwa-elementu attr-name = "wartość-atr" nazwa-atrybutu = "wartość atrybutu" /> 

Tutaj "attr" oznacza "atrybut". Każdy element może mieć dowolną liczbę atrybutów, w tym żaden. 

Wartość każdego atrybutu musi być ujęta w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy. Elementy XML są 

jak tagi HTML (przynajmniej jeśli chodzi o JavaHelp). 

2.2.1 Tworzenie pliku HelpSet 

Za pomocą edytora tekstu utwórz plik HelpSet.hs w katalogu MyJavaHelp z następującą treścią. 

Upewnij się, że wielkość liter jest poprawna: w języku XML jest rozróżniana wielkość liter! 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE helpset 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp HelpSet 
Version 1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/helpset_1_0.dtd"> 
<helpset version="1.0"> 
<title>My JavaHelp System</title> 
<maps> 
<mapref location="Map.jhm"/> 
<homeID>overview</homeID> 
</maps> 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
<data>TOC.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>Index</name> 
<label>Index</label> 



<type>javax.help.IndexView</type> 
<data>Index.xml</data> 
</view> 
</helpset> 
 
Ten plik określa nazwy innych plików danych i nawigacji dla MyJavaHelp HelpSet: Map.jhm, TOC.xml i 
Index.xml. Będziesz tworzyć te pliki w kolejnych sekcjach. 
W tym pliku, tak jak we wszystkich plikach konfiguracyjnych formatu XML, nie ma znaczenia, czy 
wcinasz elementy spacjami czy tabulacjami. Ale czyniąc to, pomaga ludziom odczytać plik, ponieważ 
pokazuje, w jaki sposób niektóre elementy są logicznie zawarte w innych. 
 
2.2.2 Tworzenie pliku mapy 
Plik mapy przypisuje unikalne słowo kluczowe (zwane identyfikatorem mapy) do każdego pliku 
tematów w HelpSet, używając elementów mapID: 
<mapID target = "fitness" url = "Tematy / Zainteresowania / Fitness_pl.htm" /> 
Tworzenie pliku mapy może być długie i żmudne dla HelpSet z wieloma plikami tematów, ale jest 
bardzo proste dla MyJavaHelp, które jest bardzo małe. Dla uproszczenia, użyj nazwy każdego z 
tematów (bez rozszerzenia) jako identyfikatora mapy. Za pomocą edytora tekstu utwórz plik Map.jhm 
w katalogu MyJavaHelp z następującą treścią: 
 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE map 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Map Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/map_1_0.dtd"> 
<map version="1.0"> 
<mapID target="toplevelfolder" url="Images/toplevel.gif" /> 
<mapID target="overview" url="Topics/Overview.htm"/> 
<mapID target="computers" 
url="Topics/Interests/Computers.htm"/> 
<mapID target="fitness" url="Topics/Interests/Fitness.htm"/> 
<mapID target="movies" 
url="Topics/FavoriteMovies/Movies.htm"/> 
<mapID target="music" url="Topics/FavoriteMusic/Music.htm"/> 
</map> 
 
Adresy URL w tym pliku mapy są względnymi ścieżkami - są one względne w stosunku do katalogu, w 
którym znajduje się plik mapy. Dlatego te adresy URL zależą od podkatalogu Tematy znajdującego się 
w tym samym katalogu, co plik Map.jhm (katalog MyJavaHelp). Jeśli jednak plik obrazu lub tematu 
znajdował się w innym katalogu lub w innej witrynie w sieci, musiałbyś użyć bezwzględnej ścieżki, jak 
pokazano w następującym przykładzie: 
<mapID target = "overview" url = " 
http://www.kevinlewis.com/download/overview.htm "/> 
W pliku mapy musisz użyć ukośników (/) zamiast 
ukośniki odwrotne (\) w wartościach atrybutów url. Oznacza to, że określasz a adres URL, tak jak w 
przeglądarce internetowej. Należy również pamiętać o nadwrażliwości. W systemach Windows 
wielkość liter nie zależy od odczytu nazwy plików (a zatem adresy URL); Jednak systemy uniksowe są 
wrażliwe na wiel kość liter. Najlepiej zachować ostrożność: zawsze podawaj nazwy plików i katalogów 
zwracając szczególną uwagę na przypadek 
 
2.2.3 Tworzenie plików nawigacji 



Nawigacja jest ważną częścią każdego systemu pomocy online. Pomoc MyJavaHelpUstawienie w tej 
części jest dość małe, więc użytkownicy mogą łatwo znaleźć każdy temat, nawet jeśli udostępniliśmy 
tylko spis treści (TOC). Ale wyobraź sobie, że próbujesz znaleźć temat w HelpSet zawiera 200, 500 lub 
więcej tematów. Przy większych HelpSetach użytkownik jest zależny od kompletnego i użytecznego 
systemu nawigacji. Nawet jeśli Twój Helpset jest mały, powinieneś stworzyć kompletny system 
nawigacji, zawierający przynajmniej spis treści i indeks. Możesz również utworzyć indeks wyszukiwania 
słów, ale odłożę tę dyskusję na część 5.  
 
2.2.3.1 Tworzenie pliku spisu treści 
Plik TOC używa innego zestawu elementów XML z pliku mapy. Za pomocą edytora tekstu utwórz plik 
TOC.xml w katalogu MyJavaHelp z następującą treścią: 
 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE toc 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp TOC Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/toc_1_0.dtd"> 
<toc version="1.0"> 
<tocitem image="toplevelfolder" target="overview" text="My 
JavaHelp System"> 
<tocitem text="Interests"> 
<tocitem target="fitness" text="Fitness"/> 
<tocitem target="computers" text="Computers"/> 
</tocitem> 
<tocitem text="Favorite Movies"> 
<tocitem target="movies" text="Favorite Movies"/> 
</tocitem> 
<tocitem text="Favorite Music"> 
<tocitem target="music" text="Favorite Music"/> 
</tocitem> 
</tocitem> 
</toc> 
 
(Jest to przykład miejsca, w którym styl wcięcia ma kluczowe znaczenie dla czytelności człowieka. "Gdy 
zagnieżdżanie staje się głębokie, trudny zasięg dla klawisza Tab.") Prawdopodobnie rozpoznajesz 
identyfikatory mapy utworzone w poprzedniej sekcji. Zacznę bardziej szczegółowo o TOC i innych 
pliki nawigacyjne w części 5. Na razie zwróć uwagę, że: 
* Atrybut tekstowy elementu tocitem określa tytuł, który ma się pojawiać w spisie treści wyświetlanym 
w przeglądarce HelpSet Viewer. 
* Niektóre elementy tocitem są zagnieżdżone w innych elementach tocitem. Zagnieżdżanie elementów 
reprezentuje hierarchię spisu treści. 
 
2.2.4 Tworzenie pliku indeksu 
Plik indeksu przypomina spis treści w strukturze i formacie. Należy jednak pamiętać, że program 
JavaHelp nie powoduje automatycznego alfabetycznego indeksowania elementów indeksu. Kolejność 
pozycji w pliku indeksu jest kolejnością, w której elementy pojawiają się w przeglądarce HelpSet 
Viewer. Będziesz chciał przydzielić czas (i / lub narzędzia do tworzenia pomocy, jak opisano w rozdziale 
9), aby upewnić się, że elementy indeksu są w kolejności alfabetycznej w pliku indeksu. Za pomocą 
edytora tekstu utwórz plik Index.xml w katalogu MyJavaHelp, korzystając z 
następujące treści: 
 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 



<!DOCTYPE index 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Index Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/index_1_0.dtd"> 
<index version="1.0"> 
<indexitem target="computers" text="computer interests"/> 
<indexitem text="favorites"> 
<indexitem target="movies" text="movies"/> 
<indexitem target="music" text="music"/> 
</indexitem> 
<indexitem target="fitness" text="fitness interests"/> 
<indexitem text="interests"> 
<indexitem target="computers" text="computers"/> 
<indexitem target="fitness" text="fitness"/> 
</indexitem> 
<indexitem target="movies" text="movies, favorite"/> 
<indexitem target="music" text="music, favorite"/> 
<indexitem target="overview" text="overview"/> 
</index> 
 
Podobnie jak w pliku TOC, atrybut tekstowy określa element, który ma być wyświetlany w przeglądarce 
HelpSet Viewer. Zagnieżdżanie elementów indexitem definiuje elementy indeksu pierwotnego i 
wtórnego. W tym pliku zainteresowania są podstawowym elementem indeksu, a komputery i fitness 
to elementy dodatkowe. 
 
2.3 Tworzenie plików tematów pomocy 
 
W języku JavaHelp zawartość każdego tematu pomocy jest definiowana przez plik w formacie HTML. 
W tym sensie HelpSet Viewer JavaHelp jest bardzo podobny do przeglądarki internetowej. W tej sekcji 
utworzysz osobne pliki tematów pomocy. Jak wspomniałem wcześniej, jeśli chcesz zaoszczędzić czas i 
wysiłek pisania dużo tekstu w formacie HTML, po prostu użyj plików tematów HTML dostępnych na 
http://examples.oreilly.com/creatingjavahelp. 
Już zadeklarowałeś w pliku mapy zarówno nazwy, jak i lokalizacje katalogów następujących plików 
tematów MyJavaHelp: 
* Plik Overview.htm w katalogu tematów 
* Plik Fitness.htm w podkatalogu Zainteresowania w katalogu tematów  
* Plik Komputery.htm w podkatalogu Zainteresowania w katalogu tematów 
* Plik Movies.htm znajduje się w podkatalogu FavoriteMovies katalogu Topics 
* Plik Music.htm w podkatalogu FavoriteMovies katalogu Topics 
 
Przykład 2.1. Overview.htm 
<html> 
<head> 
<title>Overview</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Overview</h1> 
<p>Welcome to my JavaHelp system. In this help system I 
discuss 
my interests in the following topics: 
<ul> 
<li>Fitness</li> 



<li>Computers</li> 
<li>Movies</li> 
<li>Music</li> 
</ul> 
</body> 
</html> 
 
Przykład 2.2. Fitness_pl.htm 
<html> 
<head> 
<title>Fitness</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Fitness</h1> 
<p>I enjoy the following fitness activities: 
<ul> 
<li>Running</li> 
<li>Biking</li> 
<li>Hiking</li> 
<li>Swimming</li> 
</ul> 
</body> 
</html> 
 
Przykład 2.3. Computers_pl.htm 
 
<html> 
<head> 
<title>Computers</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Computers</h1> 
<p>I use computers every day for both work and pleasure.</p> 
</body> 
</html> 
 
Przykład 2.4. Movies.htm 
 
<html> 
<head> 
<title>Favorite Movies</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Favorite Movies</h1> 
<p>The following movies are some of my favorites: 
<ul> 
<li>Titanic</li> 
<li>Sphere</li> 
<li>Halloween</li> 
<li>48 Hours</li> 
</ul> 
</body> 



</html> 
 
Przykład 2.5. Music_pl.htm 
 
<html> 
<head> 
<title>Favorite Music</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Favorite Music</h1> 
<p>I enjoy the following types of music: 
<ul> 
<li>Rock and roll</li> 
<li>Pop</li> 
<li>Easy listening</li> 
<li>Jazz</li> 
</ul> 
<p>You should also see my list of <a 
href="../FavoriteMovies/Movies.htm"> 
favorite movies</a>.</p> 
</body> 
</html> 
 
2.4 Sprawdzanie swojej pracy 
 
To wszystko polega na utworzeniu zestawu pomocy MyJavaHelp. Ponieważ struktura katalogów i 
plików ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego uruchomienia systemu pomocy, należy dokładnie 
sprawdzić strukturę swojego HelpSet. 
 
2.5 Testowanie gotowego zestawu pomocy  
 
Możesz zobaczyć swój HelpSet w ten sam sposób, w jaki przeglądałeś Aviation HelpSet w poprzedniej 
części. Uruchom narzędzie hsviewer dostarczane z JavaHelp i określ plik HelpSet.hs w katalogu 
MyJavaHelp jako plik HelpSet. Wypróbuj różne komponenty nawigacyjne. Jeśli przeglądarka HelpSet 
nie wyświetla jeszcze spisu treści, kliknij kartę spisu treści, aby go wyświetlić. Zwróć uwagę na obraz 
katalogu najwyższego poziomu w pierwszym wierszu spisu treści. Ten obraz to plik toplevel.gif 
skopiowany do katalogu Images. Otwórz folder w spisie treści i kliknij jeden z tematów, aby wyświetlić 
go w okienku zawartości. Teraz kliknij kartę Indeks. W polu Znajdź wpisz słowo zainteresowania, a 
następnie naciśnij klawisz Enter lub Return. Zauważ, że JavaHelp podświetla pozycję w indeksie. Kliknij 
dowolny wpis indeksu, aby wyświetlić odpowiedni temat w okienku zawartości. Gratulacje! Ty (i 
JavaHelp) właśnie stworzyli funkcjonalny system pomocy. 
 
III. Planowanie projektu JavaHelp 
 
Sekretem udanego projektu, czy to pisania pomocy online lub budowy domu, jest dobre planowanie. 
Wyobraź sobie, że chcesz przejechać przez kraj, a ty decydujesz się po prostu wskoczyć do samochodu 
i zacząć jeździć. O ile kilka razy w przeszłości nie odbyłeś tej samej podróży, prawdopodobnie nie 
dotrzesz do celu bez napotkania poważnych problemów. Rozwijanie pomocy online nie jest niczym 
innym. Jeśli nie masz solidnego planu dla swojego projektu, prawdopodobnie napotkasz wiele 
problemów. Te problemy mogą się sumować i negatywnie wpływać na finał systemu pomocy online. 
Planowanie projektu pomaga zapewnić sprawne działanie projektu JavaHelp i korzystanie z 
użytecznego systemu pomocy online. Nie usunie wszystkich przeszkód, ale dobre planowanie projektu 



pomoże ci uniknąć nieprzewidzianych problemów. Ta część dotyczy planowania projektu JavaHelp. 
Jeśli jesteś doświadczonym autorytetem pomocy, możesz już mieć system planowania projektu, który 
działa dobrze dla Ciebie. Jeśli tak, możesz przejrzeć ten rozdział i poszukać sekcji specyficznych dla 
rozwoju JavaHelp. Jeśli jesteś nowy w tworzeniu pomocy, powinieneś przeczytać cały rozdział. 
Zapewnia ogólne wyjaśnienia planowania projektu poprzez omówienie następujących tematów: 
* Ogólne zadania planowania 
* Planowanie zadań specyficznych dla JavaHelp 
Planując projekt, należy rozważyć skorzystanie z niezależnego narzędzia do tworzenia pomocy, aby 
ułatwić sobie pomoc. Narzędzia innych firm automatyzują wiele zadań dla JavaHelp, które w 
przeciwnym razie byłyby uciążliwe i czasochłonne. Część 9, zawiera narzędzia do tworzenia narzędzi 
JavaHelp i wyjaśnia, dlaczego powinieneś zrozumieć, w jaki sposób działa JavaHelp, nawet jeśli używasz 
narzędzia do tworzenia pomocy, aby utworzyć zestaw pomocy. 
 
3.1 Ogólne zadania planowania 
 
Planowanie projektu jest wysoce subiektywne. Jeśli zapytasz kilku autorów pomocy, jak zaplanować 
projekt, prawdopodobnie uzyskasz kilka różnych odpowiedzi. Różnice te mogą być zarówno dobre, jak 
i złe. Różnice w opiniach i nowe pomysły to teoria napędów i technologia. Jednak dla nowego autora 
pomocy, który stara się uzyskać wskazówki, jak zaplanować nowy projekt pomocy online, mieszane 
opinie mogą tylko komplikować sprawę. W następnych rozdziałach porównuję kilka teorii planowania 
projektów. Moim zamiarem nie jest twierdzenie, że inne teorie są złe, ale zamiast tego pomoże ci to 
ustalić dobrą praktykę dla siebie. Planowanie projektu jest dość zaangażowane - w związku z tym 
autorzy piszą całe książki na ten temat. Ponieważ ta książka dotyczy tworzenia projektów JavaHelp, 
omawiam tylko tematy związane z planowaniem projektu, które, jak sądzę, pomogą ci stworzyć solidny 
projekt JavaHelp. Jeśli zauważysz potrzebę lub chęć dowiedzenia się więcej o planowaniu projektu, 
zachęcam do znalezienia książki na ten temat. W tej sekcji omawiam niektóre ogólne koncepcje 
planowania projektów dla systemów pomocy online. 
 
3.1.1 Definiowanie odbiorców 
 
Zanim będziesz mógł zarysować lub napisać tematy pomocy online, musisz znać odbiorców systemu 
pomocy. Rozpocznij swój projekt, definiując odbiorców. Pomoże Ci to określić treść tematów pomocy 
online, poziom doświadczenia odbiorców, wszelkie dodatkowe elementy, które powinieneś 
uwzględnić (takie jak obrazy lub multimedia), sposób, w jaki widzowie powinni uzyskać dostęp do 
systemu pomocy oraz wszelkie specjalne uwagi dotyczące nawigacji. Dokładna definicja publiczności 
pomoże ci dokładnie wykonać pozostałe zadania związane z planowaniem projektu i pomocą online. 
W większości przypadków zdefiniowanie odbiorców systemu pomocy online zasadniczo oznacza 
zdefiniowanie użytkowników oprogramowania, dla którego napisana jest pomoc. Z tego powodu 
używam słów "wymowy" i "użytkowników" zamiennie 
Istnieje wiele sposobów na zdobywanie wiedzy o swoich odbiorcach. Ważne jest, aby wykorzystać 
wszystkie możliwe zasoby, aby znaleźć jak najwięcej informacji na ich temat. W zależności od zasobów, 
które masz dostępne, powinieneś rozważyć następujące opcje dotyczące poznawania odbiorców: 
Badanie informacji o użytkowniku na podstawie wcześniejszych wersji podobnego oprogramowania 
Jeśli piszesz lub aktualizujesz pomoc online dotyczącą aktualizacji oprogramowania, użyj informacji o 
odbiorcach z poprzedniej wersji, takich jak wywiady, ankiety, rozmowy z klientami lub inne źródła 
informacji zwrotnych od użytkowników. Jeśli twoja aplikacja jest nowa, możesz przejrzeć pomoc online 
z oprogramowania konkurencji, która może pomóc ci zrozumieć jej rodzaje 
użytkownicy, którzy mogą pracować z Twoją aplikacją. 
 
Porozmawiaj z klientem lub personelem pomocy technicznej, który regularnie kontaktuje się z 
użytkownikami. Klient lub pracownicy pomocy technicznej często rozmawiają z użytkownikami, którzy 
zwykle zwracają się z problemami lub innymi informacjami zwrotnymi. Wykorzystaj ich informacje i 



włącz je do systemów pomocy online. Na dłuższą metę zwiększysz zadowolenie użytkowników i 
ograniczysz liczbę zgłoszeń serwisowych. 
 
Porozmawiaj z pracownikami marketingu, którzy być może już przeprowadzili badania na swoich 
użytkownikach. Personel marketingowy powinien wiedzieć wszystko o ludziach kupujących 
oprogramowanie. 
 
Porozmawiaj z nimi, aby uzyskać informacje na podstawie badań, które przeprowadzili w celu 
wprowadzenia produktu na rynek. 
 
Porozmawiaj z twórcami oprogramowania, którzy przeprowadzili własne badania użytkowników. 
Twórcy oprogramowania znajdują się w takiej samej sytuacji jak Ty. Muszą przestudiować 
potencjalnych użytkowników swojego oprogramowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób powinni 
opracować aplikację. Udostępnianie informacji za pomocą nich zapewnia skróty i oszczędza czas dla 
całego zespołu programistów. 
 
Porozmawiaj z trenerami, którzy prowadzili zajęcia dla użytkowników twojego oprogramowania. Z 
powodu charakteru interakcji w klasie, trenerzy prawdopodobnie znają najczęściej zadawane pytania 
przez twoich użytkowników. Porozmawiaj z nimi i wygeneruj listę najczęściej zadawanych pytań. 
Skorzystaj z tych informacji podczas planowania tematów dla swojego zestawu pomocy. 
 
Oceń naturę oprogramowania 
Spójrz na oprogramowanie, aby zdefiniować odbiorców. Na przykład, jeśli oprogramowanie jest 
wyrafinowanym narzędziem do hurtowni danych, wiesz, że Twoi odbiorcy to programiści baz danych i 
inni technicy. Z drugiej strony, jeśli oprogramowanie jest oprogramowaniem typu S.A.T. Kurs 
przygotowawczy, twoja publiczność składa się z uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do 
college'u. Język, jakiego używasz dla tych dwóch typów odbiorców i poziom doświadczenia, który 
zakładasz, są zupełnie inne 
 
3.1.2 Określanie potrzeb odbiorców  
 
Po określeniu odbiorców możesz określić ich potrzeby. Podczas definiowania potrzeb odbiorców należy 
uwzględnić wiele aspektów. Musisz wziąć pod uwagę każdą sytuację, w której znajdują się użytkownicy, 
kiedy korzystają z oprogramowania i uzyskują dostęp do jego pomocy online. Rozważ następujące 
czynniki w miarę definiowania potrzeb odbiorców: 
Dane wejściowe od użytkowników 
Niektóre firmy przeprowadzają pełne analizy potrzeb, rozmawiając z potencjalnymi użytkownikami ich 
aplikacji. Jeśli jesteś częścią takiej firmy, możesz poprosić tych użytkowników, czego potrzebują i chcą 
w systemie pomocy online. 
Potrzebujesz pomocy kontekstowej i wbudowanej 
W zależności od użytkowników oprogramowania pomoc kontekstowa i wbudowana może być świetną 
usługą. Osoby o małym doświadczeniu komputerowym z radością przyjmą taką pomoc, ponieważ 
zmniejszy to obciążenie pracą. Dzięki pomocy kontekstowej system wyświetla odpowiednie informacje 
w zależności od aktualnej sytuacji aplikacji. Wbudowana pomoc ułatwia korzystanie z pomocy online, 
ponieważ jest zawsze wyświetlana. Pomoc kontekstowa i wbudowana są zwykle mile widziane przez 
początkujących użytkowników, którzy potrzebują dużej pomocy. Jednak zaawansowani użytkownicy 
mogą zostać nieco zirytowani wbudowaną pomocą, jeśli 
aplikacja zawsze wymusza na nich pomoc online. 
Poziom doświadczenia użytkowników 
Wspomniałem tylko o jednym przykładzie uwzględnienia poziomów doświadczenia różnych 
użytkowników. Istnieje jednak wiele innych czynników. Styl pisania każdego tematu pomocy zależy od 



poziomu doświadczenia użytkowników. Doświadczeni użytkownicy znają terminy techniczne, a 
nowicjusze potrzebują prostych pojęć. 
Upewnij się, że Twoje informacje są dostosowane do właściwego poziomu użytkownika. Zawsze planuj 
"najniższy wspólny mianownik". Jeśli masz mieszankę użytkowników, upewnij się, że piszesz na 
najniższym poziomie doświadczenia i korzystasz z intuicyjnego projektu nawigacji, aby użytkownicy na 
wszystkich poziomach doświadczenia mogli znaleźć odpowiednie informacje. 
Wiek użytkowników 
Podczas pisania tematów pomocy należy wziąć pod uwagę wiek użytkowników. Język i ton, których 
używasz w swoim piśmie, będą inne dla nastolatka niż dla osoby starszej. Sposób, w jaki natrafisz na 
swoją publiczność, określa wiarygodność, jaką z nimi ustalasz. 
Sytuacja, w której użytkownicy pracują z aplikacją 
Sytuacje, w których użytkownicy pracują z Twoją aplikacją, będą dyktować dużą część ich potrzeb. Na 
przykład, jeśli aplikacja obsługuje pracę wykonywaną w biurze lub innym otoczeniu biznesowym, 
użytkownicy prawdopodobnie rzucili się w trakcie pracy z aplikacją. Jeśli użytkownicy pracują z 
aplikacją w domu, prawdopodobnie nie są tak spieprzeni. Prawdopodobnie mógłbyś wyobrazić sobie 
różnicę w sposobie, w jaki musiałbyś dostarczać pomoc online dla aplikacji, która pomaga kontrolerom 
ruchu lotniczego lądować samoloty w porównaniu do aplikacji, która pomaga ludziom planować 
rodzinne wakacje. 
Wszelkie niepełnosprawności lub wyzwania, które może mieć użytkownik 
Nie zapomnij o możliwościach niepełnosprawności, jakie mogą mieć twoi użytkownicy. Proste zadania, 
takie jak poruszanie myszą i klikanie przycisku, mogą być trudne dla osób z pewnymi upośledzeniami 
fizycznymi. Jeśli Twoje oprogramowanie ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi, 
zastanów się, w jaki sposób pomoc osadzona i kontekstowa może współpracować z aplikacją. 
Wbudowana i kontekstowa pomoc może zwolnić użytkownika z konieczności częstego uzyskiwania 
dostępu do pomocy i wyszukiwania określonych tematów 
 
3.1.3 Integracja planowania z dokumentacją hardcopy 
 
Nieporozumieniem wśród niektórych autorów pomocy jest to, że można po prostu przekształcić 
dokumentację drukowaną w dokumentację elektroniczną, wprowadzić spis treści i indeks, a następnie 
uzyskać przydatny system pomocy online. Ta praktyka niewiele pomoże twoim odbiorcom. Sposób, w 
jaki ludzie korzystają z pomocy online, różni się znacznie od sposobu, w jaki używają dokumentacji 
drukowanej. Dlatego należy rozważyć, w jaki sposób pomoc online zostanie zintegrowana z dowolną 
dokumentacją dołączoną do aplikacji. Zdrowe podejście to myślenie o tym, jak sam czytasz 
dokumentację. Kiedy po raz pierwszy kupujesz oprogramowanie i chcesz przeczytać materiał 
poglądowy, aby zrozumieć podstawowe pojęcia dotyczące działania aplikacji, prawdopodobnie nie 
chcesz uruchamiać pomocy online i zacznij czytać długiego wyjaśnienia na ekranie. Zamiast tego 
prawdopodobnie wolałbyś otworzyć książkę, złapać wygodne siedzenie i przeczytać o podstawach 
aplikacji. I odwrotnie, jeśli jesteś w trakcie procedury z aplikacją i szybko potrzebujesz 
zapoznaj się z instrukcjami, nie chcesz przerywać pracy, aby pobrać książkę z półki. Zamiast tego chcesz 
kliknąć przycisk uruchamiający pomoc online i wyświetlić instrukcje podczas pracy z aplikacją. Planując 
treść systemu pomocy online, należy określić, czy dany materiał powinien być prezentowany w 
Internecie, czy lepiej zaprezentować go w książce. Ogólnie rzecz biorąc, następujące rodzaje informacji 
sprawdzają się w pomocy online: 
* Krótkie, ogólne koncepcje, które pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć zadania, które próbują 
wykonać 
* Procedury dla zadań 
* Krótki materiał referencyjny 
* Rozwiązywanie problemów dotyczących wykonywania zadań 
Zauważ, że do rozwiązywania problemów mówiłem o wykonywaniu zadań. Rozwiązywanie problemów 
systemowych (w przeciwieństwie do problemów związanych z zadaniami) należy umieścić w instrukcji 
obsługi. Jeśli użytkownicy mają problemy i nie mogą uruchomić aplikacji, mogą nie uzyskać dostępu do 



pomocy online aplikacji. Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych z systemem nie 
pomagają w systemie pomocy, jeśli użytkownicy nie mają do niego dostępu. Powinieneś także 
rozważyć, czy będziesz udzielać pomocy kontekstowej. Nie ma potrzeby wyjaśniania okien i kontrolek 
aplikacji w dokumentacji drukowanej, jeśli będziesz to robił dzięki pomocy na poziomie pola. 
Użytkownicy chcą wiedzieć, co robią kontrole, gdy myślą o ich użyciu - nie wtedy, gdy próbują 
zrozumieć podstawy aplikacji. Jedną z trików, których używam przy podejmowaniu decyzji, jak 
zintegrować pomoc online z dokumentacją drukowaną, jest zdjęcie użytkownika czytającego pomoc 
online podczas pracy z aplikacją i próby wykonania zadania. Następnie obrazuję tego samego 
użytkownika czytającego dokumenty papierowe bez odwołań 
(takie jak przewodnik użytkownika lub książka uruchomieniowa) z dala od komputera. Na podstawie 
tych modeli decyduję, jakich informacji potrzebują użytkownicy w każdej sytuacji i odpowiednio 
umieszczają informacje. 
 
3.1.4 Tworzenie konturu 
 
Zanim umieścisz system pomocy online, utwórz konspekt. Zarys będzie schematem systemu pomocy 
online. Dobry zarys powinien obejmować każdy aspekt systemu pomocy, w tym rodzaje tematów 
pomocy, treści, strukturę nawigacji, obrazy, multimedia i inne ulepszenia, których potrzebujesz dla 
swojego systemu. Na etapie planowania projektu prawdopodobnie nie dowiesz się wszystkiego o 
aplikacji, dla której piszesz pomoc. Z tego powodu nie możesz oczekiwać, że Twój konspekt będzie 
zawierał listę wszystkich tematów pomocy w ostatecznym zestawie pomocy. Zamiast tego wymyśl 
ogólne tematy, z których możesz opracować ostateczne tematy pomocy. Powinieneś także wziąć pod 
uwagę potrzebę zdjęć, multimediów i innych ulepszeń. Będziesz musiał mieć pojęcie o ilości tych 
ulepszeń, abyś mógł oszacować czas ich tworzenia podczas tworzenia harmonogramu. Ważnym 
aspektem do rozważenia jest to, w jaki sposób użytkownicy będą mieli dostęp do systemu pomocy. 
Jeśli system pomocy obsługuje aplet sieciowy, a użytkownicy będą łączyć się z Internetem za pomocą 
modemu, trzeba zaplanować system z mniejszymi plikami. Korzystając z modemu, twoja widownia 
tego nie zrobi chcesz poczekać na pobranie większych plików. To żądanie wymaga zminimalizowania 
użycia większych plików, takich jak obrazy i multimedia. Jeśli Twoi użytkownicy uzyskują dostęp do 
apletu za pośrednictwem sieci lokalnej, możesz pozwolić sobie na użycie większych plików, ponieważ 
zazwyczaj nie ma czasu na pobieranie w sieciach lokalnych . Inną kwestią jest to, czy użytkownicy 
instalują aplikację bezpośrednio na swoim komputerze. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę 
rozmiar plików, nie ze względu na czas pobierania, ale dlatego, że nie chcemy zajmować dużo miejsca 
w plikach pomocy. Jeśli planujesz używać multimediów, rozważ przechowywanie plików 
multimedialnych na dysku CD-ROM i uzyskiwanie dostępu do nich z dysku CD-ROM w razie potrzeby. 
Oczywiście te scenariusze odzwierciedlają tylko ułamek możliwych potrzeb użytkowników. 
Najważniejsze jest to, że twój zarys musi uwzględniać potrzeby, które określasz na wczesnym etapie 
planowania. Najlepszym sposobem, aby zademonstrować zarys, jest przykład. 
 
3.1.4.1 Przykład ogólnego szkicu 
 
Załóżmy, że chcesz utworzyć konspekt dla internetowego systemu pomocy aplikacji do edycji tekstu. 
Najpierw omówimy rodzaje tematów pomocy wraz z ich ogólną treścią. Prawdopodobnie 
zdecydowałbyś się uzyskać pomoc na poziomie pola dla każdej kontroli na każdym ekranie w aplikacji. 
Ten rodzaj pomocy zawierałby jedynie krótkie opisy funkcji kontrolnych. Będziesz także chciał 
oszacować, ile kontroli jest potrzebnych do pomocy na poziomie pola. Ta wiedza pomoże ci później, 
kiedy zaplanujesz swoje zadania projektowe. Powinieneś także mieć pomoc koncepcyjną i 
proceduralną - rodzaj pomocy, jaką widzą użytkownicy, kiedy się znajdują kliknij przycisk Pomoc. 
Najprawdopodobniej zdecydujesz, że potrzebujesz pomocy pojęciowej i proceduralnej dla takich 
tematów jak tworzenie nowych dokumentów, formatowanie tekstu, używanie narzędzi do edycji, 
włączanie obrazów, a także inne tematy związane z edytorem tekstu. Ponownie, należy spróbować 
oszacować liczbę tematów pomocy potrzebnych do zaplanowania zadań projektu. Aplikacja uruchomi 



się bezpośrednio na komputerze użytkownika, dzięki czemu nie musisz się martwić o czas pobierania 
zdjęć. Możesz zdecydować się na korzystanie z klipów multimedialnych, ponieważ odkryłeś, że wielu 
początkujących użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają przetwarzanie tekstu, będzie korzystać z 
aplikacji. Aby zapewnić multimedia, zechcesz zaplanować włączenie klipów na CD-ROM. 
Prawdopodobnie skończy się zarys podobny do tego pokazanego na rysunku. W rzeczywistości Twój 
konspekt będzie oczywiście znacznie dłuższy, ponieważ będziesz mieć więcej tematów i dłuższych 
opisów 
 

 
 
3.1.5 Testowanie swojego konturu 
 
Kiedy już masz zarys, powinieneś go przetestować. Istnieje wiele sposobów na przetestowanie swojego 
konturu w zależności od dostępnego czasu i zasobów. Jeśli masz mało czasu i zasobów, test może być 
tak prosty, jak podanie konspektu potencjalnym użytkownikom, aby zobaczyć, czy proponowany 
system odpowiada na ich pytania. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu i zasobów, test może oznaczać 
ustawienie środowiska do odgrywania ról, w którym użytkownicy symulują pracę z aplikacją podczas 
symulacji dostarczania pomocy online w oparciu o tematy w twoim konspekcie. Niezależnie od tego, 
co używasz do testowania konspektu, twój cel jest taki sam. Testując swój konspekt, upewniasz się, że 



obejmuje ono informacje potrzebne odbiorcom. Jeśli zauważysz, że w twoim konturze są dziury, 
możesz wrócić i naprawić kontur, zanim użyjesz go do planowania zadań. 
 
3.1.6 Planowanie zadań projektu 
 
Podobnie jak w przypadku planowania projektu w ogóle, różni autorzy pomocy mają różne opinie na 
temat planowania zadań. Niektórzy pomagają autorom wolą zaplanować cały projekt na początku 
planowania projektu. Ich teoria polega na tym, że poprzez planowanie na początku planowania 
projektu można dodać czas potrzebny na zaplanowanie samego projektu. Będziesz musiał znaleźć styl, 
który najlepiej ci odpowiada, ale nie sądzę, żebyś mógł dokładnie zaplanować projekt, dopóki go nie 
poznasz tematy i funkcje zawarte w systemie pomocy online. Nie będziesz znać tych informacji do 
końca planowania projektu. Dlatego przedstawiam informacje na podstawie zadań planowania na 
zakończenie planowania projektu. Różni autorzy pomocy mają także różne opinie na temat tego, jak 
należy przeznaczyć czas na zadania. Słyszałem kilka teorii, które mówią, że powinieneś poświęcić cały 
czas na wszystkie zadania i pomnóż go przez liczbę, taką jak 1,5 lub 2, aby uwzględnić nieznane 
elementy, które mogą pojawić się w trakcie projektu. Ponownie, musisz znaleźć system, który działa 
dla ciebie, ale nie wierzę w mnożenie razy przez arbitralne liczby. Zamiast tego uważam, że powinieneś 
przewidzieć różne komplikacje, które możesz napotkać podczas projektu i uwzględnić je w 
harmonogramie. Podczas ustawiania harmonogramu zadań należy wziąć pod uwagę następujące 
kwestie: 
 
Czas potrzebny na pisanie i edytowanie tematów pomocy, tworzenie obrazów, tworzenie plików 
multimedialnych i tworzenie dowolnych innych plików pomocniczych. Te zadania powinny być dla 
ciebie największą uwagę. Stanowią większość twojego projektu, a więc w dużej mierze określają, jak 
długo projekt będzie trwał. Wielu autorów pomocy używa formuły do określenia czasu potrzebnego 
na zbadanie, napisanie i edycję każdego tematu w HelpSet. Zwykle obliczają około czterech godzin na 
temat pomocy pojęciowej lub proceduralnej i około jedną godzinę na poziom pola 
Temat pomocy. Stosowanie takiej formuły jest dopuszczalne, aby obliczyć oszacowanie, gdy nie masz 
żadnych innych informacji do zaplanowania, ale musisz pamiętać, że jest to tylko oszacowanie. Im 
bardziej intymne jest twoje oprogramowanie i im bardziej jesteś świadomy zadań wymaganych do 
opracowania HelpSet (takich jak tworzenie obrazów i multimediów), tym dokładniej możesz obliczyć 
liczbę godzin dla każdego komponentu pomocy. 
 
Liczba osób pracujących nad projektem pomocy online i ich poziomy doświadczenia Twój projekt może, 
ale nie musi przebiegać szybciej, jeśli pracuje nad nim więcej osób. Musisz także wziąć pod uwagę 
poziom doświadczenia osób pracujących nad projektem. Posiadanie ekspertów dla każdego rodzaju 
komponentów (takich jak obrazy i multimedia) zwiększa szybkość rozwoju. Z drugiej strony, stosowanie 
stażystów lub personelu podstawowego może zmniejszyć szybkość rozwoju. 
 
Czas wymagany do nauki nowego oprogramowania 
Jeśli zamierzasz używać nowego oprogramowania do pisania tematów pomocy, tworzenia obrazów, 
tworzenia klipów multimedialnych lub wykonywania innych zadań, musisz pamiętać o czasie 
niezbędnym do nauki nowego oprogramowania. Po zaznajomieniu się z obsługą JavaHelp zauważysz 
poprawę w czasie programowania. Powinieneś także wziąć pod uwagę czas poświęcony na 
rozwiązywanie problemów lub skontaktować się z obsługą klienta, jeśli musisz rozwiązać problemy z 
nowym oprogramowaniem. 
 
Czas przetestować gotowy system pomocy online 
Musisz zbudować na czas testowanie systemu pomocy online i jego komponentów. Czas oszacowania 
tego zadania zależy od zasobów. Niektóre firmy posiadają personel zapewniający jakość, który jest 
ekspertem od oprogramowania testującego. Inne firmy wymagają od autorów pomocy przetestowania 
własnych systemów. Kiedy planujesz test, pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich składników systemu 



pomocy, takich jak komponenty nawigacji i klipy multimedialne. Prawdopodobnie odniesiesz większe 
sukcesy, jeśli planujesz test równolegle z rozwojem. 
 
Czas na integrację systemu pomocy online z aplikacją 
Gdy masz już działający system pomocy, musisz połączyć go z aplikacją. Ten proces może być 
czasochłonny; zależy to od wybranej opcji prezentacji. Jeśli włączysz pojedynczy przycisk, aby 
uruchomić autonomiczną przeglądarkę pomocy, nawiązanie połączenia nie zajmie dużo czasu. Jednak 
przy opracowywaniu pomocy kontekstowej należy uwzględnić czas potrzebny na przypisanie każdego 
tematu pomocy do określonego obiektu w aplikacji. 
 
Terminy ustalane przez liderów projektu lub innych członków zespołu 
Często autorzy pomocy nie mają wystarczającej ilości czasu na opracowanie dobrego systemu pomocy. 
Terminy projektów i inne ograniczenia związane z projektem stanowią pewne przeszkody w 
planowaniu. W takich przypadkach musisz określić, jakie zadania chcesz poświęcić i ustalić, jaki system 
pomocy możesz stworzyć w ograniczonym czasie. 
 
3.2 Planowanie zadań Specyficzne dla JavaHelp 
 
Oprócz ogólnych koncepcji planowania projektu, należy skoncentrować się na zadaniach specyficznych 
dla rozwoju JavaHelp. Ze względu na funkcje i funkcje JavaHelp, podczas planowania projektu JavaHelp 
należy wziąć pod uwagę kilka czynników. 
 
3.2.1 Decydowanie o prezentacji zestawu pomocy 
 
Sposób, w jaki zestaw pomocy jest prezentowany użytkownikom - jako samodzielna, kontekstowa lub 
wbudowana pomoc - określa, ile dodatkowego czasu potrzeba na rozwój. Przez większość cyklu 
programistycznego będziesz mieć dostęp do HelpSet w sposób niezależny. Jeśli twoim celem jest 
mieć samodzielny HelpSet, potrzebny jest tylko mechanizm uruchamiania systemu JavaHelp. Jednak w 
wielu sytuacjach należy poprawić użyteczność, przedstawiając HelpSet jako pomoc kontekstową lub 
wbudowaną. W przypadku pomocy kontekstowej należy uwzględnić czas związany z przypisaniem 
identyfikatorów map (z pliku mapy) do odpowiednich elementów sterujących w aplikacji. Czas do 
Budżet zależy od sposobu połączenia pomocy kontekstowej. Jeśli podłączysz kontekstową czułość tylko 
do okien aplikacji, przypisanie identyfikatorów map nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Jeśli jednak 
zapewnisz pomoc na poziomie pola i musisz przypisać identyfikatory map dla każdego obiektu i 
każdego okna, powinieneś przestudiować interfejs aplikacji, aby oszacować liczbę obiektów, którym 
przypisano identyfikatory map. Jeśli jesteś pisarzem technicznym, implementacja wbudowanej 
pomocy wymaga bliskiej koordynacji z twórcą aplikacji, ponieważ wbudowana pomoc jest częścią 
interfejsu aplikacji. Porozmawiaj o osadzonej pomocy na wczesnym etapie planowania projektu, aby 
programista mógł ją zaplanować. 
 
3.2.2 Decyzja o instalacji zestawu pomocy 
 
Planując projekt JavaHelp, należy wziąć pod uwagę sposób instalacji zestawu HelpSet w witrynie 
użytkownika. W części 1 omówiłem różne metody instalacji JavaHelp. Ważne jest, aby podjąć decyzję 
na temat metody wystarczająco wcześnie, aby ją zaplanować. Powinieneś także rozważyć, w jaki 
sposób Twoja decyzja może wpłynąć na użycie ulepszeń w Twoim HelpSet. Wcześniej w tym rozdziale 
omówiłem kwestie związane z ulepszaniem zestawu pomocy za pomocą obrazów lub multimediów. 
Musisz uważać na takie ulepszenia, ponieważ nie chcesz denerwować swoich odbiorców 
sprawiają, że czekają na pobranie plików. Zasadniczo, korzystaj z następujących wskazówek 
dotyczących umieszczania obrazów i multimediów: 
* W przypadku niezależnej aplikacji Java obrazy działają dobrze, ale należy umieścić pliki multimedialne 
(w zależności od liczby plików i ich rozmiaru) na dysku CD-ROM. 



* Dla apletów lub aplikacji działających w sieci lokalnej umieść obrazy i pliki multimedialne na serwerze 
sieciowym. 
* W przypadku apletów uruchamianych w przeglądarce internetowej (zakładając, że użytkownicy łączą 
się z modemem), należy zminimalizować użycie obrazów. Klipy multimedialne są generalnie 
niewykonalne, chyba że możesz korzystać z przesyłania strumieniowego, technologii multimedialnej, 
w której użytkownicy mogą rozpocząć przeglądanie klipu multimedialnego, zanim plik zostanie 
całkowicie pobrany na komputer. 
 
3.2.3 Wyznaczanie struktury pliku i katalogu 
 
Poprzednia część zawierał krótką prezentację pliku i struktury katalogu HelpSet. Ponieważ linki do 
tematu zależą od poprawności względnych URL-i, przed napisaniem indywidualnych tematów pomocy 
warto opisać cały katalog i strukturę pliku. Należy pamiętać, że narzędzia do authoringu pomagające 
innym firmom mogą pomóc w uporządkowaniu katalogu projektu i struktury plików. Pierwszy katalog, 
który musisz utworzyć, jest głównym katalogiem projektu, w którym umieszczasz wszystkie inne 
katalogi i pliki projektu. Nazwij ten katalog po aplikacji, dla której napisano pomoc. Na przykład dla 
przykładowej aplikacji do edycji tekstu używanej wcześniej w tej części katalog główny nosi nazwę 
Word-ProcessorHelp. Rysunek pokazuje strukturę katalogów dla projektu WordProcessorHelp. 
 

 
 
Możesz użyć zmodyfikowanej struktury katalogów, jeśli planujesz scalać różne zestawy pomocy. 
Rozważania te zostały omówione z informacjami na temat łączenia Helpsetów w Części 6. 
 
3.2.3.1 Strukturowanie danych i plików nawigacji w HelpSet 
 
Kiedy zarysujesz strukturę plików i katalogów, pamiętaj, że wszystkie pliki JavaHelp odnoszą się do 
siebie nawzajem poprzez ich względne pozycje względem siebie: 
* Plik HelpSet odnosi się do pliku mapy i plików nawigacji (spis treści, indeks i indeks wyszukiwania 
słów). 
* Plik mapy odnosi się do wszystkich plików HTML tematu pomocy. 
Na przykład plik HelpSet może odnosić się do pliku mapy w następujący sposób: 



<mapref location = "Map.jhm" /> 
Nazwa pliku Map.jhm, bez lokalizacji katalogu, wskazuje, że plik mapy znajduje się w tym samym 
katalogu, co plik HelpSet. Sugeruję, aby zachować pliki HelpSet, map i nawigacji w głównym katalogu 
projektu. Pliki odwołują się tylko do nazwy pliku, bez konieczności określania żadnych katalogów. 
 
3.2.3.2 Struktura tematów i katalogów pomocy i plików na poziomie pól 
 
Wszystkie katalogi i pliki tematów są wymienione w odniesieniu do lokalizacji pliku mapy. Na przykład 
plik mapy z poprzedniego rozdziału zawiera następujące linie: 
<mapID target = "komputery" 
url = "Tematy / Zainteresowania / Komputery.htm" /> 
<mapID target = "fitness" url = "Tematy / Zainteresowania / Fitness_pl.htm" /> 
Spis treści katalogu wraz z podkatalogiem Zainteresowania i plikiem Komputery.htm jest wyświetlany 
w odniesieniu do pliku mapy: katalog Tematy znajduje się na tym samym poziomie katalogów, co plik 
mapy. Gorąco polecam mieć jeden główny katalog tematów na tym samym poziomie, co plik mapy, jak  
zilustrowane na rysunku powyżej.  Zauważ, że umieściłem katalog FieldLevelHelp poza katalogiem 
tematów. Zazwyczaj narzędzie wyszukiwania indeksu wyszukiwania słów przeszukuje cały katalog 
tematów w celu utworzenia bazy danych wyszukiwania. Wykluczanie plików pomocy na poziomie pola 
z tego katalogu oznacza, że nie będą wyświetlane przy wyszukiwaniu słów. Jeśli chcesz uwzględnić 
pomoc na poziomie pola w indeksie wyszukiwania słów, umieść katalog FieldLevelHelp w katalogu 
Tematy. Ewentualnie dodaj tematy do bazy danych wyszukiwania ręcznie, zgodnie z opisem w 
Część 6. 
 
3.2.3.3 Strukturyzacja obrazów i plików multimedialnych 
 
Główny katalog projektu powinien również zawierać katalogi do przechowywania dowolnych obrazów 
i plików multimedialnych. Rysunek powyżej pokazuje katalogi zdjęć i multimediów. Podobnie jak w 
przypadku każdego z katalogów tematów, użyj tych katalogów do przechowywania plików podczas ich 
tworzenia w całym projekcie. 
 
3.2.3.4 Strukturyzowanie wyskakujących i dodatkowych plików okien 
 
Ostatnią kwestią przy opisie pliku i struktury katalogów jest to, czy system JavaHelp ma wyświetlać 
niektóre tematy z HelpSet w wyskakujących oknach i oknach dodatkowych. Jak omówiono w rozdziale 
6, tematy okien podręcznych i dodatkowych to po prostu pliki HTML, podobnie jak reszta plików 
tematycznych. Należy jednak rozważyć przechowywanie tych plików poza katalogiem tematów z 
dwóch powodów: 
* Łatwiej będzie zachować porządek, jeśli pliki pop-up i dodatkowe okna będą przechowywane w ich 
własnych katalogach. 
* Prawdopodobnie chcesz wykluczyć wyskakujące i dodatkowe tematy okna z indeksu wyszukiwania 
słów. 
Dlatego, podobnie jak w przypadku katalogu FieldLevelHelp, należy umieścić te katalogi poza 
katalogiem tematów. 
 
3.2.4 Planowanie komponentów nawigacyjnych 
 
Planowanie twojej nawigacji zależy od wielkości twojego HelpSet i od tego, czy utworzysz go za pomocą 
zewnętrznego narzędzia do tworzenia pomocy. Jeśli używasz narzędzia innej firmy, czas utworzenia 
nawigacji jest znikomy, ponieważ narzędzie innej firmy wykonuje tę pracę za Ciebie. Jeśli tworzysz swój 
HelpSet ręcznie, powinieneś zaplanować tworzenie komponentów nawigacji podczas pisania tematów 
pomocy online. Dodaj wystarczająco dużo czasu do swojego harmonogramu, aby dodać każdy temat 
do spisu treści i indeks, pamiętając, że prawdopodobnie będzie kilka wpisów indeksu dla każdego 



tematu. Nie powinieneś planować zbyt wiele czasu dla indeksu wyszukiwania słów, ponieważ JavaHelp 
zawiera narzędzie do generowania tego. 
 
IV. Przygotowanie tematów pomocy 
 
Dwie najważniejsze cechy każdego systemu dokumentacji online są dobrze napisane, znaczące tematy 
i dobry system nawigacji. Ten rozdział omawia ten pierwszy. Tematy JavaHelp są napisane w HTML. W 
tym rozdziale nie nauczymy się HTML, ale wyjaśnimy, jak zastosować HTML do niektórych części 
tematów JavaHelp. Podczas gdy większość pojęć w tym rozdziale dotyczy wszystkich systemów 
dokumentacji online, omawiam je, ponieważ dotyczą one JavaHelp. Aby ułatwić tworzenie dobrze 
napisanych i znaczących tematów JavaHelp, ten rozdział zawiera następujące wskazówki dotyczące 
korzystania z 
następujące zadania: 
* Planowanie tematów pomocy 
* Tworzenie tematów pomocy i stosowanie odpowiednich tagów HTML 
* Pisanie skutecznych i znaczących tematów pomocy 
* Korzystanie z istniejących wcześniej plików tematów HTML 
 
4.1 Planowanie tematów pomocy 
 
W poprzedniej części przedstawiłem cały projekt JavaHelp. Wyjaśniłem również, że powinieneś określić 
ogólne tematy pomocy w oparciu o twoje badania odbiorców i ich potrzeb. W tej sekcji przeanalizuję 
następujące podstawowe zadania, które rozbijają ogólny temat 
tematykę w konkretne tematy pomocy online: 
* Przypisywanie pracy, aby pomóc autorom 
* Organizowanie informacji w tematach pomocy 
* Uzyskanie zgody od członków zespołu 
 
4.1.1 Przypisywanie pracy do pomocy autorom 
 
Jeśli pracujesz z zespołem autorów pomocy, istnieją różne metody dzielenia pracy pomiędzy członkami 
zespołu. Jedna metoda polega na tym, aby każdy autor pomocy był odpowiedzialny za inny typ tematu. 
Na przykład, jeśli trzech autorów pomocy pracowało nad projektem, można pracować nad pomocą w 
terenie, inną nad koncepcyjną, a drugą nad pomocą proceduralną. Jeśli autorzy pomocy mają 
ograniczony czas na naukę aplikacji, dla której piszą pomoc online, możesz wypróbować inną metodę, 
w której każdy pisarz pracuje w określonym obszarze tematycznym (takim jak tworzenie nowych 
dokumentów lub formatowanie tekstu). Ta metoda umożliwia każdemu pisarzowi tworzenie tematów 
wszystkich typów (na poziomie pola, koncepcyjne i proceduralne) dla przypisanego obszaru 
tematycznego. Zaletą tego podejścia jest to, że każdy autor spędza czas na uczeniu się tylko niewielkiej 
części aplikacji. W przypadku dużych projektów należy przypisać zespołom typy tematów pomocy (na 
poziomie pola, koncepcyjne, proceduralne itp.). Następnie każdy zespół powinien przydzielić tematy 
pomocy poszczególnym autorom pomocy. Na przykład, jeśli zespół autorów pomocy pracuje nad 
pomocą na poziomie pola, niech każdy autor pracuje nad tematami dla różnych ekranów. Wtedy nie 
będziesz mieć pomocy autorom powielanie wysiłków, i 
każdy autor może skupić się na konkretnym rodzaju tematu pomocy. Znowu, w zależności od twoich 
zasobów, możesz pomóc autorom skupić się na konkretnych obszarach tematycznych zamiast na 
tematach, aby zminimalizować czas potrzebny na naukę przedmiotu. Jeśli pracujesz sam nad 
projektem, wciąż mądrze jest myśleć o różnych tematach i obszarach tematycznych jako osobnych 
komponentach. Chociaż jesteś odpowiedzialny za wszystko, zerwanie sprawy może pomóc ci w 
zorganizowaniu podejścia do projektu. 
 
4.1.2 Organizowanie informacji w tematy pomocy 



Gdy znasz już określone typy tematów i obszary tematyczne, za które jesteś odpowiedzialny, możesz 
rozpocząć organizowanie konkretnych informacji w poszczególne tematy pomocy - proces znany jako 
chunking. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć pomoc proceduralną, która wyjaśnia, jak używać narzędzi 
do formatowania procesora tekstu, najpierw określ określone procedury, takie jak rozłożenie tekstu, 
zaznaczenie kursywą tekstu i kolorowanie tekstu. Następnie umieszczasz każdą z tych procedur w 
oddzielnym temacie pomocy, zamiast łączyć je w jeden długi temat. W tym momencie w projekcie 
powinieneś mieć pomysł na informacje zawarte w tematach pomocy, więc możesz nadać każdemu 
tematowi tytuł. Zachowaj porządek projektu podczas tworzenia tytułów tematów. W ostatnim 
rozdziale użyłem przykładu word-processor application, aby pokazać, jak zorganizować ogólne typy 
pomocy i obszary tematyczne w strukturę katalogów i plików. Kiedy zdecydujesz się na tytuły tematów, 
zacznij tworzyć rzeczywiste pliki w strukturze katalogów. Nie napiszesz jeszcze treści tematu, ale 
możesz wykonać dwa zadania naraz, jeśli je stworzysz 
plik HTML tematu w tym samym czasie, gdy opisujesz swoje tematy i tworzysz tytuły tematów. Na 
przykład możesz tworzyć rzeczywiste pliki HTML dla tematów pomocy dotyczących pogrubiania, 
kursywy i kolorowania tekstu. Nie jesteś jeszcze gotowy, aby napisać rzeczywistą treść lub procedury 
w ramach tematu pomocy, ale możesz określić ich tytuły na podstawie informacji dostarczonych przez 
tematy. Później, gdy napiszesz treść każdego tematu pomocy, możesz po prostu użyć odpowiedniego 
pliku HTML, który już utworzyłeś. Na podstawie przykładu edytora tekstów, rysunek  pokazuje, jak 
można skonfigurować katalog i strukturę plików dla tematów pomocy dotyczących formatowania 
tekstu 
 

 
 
Kiedy przedstawiam tematy dotyczące nowego projektu pomocy, zazwyczaj tworzę i kategoryzuję pliki 
tematów z ich rzeczywistymi tytułami, jak pokazano na rysunku. Następnie, kiedy chcę wydrukować 
lub pokazać komuś mój zarys, po prostu wykonuję zrzuty ekranu katalogu i struktury plików i używam 
ich jako mojego drukowanego szkicu. W dalszej części tego rozdziału zamieszczam wskazówki 
dotyczące dzielenia poszczególnych tematów pomocy, projektowania tytułów tematów i nazywania 
plików tematów. 
 
4.1.3 Uzyskanie zgody od członków zespołu 
 
Po określeniu tematów pomocy, które przygotujesz, powinieneś przedstawić je innym członkom 
zespołu programistów, aby uzyskać ogólną zgodę. W zależności od Twojej firmy zatwierdzenie to może 
być werbalne "brzmi dobrze dla nas" lub może być formalną propozycją, wymagającą podpisu od 
członków zespołu, sprawdzając, czy tematy pomocy są odpowiednie dla projektu. Upewnij się, że 
wszyscy zgadzają się, że tematy, które przedstawiłeś, mogą zostać przygotowane przed upływem 
terminu składania projektów. Jeśli przedstawiasz raport menedżerom lub pracujesz w określonych 



terminach, powinieneś podać przewidywane daty ukończenia, aby pokazać, że możesz ukończyć 
tematy pomocy w terminie do końca projektu. W rozdziale 3 omówiłem określenie czasu potrzebnego 
do stworzenia tematów pomocy. 
 
4.2 Tworzenie tematów pomocy i stosowanie odpowiednich znaczników HTML 
 
Zanim zaczniesz pisać tekst na tematy pomocy, powinieneś zrozumieć pojęcia związane z nazwaniem 
pliku HTML tematu, formatowaniem tekstu w temacie oraz używaniem linków do różnych tematów i 
stron internetowych. 
 
4.2.1 Nazewnictwo plików HTML 
 
Tworząc pliki HTML, weź pod uwagę wskazówki w tej sekcji dotyczące wyboru znaczących nazw plików 
i dobrze zorganizowanego projektu. Jeśli używasz spójnych, logicznych nazw plików, powinieneś być w 
stanie rozpoznać temat tematu pomocy, po prostu patrząc na jego nazwę pliku. Podczas nazywania 
plików należy wziąć pod uwagę następujące powiązane elementy HelpSet: 
* Nazwy plików 
* Identyfikatory map 
* Tytuły tematów 
Nazwij pliki tematów pomocy w taki sposób, aby każdy mógł łatwo dopasować je do odpowiadającego 
im identyfikatora mapy i tytułu tematu. Jednak nie chcesz nadawać plikom absurdalnie długich nazw, 
którym trudno zarządzać. Zwykle używam prawie identycznych nazw dla wszystkich trzech 
powiązane przedmioty. W temacie dotyczącym formatowania tekstu w temacie pomocy dla edytorów 
tekstów użyłbym identyfikatora mapy "FormattingText", nazwy pliku "FormattingText.htm" i tytułu 
tematu "Formatowanie tekstu". 
 
Jeśli korzystasz z narzędzia do tworzenia pomocy innej firmy, aby utworzyć swój zestaw pomocy, 
możesz nie mieć możliwości przypisania identyfikatora mapy: narzędzie innej firmy może je 
automatycznie utworzyć. Jednak narzędzia innych firm, które automatycznie przypisują identyfikator 
mapy, zwykle umożliwiają pracę na poziomie tematu, dzięki czemu nie musisz zwracać uwagi na 
identyfikatory map. 
 
4.2.2 Stosowanie formatów do tekstu 
 
Przed napisaniem tekstu na tematy pomocy, powinieneś wiedzieć, jak używać znaczników 
formatujących HTML w tematach JavaHelp. Podczas pisania każdego tematu będziesz chciał 
zastosować znaczniki formatowania do nagłówka, podpozycji, tekstu głównego, list wypunktowanych 
i list numerowanych tematu. W części 2 wykorzystano tagi HTML do formatowania tekstu w tematach 
pomocy. Zapewne pamiętasz, że było to tak proste, jak pisanie podstawowej strony internetowej, 
ponieważ przeglądarka HelpSet jest oparta na HTML. Teraz przyjrzyj się bliżej stosowaniu dostępnych 
znaczników formatowania do tematów JavaHelp. Poniższy rysunek przedstawia przeglądarkę HelpSet 
Viewer z tematem pomocy, który zawiera wiele formatów tekstu. 
 



 
 
Oto tekst źródłowy do tematu pokazanego na powyższym rysunku; wykorzystuje standardowe tagi 
formatowania HTML: 
 
<html> 
<head> 
<title>Formatting Text</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Formatting Text</h1> 
<p>You can use the following text formats with the word 
processor: 
<ul> 
<li><strong>bold</strong></li> 
<li><em>italic</em></li> 
<li><u>underlined</u> </li> 
</ul> 
<p>Use the following steps to apply text formats: 
<ol> 
<li>Highlight the text that you want to format.</li> 
<li>Click <strong>Format</strong> from the 
<strong>Edit</strong> menu.</li> 
<li>When the <strong>Format</strong> window appears, click 
the appropriate 
text format.</li> 
<li>Click <strong>OK</strong>.</li> 
</ol> 
</body> 
</html> 
 
Ten tekst używa następujących tagów formatowania HTML: 



* <h1> identyfikuje tytuł tematu. Możesz użyć <h2> i dodatkowych poziomów nagłówków w temacie 
pomocy, jeśli chcesz podzielić je na podsekcje. 
* <ul> i <li> identyfikują listę punktowaną. 
* <strong> oznacza pogrubiony tekst, <em> oznacza tekst pisany kursywą, a <u> oznacza podkreślony 
tekst. 
* <ol> i <li> identyfikują listę numerowaną. 
W czasie pisania tego artykułu HelpSet Viewer nie obsługuje następujących znaczników lub atrybutów 
HTML: 
* Znacznik <font> nie jest niezawodny; możesz używać podstawowych czcionek, takich jak Times lub 
Arial, ale HelpSet Viewer nie interpretuje wszystkich czcionek. Jeśli nie określisz czcionki za pomocą 
znacznika <font>, JavaHelp użyje domyślnego sans-serif 
czcionka. 
* Znaczniki <map> i <img usemap> (dla map obrazu po stronie klienta). 
* Znaczniki <tt> i <code> (dla czcionek o stałej szerokości). 
Powinieneś zapoznać się z dokumentacją JavaHelp lub witryną firmy Sun, aby uzyskać bieżące 
aktualizacje tych informacji. Pamiętaj, że nie powinieneś używać wielu formatów tekstu w tym samym 
temacie pomocy tylko dlatego, że możesz. Zbyt duże formatowanie może być obciążeniem oczu 
czytelnika. Zastrzegaj formaty tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenia i kolory w 
specjalnych warunkach. Te formaty tekstu będą bardziej skuteczne, jeśli użyjesz ich oszczędnie. 
 
4.2.3 Korzystanie z łączy 
 
Podczas tworzenia tematów pomocy należy rozważyć wzajemne powiązanie tematów. Możesz mieć 
temat pomocy, który wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z używaniem szablonów edytorów 
tekstów i inny temat, który zapewnia procedury krok po kroku dotyczące używania szablonów, ale 
użytkownik może nie wiedzieć, że oba te tematy istnieją. Możesz pomóc użytkownikowi znaleźć 
podobne tematy za pomocą hiperłączy HTML. Stworzyłeś 
hiperłącze w części 2, które umożliwiło użytkownikowi kliknięcie wybranego tekstu i przejście do 
pokrewnego tematu pomocy. Tworzenie hiperlinku jest łatwe; używasz kodu HTML w temacie pomocy, 
jak pokazano w następującym przykładzie: 
Ten system pomocy online zapewnia również informacje pojęciowe na 
 
<a href="../UsingTemplates.htm"> przy użyciu szablonów </a>. 
W tym przykładzie <a href="../UsingTemplates.htm"> ustawia hiperlink, aby użytkownik mógł po 
prostu kliknąć tekst "za pomocą szablonów", aby przejść do pokrewnego tematu. Korzystając z tego 
rodzaju linku, należy ostrożnie wybierać tekst, do którego stosuje się hiperłącze; nie chcesz wybierać 
więcej tekstu niż to konieczne. W poprzednim przykładzie użyłem linku tylko do "używania szablonów" 
zamiast do całej frazy "pojęciowe informacje o używaniu szablonów". To ostatnie zaburzyłoby płynność 
przepływu dla czytelników, którzy nie są zainteresowani hiperłącze. Nie używaj zbyt wielu hiperłączy 
w jednym temacie pomocy. Obserwując zbyt wiele hiperłączy, użytkownicy ryzykują utratę dostępu do 
systemu pomocy i mogą stać się sfrustrowani, aby przestać z nich korzystać. Również, upewnij się, że 
hiperłącze faktycznie łączy się z tematem, który rozszerza temat. Widziałem wiele przypadków, w 
których autorzy zawierają hiperlinki, które wysyłają użytkownika do innego tematu, tylko dla 
użytkownika, który odkrył, że nowy temat w rzeczywistości nie dostarcza dodatkowych informacji na 
ten temat. Ta sekcja zawiera listę innych tematów w bieżącym zestawie pomocy (lub w szerszym 
zakresie) powiązanych z tematem, który aktualnie czyta użytkownik. Aby skutecznie korzystać z 
tematów pokrewnych, należy zanotować, które tematy pomocy ściśle odnoszą się do innych podczas 
organizowania i pisania tematów pomocy. Twoi odbiorcy używają powiązanych tematów w inny 
sposób niż używają innych hiperłączy. Przechodzą do tematów pokrewnych, aby zobaczyć, jakie inne 
tematy pomocy mogą pomóc im znaleźć więcej informacji na temat bieżącego tematu. Ponieważ nie 
wymuszasz na użytkownikach tematów związanych z tematami pokrewnymi (umieszczasz je w dolnej 



części tematu pomocy), możesz uwzględnić wszystkie tematy odnoszące się do bieżącego - nawet jeśli 
wcześniej zawarłeś ten temat w hiperłączu. 
 
4.3 Pisanie efektywnych i znaczących tematów pomocy 
 
Żadna książka nie może sprawić, że jesteś ekspertem od projektowania informacji, a chociaż celem tej 
książki jest nauczenie cię, jak tworzyć projekty JavaHelp, podam także kilka porad w tej sekcji, które 
pomogą ci przygotować lepsze tematy JavaHelp 
 
4.3.1 Zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy czytają pomoc online 
 
Najlepszym sposobem rozpoczęcia tej dyskusji jest wyjaśnienie, w jaki sposób użytkownicy nie czytają 
pomocy online. Nie czytają pomocy online w sposób, w jaki czytasz tę książkę. Dzięki pomocy online 
użytkownik nie odczytuje dokumentu od początku do końca. Nie ma początku ani końca dokumentu. 
Zwykle użytkownicy wprowadzają system pomocy z pytaniem, na które chcą otrzymać odpowiedź lub 
zadanie, do którego potrzebują instrukcji. Użytkownicy zazwyczaj znajdują się w trakcie pracy z 
aplikacją i nie chcą tracić czasu na czytanie wielu informacji. Mają tendencję do pomijania sekcji i 
przeglądania sekcji, aby znaleźć konkretne informacje, których potrzebują. Niepokojący fakt dotyczący 
pomocy online polega na tym, że nie masz wielu szans, by dać użytkownikom to, czego chcą. Zazwyczaj 
użytkownicy będą próbować tylko kilka razy, aby znaleźć potrzebne informacje, zanim zrezygnują z 
wyszukiwania tematu. Po kilku daremnych próbach z tym samym systemem pomocy, użytkownicy 
zaczynają tracić wiarę w informacje dostarczane przez system pomocy. Jeśli nie starannie opracujesz 
tematy pomocy, a także obiekt nawigacyjny, dzięki któremu użytkownicy poruszają tematy, można 
bardzo dobrze tracić czas na opracowywanie systemu pomocy, którego nikt nie używa. Rozwiązaniem 
nie jest jednak pominięcie systemu pomocy, bojąc się marnowania cennego czasu. Zamiast tego 
rozwiązaniem jest poświęcenie czasu na stworzenie dobrze napisanych i znaczących tematów pomocy, 
dzięki którym użytkownicy będą mogli znaleźć potrzebne informacje. 
 
4.3.2 Informacje o chunkingu 
 
Jak wspomniano wcześniej w tej części, kiedy dzielisz informacje, dzielisz je na osobne tematy, tak aby 
każda porcja informacji traktowała tylko jeden temat. Aby zapoznać się z przykładami chunkingu, 
przejrzyj tę książkę. Zobaczysz, że informacje są podzielone na sekcje w ramach każdego rozdziału. W 
poprzedniej sekcji podano informacje o tym, jak użytkownicy czytają pomoc online. Ta sekcja zawiera 
informacje przede wszystkim o chunkingu. Musisz być bardziej konkretny przy dzieleniu informacji dla 
pomocy online niż dla dokumentów drukowanych. Na przykładzie edytora tekstów nie wystarczy podać 
jednego tematu formatowanie tekstu. Zamiast tego potrzebujesz jednego tematu, który zawiera listę 
typów opcji formatowania, jeden temat, który opisuje, jak używać pogrubienia, jeden temat 
wyjaśniający, jak używać kursywy i tyle innych tematów, ile potrzeba, aby objąć wszystkie opcje 
formatowania. Zatem powyższy rysunek może nie być dobrym modelem do naśladowania przy 
projektowaniu tematu pomocy. Podczas gdy cały temat pomocy omawia tylko formatowanie tekstu, 
przedstawia wiele typów tematów i próbuje odpowiedzieć na więcej niż jedno pytanie. Dostarcza 
koncepcje opcji formatowania tekstowego procesora tekstu, a także udostępnia procedury 
formatowania tekstu. Dobry system pomocy zawierałby informacje konceptualne w jednym temacie, 
a informacje proceduralne w innym. 
 
4.3.3 Pisanie treści tematu 
 
Po podzieleniu informacji na osobne tematy można rozpocząć pisanie treści tematu. Podejście do 
pisania każdego tematu jako indywidualnego dokumentu. Nigdy nie zakładaj, że użytkownik przeczytał 
inny temat pomocy przed tym, który piszesz. Takie podejście oznacza, że nie możesz przypuszczam, że 
użytkownicy mają jakąkolwiek wcześniejszą wiedzę na ten temat. Dobre dzielenie się informacjami 



zapobiega pisaniu tematów wymagających wstępnych informacji, a zatem eliminuje tendencję do 
pisania materiałów wprowadzających w każdym temacie pomocy. Większość użytkowników pomocy 
online przegląda informacje zamiast czytać każde słowo i zdanie. Aby pomóc w dostosowaniu się do 
nawyków czytelniczych, musisz pisać krótkie, jasne, zwięzłe zdania i używać krótkich akapitów. 
Powinieneś także użyć małych, prostych słów. Kiedy piszesz każde zdanie i myślisz o właściwych 
słowach do użycia, pamiętaj o tym jednym ważnym Element nawigacyjny JavaHelp, indeks 
wyszukiwania słów, wyszukuje tematy na podstawie słów używanych w temacie pomocy. Użytkownicy 
wpisują słowo, a indeks JavaHelp przedstawia listę tematów pomocy zawierających to słowo. Dlatego 
spróbuj użyć słów, których spodziewasz się użyć w wyszukiwaniu słowa. Oprócz pisania zdań i struktury 
słów, podczas pisania tematów pomocy należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: 
• Unikaj żargonu i zdefiniuj wszystkie techniczne słowa i skróty. W części 5 omawiam okna pop-up i 
pokażę, jak możesz ich użyć do zdefiniowania nowych słów. 
• Jeśli musisz napisać długi temat pomocy, podziel temat na podtytuły. Ponieważ użytkownicy 
przeglądają temat pomocy, podtytuły pomagają im zlokalizować określone sekcje. 
• Nie należy unikać pisania tematu pomocy, ponieważ temat jest zbyt zagmatwany. Poświęć czas, aby 
uczynić temat jasnym i łatwym do zrozumienia. Jeśli procedura w aplikacji jest trudna do 
udokumentowania, prawdopodobnie jest trudna do wykonania. Powinieneś przyjrzeć się takim 
procedurom, aby sprawdzić, czy powinieneś zmienić rzeczywisty interfejs aplikacji, aby ułatwić 
użytkownikom. 
Ta wskazówka może wydawać się dużą ilością dodatkowej pracy, ale Twoi użytkownicy to docenią. Faza 
dokumentacji stanowi doskonałą okazję do przetestowania interfejsu aplikacji. Skorzystaj z tego. 
Zamiast próbować zatuszować błędy interfejsu za pomocą niezręcznej dokumentacji, napraw interfejs 
tak, aby zarówno aplikacja, jak i jej Dokumentacja będzie bardziej przyjazna dla użytkowników. 
 
• Zachowaj spójność ze stylem pisania i wyborem słów. Jeśli odnosisz się do aplikacji jako "system", 
używaj tego słowa konsekwentnie. Nie używaj "systemu" w jednym miejscu, "aplikacji" w innym, a 
"oprogramowania" w innym. Użytkownik będzie tracić czas, próbując znaleźć różnicę w znaczeniu tych 
słów, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy mają na myśli to samo. 
• Ostrożnie i ważne uwagi przed zmianą fragmentu. Na przykład, jeśli chcesz poinformować 
użytkowników, że wykonanie kroku 3 spowoduje usunięcie zawartości na dysku twardym, poinformuj 
ich, zanim przeczytają Krok 3. Nie czekaj, aż użytkownik wykona akcję. Ta wskazówka może wydawać 
się oczywista, ale wielu pisarzy stosuje takie ostrzeżenia 
na dole tematu lub po danym kroku. Ludzie nie przeczytają wszystkiego przed wykonaniem jakiegoś 
kroku, więc upewnij się, że znają ważne konsekwencje, zanim podejmą działanie. 
• Ogranicz procedury do nie więcej niż siedmiu kroków, ponieważ użytkownicy mogą przetwarzać tylko 
około trzech do siedmiu elementów online. Jeśli musisz użyć więcej niż siedmiu kroków, spróbuj 
przerwać procedurę na wiele procedur. Jednak czasami złamanie procedur w celu uniknięcia użycia 
więcej niż siedmiu kroków nie jest możliwe. Lepiej dać użytkownikowi dziewięć kroków do wykonania 
zadania niż tworzyć wiele procedur i dzięki czemu użytkownicy przeskakują przez system pomocy, aby 
ukończyć zadanie. 
• Unikaj używania czasu przyszłego, eliminując słowo "wola". Na przykład nie mów: "Po wybraniu opcji 
formatowania system wyświetli ekran formatowania." Zamiast tego powiedz: "Po wybraniu opcji 
formatowania system wyświetli ekran formatowania." Użytkownicy podejmują działania w czasie 
teraźniejszym. Wyrażanie czasu przyszłego zdania za pomocą słowa "będzie" nie tylko nie jest zgodne 
z obecną akcją użytkownika, ale także powoduje, że zdania są niepotrzebnie długie i niezręczne. 
• Wpisz aktywny głos zamiast biernego. Kiedy piszesz aktywnym głosem, sprawiasz, że coś działa na 
coś innego, a nie na coś innego. Na przykład, jeśli powiesz: "Po wybraniu opcji formatowania system 
wyświetli ekran formatowania," używasz aktywnego głosu, ponieważ użytkownik podejmuje działanie 
w systemie, a system podejmuje działanie ekran formatowania. Jeśli jednak powiesz: "Ekran 
formatowania jest wyświetlany po wybraniu opcji formatowania przez użytkownika", używasz głosu 
pasywnego, ponieważ na ekranie formatowania i opcji formatowania są podejmowane działania. 



Kolejny problem z używaniem pasywnego głosu polega na tym, że na ogół wymusza użycie frazy 
"użytkownik", tak jak to zrobiłem w poprzednim przykładzie. Ponieważ użytkownicy są 
ludzi, dla których piszesz, napisz do nich bezpośrednio, zamiast pisać o nich. Użyj słowa "ty", tak jak to 
zrobiłem na przykładzie aktywnego zdania zamiast frazy "użytkownik", tak jak to zrobiłem na 
przykładzie zdania pasywnego. 
 
4.3.4 Ustawianie długości tematu 
 
Kiedy piszesz treść pomocy, pamiętaj o długości tematu pomocy. Nie ma magicznej liczby słów na 
temat, które najlepiej sprawdzą się dla twoich użytkowników. Ustawienie takiej liczby uniemożliwia 
podanie ważnych informacji, aby uniknąć pisania dłuższych tematów. Wymusza to również pisanie 
dłuższych tematów zamiast krótszych, aby wypełnić przestrzeń. Musisz dostarczyć tyle informacji, ile 
potrzeba, aby omówić tylko dany temat - nic więcej, nic mniej. Podejmij zdroworozsądkowe podejście 
do ustalania długości tematu. Kiedy ostatnio czytałeś długi wątek podczas próby obsługi aplikacji? Twoi 
użytkownicy najprawdopodobniej nie różnią się od ciebie, jeśli chodzi o czytanie dokumentacji 
oprogramowania. Podaj im tylko te informacje, których szukają. Jeśli to oznacza pisanie dłuższego 
tematu, użytkownicy będą prawdopodobnie szczęśliwi, że wszystkie potrzebne informacje są 
dostępne. Pamiętaj jednak, aby podzielić dłuższe tematy pomocy na podsekcje z własnymi 
podpozycjami. 
 
4.3.5 Projektowanie tytułu tematu 
 
Po napisaniu treści tematu musisz nadać tytułowi tytuł. Użytkownicy powinni wiedzieć, po prostu 
czytając jego tytuł, jeśli chcą przeczytać temat pomocy. Tytuł tematu powinien informować 
użytkowników o tym, czy temat pomocy zawiera odpowiedź na ich pytanie. Na przykład 
"Zastosowanie" . Pogrubienie Formatowanie do tekstu "mówi więcej do użytkownika niż" Pogrubienie 
pogrubione ". Projektując tytuł tematu, należy użyć krótkiej frazy, która zwięźle opisuje treść tematu. 
Podobnie jak sam temat, tytuły tematów powinny być samodzielne. Nie uzależniaj tytułu tematu 
pomocy od tekstu lub tytułów z innych tematów. Użytkownicy zobaczą ten tytuł w spisie treści 
JavaHelp i muszą zdecydować, co oznacza tytuł tematu. 
 
4.3.5.1 Używanie znaczników <title> do określania tytułu tematu 
 
Jak omówiono w części 1, indeks wyszukiwania słów wykorzystuje informacje umieszczone w 
znacznikach <title> w plikach pomocy. Ponadto w JavaHelp 1.1 i nowszych tytuł paska dodatkowego 
okna wyświetla tekst elementu <title> pliku tematu. Z tego powodu powinieneś użyć tytułu tematu 
określonego w pliku TOC w tagach <title> plików pomocy. Dla naszego przykład pomocy w edytorze 
tekstu, możesz użyć poniższego wiersza w pliku tematu, aby określić jego tytuł: 
<title> Formatowanie tekstu </ title> 
Od Ciebie zależy zachowanie tytułu, który określasz za pomocą znaczników <title> zgodnych z tytułem 
podanym w pliku TOC 
 
4.4 Korzystanie z istniejących już plików tematów HTML 
 
Jest całkiem możliwe, że możesz uruchomić projekt JavaHelp z wszystkimi już utworzonymi plikami 
tematów HTML. Na przykład możesz konwertować istniejący system pomocy oparty na HTML na 
JavaHelp lub po prostu utworzyć wszystkie pliki tematów HTML przed rozpoczęciem pracy na poziomie 
JavaHelp. Jeśli używasz już istniejących plików HTML, możesz mieć pewność, że twoje obciążenie 
związane z tworzeniem zestawu pomocy będzie prawie takie samo, jak w przypadku plików HTML 
utworzonych specjalnie dla twojego zestawu pomocy. Pamiętaj, JavaHelp używa HTML do swoich 
plików tematycznych. Wszystko, co musisz zrobić, to wskazać pliki HTML w pliku mapy. Powinieneś 
jednak szybko sprawdzić, czy pliki HTML spełniają standardy, które omówiłem w tej części. Na przykład 



powinieneś sprawdzić, czy twoje pliki HTML nie zawierają znaczników lub skryptu, których 
przeglądarka HelpSet Viewer nie potrafi zinterpretować. Powinieneś także sprawdzić, czy każdy plik 
ma tytuł określony znacznikami <title>, do użycia przez indeks wyszukiwania słów JavaHelp. 
 
V. Tworzenie danych HelpSet i plików nawigacji 
 
Pliki danych i nawigacji HelpSet łączą pliki tematów pomocy w formacie HTML w swoim zestawie 
pomocy. Aby pokazać, jak tworzyć dane i pliki nawigacji w HelpSet, w tej części omówiono następujące 
tematy: 
• Zrozumienie XML 
• Tworzenie pliku HelpSet 
• Przypisywanie identyfikatorów map do tematów pomocy 
• Określanie elementów nawigacyjnych 
 
5.1 Zrozumienie XML 
 
Mapy JavaHelp, TOC, index i pliki HelpSet są zapisane w języku Extensible Markup Language (XML). 
Podobnie jak HTML, XML jest standardem sieciowym, ale jest bardziej elastyczny. Możesz użyć formatu 
XML do formatowania wszelkiego rodzaju danych tekstowych, a nie tylko stron internetowych. 
Ponadto możesz użyć XML do opisania strukturę danych tekstowych, czyli w jaki sposób XML jest 
wykorzystywany w danych i plikach nawigacyjnych HelpSet. Pliki map, TOC, index i HelpSet 
przykładowego projektu Aviation zawierają znaczniki, których nie ma w plikach HTML. Na przykład 
spójrz na następujący wiersz z pliku spisu treści: 
<tocitem target = "intro" text = "Wprowadzenie do lotnictwa"> 
Tag <tocitem> nie jest standardowym znacznikiem HTML. Standardowa przeglądarka internetowa po 
prostu pomija ten tag, ale HelpSet Viewer JavaHelp nie wie, jak go zinterpretować. Każdy plik XML 
zawiera drzewiastą hierarchię elementów. Oznacza to, że element może zawierać inne elementy. W 
szczególności element główny drzewa zawiera wszystkie pozostałe elementy w pliku. Elementy 
zawierające inne elementy mają tę postać: 
<tag name1 = "value1" name2 = "value2"> 
tekst i inne elementy idą tutaj 
</ tag> 
Ten rodzaj elementu ma tag start (na przykład <tocitem ...>) i odpowiedni tag końcowy (na przykład </ 
tocitem>). Niektóre elementy, liście struktury drzewa, nie zawierają żadnych innych elementów. Takie 
elementy użyj do tej pojedynczej etykiety: 
<tag name1 = "value1" name2 = "value2" /> 
Możesz również użyć oddzielnego tagu start-tag / end-tag dla takich elementów: 
<tag name1 = "value1" name2 = "value2"> </ tag> 
Element może mieć dowolną liczbę par "nazwa = wartość", które są nazywane atrybutami. JavaHelp 
intensywnie wykorzystuje atrybuty. Wartość atrybutu musi być ujęta w cudzysłów. Ogólnie można użyć 
pojedynczych cudzysłowów lub podwójnych cudzysłowów; ta książka używa tylko podwójnych 
cytatów. Poniższy fragment pliku TOC Aviation zawiera oba rodzaje elementów: 
<tocitem text = "Wprowadzenie do lotnictwa" target = "intro"> 
<tocitem text = "Narzędzie do lądowania" target = "gear" /> 
</ tocitem> 
Element "Introduction to Aviation" zawiera element "Landing Gear". Odpowiednio, spis treści 
wyświetlany przez system JavaHelp zawiera "Urządzenie do lądowania" jako poddział "Wprowadzenie 
do lotnictwa". Gdy jeden lub więcej elementów jest zawartych w innym elemencie, używam wcięcia, 
aby podkreślić związek. Ale to tylko zwyczaj; wcięcie nie ma prawdziwego znaczenia w pliku XML. 
Możesz nawet umieścić element i jego podelementy w jednym wierszu tekstu. 
Możesz użyć komentarzy w niektórych swoich plikach XML, aby wskazać informacje innym 
programistom lub pomóc autorom, którzy mogą przeglądać twoje pliki. Komentarz XML ma tę postać: 



<! - tekst, prawdopodobnie wiele linii -> 
Sam tekst komentarza nie może zawierać podwójnego łącznika (-). 
Na przykład, jeśli chcesz zidentyfikować sekcję w pliku mapy, która zawiera identyfikatory map dla 
obrazów, umieść następującą linię tuż przed rzeczywistymi identyfikatorami mapy obrazu: 
<! - Identyfikatory map dla obrazów -> 
 
5.2 Tworzenie pliku HelpSet 
 
Zapoznaj się z plikiem HelpSet dla przykładu Aviation JavaHelp. Chciałbym zachować proste nazwy 
plików, dlatego nazwałem je HelpSet.hs. Inna dobra nazwa to Aviation.hs. Bez względu na nazwę pliku 
HelpSet, musisz użyć rozszerzenia nazwy pliku .hs; przeglądarka HelpSet nie otworzy go w inny sposób. 
Za pomocą edytora tekstu otwórz plik HelpSet.hs. Zawiera następujący kod: 
 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>Aviation TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
<data>TOC.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>Index</name> 
<label>Aviation Index</label> 
<type>javax.help.IndexView</type> 
<data>Index.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>Search</name> 
<label>Aviation Word Search</label> 
<type>javax.help.SearchView</type> 
<data engine="com.sun.java.help.search.DefaultSearchEngine"> 
JavaHelpSearch 
</data> 
</view> 
</helpset> 
 
Ten kod demonstruje zarówno znaczniki danych HelpSet, jak i znaczniki komponentów nawigacyjnych. 
Wyjaśniam, jak używać znaczników do scalania HelpSets w części 6. 
 
5.2.1 Zrozumienie elementów danych HelpSet 
 
Plik HelpSet rozpoczyna się od dwóch opcjonalnych deklaracji. Deklaracja XML (<? Xml ...) i definicja 
typu dokumentu lub DTD (<! DOCTYPE ...) identyfikują ten plik jako dokument XML o określonej 
strukturze. Może to być przydatne, jeśli program korzystający z XML inny niż przeglądarka HelpSet musi 
uzyskać dostęp do danych w tym pliku. Plik HelpSet musi zawierać hierarchię elementów, której 
element główny ma nazwę "helpset". W związku z tym na początku pliku znajduje się znacznik startowy 
<helpset> i końcowy znacznik </ helpset>. Możesz dołączyć opcjonalny atrybut wersji do znacznika 
początkowego, aby określić wersję tego projektu pomocy online. W elemencie <helpset, utworzysz: 
Elementy danych HelpSet 
Element <title> i element <maps> 
Elementy nawigacyjne 
Jeden lub więcej elementów <view> 
Elementy danych opisano w poniższych akapitach, a elementy nawigacyjne w następnej sekcji. 



Element <title> określa nazwę HelpSet, która pojawia się na pasku tytułowym przeglądarki HelpSet 
Viewer: 
<title> Informacje o lotnictwie </ title> 
Element <maps> używa dwóch podelementów do określenia istotnych danych: 
<mapy> 
<mapref location = "Map.jhm" /> 
<homeID> intro </ homeID> 
</ maps> 
Element <mapref> używa atrybutu położenia do określenia położenia pliku mapy względem pliku 
HelpSet. <Identyfikator_domyślny> określa identyfikator mapy tematu, który ma być wyświetlany po 
uruchomieniu systemu JavaHelp. 
System JavaHelp używa danych w pliku mapy do konwersji identyfikatorów map na adresy URL. Na 
przykład wstęp do identyfikatora mapy, określony w elemencie <homeID>, jest odwzorowywany na 
tematy adresów URL / introduction_to_aviation.htm. Jest to plik HTML zawierający temat pomocy 
"Wprowadzenie do lotnictwa". Tak więc, gdy system JavaHelp najpierw otworzy Aviation HelpSet, 
wyświetla temat "Wprowadzenie do lotnictwa". Ponieważ kodujesz identyfikator mapy jako zawartość 
elementu <homeID>, a nie jako wartość atrybutu, nie musisz umieszczać identyfikatora mapy (intro) w 
cudzysłowach. 
 
5.2.2 Zrozumienie elementów nawigacyjnych 
 
Po elementach danych HelpSet znajdują się elementy nawigacyjne, zakodowane jako elementy 
<view>. Każdy element <view> określa jeden z komponentów nawigacyjnych: 
Spis treści, indeks i indeks wyszukiwania słów. Poniższe podelementy w elemencie <view> dostarczają 
szczegółowych informacji: 
• <name> udostępnia wewnętrzny identyfikator komponentu nawigacji. Nie produkuje niczego 
widocznego w przeglądarce HelpSet Viewer. Jak zawsze używam prostych nazw: 
<nazwa> TOC </ name> 
• <label> określa tekst, który pojawia się na etykiecie z etykietą narzędzia, gdy kursor spoczywa na 
jednej z zakładek składnika nawigacyjnego w okienku nawigacji w przeglądarce HelpSet Viewer. Na 
przykład poniższy wiersz generuje tekst Aviation TOC na etykiecie końcówki narzędzia TOC: 
<label> Aviation TOC </ label> 
Aby zobaczyć tę etykietę, uruchom przykład Aviation JavaHelp. Wskaż i przytrzymaj kursor nad 
zakładkami spisu treści, indeksu i indeksu wyszukiwania słów 
• <typ> udostępnia wewnętrzne informacje do systemu JavaHelp, aby określić ścieżki do klasy Java 
nawigatora. 
• <data> określa położenie, w odniesieniu do pliku HelpSet, pliku lub katalogu, który zawiera dane dla 
składnika nawigacyjnego. Na przykład dane, które definiują indeks dla Aviation HelpSet, znajdują się w 
pliku Index.xml. 
W przypadku indeksu wyszukiwania słów atrybut engine określa klasę Java w wyszukiwarce. 
 
5.3 Przypisywanie identyfikatorów map do tematów pomocy 
 
Plik mapy kojarzy każdy identyfikator mapy tematu pomocy z adresem URL pliku HTML tematu 
pomocy. Identyfikator mapy działa jak pseudonim dla pliku; plik spisu treści, plik indeksu i plik indeksu 
wyszukiwania słów używają tych pseudonimów do określenia tematów pomocy. W części 1 pokazałem, 
jak działa plik mapy w HelpSet. W tej sekcji rozwijam plik mapy, wyjaśniając, w jaki sposób je tworzysz, 
edytujesz i budujesz. 
 
5.3.1 Plik mapy 
 
Spójrz na plik mapy, Map.jhm, dla przykładu Aviation JavaHelp. Część zawartości jest pokazana tutaj: 



<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE map 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Map Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/map_1_0.dtd"> 
<map version="1.0"> 
<mapID target="toplevelfolder" url="Images/toplevel.gif"/> 
<mapID target="intro" 
url="Topics/introduction_to_aviation.htm"/> 
<mapID target="aerodynamics" 
url="Topics/Aerodynamics/aerodynamics.htm"/> 
<mapID target="drag" url="Topics/Aerodynamics/drag.htm"/> 
<mapID target="lift" url="Topics/Aerodynamics/lift.htm"/> 
<mapID target="thrust" 
url="Topics/Aerodynamics/thrust.htm"/> 
<mapID target="weight" 
url="Topics/Aerodynamics/weight.htm"/> 
</map> 
 
Podobnie jak w pliku HelpSet, deklaracja XML (<? Xml ...) i definicja typu dokumentu (<! DOCTYPE ...) 
są opcjonalne. Element główny pliku mapy nosi nazwę "map", określoną za pomocą znaczników <map> 
i </ map>. Tag startowy <mapa> zawiera opcjonalny atrybut wersji, w którym można określić numer 
odwzorowania JavaHelp. Element <map> zawiera serię elementów <mapID>, z których każdy definiuje 
jeden identyfikator mapy. Identyfikator mapy można powiązać z plikiem tematu lub z plikiem obrazu. 
Poniżej znajduje się typowy element <mapID>: 
<mapID target = "intro" 
url = "Tematy / introduction_to_aviation.htm" /> 
Elementy <mapID> nie zawierają żadnych danych tekstowych, tylko atrybuty. Atrybut target określa 
identyfikator mapy. Atrybut url określa adres URL pliku tematu lub pliku obrazu względem lokalizacji 
pliku mapy. Określając wartość adresu URL, pamiętaj: 
* Oddzielne nazwy katalogów z ukośnikami (/). 
* Rozpocznij adres URL od znaku innego niż ukośnik, ponieważ adres URL musi być względny w 
stosunku do pliku mapy. 
* Dołącz rozszerzenie nazwy pliku (na przykład .htm, .html, .jpg). 
 
5.3.2 Nadawanie nazwy plikowi mapy 
 
Po wprowadzeniu JavaHelp, Sun użył rozszerzenia pliku .jhm na plikach map. Niektóre narzędzia 
wspomagające tworzenie stron trzecich przyjęły tę konwencję. Możesz użyć dowolnego rozszerzenia 
nazwy pliku mapy (na przykład możesz użyć Map.xml zamiast Map.jhm). Upewnij się, że nazwa pliku 
mapy jest dokładnie określona w elemencie <mapref> w pliku HelpSet. Na przykład: 
<mapref location = "Map.xml" /> 
 
5.3.3 Strukturyzacja pliku mapy 
 
Kiedy tworzysz plik mapy, powinieneś zrozumieć, jak go ustrukturyzować, aby ułatwić pracę. Możesz 
umieszczać identyfikatory map w dowolnej kolejności w pliku mapy, ale powinieneś używać strategii, 
która utrzymuje dobrze zorganizowany projekt JavaHelp. W poprzednich częściach omówiłem 
oddzielanie plików HTML do różnych katalogów w oparciu o tematykę pomocy. Sugeruję użycie 
podobnego podejścia do pliku mapy. Grupuj powiązane tematy w pliku mapy i oddzielaj każdą grupę 
spacjami lub komentarzami XML. Nie ma znaczenia, że JavaHelp jest zorganizowany w identyfikatory 
map, ale będzie to miało dla ciebie znaczenie później, jeśli spróbujesz zlokalizować określone 



identyfikatory map, ale nie będziesz w stanie określić, w którym miejscu pliku mapy je umieściłeś. 
Zwykle umieszczam obrazy i różne identyfikatory map na początku mojego pliku mapy, a na końcu 
umieszczam identyfikatory map pop-up i drugoplanowych. W przykładowym pliku mapy Aviation 
JavaHelp pierwszy element <mapID> określa identyfikator mapy dla obrazu folderu najwyższego 
poziomu. Pokazany na rysunku 5.1 obraz folderu najwyższego poziomu pojawia się na górze spisu 
treści. 
 

 
Pliki obrazów TOC to jedyne pliki obrazów, dla których należy ustawić identyfikator mapy. (Omówię 
inne pliki obrazów TOC w części 6.) Plik obrazu najwyższego poziomu w tym przykładzie odwołuje się 
tylko do pliku TOC. Można go zastąpić dowolnym obrazem, ale zalecamy użycie obrazu folderu 
najwyższego poziomu Sun dostarcza za pomocą JavaHelp. Jeśli używasz obrazów w tematach pomocy 
do uruchamiania wyskakujących okien i dodatkowych okien, możesz również chcieć je zdefiniować w 
pliku mapy. Temat ten omówię bardziej w części 6. Po identyfikatorach map dla plików obrazów, 
wyświetlam identyfikatory map dla każdego tematu pomocy. Zauważ, że dzielę je na powiązane tematy 
i oddziela każdy zestaw spacją. Ponownie, nie musisz umieszczać identyfikatorów map w jakiejś 
określonej kolejności, ale pomaga je uporządkować w rozpoznawalny sposób (na przykład w taki sam 
sposób, w jaki organizowany jest spis treści). Spróbuj użyć identyfikatorów map, które są znaczące. 
Można po prostu użyć liczb dla każdego identyfikatora; JavaHelp nie dba o to, czego używasz. Ale jeśli 
używasz liczb, nie możesz zidentyfikować treści temat, patrząc na jego identyfikator mapy. Moje 
identyfikatory map zazwyczaj zawierają niektóre lub wszystkie nazwy plików HTML tematu pomocy. 
Na przykład używam aerodynamiki identyfikatora mapy dla pliku aerodynamicznego.htm, a do pliku 
HTML landing_gear_pl.htm używam narzędzia ID mapy. Jeśli tworzysz bardzo duży HelpSet, możesz 
utworzyć symulowaną hierarchię identyfikatora mapy, używając nazw wieloczęściowych. Na przykład 
mogę przypisać identyfikator mapy aircraft.gear do pliku HTML landing_gear.htm i map ID 
samolotu.wing do pliku HTML wing.htm. Wtedy, gdy zauważę identyfikator mapy zaczynający się od 
"samolotu", wiedziałbym, że temat dotyczy struktury samolotu. Podobnie, aby zidentyfikować 
identyfikatory map dla obrazów, Używam img. z identyfikatorem mapy. W przypadku identyfikatorów 
map tematycznych okienka pop-up i secondary-window używam popu. i sec. odpowiednio. 
 
5.4 Określanie elementów nawigacyjnych 
 
Komponenty nawigacji są ważną częścią skutecznego systemu pomocy online. Jeśli użytkownicy nie 
znajdą informacji, na które potrzebują pomocy, stracą wiarę w system pomocy. Jednym z 
rozczarowujących faktów jest to, że użytkownicy nie dają swoim systemom nawigacji wielu szans 
sprawdzić się. Użytkownicy zazwyczaj szukają tematu pomocy tylko kilka razy, zanim zrezygnują z jego 
znalezienia. Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące tworzenia skutecznego narzędzia nawigacyjnego. 
Jego celem jest jednak pokazanie, jak określić różne komponenty nawigacji JavaHelp: 
Spis treści, indeks i indeks wyszukiwania słów. 
 
5.4.1 Tworzenie spisu treści 
 
TOC HelpSet powinien działać w taki sam sposób, jak spis treści TOC tradycyjnej książki. Użytkownicy 
przeglądają spis treści, aby znaleźć tematy uporządkowane według tematów. Jeśli śledziłeś moje 
praktyki związane z planowaniem projektu JavaHelp, jesteś gotowy do dobrego planowania dobrze 
zaprojektowanego spisu treści. Omawiając planowanie projektu i przygotowywanie tematów z 



poprzednich rozdziałów, zachęciłem Cię do grupowania powiązanych tematów w obrębie ich własnych 
katalogów, aby zachować ich porządek. Możesz teraz użyć tej samej struktury do przedstawienia spisu 
treści dla swojego zestawu pomocy. Ponieważ już uporządkowałeś katalogi i pliki tematów według 
tematu, po prostu naśladuj tę strukturę w spisie treści. Jedyna różnica polega na tym, że w TOC 
niekoniecznie należy alfabetycznie ująć tematy w katalogu. Porządkuj tematy w kolejności logicznej 
zgodnie z pojęciami, które użytkownicy muszą znać i procedurami, które muszą wykonać. Podczas 
umieszczania tytułów tematów w spisie treści, należy użyć tego samego tytułu, który został użyty w 
elemencie <tytuł> pliku tematu. Gdy użytkownicy wybierają temat z spisu treści, oczekują, że tytuł 
będzie taki sam w pliku tematu. Jeśli użyjesz w TOC tytułu "Lądowanie samolotu", użytkownicy będą 
zdezorientowani, jeśli rzeczywisty tytuł tematu mówi "Sprzęt do lądowania". 
 
5.4.1.1 Tworzenie spisu treści JavaHelp 
 
Rzućmy okiem na plik TOC, TOC.xml, dla przykładu Aviation JavaHelp. Oto pełna lista: 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE toc 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp TOC Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/toc_1_0.dtd"> 
<toc version="1.0"> 
<tocitem image="img.toplevelfolder" target="intro" 
text="Introduction to Aviation"> 
<tocitem target="structure" text="Airplane Structure"> 
<tocitem target="empennage" text="Empennage"/> 
<tocitem target="fuselage" text="Fuselage"/> 
<tocitem target="gear" text="Landing Gear"/> 
<tocitem target="powerplant" text="Powerplant"/> 
<tocitem target="wing" text="Wing"/> 
</tocitem> 
<tocitem target="aerodynamics" text="Aerodynamics"> 
<tocitem target="lift" text="Lift"/> 
<tocitem target="weight" text="Weight"/> 
<tocitem target="thrust" text="Thrust"/> 
<tocitem target="drag" text="Drag"/> 
</tocitem> 
<tocitem text="Flight Environment"> 
<tocitem target="airports" text="Airports"> 
<tocitem target="wind" text="Wind Direction 
Indicators"/> 
<tocitem target="runtaxi" text="Runways and 
Taxiways"> 
<tocitem target="runways" text="Runways"/> 
<tocitem target="taxiways" text="Taxiways"/> 
<tocitem target="markings" text="Markings"/> 
</tocitem> 
</tocitem> 
</tocitem> 
</tocitem> 
</toc> 
 
Na rysunku przedstawiono spis treści, tak jak jest on wyświetlany w przeglądarce HelpSet Viewer. 
 



 
 
5.4.1.2 Tworzenie elementów spisu treści 
 
Podobnie jak w pliku HelpSet, deklaracja XML (<? Xml ...) i definicja typu dokumentu (<! DOCTYPE ...) 
są opcjonalne. Element główny pliku TOC nosi nazwę "toc", podaną za pomocą znaczników <toc> i </ 
toc>. Tag początkowy <toc> zawiera opcjonalny atrybut wersji, w którym można określić numer wersji 
mapy JavaHelp. Element <toc> zawiera zestaw elementów <tocitem>. Każdy element <tocitem> używa 
atrybutów do określenia jednego wpisu TOC. Na przykład: 
<tocitem target = "intro" text = "Wprowadzenie do lotnictwa" /> W tym przykładzie, gdy użytkownik 
kliknie pozycję spisu treści "Wprowadzenie do lotnictwa", pojawi się temat z identyfikatorem mapy 
"intro". Możesz użyć tych atrybutów w tagu <tocitem>: 
* Atrybut tekstowy określa ciąg znaków, który będzie wyświetlany jako pozycja spisu treści. 
* Atrybut docelowy określa identyfikator mapy tematu, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik 
kliknie pozycję spisu treści. Ten atrybut jest opcjonalny; jeśli go pominiesz, nic się nie stanie, gdy 
użytkownik kliknie pozycję spisu treści. 
* Atrybut obrazu (niewymieniony w powyższym przykładzie) określa ikonę, która ma być wyświetlana 
wraz z wpisem TOC. W przypadku pominięcia tego atrybutu funkcja HelpSet Viewer wyświetla 
kontrolkę otwierania / zamykania (w przypadku wpisów z podrzędnymi) lub ikonę arkusza papieru (w 
przypadku wpisów bez wartości podrzędnych). Powyższy rysunek pokazuje te ikony. 
 
5.4.1.3 Tworzenie kategorii tematów pomocy 
 
Jeśli masz grupę pokrewnych tematów, powinieneś dla nich utworzyć osobną kategorię (poziom spisu 
treści), aby ułatwić jej znalezienie. (Proponuję również umieszczenie plików tematów w osobnym 
katalogu w katalogu Tematy projektu pomocy). Tworzysz wiele kategorii, zagnieżdżając elementy 
<tocitem> w sobie. Na przykład poniższy fragment pliku TOC dla lotnictwa definiuje wpis kategorii 
"Aerodynamika" wraz z tematami podpozycji pod tytułem "Podnoszenie", "Waga", "Ciąg" i 
"Przeciąganie" 
 
<tocitem target="aerodynamics" text="Aerodynamics"> <tocitem target="lift" text="Lift"/> 
<tocitem target="weight" text="Weight"/> 



<tocitem target="thrust" text="Thrust"/> 
<tocitem target="drag" text="Drag"/> 
</tocitem> 
 
Jeśli element <tocitem> definiuje kategorię (to znaczy, jeśli ma podrzędne wartości), użyj formularza 
znacznik początkowy / znacznik końcowy <tocitem> ... </ tocitem>. Jeśli element <tocitem> definiuje 
wpis TOC bez żadnych podprzedziałów, możesz użyć formularza z pojedynczym tagiem <tocitem ... />. 
Użytkownik może otwierać i zamykać kategorię, dzięki czemu jej podrzędne pozycje pojawiają się i 
znikają z ekranu spisu treści - za pomocą kontrolki wyświetlanej przed wpisem kategorii. Poniższy 
rysunek demonstruje tę kontrolę.

 
Rysunek przedstawia bardziej rozbudowaną hierarchię wpisów TOC z bardziej złożonym 
zagnieżdżaniem kategorii i tematów 
 

 
 
Elementy <tocitem> definiujące tę strukturę są zagnieżdżane w ten sam sposób: 
<tocitem text = "Środowisko lotu"> 
<tocitem target = "Airports" text = "Airports"> 
<tocitem target = "wind" text = "Wskaźniki kierunku wiatru" /> 
<tocitem target = "runtaxi" text = "Drogi startowe i drogi kołowania"> 
<tocitem target = "runways" text = "Runways" /> 
<tocitem target = "taxiways" text = "Taksówki" /> 
<tocitem target = "oznaczenia" text = "Markings" /> 
</ tocitem> 
</ tocitem> 
</ tocitem> 
Jeśli to zagnieżdżanie elementów XML jest mylące, po prostu ogranicz zagnieżdżanie do minimum. 
 
5.4.1.4 Tematy pomocy dla wpisów kategorii 
 



Pozycja TOC, która definiuje kategorię, może również zawierać powiązany z nią temat. (Nie wszystkie 
systemy pomocy online działają w ten sposób.) Na przykład spójrz ponownie na definicję kategorii 
"Aerodynamika": 
<tocitem target = "aerodynamika" text = "Aerodynamika"> 
Gdy użytkownik kliknie na pozycję spisu treści "Aerodynamika", pojawi się temat pomocy z 
identyfikatorem mapy "aerodynamika". Jeśli nie chcesz, aby ten wpis spisu treści łączył się z tematem 
pomocy, pomiń atrybut docelowy: 
<tocitem text = "Aerodynamika"> 
Po wprowadzeniu tej zmiany nic się nie dzieje, gdy użytkownik kliknie pozycję spisu treści 
"Aerodynamika". Polecam mieć temat dla każdego wpisu TOC, w tym kategorii. Najważniejszą rzeczą 
jest jednak być konsekwentnym. Jeśli jedna kategoria ma temat, wszystkie kategorie powinny mieć 
tematy. 
 
5.4.1.5 Tworzenie wpisu spisu treści najwyższego poziomu 
 
Powinieneś utworzyć kategorię najwyższego poziomu, aby zawierała wszystkie inne tematy w HelpSet. 
Ten wpis zawiera ogólny tytuł zestawu pomocy. Tak więc ogólna struktura pliku TOC wygląda tak 
(używając przykładu Aviation): 
<toc> 
<tocitem image = "img.toplevelfolder" target = "intro" 
text = "Wprowadzenie do lotnictwa"> 
(wszystkie inne elementy <tocitem>, definiujące tematy pomocy 
i kategorie tematów pomocy) 
</ tocitem> 
</ toc> 
Użyj atrybutu obrazu, aby określić ikonę, która ma być wyświetlana dla tej kategorii najwyższego 
poziomu. Firma Sun dostarcza standardową ikonę do tego celu, w pliku toplevel.gif. Przedstawia folder 
zawierający inne foldery: folder najwyższego poziomu. Plik mapy dla Aviation HelpSet przypisuje 
identyfikator mapy img.toplevelfolder do tego pliku ikony. W związku z tym atrybut obrazu 
w powyższym przykładzie używa tego identyfikatora mapy. Atrybut target określa intro ID mapy. Gdy 
użytkownik kliknie element najwyższego poziomu w spisie treści, przeglądarka HelpSet wyświetli 
początkowy temat pomocy, który jest przypisany do tego identyfikatora mapy. Jak zawsze, wartość 
atrybutu tekstowego określa tytuł, który ma pojawić się w TOC- w tym przykładzie, Wprowadzenie do 
Lotnictwa. Brak kontroli otwarcia / zamknięcia dla kategorii najwyższego poziomu. Użytkownik może 
otworzyć lub zamknąć kategorię, klikając ją dwukrotnie. 
 
5.4.2 Tworzenie indeksu 
 
Projektowanie dobrego indeksu różni się od projektowania dobrego spisu treści, ponieważ 
użytkownicy korzystają z indeksu w znacznie inny sposób niż używają spisu treści. Przy konstruowaniu 
spisu treści organizujesz powiązane tematy w kategorie. Z indeksem koncentrujesz się jednak na 
każdym temacie indywidualnie. Tylko cały czas zastanawiasz się, jak wiele tematów pasuje do siebie, 
kiedy musisz zorganizować powiązane elementy wtórnego indeksu pod głównym elementem indeksu. 
Aby zindeksować temat, musisz najpierw zidentyfikować główne pomysły związane z tym tematem. 
Możesz nawet zapisać te informacje w prostym pliku tekstowym. Jeśli chcesz bardziej wyrafinowane 
podejście do indeksowania, możesz utworzyć arkusz kalkulacyjny lub bazę danych do przechowywania 
informacji o indeksie. Po określeniu głównych pomysłów tematu musisz zdecydować o słowach lub 
krótkich frazach, które identyfikują temat tego tematu. Te słowa i wyrażenia powinny być 
rzeczownikami lub frazami-wyrażeniami, które działają jak rzeczowniki, zwykle poprzez dodanie "ing" 
do czasowników fraz. Przykładem wyrażenia "gerund" jest "lądowanie samolotu". Cała fraza działa jak 
rzeczownik. W tym przykładzie fraza "gerund" reprezentuje akt lądowania samolotu. Podczas 
tworzenia indeksu postaraj się myśleć o tylu synonimach elementów indeksu, jak to tylko możliwe. Nie 



masz możliwości dowiedzenia się, o jakim słowie lub frazie myślą twoi czytelnicy, próbując znaleźć 
konkretny temat. Jeden z czytelników może szukać słowa "lotnisko", podczas gdy inny czytelnik może 
szukać "pola lądowania". Przygotuj się do stworzenia kilku elementów indeksu dla każdego tematu 
pomocy. Zbliżanie się do indeksu z punktu widzenia różnych użytkowników jest trudne, ale poprawia 
użyteczność indeksu. Elementy indeksu są ułożone alfabetycznie i nie są pisane wielkimi literami, chyba 
że są rzeczownikami właściwymi (na przykład nazwą okna lub kontrolki). W obrębie tej alfabetycznej 
listy niektóre pozycje indeksu mogą zawierać elementy wtórnego indeksu. Na przykład główną pozycją 
indeksu może być słowo "samolot". Jednak ten element może zawierać kilka zagnieżdżonych 
elementów dodatkowych, takich jak "pojedynczy silnik", "wiele silników", "mechanika" lub "około". 
Nie używaj więcej niż dwóch poziomów elementów indeksu; to jest mylące dla czytelników i może 
uczynić indeks bezużytecznym.  
 
5.4.2.1 Budowanie indeksu JavaHelp 
 
Spójrzmy na plik indeksu dla przykładu Aviation JavaHelp, Index.xml: 
 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE index 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Index Version 
1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/index_1_0.dtd"> 
<index version="1.0"> 
<indexitem target="aerodynamics" text="aerodynamics"/> 
<indexitem text="airplane structure"> 
<indexitem target="empennage" text="empennage"/> 
<indexitem target="fuselage" text="fuselage"/> 
<indexitem target="gear" text="landing gear"/> 
<indexitem target="powerplant" text="powerplant"/> 
<indexitem target="wing" text="wing"/> 
</indexitem> 
<indexitem target="airports" text="airports"/> 
<indexitem target="drag" text="drag"/> 
<indexitem text="four forces"> 
<indexitem target="drag" text="drag"/> 
<indexitem target="lift" text="lift"/> 
<indexitem target="thrust" text="thrust"/> 
<indexitem target="weight" text="weight"/> 
</indexitem> 
<indexitem target="empennage" text="empennage"/> 
<indexitem target="powerplant" text="engine"/> 
<indexitem target="environment" text="environment, flight"/> 
<indexitem target="environment" text="flight environment"/> 
<indexitem target="fuselage" text="fuselage"/> 
<indexitem target="gear" text="gear, landing"/> 
<indexitem target="wind" text="indicators, wind"/> 
<indexitem target="intro" text="introduction"/> 
<indexitem target="airports" text="landing field"/> 
<indexitem target="gear" text="landing gear"/> 
<indexitem target="lift" text="lift"/> 
<indexitem target="markings" text="markings, runway and 
taxiway"/> 
<indexitem target="intro" text="overview"/> 



<indexitem target="powerplant" text="powerplant"/> 
<indexitem target="markings" text="runway markings"/> 
<indexitem target="runways" text="runways"/> 
<indexitem text="structure, airplane"> 
<indexitem target="empennage" text="empennage"/> 
<indexitem target="fuselage" text="fuselage"/> 
<indexitem target="gear" text="landing gear"/> 
<indexitem target="powerplant" text="powerplant"/> 
<indexitem target="wing" text="wing"/> 
</indexitem> 
<indexitem target="empennage" text="tail"/> 
<indexitem target="taxiways" text="taxiway markings"/> 
<indexitem target="taxiways" text="taxiways"/> 
<indexitem target="thrust" text="thrust"/> 
<indexitem target="weight" text="weight"/> 
<indexitem target="wind" text="wind indicators"/> 
<indexitem target="wing" text="wing"/> 
</index> 
 
Struktura pliku indeksu jest prawie identyczna z strukturą pliku TOC, ale z różnymi nazwami 
elementów. Deklaracja XML (<? Xml ...) i definicja typu dokumentu (<! DOCTYPE ...) są opcjonalne. 
Element główny pliku indeksu ma nazwę "indeks", określony za pomocą znaczników <index> i </ 
index>. Tag startowy <index> zawiera opcjonalny atrybut wersji, w którym można określić numer 
wersji mapy JavaHelp. Element <index> zawiera zestaw elementów <indexitem>. Każdy element 
<indexitem> używa atrybutów do określenia jednej pozycji TOC. Na przykład: 
<indexitem target = "intro" text = "introduction" /> 
Określa wprowadzenie indeksu. Gdy użytkownik wybierze ten wpis, przeglądarka HelpSet wyświetli 
temat z int ID mapy. Kod indeksu dla lotnictwa JavaHelp tworzy indeks pokazany na rysunku 
 

 



Zauważ, że niektóre elementy indeksowe są zagnieżdżone w elementach głównych. Na przykład 
poniższy kod pokazuje, w jaki sposób pięć elementów indeksowych jest zagnieżdżonych pod główną 
strukturą elementu: 
<indexitem text = "struktura samolotu"> 
<indexitem target = "empennage" text = "empennage" /> 
<indexitem target = "kadłub" tekst = "kadłub" /> 
<indexitem target = "gear" text = "podwozie" /> 
<indexitem target = "powerplant" text = "powerplant" /> 
<indexitem target = "wing" text = "wing" /> 
</ indexitem> 
Pierwszy wiersz, który definiuje główny element indeksu, nie zawiera atrybutu celu, który można 
połączyć z tematem pomocy. Zwyczajowo element indeksu nie zawiera odnośnika do tematu pomocy, 
jeśli zawiera podelementy. W tym przykładzie, jeśli chcesz powiązać ogólny temat pomocy dotyczący 
struktury samolotu, możesz utworzyć dodatkowy element indeksu i nadać mu nazwę ogólną, na 
przykład "o". Element indeksu "około" zawiera link do ogólnego tematu pomocy dotyczącej konstrukcji 
samolotu. Zauważ, że wszystkie pozycje indeksu są uporządkowane alfabetycznie według ich głównej 
pozycji indeksu. Z kolei każdy element indeksu dodatkowego jest alfabetyczny w ramach 
odpowiadającej mu pozycji głównej. JavaHelp nie powoduje automatycznego alfabetowania tych 
elementów. Musisz mieć pewność, aby ułożyć elementy w porządku alfabetycznym podczas tworzenia 
pliku indeksu. 
 
5.4.3 Tworzenie indeksu wyszukiwania słów 
 
Indeks wyszukiwania słów jest najbardziej złożonym komponentem nawigacyjnym JavaHelp. Ale jest 
to najłatwiejsze do stworzenia, ponieważ JavaHelp zawiera polecenia do automatycznego 
generowania. Utworzenie indeksu wyszukiwania słów może być tak proste, jak uruchomienie tych 
poleceń w celu utworzenia domyślny indeks wyszukiwania JavaHelp. Możesz jednak skorzystać z 
zaawansowanych funkcji, takich jak podłączenie innej wyszukiwarki opartej na Javie do wykonywania 
funkcji wyszukiwania słów. Komenda jhindexer generuje bazę danych wyszukiwania słów. jhindexer 
przeszukuje wszystkie pliki w określonym katalogu i generuje bazę danych, używając słów znalezionych 
w tych plikach. Gdy użytkownik wprowadza zapytanie o wyszukanie słowa, system JavaHelp wyszukuje 
w bazie danych, aby określić pliki tematów, w których używane jest słowo lub wyrażenie. Spróbuj użyć 
polecenia jhindexer, aby utworzyć nową bazę danych wyszukiwania słów dla Aviation HelpSet. 
Korzystanie z okna powłoki systemu Unix lub okna wiersza polecenia systemu DOS: 
1. Przejdź do katalogu Lotnictwo, główny katalog projektu dla projektu lotnictwa. 
2. Usuń lub zmień nazwę katalogu JavaHelpSearch. 
3. Wpisz to polecenie, aby uruchomić aplikację jhindexer w stosunku do plików w katalogu tematów: 
C: \ jh1.1 \ javahelp \ bin \ jhindexer Tematy (Windows) 
lub: 
/jh1.1/javahelp/bin/jhindexer Tematy (Unix) 
W tych przykładach założono, że zainstalowałeś JavaHelp w katalogu C: \ jh1.1 (Windows) lub /jh1.1 
(Unix). 
4. Zobacz Helpset lotnictwa w przeglądarce HelpSet Viewer, aby zobaczyć utworzony indeks 
wyszukiwania. 
jhindexer tworzy podkatalog JavaHelpSearch w bieżącym katalogu, wypełniając go plikami bazy 
danych, które składają się na indeks wyszukiwania WordSet. Nazwa katalogu JavaHelpSearch jest 
również określona w pliku HelpSet. Jest to zawartość elementu <data> w elemencie "Wyszukaj" 
<widok>. Możesz zmienić nazwę katalogu i specyfikację pliku HelpSet, ale zdecydowanie nie polecam. 
Wprowadzono komendę jhindexer z pojedynczym argumentem, określając katalog tematów. Indekser 
rekursywnie zstępuje w hierarchii katalogów tematów, przeszukując pliki i dodając wyrazy do bazy 
danych wyszukiwania słów. Są to dokładnie te dane, które są odpowiednie do wyszukiwania: wszystkie 
pliki tematów pomocy, ale żaden z plików obrazów ani danych HelpSet i plików nawigacji. Wygoda 



posiadania rekursywnie rekursywnego indeksu przez jedną hierarchię katalogów jest jednym z 
powodów, dla których zdecydowanie sugeruję umieszczenie wszystkich plików tematów i 
podkatalogi w jednym katalogu tematów. 
 
VI. Ulepszanie zestawu pomocy 
 
Do tej pory nauczyłeś się tworzyć podstawowy HelpSet. Dzięki informacjom z poprzednich części 
można utworzyć w pełni funkcjonalny system pomocy zawierający tematy pomocy, spis treści, indeks 
i indeks wyszukiwania słów. Możesz jednak ulepszyć swój zestaw pomocy, dodając zaawansowane 
elementy sterujące w tematach pomocy lub dostosowując funkcję nawigacji. Ta część obejmuje 
następujące tematy, które pomogą ulepszyć Twój zestaw pomocy: 
• Tworzenie okien podręcznych i dodatkowych 
• Dostosowanie urządzenia nawigacyjnego 
• Scalanie HelpSets 
 
6.1 Tworzenie okien podręcznych i dodatkowych 
 
Możesz dodać okna pop-up i dodatkowe do HelpSet z wielu różnych powodów. Możesz użyć 
wyskakującego okienka, aby zdefiniować słowo w temacie pomocy lub dostarczyć rozszerzone 
informacje dotyczące procedury. Okno dodatkowe jest podobne do okna podręcznego, z wyjątkiem 
tego, że zapewnia dłuższe i bardziej szczegółowe informacje w celu uzupełnienia oryginalnego tematu 
pomocy. Użytkownik uruchamia okno podręczne lub dodatkowe, klikając tekst, obraz lub przycisk z 
zakodowanym łączem do tego okna podręcznego lub pomocniczego. Wyskakujące lub dodatkowe 
okno wyświetla temat pomocy zapisany w pliku w formacie HTML. Oznacza to, że temat ma zasadniczo 
ten sam format co "główne" tematy pomocy, które widzieliście w poprzednich rozdziałach. Możesz 
dodać tekst, obrazy i linki do wyskakującego lub dodatkowego tekstu okna. Należy jednak pamiętać o 
zwyczajowym użyciu okien wyskakujących (na przykład, aby zdefiniować słowo w temacie pomocy) i 
ograniczyć je do wyświetlania tekstu i obrazów. 
 
6.1.1 Różnice między wyskakującym okienkiem i dodatkowymi oknami 
 
Pop-up i dodatkowe okna są podobne, ale są pewne różnice. Rozważ następujące punkty przy 
podejmowaniu decyzji, jakiego rodzaju okna użyć w konkretnej sytuacji: 
• Okna wyskakujące zawsze pojawiają się bezpośrednio obok obiektu, który użytkownik kliknie, aby je 
wyświetlić. Ale możesz określić, gdzie na ekranie pojawiają się dodatkowe okna. 
• Użytkownicy nie mogą dostosowywać ani przesuwać okien wyskakujących. Ale mogą minimalizować, 
maksymalizować, zmieniać rozmiar i przenosić dodatkowe okna. 
• Wyskakujące okna nie mają pasków tytułowych: są po prostu oknami zawierającymi tekst. W 
JavaHelp 1.1 i nowszych, dodatkowe okno ma pasek tytułowy; wyświetla tekst elementu <title> pliku 
tematu. 
• Wyskakujące okienka zamykają się automatycznie, gdy użytkownik kliknie inny obszar w przeglądarce 
HelpSet. Użytkownicy zamykają okna dodatkowe ręcznie, klikając przycisk okna na pasku tytułu. 
Mimo że okna pop-up i secondary różnią się funkcjonalnie, programujesz je prawie w ten sam sposób. 
 
6.1.2 Programowanie okien podręcznych i dodatkowych 
 
Aby określić okno wyskakujące lub pomocnicze w jakiejś lokalizacji w temacie pomocy, należy 
zdefiniować łącze za pomocą elementu HTML <obiekt>. Atrybut classid określa, że link uruchamia okno 
wyskakujące lub dodatkowe: 
 
<p>Markings provide special information for pilots when they 
are taxiing, taking off, and landing. There are two types of markings: 



<ul> 
<li> 
<object 
classid="java:com.sun.java.help.impl.JHSecondaryViewer"> 
<param name="viewerActivator" 
value="javax.help.LinkLabel"> 
<param name="viewerStyle" 
value="javax.help.SecondaryWindow"> 
<param name="viewerLocation" value="400,200"> 
<param name="viewerSize" value="600,300"> 
<param name="text" value="Runway markings"> 
<param name="textFontSize" value="medium"> 
<param name="textFontWeight" value="plain"> 
<param name="id" value="sec.runwaymarkings"> 
</object> 
</li> 
... 
Łącze jest zdefiniowane przez cały kod pomiędzy tagami <object> i </ object>. Znaczniki <p>, <ul> i <li> 
są częścią topicings.htm tematu pomocy zawierającego odsyłacz: akapit wprowadza wypunktowaną 
listę zawierającą tekst, który łączy się z dodatkowym oknem. Tekst łącza "Oznaczenia drogi startowej" 
jest określony jako parametr tekstowy w elemencie <object>. Parametry łącza mogą pojawiać się w 
dowolnej kolejności w elemencie <object>. Każdy tag <param> używa atrybutów nazwa i wartość, aby 
określić jedno ustawienie parametru. Na przykład może ustawić parametr o nazwie textFontSize na 
nośnik wartości. Kilka parametrów obiektu łącza określa klasy Java. (Podobnie jak atrybut classid 
obiektu.) Poniższe sekcje omawiają te parametry. 
 
6.1.2.1 Określanie formy łącza 
 
Parametr viewerActivator wskazuje, w jaki sposób łącze jest wyświetlane użytkownikowi: jako przycisk, 
jako ciąg tekstowy lub jako obraz. 
 
6.1.2.1.1 Łączenie za pomocą przycisku 
 
Przycisk to szybki i oczywisty sposób na utworzenie linku do okna podręcznego lub pomocniczego. Aby 
określić łącze przycisku, ustaw parametr viewerActivator na wartość javax.help.LinkButton: 
<nazwa parametru = "viewerActivator" value = "javax.help.LinkButton"> 
Domyślnie przycisk wyświetla prawy nawias trójkątny (>). Możesz określić ciąg znaków, który pojawi 
się na przycisku z parametrem tekstowym. Na przykład: 
<nazwa parametru = "tekst" wartość = "Uwaga JavaHelp"> 
Unikaj używania długich guzików, co powoduje duży, niezręczny przycisk. Możesz formatować ciąg 
znaków przy użyciu różnych parametrów formatowania tekstu, jak opisano w następnej sekcji. 
 
6.1.2.1.2 Łączenie z ciągiem tekstowym 
 
Jeśli wstawiasz łącze w zdaniu lub jeśli po prostu nie chcesz używać przycisku do łącza, możesz użyć 
tekstu śródliniowego do przedstawienia linku do wyskakującego lub pomocniczego okna. Na przykład: 
<nazwa parametru = "viewerActivator" value = "javax.help.LinkLabel"> 
<nazwa parametru = "tekst" wartość = "Oznaczenia drogi kołowania"> 
Możesz formatować tekst, używając właściwości czcionki (rodzina, waga, styl i rozmiar) i koloru.  
 
<param name="viewerActivator" value="javax.help.LinkLabel"> 
<param name="text" value="Taxiway markings"> 



<param name="textFontFamily" value="serif"> 
<param name="textFontWeight" value="bold"> 
<param name="textFontStyle" value="italic"> 
<param name="textFontSize" value="medium"> 
<param name="textColor" value="red"> 
 
6.1.2.1.3 Łączenie z obrazem 
 
Czasami tekst przycisku lub tekst śródliniowy może być zbyt jasny dla twoich potrzeb. Możesz użyć 
obrazu jako łącza do wyskakującego lub pomocniczego okna. Możesz umieścić obraz w linii z tekstem 
lub umieścić go na przycisku. Inline image link jest kodowany podobnie do linku tekstowego; po prostu 
użyj parametru iconByID zamiast parametru tekstowego: 
<nazwa parametru = "viewerActivator" value = "javax.help.LinkLabel"> 
<nazwa parametru = "iconByID" value = "img.structurepic"> 
Wartość parametru iconByID musi być prawidłowym identyfikatorem mapy pliku obrazu, 
zdefiniowanym w pliku mapy. Aby umieścić obraz na przycisku, zmień wartość parametru 
viewerActivator, aby użyć klasy Java LinkButton zamiast klasy LinkLabel. (Nie ma LinkImage 
klasa w JavaHelp.) Bez względu na to, czy jest wstawiany czy przycisk, obraz może być określony przez 
adres URL, a nie przez identyfikator mapy: 
<nazwa parametru = "viewerActivator" value = "javax.help.LinkLabel"> 
<nazwa parametru = "iconByName" wartość = "../../ images / forces.jpg"> 
Ustawiono parametr iconByName zamiast parametru iconByID. Adres URL określony jako wartość musi 
być względny do pliku tematu, w którym występuje łącze. Polecam używanie identyfikatorów map, 
ponieważ używasz ich do innych plików w projekcie, a spójność redukuje błędy. Ponadto, jeśli później 
przeniesiesz lub zmienisz nazwy plików obrazów, musisz dokonać aktualizacji tylko raz - w pliku mapy. 
6.1.2.2 Definiowanie właściwości okna 
Gdy użytkownik kliknie łącze (tekst, przycisk lub obraz), JavaHelp uruchamia wyskakujące okno lub 
dodatkowe okno, w zależności od wartości parametru viewerStyle: 
javax.help.popup lub javax.help.Secondary-Window. Na przykład: 
<obiekt 
CLASSID = "java: com.sun.java.help.impl.JHSPomocniczy widok"> 
<nazwa parametru = "viewerActivator" value = "javax.help.LinkLabel"> 
<nazwa parametru = "viewerStyle" value = "javax.help.Popup"> 
Pop-up i dodatkowe okna umożliwiają różne rodzaje dostosowywania. Możesz zdefiniować tylko 
rozmiar wyskakującego okna, ale możesz określić rozmiar, położenie i nazwę dodatkowego okna. 
Aby określić rozmiar okna podręcznego lub pomocniczego, należy ustawić parametr viewerSize: 
<nazwa parametru = "viewerSize" wartość = "300,125"> 
Ten przykład określa okno o szerokości 300 pikseli i wysokości 125 pikseli. Ustawienie odpowiedniego 
rozmiaru okna to głównie proces prób i błędów. Po ustawieniu rozmiaru okna uruchom system pomocy 
i wypróbuj łącze, aby zobaczyć, czy temat pasuje do wyskakującego lub dodatkowego okna. Jeśli okno 
jest zbyt małe, pojawi się pasek przewijania, aby umożliwić przewijanie całego okna. Kiedy tylko jest to 
możliwe, wolę ustawić rozmiar okna, aby temat wyskakujący lub pomocniczy pasował bez potrzeby 
pasków przewijania. Ponieważ wyskakujące okienko automatycznie pojawia się bezpośrednio obok 
obiektu, użytkownik kliknie, aby go wyświetlić, nie możesz określić jego lokalizacji. Możesz jednak 
ustawić okno dodatkowe lokalizacja przy użyciu parametru viewerLocation: 
<nazwa parametru = "viewerLocation" value = "400,200"> 
Ten przykład umieszcza górny lewy górny lewy róg okna w odległości 400 pikseli od lewej krawędzi 
ekranu i 200 pikseli w dół od górnej krawędzi. Wyskakujące okno automatycznie zamyka się, gdy 
użytkownik kliknie poza nim. Drugie okno pozostaje otwarte, dopóki użytkownik nie zamknie go 
ręcznie. Domyślnie system JavaHelp zapewnia otwarcie tylko jednego dodatkowego okna na raz. Jeśli 
użytkownik kliknie link uruchamiający okno pomocnicze, każde aktualnie otwarte okno pomocnicze 



zamyka się automatycznie. Można zaimplementować strategię wielu okien z nazwami przeglądarek. 
Łącze, które definiuje dodatkowe okno, może mieć parametr viewerName: 
<nazwa parametru = "nazwa_widacza" wartość = "Więcej informacji"> 
Dokładniej, system JavaHelp zapewnia teraz, że tylko jedno okno dodatkowe z określoną nazwą 
przeglądarki jest otwarte jednocześnie. Ale użytkownik może mieć otwarte okno pomocnicze MoreInfo 
wraz z dodatkowym oknem GlossaryTerm i wtórnym TipOfTheDay. Nie polecam używania funkcji nazw 
użytkowników. Jeśli użytkownik może Otwórz dowolną liczbę dodatkowych okien, nawigacja może się 
łatwo stać się koszmarem. Nazwy przeglądarek będą bardziej użyteczne, jeśli możesz zdefiniować 
właściwości tylko raz, dla wszystkich okien dodatkowych o tej samej nazwie. Ale niestety wszystkie 
łącza <object> są niezależne, nawet jeśli mają takie same ustawienia viewerName. Możesz 
eksperymentować z nazwami przeglądających, modyfikując łącza do okna dodatkowego w plikach 
tematycznych Lotnictwo. Użyj różnych nazw dla atrybutu value, aby zobaczyć, czy jest to drugie 
okna pozostają otwarte. Zanim zaczniesz tworzyć kopie zapasowe oryginalnych plików tematycznych 
Aviation, możesz przywrócić oryginały po zakończeniu eksperymentów. Należy pamiętać, że niektóre 
właściwości, które mogą wyglądać jak właściwości okna, są w rzeczywistości ustawione w pliku HTML 
używanym w oknie podręcznym lub pomocniczym. Na przykład kolor tła dodatkowego okna jest w 
rzeczywistości kolorem tła tematu. Dlatego należy zdefiniować kolor bezpośrednio w pliku HTML tego 
tematu. 
 
6.1.2.3 Definiowanie zawartości okna 
 
Gdy program JavaHelp otwiera okno podręczne lub pomocnicze, wyświetla temat określony za pomocą 
parametru id: 
<nazwa parametru = "id" wartość = "pop.jhhelpid"> 
Wartość parametru id musi być poprawnym identyfikatorem mapy pliku tematu, zdefiniowanym w 
pliku mapy. Ewentualnie możesz podać adres URL pliku tematu, używając parametru treści zamiast 
parametru id: 
<nazwa parametru = "treść" wartość = "../../ pop-ups / fourforces.htm"> 
Adres URL określony jako wartość musi być względny do bieżącego pliku tematu. Podobnie jak w 
przypadku linków graficznych, zalecamy używanie identyfikatorów map, a nie adresów URL. 
6.2 Dostosowywanie systemu nawigacji 
Urządzenie nawigacyjne jest jedną z najważniejszych funkcji każdego systemu pomocy. Bez tego 
użytkownicy nie mogą znaleźć potrzebnych informacji. Ponieważ nawigacja jest tak ważna, możesz ją 
dostosować do swoich potrzeb. Możesz dostosować funkcję nawigacji na wiele różnych sposobów. 
6.2.1 Porady na temat narzędzi komponentów nawigacyjnych 
Jedną z funkcji, którą można łatwo dostosować, są wskazówki dotyczące narzędzi nawigacyjnych. 
Użytkownik widzi te wskazówki, gdy kursor spoczywa na dowolnej z zakładek nawigacji w okienku 
nawigacji ViewSet Viewer. Na przykład, gdy kursor spoczywa na zakładce spisu treści Aviation HelpSet, 
a końcówka narzędzia wyskakuje z nazwą Aviation TOC. Końcówki narzędzi działają tak samo na kartach 
indeksu i indeksów wyszukiwania słów. Możesz zmienić wskazówki dotyczące narzędzi, modyfikując 
zawartość elementów <label> dla każdego składnika nawigacyjnego określonego w pliku HelpSet. 
Spróbuj: 
1. Otwórz plik pomocy lotnictwa (HelpSet.hs) w edytorze tekstu. 
2. Zmodyfikuj końcówkę narzędzia TOC, zmieniając następujący wiersz w sekcji spisu treści: 
<label> Aviation TOC </ label> 
do: 
<label> Spis treści </ label> 
3. Zmodyfikuj końcówkę indeksu, zmieniając następujący wiersz w sekcji indeksu: 
<label> Indeks lotnictwa </ label> 
do: 
<label> Alfabetycznie 
Indeks </ label> 



4. Zmodyfikuj wskazówkę narzędzia indeksu wyszukiwania słów, zmieniając następujący wiersz w sekcji 
indeksu wordsearch: 
<label> Aviation Word Search </ label> 
do: 
<label> Indeks wyszukiwania słowa </ label> 
5. Zapisz plik HelpSet i załaduj Aviation HelpSet do przeglądarki HelpSet Viewer. 
Po otwarciu systemu pomocy zatrzymaj kursor na każdej karcie nawigacji w okienku nawigacji. Zwróć 
uwagę na zmiany w podpowiedziach narzędzi. 
 
6.2.2 Z wyłączeniem komponentów nawigacyjnych 
 
Możesz także dostosować komponenty nawigacji, do których użytkownicy mają dostęp. Jeśli z jakiegoś 
powodu nie chcesz dołączyć spisu treści, indeksu lub indeksu wyszukiwania słów, możesz po prostu 
usunąć go z pliku HelpSet. Być może nie wiedzieliście o tym w tym czasie, ale skutecznie 
wykonał tę akcję w części 2, kiedy utworzyłeś prosty HelpSet. Pominięto element <view> określający 
indeks wyszukiwania słów z pliku HelpJet MyJavaHelp. W rezultacie powstał zestaw pomocy 
zawierający tylko spis treści i indeks w okienku nawigacji. Kiedy wykluczasz komponent nawigacji, 
musisz usunąć cały jego element <view>: 
wszystko od tagu startowego <view> do tagu końcowego </ view>. Spróbuj, usuwając indeks 
wyszukiwania słów z Aviation HelpSet: 
1. Otwórz plik pomocy lotnictwa (HelpSet.hs) w edytorze tekstu. 
2. Usuń następujące linie: 
3. <widok> 
4. <nazwa> Wyszukaj </ name> 
5. <label> Aviation Word Search </ label> 
6. <typ> javax.help.SearchView </ type> 
7. <data engine = "com.sun.java.help.search.DefaultSearchEngine"> 
8. JavaHelpSearch 
9. </ data> 
</ view> 
10. Zapisz plik HelpSet i załaduj Aviation HelpSet do przeglądarki HelpSet Viewer. Po otwarciu systemu 
pomocy zwróć uwagę, że w panelu nawigacyjnym nie ma żadnej karty indeksu. 
 
6.2.3 Zmiana kolejności zakładek elementów nawigacyjnych 
 
W każdym zestawie pomocy, który widzieliśmy do tej pory w tej książce, panel nawigacyjny został 
otwarty z TOC jako aktywnym komponentem nawigacyjnym. Kolejność kart nawigacyjnych, od lewej 
do prawej, była kartą spisu treści, kartą indeksu i zakładką indeksu wyszukiwania słów. Nie ograniczasz 
się jednak do tej struktury nawigacji. Możesz zmienić strukturę na 
pomieścić wszelkie potrzeby, które Ty lub Twoi użytkownicy mogą mieć. Najczęstszą alternatywą jest 
otwieranie panelu nawigacji przy aktywnym indeksie zamiast w spisie treści. Jest to częste, ponieważ 
użytkownicy systemów pomocy online zazwyczaj wiedzą, jakie informacje próbują znaleźć. Zamiast 
brnąć przez spis treści, użytkownicy często zwracają się do indeksu, aby znaleźć krótkie słowo lub frazę, 
które podsumowują temat, dla którego chcą uzyskać informacje. Z tego powodu może być przydatne 
otwieranie panelu nawigacji z aktywnym indeksem.  W języku JavaHelp nie określa się składnika 
nawigacyjnego, który ma być wyświetlany po załadowaniu określonego zestawu pomocy. Zamiast 
tego, jeśli chcesz, aby indeks był domyślnym komponentem nawigacyjnym, po prostu ustaw go jako 
pierwszy komponent nawigacyjny w pliku HelpSet. Kolejność elementów <view> w pliku HelpSet 
określa kolejność kart nawigacji w przeglądarce HelpSet Viewer. Możesz eksperymentować z tą 
funkcją, modyfikując plik Helpset lotnictwa. Za pomocą cut-andpaste przesuń cały element <view>, 
który definiuje indeks powyżej elementu <view>, który definiuje spis treści: 
 



<helpset version="1.0"> 
<title>Aviation Information</title> 
<maps> 
<mapref location="Map.jhm"/> 
<homeID>intro</homeID> 
</maps> 
<view> 
<name>Index</name> 
<label>Aviation Index</label> 
<type>javax.help.IndexView</type> 
<data>Index.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>Aviation TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
<data>TOC.xml</data> 
</view> 
... 
 
Wyświetl zestaw pomocy lotnictwa. Zauważ, że indeks pojawia się najpierw, a nie spis treści, i pamiętaj, 
że kolejność kart nawigacji odpowiada kolejności elementów <view>. Możesz także utworzyć 
dodatkowe karty nawigacyjne. Co jeśli chcesz przedstawić dwa różne OWO - jeden dla początkujących 
użytkowników i drugi dla doświadczonych użytkowników? Po prostu utwórz drugi plik TOC i dodaj 
element <view> definiujący inny spis treści do pliku HelpSet. Po uruchomieniu systemu JavaHelp panel 
nawigacyjny zawiera teraz cztery karty nawigacyjne zamiast zwykłych trzech. 
 
Wypróbuj to przy pomocy zestawu pomocy lotniczej. W głównym katalogu projektu znajduje się plik o 
nazwie AnotherTOC.xml. Zawiera tylko informacje o strukturze samolotu. Zmodyfikuj plik HelpSet, 
dodając element <view> 
 
... 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>Aviation TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
<data>TOC.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>Airplane Structure TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
<data>AnotherTOC.xml</data> 
</view> 
<view> 
<name>Index</name> 
<label>Aviation Index</label> 
<type>javax.help.IndexView</type> 
<data>Index.xml</data> 
</view> 
... 
 



Zwróć uwagę, że górna część narzędzia TOC, "Struktura TOC samolotu" różni się od wierzchołka 
narzędzia podstawowego OWO. Pomaga to użytkownikowi zrozumieć różnicę między dwoma spisami 
treści. Uruchom próbkę JavaHelp dla lotnictwa i zanotuj zmiany. 
 
6.2.4 Dostosowywanie spisu treści 
 
Do tej pory widziałeś ikony pokazane na rysunku we wszystkich spisach treści, z którymi pracowałeś 
 

 
 
Wyjaśniłem już ikonę obrazu najwyższego poziomu w poprzednich rozdziałach. Jest to obraz, który 
określasz w plikach mapy i TOC, i pojawia się na górze spisu treści. Pozostałe dwie ikony, kategoria 
tematu pomocy i ikony tematu pomocy są domyślnymi ikonami ustawionymi w przeglądarce HelpSet 
Viewer. Możesz zmienić jedną lub wszystkie te ikony. W rzeczywistości jest kilka sytuacji, w których 
możesz chcieć je zmienić. Jedna sytuacja byłaby, gdybyś chciał przestrzegać standardów firmy, które 
mogą wymagać takiego samego "wyglądu i stylu" jak starsze systemy pomocy. Wiele z tych starszych 
systemów pomocy używa ikon książek i stron. Inną sytuacją może być użycie niestandardowych ikon 
dla różnych typów tematów pomocy. Na przykład możesz użyć obrazu zwykłej strony dla tematów 
pojęciowych, obrazu numeru dla procedur krok po kroku i obrazu narzędzi do rozwiązywania 
problemów. Aby użyć niestandardowej ikony, umieść plik obrazu w katalogu obrazów projektu i określ 
identyfikator mapy oraz adres URL w pliku mapy. Na przykład początek pliku mapy może wyglądać 
następująco: 
<mapID target = "img.toplevelfolder" url = "Images / toplevel.gif" /> 
<mapID target = "img.bookicon" url = "Images / category.gif" /> 
<mapID target = "img.pageicon" url = "Images / topic.gif" /> 
Następnie możesz dodać atrybuty obrazu do elementów <tocitem> w pliku spisu treści, określając 
atrybut odpowiedniego identyfikatora mapy ikon. Na przykład: 
<tocitem image = "img.bookicon" target = "structure" 
text = "Struktura samolotu"> 
<tocitem image = "img.pageicon" target = "empennage" 
text = "Empennage" /> 
<tocitem image = "img.pageicon" target = "kadłub" 
text = "Kadłub" /> 
</ tocitem> 
Spróbuj dostosować ikony w przykładach JavaHelp dla lotnictwa. Przed rozpoczęciem pobierz pliki ikon 
spisu treści z sekcji "Przykłady" na stronie tej książki. Po ustawieniu ikon na komputerze wykonaj 
następujące czynności, aby dostosować spis treści: 
1. Skopiuj trzy pliki obrazów pobrane z witryny internetowej książki (toplevel.gif, category.gif i topic.gif) 
do podkatalogu Images w katalogu projektu Aviation. Plik toplevel.gif ze strony internetowej powinien 
zastąpić oryginalny plik toplevel.gif. 
2. Dodaj następujące linie do pliku mapy: 
3. <mapID target = "img.bookicon" url = "Images / category.gif" /> 
<mapID target = "img.pageicon" url = "Images / topic.gif" /> 
4. W pliku TOC dodaj atrybut obrazu wraz z odpowiednim identyfikatorem mapy obrazu do każdej 
kategorii i linii tematu. Po zakończeniu plik TOC powinien wyglądać jak na poniższym przykładzie: 
5. <? Xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?> 
6. <! DOCTYPE toc 



7. PUBLICZNE "- // Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp TOC 
Wersja 1.0 // EN " 
8. 
"http://java.sun.com/products/javahelp/toc_1_0.dtd"> 
9. 
10. <toc version = "1.0"> 
11. <tocitem image = "img.toplevelfolder" target = "intro" 
12. text = "Wprowadzenie do lotnictwa"> 
13. <tocitem image = "img.bookicon" target = "structure" text = "Struktura samolotu"> 
14. <tocitem image = "img.pageicon" target = "empennage" text = "Empennage" /> 
15. <tocitem image = "img.pageicon" target = "kadłub" text = "Kadłub" /> 
16. <tocitem image = "img.pageicon" target = "gear" text = "Landing Gear" /> 
17. <tocitem image = "img.pageicon" target = "powerplant" text = "Powerplant" /> 
18. <tocitem image = "img.pageicon" target = "wing" text = "Wing" /> 
19. </ tocitem> 
20. <tocitem image = "img.bookicon" target = "aerodynamika" 
text = "Aerodynamika"> 
21. <tocitem image = "img.pageicon" target = "lift" text = "Lift" /> 
22. </ tocitem> 
... 
23. Uruchom przykład Aviation JavaHelp i zanotuj zmiany. Twój TOC powinien przypominać TOC 
pokazany na rysunku 
 

 
 
6.2.5 Stosowanie zaawansowanych funkcji indeksowania indeksu Word 
 
W części 5 dowiedziałeś się, jak utworzyć podstawowy indeks wyszukiwania słów. Jednak nie 
ograniczasz się do domyślnych opcji zaakceptowanych podczas tworzenia tego indeksu wyszukiwania; 
możesz nim manipulować, aby dostosować się do niestandardowych potrzeb. Dostosowanie indeksu 
wyszukiwania słów zwykle oznacza użycie pliku konfiguracyjnego do modyfikacji różnych aspektów 
indeksu wyszukiwania. Plik konfiguracyjny to po prostu plik tekstowy z instrukcją, w jaki sposób 
indeksator JavaHelp powinien utworzyć indeks wyszukiwania słów. Aby zachować proste sprawy, 
nazywam mój plik konfiguracyjny Config.txt. Plik konfiguracyjny jest używany za pomocą opcji -c 
polecenia jhindexer. Na przykład przy pomocy Aviation HelpSet wpisz następujące polecenie: 
jhindexer -c Config.txt Tematy  
W dalszej części tej sekcji wyjaśniono różne zastosowania pliku konfiguracyjnego, w tym zmianę nazw 
ścieżek plików tematów, identyfikację określonych plików tematów do indeksowania i modyfikowanie 
słów kończących.  
 



6.2.5.1 Zmiana nazw ścieżek plików tematów 
 
Najprawdopodobniej nigdy nie będziesz musiał zmieniać ścieżek plików tematów, szczególnie jeśli 
hermetyzujesz pliki HelpSet w pliku JAR. Jednak ryzykując dezorientację, omawiam ten temat tylko 
dlatego, że możesz natknąć się na niego w Sun Microsystems " dokumentacja i zastanawiam się, o co 
chodzi. Pamiętaj jednak, że jeśli zastosujesz strategie przedstawione w tej książce do zarządzania 
katalogami i plikami, nigdy nie będziesz musiał się martwić tym tematem. Jeśli ścieżka do plików 
tematów tworzonych podczas programowania różni się od ścieżki używanej później przez system 
pomocy do wyszukiwania plików tematów podczas wyszukiwania, należy użyć pliku konfiguracyjnego, 
aby uwzględnić tę zmianę. Na przykład, powiedzmy, że przechowujesz swój katalog tematów (katalog 
zawierający wszystkie pliki z tematami pomocy) w oddzielnym katalogu na twoim komputerze, z dala 
od innych plików HelpSet lub na innym komputerze w sieci. Później ponownie zmontujesz system 
pomocy, aby katalog tematów był w tej samej strukturze katalogów, co pozostałe 
Pliki HelpSet. Następnie należy podać informacje do indeksera JavaHelp, aby mógł on rejestrować 
lokalizację plików tematów w czasie wyszukiwania. Jeśli odbiegniesz od moich wskazówek zawartych 
w tej książce i powinieneś znaleźć potrzebę zmiany nazw ścieżek plików tematów, możesz to zrobić, 
usuwając część ścieżki lub dodając jej część na początku istniejącej ścieżki ( znany jako wstępny). Użyj 
polecenia IndexRemove w pliku konfiguracyjnym, aby usunąć początkową część ścieżki. Na przykład, 
aby zmienić ścieżkę z Rozwój \ Dokumentacja \ OnlinePomoc \ MyJavaHelp to OnlinePomoc \ 
MyJavaHelp, użyj następującego polecenia IndexRemove w pliku konfiguracyjnym: 
IndexRemove Development \ Documentation \ 
Jeśli chcesz dodać do nazwy ścieżki, użyj polecenia IndexPrepend w pliku konfiguracyjnym. Na przykład, 
aby zmienić ścieżkę z \ MyJavaHelp na \ OnlineHelp \ MyJavaHelp, użyj 
następujące polecenie w pliku konfiguracyjnym: 
IndexPrepend OnlinePomoc \ 
 
6.2.5.2 Identyfikacja określonych plików tematów do indeksowania 
 
Jeśli chcesz uwzględnić tylko niektóre pliki tematów w indeksie wyszukiwania słów zamiast wszystkich 
plików w katalogach tematów, musisz określić te pliki w pliku konfiguracyjnym. Aby określić pliki, które 
chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu wyrazów, użyj polecenia Plik w pliku konfiguracyjnym, jako 
pokazano w tym przykładzie: 
Plik Topic1.htm 
Plik Topic2.htm 
Plik Topic3.htm 
Pamiętaj, aby umieścić każdą nazwę pliku w oddzielnym wierszu z własnym poleceniem Plik 
 
 
Stopwords to słowa wykluczone z indeksu wyszukiwania słów i nie przechowywane w bazie danych 
wordsearch. Celem stopwords jest wyeliminowanie redundancji małych, popularnych słów, takich jak 
"a" lub "the" na liście trafień indeksu wyszukiwania słów. Domyślnie indeksator JavaHelp wyklucza 
następujące słowa z indeksu wyszukiwania słów: 
 



 
 
Możesz zmodyfikować użycie stopwords na dwa następujące sposoby: 
• Możesz ignorować stopwords, aby indeksujący indeksował każde słowo w tematach pomocy. 
• Możesz określić własne niestandardowe stopwords, aby wykluczyć z indeksu wyszukiwania słów. 
Aby ignorować stopwords, nie musisz używać pliku konfiguracyjnego. Zamiast tego użyj opcji -
nostopwords polecenia jhindexer: 
jhindexer -nostopwords Tematy 
Aby określić własne stopwords, można użyć jednej z dwóch metod: 
• W pliku konfiguracyjnym dołącz polecenie StopWords, a następnie listę rozdzielonych przecinkami: 
StopWords a, an, the, i, ale, lub, nor, for, so, yet 
• Wypisz słowa kończące, po jednym w wierszu, w oddzielnym pliku tekstowym i określ nazwę pliku w 
pliku konfiguracyjnym: 
StopWordsFile Stopwords.txt 
Nie musisz wymieniać pliku stopword Stopwords.txt, ale ta nazwa pliku upraszcza twoje konwencje 
nazewnictwa. Zapisz ten plik tekstowy w głównym katalogu projektu wraz z plikiem konfiguracyjnym, 
aby jhindexer mógł go zlokalizować. Niezależnie od używanej metody, podczas określania własnych 
stopwords, indeksator JavaHelp nie używa domyślnej listy zatrzymania. Wyszczególnione słowa 
zastępują domyślną listę. Z tego powodu możesz chcieć użyć swoich przerwań w pliku tekstowym, 



który zawiera już domyślną listę Sun. W ten sposób masz zarówno listę domyślną, jak i własną listę 
niestandardową w jednym pliku. Aby zaoszczędzić czas na wpisywanie wszystkich domyślnych słów 
stopw do pliku tekstowego, lista stopów jest umieszczana w sekcji "Przykłady" na stronie tej książki. 
Lista tych stopów zawiera wszystkie domyślne stopwords. Możesz użyć tego pliku jako startera i dodać 
własne niestandardowe stopwords. 
 
6.2.5.4 Łączenie wielu poleceń konfiguracyjnych 
 
Każde polecenie w pliku konfiguracyjnym musi znajdować się w oddzielnym wierszu. Na przykład: 
IndexRemove Development \ Documentation \ 
Plik Topic1.htm 
Plik Topic2.htm 
Plik Topic3.htm 
StopWordsFile Stopwords.txt 
 
6.3 Łączenie zestawów pomocy 
 
Możesz połączyć HelpSets tak, aby dwa lub więcej niezależnych HelpSetów pojawiły się razem w 
ViewSet Viewer, prawie tak, jakby były pojedynczym HelpSet. Na karcie nawigacyjnej spisu treści 
HelpSet Viewer wszystkie TOC HelpSets są łączone. Dane są łączone podobnie na kartach indeksu i 
indeksu wyszukiwania słów. "Zestaw produktów" stanowi idealną okazję do korzystania z tego 
narzędzia. Dla każdego komponentu w pakiecie, takiego jak edytor tekstu, aplikacja arkusza 
kalkulacyjnego lub aplikacja bazy danych, można utworzyć osobny zestaw pomocy. Następnie możesz 
połączyć wszystkie HelpSets, aby zapewnić ujednolicony system pomocy online dla całego pakietu. 
 
6.3.1 Korzystanie z elementu <subhelpset> 
 
Aby scalić wiele HelpSetów, dodaj jeden lub więcej elementów <subhelpset> do pliku HelpSet, którego 
dane powinny pojawić się jako pierwsze (główny plik HelpSet). Dodaj te elementy tuż przed tagiem 
końcowym </ helpset>, jak pokazano w poniższym przykładzie: 
<helpset> 
... 
<subhelpset location = "../ OtherProject / HelpSet.hs" /> 
<subhelpset location = "../ ThirdProject / HelpSet.hs" /> 
</ helpset> 
Atrybut location określa położenie innego pliku HelpSet w odniesieniu do położenia bieżącego pliku 
HelpSet. Dane z połączonych zestawów pomocy pojawiają się w kontrolkach nawigacyjnych w 
kolejności elementów <subhelpset>. Komponenty nawigacji TOC, które mają zostać połączone, muszą 
mieć tę samą nazwę widoku: 
<widok> 
<nazwa> TOC </ name> (nazwa widoku tego komponentu to 
"TOC") 
... 
</ view> 
Podobnie wszystkie widoki indeksu powinny mieć tę samą nazwę widoku, a wszystkie widoki indeksu 
wyszukiwania słów powinny mieć tę samą nazwę widoku. Spróbuj scalić MyJavaHelp HelpSet 
utworzoną w Części 2 z Aviation HelpSet, jak poniżej: 
1. Zwróć uwagę na lokalizację katalogu projektu MyJavaHelp. (W tym przykładzie zakładamy, że katalog 
MyJavaHelp znajduje się na tym samym poziomie, co katalog Aviation). 
2. Sprawdź, czy komponenty TOC i nawigacja indeksu mają taką samą nazwę widoku ("TOC" i "Index") 
w obu plikach HelpSet. 
3. W pliku Aviation HelpSet.hs dodaj tę linię przed tagiem końcowym </ helpset>: 



<subhelpset location = "../ MyJavaHelp / HelpSet.hs" /> 
Możesz także określić położenie HelpSet z bezwzględną ścieżką, taką jak: 
<subhelpset location = "/ net / boron / apps / Blivet / HelpSet.hs" /> 
lub: 
<subhelpset location = "R: \ apps \ Blivet \ HelpSet.hs" /> 
4. Zapisz plik HelpSet, a następnie wyświetl zestaw pomocy lotniczej. Zwróć uwagę, że komponenty 
nawigacji są dołączone. 
5. Po zakończeniu przeglądania zmian należy przywrócić oryginalne zestawy pomocy z kopii 
zapasowych wykonanych wcześniej. 
 
6.3.2 Wady scalania 
 
Jest kilka wad z połączeniem HelpSets. Kilka z nich wynika z faktu, że HelpSet Viewer po prostu dołącza 
dane komponentu nawigacyjnego; nie łączy danych w bardziej wyrafinowany sposób. Twoje TOC-y 
wyglądają dokładnie tak, jakby były, gdyby HelpSets nie zostały scalone. Jeśli umieścisz obraz folderu 
najwyższego poziomu dla każdego spisu treści, ikona pojawi się wiele razy w połączonym spisie treści 
- raz dla każdego spisu treści, który pierwotnie zawierał obraz 
 

 
 
Indeksy są po prostu dołączane, więc nawet jeśli poszczególne indeksy są w porządku alfabetycznym, 
indeks scalony nie jest. Ta wada nie dotyczy indeksu wyszukiwania słów. Kiedy użytkownik wprowadza 
słowo lub frazę, indeks wyszukiwania słów przeszukuje wszystkie bazy danych HelpSets i wyświetla 
razem wszystkie tytuły tematów. Wskazówka narzędzia pojawiająca się po ustawieniu kursora na 
karcie nawigacji wyświetla tekst zdefiniowany w głównym pliku HelpSet. Po scaleniu zestawów pomocy 
MyJavaHelp i Aviation zauważyłeś, że wskazówki dla zakładek to Aviation TOC, Aviation Index i Aviation 
Word Search. Oprócz ograniczeń związanych z elementami sterującymi nawigacją, jesteś również 
ograniczony przez atrybut lokalizacji w Tag <subhelpset>. Aby określić położenie pomocniczego pliku 
HelpSet względem głównego pliku HelpSet, należy umieścić cały pomocniczy zestaw pomocy w 
lokalizacji dysku znajdującej się obok głównego pliku HelpSet. To ograniczenie jest powodem 
przeniesienia katalogu MyJavaHelp w poprzednim przykładzie w celu połączenia go z Pomocnikiem 
lotnictwa. Jeśli pomocniczy zestaw pomocniczy znajduje się w oddzielnej strukturze katalogów, musisz 
użyć bezwzględnej lokalizacji z typem protokołu, jak pokazano w następującym przykładzie: 
<subhelpset location = "file: / c: /MyJavaHelp/HelpSet.hs" /> 
Problem z używaniem bezwzględnej lokalizacji jest taki, że jeśli HelpSet znajduje się na komputerze 
użytkownika końcowego, niekoniecznie znasz bezwzględną lokalizację do określenia w głównym pliku 
HelpSet. Do ustalenia tych informacji potrzebny jest program instalacyjny i zmiana głównego pliku 
HelpSet podczas instalacji. 
 
6.3.2.1. Przezwyciężenie wad 
 



Są pewne działania, które możesz podjąć, aby pokonać większość tych ograniczeń. Jeśli planujesz 
HelpSet, który później może być połączony z innym, powinieneś pamiętać o kilku alternatywach 
rozwoju. Jeśli nie chcesz, aby obraz najwyższego poziomu powtarzał się w spisie treści, unikaj używania 
obrazu najwyższego poziomu we wszystkich plikach spisu treści. W ten sposób obraz nie pojawi się 
ponownie w spisie treści podczas łączenia modułów pomocy. Na przykład, z TOC na powyższym 
rysunku, możesz wyeliminować atrybut img z każdej linii pliku TOC, która określa obraz najwyższego 
poziomu. Indeks przedstawia problemy, które są trudne do rozwiązania, ponieważ nie ma możliwości 
alfabetyzacji elementów indeksu po ich scaleniu. Najlepszym sposobem obejścia tego ograniczenia jest 
dodanie indeksu najwyższego poziomu we wszystkich połączonych indeksach z frazą, która identyfikuje 
konkretny HelpSet. Oznacza to, że indeks może zakończyć się trzema poziomami elementów indeksu. 
Na przykład plik indeksu dla MyJavaHelp będzie podobny do następującego przykładu: 
<index version = "1.0"> 
<indexitem text = "Mój system JavaHelp"> 
<indexitem target = "komputery" text = "zainteresowania komputerów" /> 
<indexitem text = "favorites"> 
<indexitem target = "movies" text = "movies" /> 
<indexitem target = "music" text = "music" /> 
</ indexitem> 
<indexitem target = "fitness" text = "zainteresowania fitness" /> 
<indexitem text = "interests"> 
<indexitem target = "komputery" text = "komputery" /> 
<indexitem target = "fitness" text = "fitness" /> 
</ indexitem> 
<indexitem target = "movies" text = "filmy, ulubione" /> 
<indexitem target = "music" text = "muzyka, ulubione" /> 
<indexitem target = "overview" text = "overview" /> 
</ indexitem> 
</ index> 
Zauważ, że element indeksu pierwszego poziomu ("Mój system JavaHelp") nie ma celu, ponieważ nie 
chcesz, aby uruchamiał rzeczywisty temat pomocy. Zwróć też uwagę, że jego tagi zawierają reszta 
indeksu zagnieżdżonego w nim. Największą przeszkodą w stosowaniu tego podejścia jest to, że indeks 
będzie wydawał się niezręczny, jeśli kiedykolwiek zostanie użyty niezależnie (w przeciwieństwie do 
połączenia z innymi indeksami). 
 
6.3.3 Zarządzanie projektami z połączonymi zestawami pomocy 
 
Planowanie scalonego HelpSet rozpoczyna się przed utworzeniem nawet HelpSet. Powinieneś 
popatrzeć na aplikację, dla której tworzysz pomoc online i zdecydować, czy oferuje ona potencjał 
dodatków lub aplikacji uzupełniających. Na przykład, jeśli tworzysz pomoc online dla aplikacji do 
przetwarzania tekstu, możliwe, że będziesz chciał później połączyć ją z innymi produktami pakietu 
biurowego. Ponadto, jeśli tworzysz pomoc online dla różnych komponentów JavaBeans, powinieneś 
zastanowić się, w jaki sposób mogą zostać scalone HelpSets dla poszczególnych komponentów. 
Najlepszym sposobem przechowywania połączonych zestawów pomocy jest użycie głównego pliku 
HelpSet bez danych. Główny plik pomocy HelpSet bez danych utrzymuje wszystkie połączone zbiory 
pomocy. Nie zawiera mapy ani konkretnych danych widoku nawigacji dla poszczególnych zestawów 
pomocy. Zamiast tego zapewnia kontener dla elementów <subhelpset>, które określają pliki HelpSet, 
które mają zostać scalone. W poniższym przykładzie pokazano główny plik HelpSet bez danych, który 
łączy zestaw pomocy MyJavaHelp i lotnictwa: 
 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<!DOCTYPE helpset 
PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp HelpSet 



Version 1.0//EN" 
"http://java.sun.com/products/javahelp/helpset_1_0.dtd"> 
<helpset version="1.0"> 
<title>Merged JavaHelp System</title> 
<view> 
<name>TOC</name> 
<label>TOC</label> 
<type>javax.help.TOCView</type> 
</view> 
<view> 
<name>Index</name> 
<label>Index</label> 
<type>javax.help.IndexView</type> 
</view> 
<view> 
<name>Search</name> 
<label>Word Search</label> 
<type>javax.help.SearchView</type> 
</view> 
<subhelpset location="Aviation/HelpSet.hs"/> 
<subhelpset location="MyJavaHelp/HelpSet.hs"/> 
</helpset> 
 
W tym przykładzie umieściłem główny plik HelpSet w głównym katalogu projektu i umieściłem 
pomocnicze pliki HelpSet w katalogach Aviation i MyJavaHelp przyległych do głównego pliku 
HelpSet.hs. Tytuł i etykiety z etykietami narzędzi w głównym pliku HelpSet używają ogólnego 
sformułowania, więc są odpowiednie dla połączonego zestawu pomocy. Ponadto nazwy widoków 
nawigacji we wszystkich plikach HelpSet są takie same; wskazówki dotyczące narzędzi wyglądają tak 
samo, niezależnie od tego, czy zestawy pomocy są wyświetlane samodzielnie, czy są scalane. 
 
VII. Korzystanie z interfejsu API JavaHelp dla zaawansowanych opcji prezentacji 
 
Przeglądasz HelpSets w trybie autonomicznym, korzystając z narzędzia HelpSet Viewer. Jednak może 
być również konieczne utworzenie systemów pomocy online, które współpracują z aplikacjami Java. W 
tym rozdziale omówiono szereg zaawansowanych opcji prezentacji - sposobów 
powiązać system pomocy z aplikacją: 
• Aplikacja TypeFacer 
• Wywoływanie pomocy za pomocą przycisku, elementu menu lub klawisza 
• Korzystanie z pomocy kontekstowej na poziomie kontekstu 
• Korzystanie z pomocy kontekstowej na poziomie pola 
• Osadzanie pomocy w aplikacji 
Aby pokazać zaangażowanie związane z kodowaniem, ten rozdział działa poprzez progresywny 
przykład pokazujący, w jaki sposób połączyć JavęHelp z aplikacją Java. Materiał zakłada, że znasz już 
programowanie w języku Java. Nie omawiam, jak tworzyć nowe komponenty Java do wyświetlania 
niestandardowych informacji w samych tematach pomocy. Na przykład można utworzyć obiekt 
multimedialny, który odtwarza filmy lub klipy audio, a następnie wstaw klipy multimedialne do 
tematów pomocy. Podczas gdy dobra praktyka nakazuje planować pomoc online podczas planowania 
aplikacji, dla której została napisana, wiele razy aplikacja już istnieje, a system pomocy jest dodawany 
później. Ponieważ ta sytuacja jest rzeczywistością, właśnie tam zacznę. Na szczęście dodawanie 
JavaHelp po opracowaniu aplikacji nie jest monumentalnym zadaniem. 
 
7.1 Aplikacja TypeFacer 



Zacznę od prostej aplikacji o nazwie Typeface Tester (w skrócie TypeFacer), aby zilustrować ważne 
aplikacje komercyjne, nie myląc Cię z tysiącami stron kodu, które wchodzą w komercyjne aplikacje. Aby 
wykonać przykłady w tej sekcji: 
1. Utwórz nowy katalog o nazwie TypeFacer, w którym będziesz edytować, kompilować i uruchamiać 
programy Java. 
2. Pobierz plik typefacer.zip z witryny tej książki, umieszczając go w katalogu TypeFacer. 
3. Rozpakuj ten plik ZIP, zachowując strukturę podkatalogów. Możesz użyć dowolnego narzędzia ZIP, 
ale najłatwiej po prostu użyć narzędzia JAR: 
jar -xvf typefacer.zip 
Plik ZIP zawiera plik źródłowy Java, TypeFacer.java. Zawiera również hierarchię podkatalogów TFhelp, 
która z kolei zawiera pliki danych HelpSet: HelpSet z aplikacji TypeFacer, pliki nawigacji, pliki tematów 
i pliki obrazów 
4. Skompiluj aplikację TypeFacer: 
javac TypeFacer.java 
Uruchom aplikację: 
java TypeFacer 
Okno TypeFacer pokazano na rysunku 
 

 
 
TypeFacer umożliwia wybór różnych czcionek, stylów krojów pisma i kolorów. Następnie możesz 
wpisać przykładowy tekst, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał w danym stylu. Poniższy kod szkieletu 
pokazuje zarys aplikacji, zanim dodamy kod JavaHelprelated. Aplikacja definiuje dwa ekrany, widok 
kroju pisma i widok koloru, którymi zarządza menedżer Java Swing CardLayout. Swing GUI 
komponenty implementują pasek menu, wejściowe pole tekstowe, przyciski wyboru (dla czcionki, stylu 
i koloru czcionki) oraz przyciski sterujące (do wyświetlania i kasowania wyświetlacza). Anonimowe 
klasy wewnętrzne obsługują zdarzenia pochodzące z różnych przycisków i elementów menu. Ponieważ 
celem jest dodanie pomocy do aplikacji, a nie nauka programowania w języku Java, przejdźmy dalej.  
 
/ * 
* TypeFacer.java 
* Prosta aplikacja do stylizowania przykładowego tekstu. 
* / 
// import bibliotek klas Java 
... 
public class TypeFacer rozszerza JFrame { 
// elementy danych 
// składniki ekranu 
// składniki menu 



// Konfiguracja menedżera CardLayout 
// czcionki i kolory 
// Opcje i tytuły pola kombi 
// metoda konstruktora 
public TypeFacer () { 
// tworzenie i wymiarowanie JFrame; skonfiguruj okienko zawartości 
// skonfiguruj najwyższy panel zawierający pole wprowadzania tekstu 
JLabel inputLabel = new JLabel ("Text"); 
inputField = new JTextField ("Wprowadź tutaj trochę tekstu", 30); 
// skonfiguruj środkowy panel, w którym będą dwie karty 
// Wyświetlane: typefCard i colorCard 
JPanel typefCard = nowy JPanel (nowy GridLayout (2,4,5,5)); 
JPanel colorCard = nowy JPanel (nowy GridLayout (2,4,5,5)); 
// Karta TypeFace: tworzenie komponentów 
JLabel fontLabel = new JLabel ("Font", JLabel.RIGHT); 
fontChoice = new JComboBox (fontList); 
JLabel styleLabel = new JLabel ("Styl", JLabel.RIGHT); 
boldBox = nowy JCheckBox ("Bold"); 
italicBox = new JCheckBox ("Italic"); 
// Karta kolorów: twórz komponenty 
JLabel foreLabel = new JLabel ("Pierwszy plan", JLabel.RIGHT); 
foreChoice = new JComboBox (colorList); 
foreChoice.setSelectedIndex (0); // zainicjuj na "czarny" 
JLabel backLabel = new JLabel ("Background", JLabel.RIGHT); 
backChoice = nowy JComboBox (colorList); 
backChoice.setSelectedIndex (5); // zainicjuj na "biały" 
// skonfiguruj stylowy panel wyjściowy 
displayField = new JTextField (40); 
displayField.setEditable (false); 
displayField.setFont (nowa czcionka ("TimesRoman", Font.PLAIN, 
16)); 
displayField.setHorizontalAlignment (SwingConstants.CENTER); 
// skonfiguruj panel przycisków 
showButton = new JButton ("Show"); 
clearButton = new JButton ("Clear"); 
// skonfiguruj strukturę menu 
fileMenu = new JMenu ("Plik"); 
exitItem = new JMenuItem ("Exit"); 
viewMenu = new JMenu ("Widok"); 
typeItem = new JMenuItem ("Typefaces"); 
colorItem = new JMenuItem ("Colors"); 
JMenuBar menu Pasek = nowy JMenuBar (); 
menuBar.add (fileMenu); 
menuBar.add (viewMenu); 
// wypełnij hashtables z czcionkami i kolorami 
// aktywuj przyciski 
showButton.addActionListener (new ActionListener () { 
... 
}); 
... 
// aktywuj elementy menu 
exitItem.addActionListener (new ActionListener () { 



public void actionPerformed (ActionEvent ae) 
{System.exit (0);} 
}); 
... 
} 
// program główny: tworzenie instancji obiektu TypeFacer 
public static void main (String args []) { 
(nowy TypeFacer ()). setVisible (true); 
} 
} 
Aby zaoszczędzić miejsce, listy kodów znajdujące się w dalszej części tej części pokazują tylko linie, 
które muszą zostać dodane lub zmienione w celu implementacji funkcji JavaHelp. 
 
7.2 Wywoływanie pomocy za pomocą przycisku, elementu menu lub klawisza 
 
Najprostszym dodatkiem do pomocy online dla dowolnej aplikacji jest element menu, który uruchamia 
system pomocy. Zazwyczaj element menu Pomoc nie jest zależny od kontekstu: system pomocy zawsze 
otwiera się z domyślnym tematem pomocy określonym w pliku HelpSet. Użytkownik może ręcznie 
poruszać się po spisie treści lub przeszukiwać indeks lub indeks wyszukiwania słów w poszukiwaniu 
innych tematów pomocy. Inne standardowe sposoby uruchomienia systemu pomocy obejmują 
kliknięcie przycisku Pomoc i naciśnięcie klawisza pomocy (niestandardowo, klawisz funkcyjny F1). To 
Ty decydujesz, których mechanizmów użyć. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać wszystkie trzy 
aktywatory pomocy do przykładu TypeFacer: element menu, przycisk i klawisz funkcyjny. Zamiast pisać 
nowe linie kodu, wystarczy odkomentować (czyli usunąć wskaźniki komentarzy) z linii, które już tam 
są. W przypadku tej wersji programu wszystkie wiersze odkomentowane rozpoczynają się od // # 1. 
Użyj polecenia wyszukiwania edytora tekstu, aby zlokalizować te linie. 
 
1. Zaimportuj bibliotekę klas Java dla JavaHelp: 
import javax.help. *; 
2. Utwórz nowe zmienne instancji dla klas poziomu HelpSet oraz dla elementu menu Pomoc i przycisku 
Pomoc: 
3. HelpSet hs; 
4. HelpBroker hb; 
5. ... 
6. JButton helpButton; 
7. ... 
8. JMenu helpMenu; 
JMenuItem helpItem; 
9. Utwórz element menu Pomoc i obiekty przycisków: 
10. helpButton = new JButton ("Help"); 
11. ... 
12. buttonPanel.add (helpButton); 
13. ... 
14. helpMenu = new JMenu ("Pomoc"); 
15. helpItem = new JMenuItem ("Contents ..."); 
16. helpMenu.add (helpItem); 
17. ... 
menuBar.add (helpMenu); 
18. Aktywuj element menu Pomoc i obiekty przycisków, używając metody wygody z klasy CSH 
interfejsu API JavaHelp API, aby utworzyć ActionListener. Programiści powinni zapoznać się z tą klasą. 
Zawiera wiele statycznych metod pomocniczych, takich jak metoda DisplayHelpFromSource () używana 
tutaj: 



19. // aktywuj pozycję menu Pomoc i przycisk Pomoc 
20. 
21. Pomocnik ActionListener = nowy 
CSH.DisplayHelpFromSource (hb); 
22. helpItem.addActionListener (helper); helpButton.addActionListener (pomocnik); 
23. Utwórz instancję HelpSet jako klasę Java i utwórz powiązany obiekt brokera HelpSet (zobacz 
poniższy opis). Włącz klawisz funkcyjny F1, określając temat, który ma być wyświetlany (to wywołanie 
nie ma dostępu do domyślnego tematu HelpSet). 
24. // otwórz HelpSet, wyślij wiadomość konsoli 
25. // hardcoded location: "HelpSet.hs" w podkatalogu "TFhelp" 
26. 
27. spróbuj { 
28. URL hsURL = nowy adres URL ((nowy plik (".")). ToURL (), 
"TFhelp / HelpSet.hs"); 
29. hs = new HelpSet (null, hsURL); 
30. System.out.println ("Znaleziono zestaw pomocy na" + hsURL); 
31.} 
32. catch (Exception ee) { 
33. System.out.println ("HelpSet found found"); 
34. System.exit (0); 
35.} 
36. 
37. // Utwórz HelpBroker z HelpSet 
38. hb = hs.createHelpBroker (); 
39. 
40. // włącz klawisz funkcyjny F1 hb.enableHelpKey (getRootPane (), "overview", hs); 
41. Skompiluj poprawiony plik źródłowy TypeFacer: 
javac TypeFacer.java 
Aplikacja opiera się teraz na obsłudze JavaHelp. W związku z tym kompilacja zakończy się 
niepowodzeniem, jeśli plik JAR JavaHelp, jh.jar, nie został umieszczony na ścieżce klasy Java. 
42. Uruchom aplikację: 
java TypeFacer 
43. Poniższy rysunek pokazuje wynikowe menu pomocy. 
 

 



Kod w Kroku 5 określa HelpSet, z którego należy utworzyć obiekt Java HelpSet. W tym przykładzie 
HelpSet jest przechowywany w pliku HelpSet.hs, znajdującym się w podkatalogu TFhelp katalogu 
aplikacji TypeFacer: 
URL hsURL = nowy adres URL ((nowy plik (".")). ToURL (), 
"TFhelp / HelpSet.hs"); 
Ewentualnie możesz pobrać HelpSet z serwera WWW: 
URL hsURL = nowy 
URL ("http://twoja_serwer.com/TFhelp/HelpSet.hs"); 
Lub HelpSet może być enkapsulowany w lokalnym lub zdalnym pliku JAR: 
URL ("jar: http: //your.server.com/jars/TFhelp.jar! /HelpSet.hs"); 
Kod tworzy obiekt brokera HelpSet (HelpBroker) dla HelpSet. Broker obsługuje komunikację między 
aplikacją a systemem pomocy. Programiści JavaHelp powinni dobrze poznać interfejs brokera. 
Obsługuje wszystkie pobieranie i manipulowanie właściwościami HelpSet (wszystkie metody get () i set 
() są tutaj). ty może dowiedzieć się, który wpis jest aktualnie wyświetlany lub włączyć pomoc dla 
danego komponentu. Chociaż przykład w tej sekcji nie korzysta z programu HelpBroker w znacznym 
stopniu, zauważysz, że musisz przekazać go jako argument do wielu innych części w naszej aplikacji. 
Wszystkie te inne obiekty polegają na HelpBroker, aby zarządzać systemem pomocy. Zasadniczo ten 
interfejs jest sposobem, w jaki twoja aplikacja jest odtwarzana za pomocą utworzonych zestawów 
pomocy. 
 
7.3 Korzystanie z pomocy kontekstowej na poziomie kontekstowym 
 
Powinieneś teraz mieć aplikację TypeFacer, w której użytkownik może otworzyć ViewSet Viewer do 
domyślnego tematu pomocy. Możesz ulepszyć system pomocy, korzystając z pomocy kontekstowej na 
poziomie ekranu. Musisz zaprogramować system pomocy, aby poznać aktualną lokalizację 
użytkownika w aplikacji. System pomocy wyświetli odpowiedni temat, gdy użytkownik poprosi o 
pomoc. Aplikacja TypeFacer ma dwa ekrany, za pomocą których użytkownik ustawia właściwości tekstu 
i tła. Poniższy rysunek przedstawia ekran Typeface View i Widok koloru. 
 

 
 
Inne aplikacje mogą mieć podobne tryby (na przykład "tryb edycji" i "tryb konspektu") lub mogą mieć 
osobne ekrany dla różnych zadań aplikacji. Tak czy inaczej, aktywny tryb lub ekran służy jako dobry 
wskaźnik, których tematów pomocy użytkownik może potrzebować. Zamiast rozpoczynać od 
domyślnego tematu pomocy HelpSet, możesz przejść bezpośrednio do tematu pomocy dla aktywnego 
trybu lub ekranu. 
 
7.3.1 Programowanie Pomoc kontekstowa kontekstowego poziomu 
 
Programowanie pomocy kontekstowej jest proste przy użyciu klasy CSH (pomocy kontekstowej) 
interfejsu API JavaHelp. Nie zmieniasz sposobu ładowania zestawu HelpSet; po prostu podłączasz 



temat pomocy do każdej kombinacji kontekstu ekranu (ekran Krojenie lub ekran Kolory) i aktywatora 
pomocy (element menu, przycisk lub klawisz funkcyjny). Aby uzyskać te specyfikacje, wykonaj 
następujące kroki. W przypadku tej wersji programu wszystkie wiersze, które mają zostać 
odkomentowane, rozpoczynają się od // # 2. 
1. Zaktualizuj element menu ActionListener dla elementu Krojenie: 
2. // skonfiguruj klawisz funkcyjny F1, przycisk pomocy, pozycję menu pomocy 
3. CSH.setHelpIDString (TypeFacer.this.getRootPane (), "kroje pisma"); 
4. CSH.setHelpIDString (helpItem, "kroje pisma"); 
CSH.setHelpIDString (helpButton, "kroje pisma"); 
5. Zaktualizuj element menu ActionListener dla kolorów: 
6. // skonfiguruj klawisz funkcyjny F1, przycisk pomocy, pozycję menu pomocy 
7. CSH.setHelpIDString (TypeFacer.this.getRootPane (), "colors"); 
8. CSH.setHelpIDString (helpItem, "colors"); CSH.setHelpIDString (helpButton, "colors"); 
9. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Metoda CSH.setHelpIDString () przypisuje konkretny temat pomocy do komponentu interfejsu 
użytkownika - w tym przykładzie do całego ekranu (tj. Do klawisza funkcyjnego F1), do elementu menu 
lub do przycisku. Ta metoda pobiera dwa argumenty: składnik i identyfikator mapy tematu pomocy 
określony w pliku mapy. Teraz, gdy użytkownicy są na ekranie widoku kroju, mogą wyświetlać temat 
pomocy za pomocą krojów identyfikatorów map, klikając przycisk Pomoc lub klikając menu Pomoc lub 
naciskając klawisz funkcyjny F1. 
 

 
 
Podobnie, gdy użytkownicy są na ekranie Color View, widzą temat pomocy w F1 
 



 
 
7.3.2 Prowadzenie przeglądu Temat pomocy 
 
Być może zauważyłeś niewielki błąd w implementacji pomocy kontekstowej na poziomie ekranu: teraz, 
gdy pozycja menu Zawartość jest kontekstowa, nie zapewnia dostępu do tematu przeglądu HelpSet. 
Zazwyczaj menu pomocy z wieloma elementami pomocy spełnia tę potrzebę. Rysunek  pokazuje ekran, 
na którym użytkownik może uzyskać dostęp do ogólnego tematu pomocy lub tematu pomocy dla 
bieżącego ekranu. 
 

 
 
Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować element menu Spis treści, aby uruchomić system 
pomocy, ładując zestaw pomocy i wyświetlając temat przeglądu. W przypadku tej wersji programu 
wszystkie linie, które mają być odkomentowane, rozpoczynają się od // # 3. 
1. Utwórz nowy element menu, ustaw powiązany temat pomocy i aktywuj go za pomocą tego samego 
obiektu ActionListener, który został użyty dla przycisku Pomoc: 
2. JMenuItem helpItemTOC; 
3. ... 



4. helpItemTOC = new JMenuItem ("Contents"); 
5. helpMenu.add (helpItemTOC); 
6. CSH.setHelpIDString (helpItemTOC, "overview"; 
7. ... 
helpItemTOC.addActionListener (helper); 
8. Zmień brzmienie istniejącego elementu menu (aby nie mieć dwóch pozycji menu "Zawartość"!): 
9. helpItem = new JMenuItem ("Contents ..."); 
10. ... zmień na 
helpItem = new JMenuItem ("Dla tego ekranu ..."); 
11. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Teraz użytkownicy mogą wybrać, w jaki sposób chcą otworzyć HelpSet: na temat przeglądu lub na 
temat aktualnego kontekstu. 
 
7.4 Korzystanie z pomocy kontekstowej na poziomie pola 
 
Możesz zwiększyć wrażliwość kontekstową i wdrożyć pomoc na poziomie pola (czasami nazywaną 
Pomocą). W tym schemacie użytkownik klika przycisk lub wybiera element menu, który powoduje 
zmianę wskaźnika myszy - na przykład na znak zapytania. Następnie użytkownik klika 
kontrola, taka jak przycisk lub pole wyboru, a aplikacja wyświetla pomoc online specyficzną dla tej 
kontroli. Aplikacja TypeFacer składa się z przycisków, pól i obszarów wyświetlania tekstu, z których 
wszystkie stanowią potencjalne cele pomocy na poziomie pola. Na przykład użytkownik może nie 
wiedzieć, co robi przycisk Pokaż - sytuacja idealna do korzystania z pomocy na poziomie pola. Rysunek 
pokazuje system pomocy po uzyskaniu dostępu do pomocy na poziomie pola dla przycisku Pokaż. 
 

 
 
7.4.1 Programowanie pomocy kontekstowej na poziomie pola 
 
Pomoc kontekstowa na poziomie pola działa tak, jak pomoc kontekstowa na poziomie ekranu. Używa 
się tej samej metody setHelpIDString (), co w przypadku pomocy na poziomie ekranu. Korzystając z tej 
metody, podajesz identyfikator mapy dla każdego komponentu w aplikacji, a nie tylko jego tryby 
użytkowania czy ekrany. Wykonaj następujące kroki, aby dodać pomoc kontekstową na poziomie pola 
do aplikacji TypeFacer. W przypadku tej wersji programu wszystkie wiersze odkomentowane 
rozpoczynają się od // # 4. 
1. Powiąż temat pomocy z każdym komponentem interfejsu użytkownika: 



2. // przypisz identyfikatory map do pomocy kontekstowej na poziomie pola 
3. 
4. CSH.setHelpIDString (inputField, "text"); 
5. CSH.setHelpIDString (fontChoice, "font"); 
6. CSH.setHelpIDString (boldBox, "bold"); 
7. CSH.setHelpIDString (italicBox, "italic"); 
8. CSH.setHelpIDString (showButton, "view"); 
9. CSH.setHelpIDString (clearButton, "clear"); 
10. CSH.setHelpIDString (helpButton, "help"); 
11. CSH.setHelpIDString (qButton, "whats_this"); 
12. CSH.setHelpIDString (displayField, "text_display"); 
13. CSH.setHelpIDString (foreChoice, "fore_color"); 
CSH.setHelpIDString (backChoice, "back_color"); 
14. Utwórz przycisk pomocy na poziomie pola. (Zrób swój własny image.gif lub ściągnij ten obraz na 
stronie tej książki, w każdym razie umieść plik obrazu w katalogu TypeFacer.) 
15. JButton qButton; 
16. ... 
17. qButton = nowy JButton (nowy ImageIcon ("help.gif")); 
18. ... 
buttonPanel.add (qButton); 
19. Włącz przycisk pomocy na poziomie pola, używając innej metody wygody w klasie CSH: 
qButton.addActionListener (nowy 
CSH.DisplayHelpAfterTracking (hb)); 
20. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Metoda DisplayHelpAfterTracking () tworzy program obsługi śledzący ruch myszy po kliknięciu przez 
użytkownika przycisku pomocy na poziomie pola. Gdy użytkownik wybierze składnik interfejsu 
użytkownika, metoda aktywuje system pomocy, wyświetlając temat powiązany z komponentem. A 
wszystko to wymaga tylko jednej linii kodu! Jeśli twoja aplikacja wymaga większej kontroli niż ta 
obsługa, spójrz na kod źródłowy samej klasy CSH. Definiuje wewnętrzną klasę wspierającą pomoc na 
poziomie pola, która może służyć jako dobry punkt wyjścia do napisania własnego programu obsługi. 
 
7.5 Umieszczanie pomocy w aplikacji 
 
Aby zmaksymalizować dostępność informacji pomocy, rozważ umieszczanie pomocy online w swojej 
aplikacji. Zamiast uruchamiać ViewSet Viewer w oddzielnym oknie (i oddzielnym procesie systemu 
operacyjnego), możesz umieścić panel treści JavaHelp i panel nawigacyjny bezpośrednio w oknie 
aplikacji. Część 1 zawiera bardziej szczegółowe objaśnienie koncepcyjne osadzonej pomocy. Podczas 
osadzania pomocy można pobierać i rozmieszczać komponenty JavaHelp tak samo jak obszary 
tekstowe i przyciski, co zapewnia największą kontrolę nad systemem JavaHelp. Może jednak również 
zwiększyć wymagania programistyczne, w zależności od tego, jak należy reagować na działania 
użytkownika, jaki musi być system pomocy. 
 
7.5.1 Zrozumienie wbudowanej pomocy 
 
Interfejs API JavaHelp zawiera metody obsługi poszczególnych części programu HelpSet Viewer 
pojedynczo: 
• Panel zawartości HelpSet Viewer wyświetla tematy pomocy (pliki HTML). W interfejsie API JavaHelp 
panel zawartości jest znany jako przeglądarka treści. 
• Okienko nawigacji zazwyczaj zawiera trzy zakładki, z których każda zapewnia sposób na znalezienie i 
wyświetlenie tematów pomocy. W interfejsie API JavaHelp te elementy nawigacyjne z kartami są znane 
jako nawigatory. 
 



W ten sposób możesz powiązać wiele różnych nawigatorów z jedną przeglądarką. Ta modułowość 
umożliwia tworzenie dostosowanych (i często imponujących) przeglądarek pomocy dla aplikacji. 
Można również tworzyć niestandardowe nawigatory i dołączać je do istniejących przeglądarek. Po 
wybraniu komponentów JavaHelp, których chcesz użyć, możesz je pobrać, a następnie dodać do 
standardowych kontenerów Java. Rysunek pokazuje przykład osadzonej pomocy w aplikacji TypeFacer. 
 

 
 
7.5.2 Programowanie wbudowanej pomocy 
 
Wykonaj następujące czynności, aby zaimplementować wbudowaną pomoc. W przypadku tej zmiany 
programu, wszystkie linie, które mają być odkomentowane, rozpoczynają się od // # 5. 
1. Utwórz zmienne instancji dla komponentów interfejsu użytkownika wbudowanego: 
2. // Zmienna instancji dla Osadzonych elementów pomocy 
3. JPanel helpPanel; 
4. JHelp Nav nav; 
JHelpContentViewer przeglądarka; 
5. Zmień rozmiar okna TypeFacer, aby uwzględnić osadzony panel pomocy: 
setSize (500, 500); 
6. Dodaj panel zawierający podpanik przeglądarki i podpanel nawigatora (TOC): 
7. // utwórz wbudowany panel pomocy 
8. helpPanel = new JPanel (new GridLayout (1,2,5,5)); 
9. //helpPanel.add(displayPanel); 
10. 
11. // dodaj przeglądarkę treści 
12. viewer = new JHelpContentViewer (hs); 



13. viewer.setPreferredSize (new Dimension (200,220)); 
14. 
15. // dodaj nawigator z widokiem spisu treści 
16. nav = (JHelpNavigator) 
17. 
hs.getNavigatorView ("TOC"). createNavigator (viewer.getMode 
l ()); 
18. nav.setPreferredSize (new Dimension (200,220)); 
19. 
20. // dodaj komponenty do układu 
21. helpPanel.add (nav); 
22. helpPanel.add (przeglądarka); 
contentPane.add (helpPanel); 
23. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Składniki JHelpNavigator i JHelpContentViewer, których używasz, są tymi samymi składnikami, których 
używa ViewSet Viewer. Są częścią pakietu javax.help, więc nie jest wymagany żaden dodatkowy 
import. Jeśli Twój temat Pomocy jest obszernie powiązany, przeglądarka treści może być wszystkim, 
czego potrzebujesz. Najprawdopodobniej oprócz przeglądarki treści będziesz chciał skonfigurować co 
najmniej jeden nawigator. Metoda getNavigatorView () zapewnia dostęp do widoków zdefiniowanych 
w pliku HelpSet; określasz widok według jego nazwy: TOC, In ex lub Search. Ta metoda zwraca instancję 
klasy NavigatorView, która jest klasą podstawową do budowania obiektów nawigatora. Za pomocą tej 
klasy można utworzyć komponent interfejsu użytkownika nawigatora dla widoku. Metoda 
createNavigator () tworzy instancję takiego obiektu nawigatora; argument viewer.getModel () wiąże 
nowy nawigator z właśnie utworzoną przeglądarką treści. Teraz, gdy użytkownik wybierze wpis z spisu 
treści, przeglądarka wyświetli odpowiedni temat pomocy. 
 
7.5.3 Sterowanie programistyczne tematu przeglądarki 
 
W tej sekcji dodasz wrażliwość kontekstu do wbudowanej pomocy aplikacji TypeFacer: 
• Utworzysz wbudowany system pomocy początkowo wyświetlający temat (kroje pisma) pasujący do 
początkowego ekranu aplikacji (ekran Kroje pisma). 
• Wbudowana pomoc automatycznie przełącza się na odpowiedni temat pomocy, gdy użytkownik 
przełącza się między ekranami Czcionki i Kolory. 
Technika jest podobna do zastosowanej w poprzednim podrozdziale 7.3.1. Nie zalecam 
implementowania wrażliwości kontekstowej na poziomie pola zamiast poziomu ekranu. Zwiększone 
"flashowanie" może być niepokojące dla użytkownika. Rozszerzysz także aplikację, aby umożliwić 
użytkownikom ukrywanie wbudowanego panelu pomocy, jeśli rozprasza. 
 
7.5.3.1 Wdrażanie wrażliwości kontekstowej 
 
Wykonaj następujące kroki, aby ustawić początkowy temat osadzonej pomocy TypeFacer i 
automatycznie zmienić temat pomocy, gdy użytkownik przełącza się między dwoma ekranami 
TypeFacer. W przypadku tej wersji programu wszystkie linie, które mają zostać odkomentowane, 
rozpoczynają się od // # 6. 
1. Ustaw początkowy temat pomocy: 
viewer.setCurrentID ("kroje pisma"); 
2. Określ wrażliwość kontekstową na poziomie ekranu, aktualizując procedury obsługi zdarzeń dla 
elementów menu Kroje i Kolory: 
3. // zaktualizuj osadzony panel pomocy 
4. viewer.setCurrentID ("kroje pisma"); 
5. ... 
6. // zaktualizuj osadzony panel pomocy 



viewer.setCurrentID ("kolory"); 
7. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Aktualizacja programu obsługi zdarzeń jest naprawdę taka sama jak inicjowanie przeglądarki 
osadzonych treści: do określania identyfikatora mapy używana jest metoda setCurrentID (). Skorzystaj 
z tej programowej kontroli przeglądarki w programach obsługi zdarzeń lub w odpowiedzi na inne 
działania, takie jak kliknięcie przycisku Pomoc lub przejście do zakładki. 
 
Ta implementacja ma potencjalnie niepożądany efekt uboczny. Gdy użytkownik przełącza się na inny 
ekran w aplikacji, wbudowany temat pomocy zmienia się automatycznie, ale użytkownik może nadal 
potrzebować  informacji w temacie, który po prostu zniknął. Możesz poprawić to zachowanie, 
wysyłając zapytanie do treści przeglądarkę dla aktualnie wyświetlanego tematu pomocy i na podstawie 
tej odpowiedzi zdecydować, czy zmieniać tematy. 
 
Ta implementacja wbudowanej pomocy na poziomie ekranu powiela kontekstową pomoc 
kontekstową na poziomie ekranu, którą zaprogramowałeś wcześniej w tym rozdziale. W związku z tym 
możesz chcieć wyeliminować element menu Help → For ThisScreen dla tego ekranu. Jednak 
sensownym jest utrzymanie interfejsu dla (nie wbudowanego, niezwiązanego z kontekstem) programu 
HelpSet Viewer, do którego można uzyskać dostęp za pomocą elementu menu Pomoc. Sensowne jest 
również dalsze używanie standardowej przeglądarki HelpSet Viewer do wyświetlania pomocy na 
poziomie pola. Jeśli chcesz, aby pomoc z poziomu pola pojawiała się we wbudowanej przeglądarce 
pomocy, musisz napisać niestandardowy HelpBroker, który odwołuje się do twoich komponentów. To 
zadanie nie jest trywialne, ale na pewno nie jest niemożliwe. 
 
7.5.3.2 Ukrywanie pomocy osadzonej 
 
Ukrywanie i wyświetlanie komponentów w czasie wykonywania nie jest tak naprawdę tematem 
JavaHelp, ale jest ważne dla wbudowanych systemów pomocy. Pomysł jest prosty: zapewnij 
przełącznik dla użytkowników, aby określić, czy chcą zobaczyć wbudowaną pomoc. Jeśli nie chcą 
korzystać z wbudowanej pomocy, usuń 
składniki. Jeśli potrzebują pomocy wbudowanej, odłóż komponenty. Aby zaimplementować 
przełączanie wbudowanego ekranu pomocy, wykonaj następujące czynności. W przypadku tej wersji 
programu wszystkie wiersze, które mają zostać odkomentowane, rozpoczynają się od // # 7. 
1. Dodaj element do menu Pomoc i zainicjuj go jako przełącznik "ukryj": 
2. JemenuItem embeddedItem; 
3. ... 
4. embeddedItem = new JMenuItem ("Ukryj wbudowaną pomoc"); 
5. helpMenu.add (embeddedItem); 
embeddedItem.setActionCommand ("ukryj"); 
6. Aktywuj element menu, realizując funkcję przełączania: 
7. // aktywuj element menu "Pomoc wbudowana" 
8. 
9. embeddedItem.addActionListener (new ActionListener () { 
10. public void actionPerformed (ActionEvent ae) { 
11. if (ae.getActionCommand () .equals ("hide")) { 
12. helpPanel.remove (nav); 
13. helpPanel.remove (przeglądarka); 
14. helpPanel.validate (); 
15. TypeFacer.this.setSize (500,250); 
16. embeddedItem.setText ("Show Embedded Help"); 
17. embeddedItem.setActionCommand ("show"); 
18.} 
19. else { 



20. helpPanel.add (nav); 
21. helpPanel.add (przeglądarka); 
22. helpPanel.validate (); 
23. TypeFacer.this.setSize (500,500); 
24. embeddedItem.setText ("Ukryj wbudowaną pomoc"); 
25. embeddedItem.setActionCommand ("ukryj"); 
26.} 
27.} 
}); 
28. Skompiluj (javac) i uruchom (java) poprawioną aplikację TypeFacer. 
Narzędzie ActionListener najpierw określa, czy musi ukrywać lub wyświetlać osadzony panel pomocy. 
Dodaje lub usuwa przeglądarkę treści i komponenty nawigatora, a następnie zmienia rozmiar okna 
TypeFacer (dzięki czemu menedżer układu nie pozostawia otwartego otworu lub sprawia, że pozostałe 
komponenty mają dziwny kształt). W końcu implementuje funkcję przełączania, zmieniając treść 
pozycji menu i zmieniając jej stan za pomocą metody setActionCommand (). Jedyną różnicą, którą 
widzisz w wersji sieciowej poprzednich przykładów, jest kod znajdujący HelpSet. Na przykład, jeśli 
zainstalujesz pomoc online na komputerze z serwerem WWW, możesz uzyskać dostęp do pomocy za 
pomocą zwykłego adresu URL, jak pokazano w poniższym kodzie: 
 
// Variables to store our HelpSet and HelpBroker: 
HelpSet hs; 
HelpBroker hb; 
// in the constructor, you add this code toward the top 
// the assumption here is that the help files exist under the 
"jh" 
// directory that resides in the same directory as the 
application. 
try { 
URL hsURL = new URL("http://your.server.com/jh/HelpSet.hs"); 
hs = new HelpSet(null, hsURL); 
} catch (Exception ee) { 
System.out.println("HelpSet not found"); 
return; 
} 
hb = hs.createHelpBroker( ); 
If you have all your help bundled into a JAR file and wish to run a Java 2 SDK application, 
use the following JAR URL syntax: 
URL hsURL = new 
URL("jar:http://your.server.com/jars/help.jar!/HelpSet.hs"); 
 
VIII. Wdrażanie systemu pomocy dla użytkowników 
 
W tym rozdziale omówiono problemy związane z wdrażaniem systemu pomocy opartego na JavaHelp 
dla użytkowników dostarczających pliki w zestawach pomocy opracowanych wraz z plikami klas Java, 
które implementują sam system JavaHelp. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: 
• Otoczkowanie HelpSet 
• Dostarczenie wszystkich wymaganych plików 
• Zapewnienie podstawowej obsługi Java 
 
8.1 Enkapsulacja zestawu pomocy 
 



HelpSet może zawierać setki lub nawet tysiące plików. Gdy dostarczasz system JavaHelp 
użytkownikom, prawdopodobnie chcesz zamknąć każdy z nich w jednym pliku archiwum Java (JAR). 
(Niektórzy nazywają to "JARing the HelpSet.") Zazwyczaj jest to lepsze rozwiązanie dla ciebie i twoich 
użytkowników, unikając potrzeby radzenia sobie z ogromną liczbą plików. Oszczędza również miejsce: 
plik JAR jest przechowywany w skompresowanym formacie. Decyzja ta nie ma wpływu na proces 
tworzenia treści ani na logiczne działanie systemu JavaHelp. Struktura katalogów i struktura plików 
HelpSet działają w taki sam sposób, czy są enkapsulowane w pliku JAR, czy przechowywane w zwykłym 
systemie plików. Przed podjęciem decyzji, czy chcesz JAR swój zestaw pomocy, zastanów się, czy 
użytkownicy (lub ty) będą musieli dostosować tematy pomocy po zainstalowaniu ich w witrynie 
użytkownika. Jeśli użytkownicy muszą dostosować tematy pomocy w swoim zestawie pomocy, nie 
należy umieszczać zestawu pomocy w pliku JAR. W zależności od tła użytkowników mogą oni nie 
wiedzieć, jak odzyskać pliki z pliku JAR, lub jak ponownie załadować pliki HelpSet po ich aktualizacji. 
Jeśli nie JAR the HelpSet, użytkownicy mogą po prostu użyć edytora HTML do wprowadzania zmian w 
poszczególnych plikach tematów; zmiany są natychmiast dostępne. Ta analiza dotyczy również Ciebie, 
autora HelpSet. Zastanów się, czy będziesz dokonywał jakichkolwiek aktualizacji HelpSet po 
początkowej instalacji. Czy HelpSet zostanie połączony z innymi HelpSetami lub będzie miał z nimi 
powiązania? W takich przypadkach najbardziej niezawodny jest dostarczanie całego HelpSet w jednym, 
spójnym pliku JAR. 
 
8.1.1 Tworzenie pliku JAR 
 
Jeśli podążyłeś za moimi sugestiami dotyczącymi uporządkowania katalogu i struktury pliku twojego 
HelpSet, utworzenie pliku JAR dla HelpSet powinno być łatwe. Wykonaj następujące kroki, aby 
utworzyć plik JAR dla Aviation HelpSet: 
1. W wierszu polecenia przejdź do głównego katalogu projektu Aviation JavaHelp (Aviation). 
2. Wprowadź tę komendę jar: 
jar -cvf aviation.jar * 
3. Flagi opcji -cvf określają opcje tworzenia pliku JAR o nazwie aviation.jar. Znak wieloznaczny * określa, 
że wszystkie pliki w bieżącym katalogu (Aviation) powinny być zawarte w pliku JAR. 
To polecenie tworzy plik JAR aviation.jar w bieżącym katalogu, Aviation. Tabela  opisuje niektóre 
typowe opcje, których można używać z poleceniem jar; do tworzenia plików JAR, -cvf jest typowy. 
 
Opcja     Opis flagi 
c     Tworzy nowy plik JAR 
t     Wyświetla zawartość określonego pliku JAR 
x     Wyodrębnia zawartość określonego pliku JAR 
f     Oznacza, że określasz nazwę pliku JAR 
v     Wyświetla listę nazw plików umieszczonych w lub rozpakowanych w 
    pliku JAR 
 
Przed utworzeniem pliku JAR dla systemów Windows sprawdź nazwy plików i katalogów określonych 
w pliku mapy (na przykład Map.jhm). Nazwy w pliku mapy muszą być zgodne z rzeczywistymi dokładnie 
nazwy plików i katalogów, w tym wielkie i małe litery. Systemy plików Windows wyszukują nazwy w 
sposób niewrażliwy na wielkość liter, ale w plikach JAR rozróżniana jest wielkość liter na wszystkich 
platformach. Główną informacją, że masz problemy z przypadkami, jest sytuacja, gdy tematy pomocy 
nie wyświetlają się prawidłowo (na przykład brakujące ikony lub brakująca zawartość), gdy uzyskujesz 
do nich dostęp za pośrednictwem pliku JAR, ale wszystko działa poprawnie, gdy dostęp do HelpSet jest 
uzyskiwany ze zwykłego systemu plików . 
 
8.2 Dostarczanie wszystkich wymaganych plików 
 



Nie omawiamy konkretnych narzędzi do instalacji oprogramowania, ale tutaj znajduje się nieformalna 
lista kontrolna, która pomaga w dołączeniu wszystkich plików wymaganych do systemu pomocy w 
pakiecie dystrybucyjnym oprogramowania. Dla uproszczenia załóżmy, że wdrażasz aplikację i 
jego dokumentacja online, zaimplementowana jako pojedynczy HelpSet. 
Sama aplikacja 
Oczywiście, musisz dołączyć wszystkie pliki, które składają się na aplikację. 
The HelpSet 
Jeśli enkapsulujesz HelpSet jako plik JAR, tylko jeden plik idzie do pakietu dystrybucyjnego. (Wyjątek: 
jeśli wyłączyłeś plik HelpSet i / lub plik mapy z pliku JAR, pamiętaj o dołączeniu tych pojedynczych 
plików do pakietu dystrybucyjnego). Jeśli nie korzystasz z JARing HelpSet, musisz uwzględnić wszystkie 
jego pliki indywidualnie. 
Klasy Java, które implementują system JavaHelp 
W tej chwili JavaHelp jest rozszerzeniem do Javy, nie jest częścią dystrybucji oprogramowania Java Sun 
Microsystems. Dlatego należy dołączyć plik JAR JavaHelp jh.jar lub jhall.jar, który implementuje 
obsługę JavaHelp, w pakiecie dystrybucyjnym. Użytkownicy muszą uwzględnić ten plik JAR na ścieżce 
klasy Java podczas uruchamiania aplikacji Java lub przeglądarki HelpSet Viewer, aby udostępnić funkcje 
JavaHelp. Zaawansowany program instalacyjny może sprawdzić witrynę użytkownika, aby ustalić, czy 
plik JAR JavaHelp jest już zainstalowany. (Użytkownik może instalować oprogramowanie na 
komputerze, który ma już obsługę JavaHelp, być może w ramach innej dystrybucji oprogramowania 
firmy). Jeśli tak, może nie być konieczne instalowanie pliku JAR JavaHelp w ogóle. Ewentualnie możesz 
całkowicie oddzielić instalację pliku JAR JavaHelp od instalacji aplikacji i jej HelpSet. 
 
8.3 Zapewnienie podstawowej obsługi Java 
 
Ponieważ sama JavaHelp jest zaimplementowana w Javie, komputer użytkownika musi obsługiwać 
programowanie w języku Java. Oznacza to, że komputer musi mieć zainstalowane środowisko 
wykonawcze Java i biblioteki klas. Omówienie instalacji samej Javy wykracza poza zakres tej książki, ale 
w tej sekcji omówiono niektóre problemy związane z wersją. Jeśli wdrażasz aplikację Java i system 
pomocy oparty na Java SDK 1.1, musisz oddzielnie zainstalować obsługę Java Swing (komponentów 
GUI). Ta obsługa jest zaimplementowana w pliku swing.jar. Podobnie jak w przypadku pliku JAR 
JavaHelp, użytkownicy muszą umieścić plik swing.jar na ścieżce klasy Java. Jeśli wdrażasz aplikację Java 
i system pomocy oparty na Java 2 (SDK1.2 i nowsze wersje), podstawowa dystrybucja Java obejmuje 
klasy Swing. W związku z tym nie ma potrzeby oddzielnego dostarczania wsparcia dla Swing. 
 
IX. Używanie narzędzi pomocy do authoringu innych firm 
 
Korzystanie z narzędzia do tworzenia dokumentów HTML ułatwia tworzenie HelpSets. Takie narzędzia 
innych firm automatyzują wiele zadań programistycznych JavaHelp, które w przeciwnym razie byłyby 
żmudne i czasochłonne. Aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących korzystania z narzędzi do 
authoringu firm zewnętrznych, ta część obejmuje następujące tematy: 
• W jaki sposób JavaHelp odnosi się do narzędzi innych firm 
• Jak działają narzędzia firm trzecich 
 
9.1 Jak JavaHelp ma związek z narzędziami innych firm 
 
Większość narzędzi do tworzenia pomocy innych firm pozwala osiągnąć cenny cel "napisz raz, uciekaj 
w dowolnym miejscu". Oznacza to, że przy pojedynczym wysiłku tworzenia treści można utworzyć 
system pomocy online, który zostanie wdrożony jako Pomoc JavaHelp, WinHelp lub Pomoc HTML. 
Dobre narzędzie innej firmy próbuje ukryć dane administracyjne dotyczące JavaHelp. Może się nawet 
wydawać, że nie musisz rozumieć działania systemu pomocy, jak to opisano w poprzednich rozdziałach. 
Ale dobre zrozumienie pomocy JavaHelp w celu zdiagnozowania problemów i ograniczeń w środowisku 
tworzenia treści. To pozwala przejść "za kulisami" do poprawy lub obejść takie sytuacje. A jeśli 



kiedykolwiek zechcesz zrezygnować z narzędzia innej firmy, możesz nadal utrzymywać system pomocy 
przy użyciu technik opisanych przez nas 
 
9.2 Jak działają narzędzia innych firm 
 
Sun Microsystems informuje, że wiele narzędzi do tworzenia pomocy oferuje lub planuje zaoferować 
obsługę JavaHelp. Powinieneś podejść do nabycia narzędzia pomocniczego innej firmy w taki sam 
sposób, jak przy zakupie innego oprogramowania: 
• Upewnij się, że oprogramowanie oferuje funkcje, których potrzebujesz i łatwość obsługi, jakiej 
oczekujesz. 
• Upewnij się, że cena jest odpowiednia. 
• Odwiedź strony internetowe dostawców narzędzi, aby uzyskać więcej informacji o swoich 
produktach. Niektóre oferują bezpłatne wersje próbne, które pomogą Ci zdecydować, czy dany 
produkt jest odpowiedni dla Ciebie. 
Witryna JavaHelp firmy Sun (www.java.sun.com/products/javahelp) zawiera listę firm oferujących 
narzędzia innej firmy obsługujące JavaHelp. Niektóre z popularnych produktów to ForeFront ForeHelp, 
eHelp (dawniej Blue Sky) RoboHELP i W-Docech Doc-to-Help. Te produkty są dostępne dla 
systemy operacyjne Windows; RoboHELP i Doc-to-Help wymagają programu Microsoft Word. W 
pozostałych sekcjach tego rozdziału omawiam, w jaki sposób te narzędzia mogą pomóc w tworzeniu 
pomocy. 
 
9.2.1. ForeHelp 
 
ForeHelp od ForeFront to samodzielne narzędzie do tworzenia pomocy. Nie musisz używać żadnej innej 
aplikacji - w szczególności Word-in w połączeniu z nią. ForeHelp zapewnia zintegrowane środowisko, 
w którym zarządzasz projektami, piszesz tematy, tworzysz dane HelpSet i 
pliki nawigacyjne i ulepszyć HelpSet. Tworzenie i konfigurowanie projektu JavaHelp jest dość łatwe 
dzięki ForeHelp. Główna wada, w moim 
opinia, jest to, że ForeHelp nie pozwala ci organizować tematów pomocy w znaczącą strukturę 
podkatalogów, jak pokazano w części 3. Zamiast tego, ForeHelp umieszcza wszystkie pliki tematyczne 
w jednym katalogu. Tak długo, jak pozostajesz w środowisku tworzenia ForeHelp, jest to w porządku, 
ponieważ ForeHelp zarządza wszystkimi danymi za Ciebie. Ale jeśli później zdecydujesz się użyć plików 
bez programu ForeHelp, uporządkowanie plików tematów w podkatalogach będzie zadaniem ręcznym. 
Edytor tematów pomocy ForeHelp przedstawiony na rysunku jest podobny do edytora Word i innych 
edytorów tekstu Windows. Możesz szybko formatować tekst, uzasadniać akapity i stosować znaczniki 
HTML 
 



 
 
Ramka po lewej stronie edytora tematów pokazuje wszystkie tematy pomocy projektu. Aby edytować 
określony temat, wystarczy go wybrać z listy. Spowoduje to otwarcie tematu "plik" i załadowanie go 
do edytora. (W rzeczywistości ForeHelp utrzymuje wszystkie tematy projektu w pojedynczej bazie 
danych, nie tworzy oddzielnych plików w formacie HTML, dopóki nie "zbuduje" projektu.) 
Podczas tworzenia tematów pomocy nie trzeba się martwić o przypisanie identyfikatorów map ani 
pomocowych nazw plików, ponieważ ForeHelp automatycznie je przypisuje. Możesz sobie 
przypomnieć z Części 5, że tworzenie pliku TOC JavaHelp było szczegółowym zadaniem ręcznym. 
ForeHelp znacznie ułatwia ten proces. Edytor treści, przedstawiony na rysunku, zapewnia prosty i 
wygodny interfejs do organizowania tematów w hierarchii. (W modelu ForeHelp kategorię 
reprezentuje ikona książki; JavaHelp używa ikony folderu). Funkcja ForeHelp ułatwia śledzenie 
tematów uwzględnionych w spisie treści 
 

 



ForeHelp zapewnia również wygodny interfejs do tworzenia indeksu projektu. Edytor słów kluczowych 
służy do określania elementów indeksu dla każdego tematu pomocy. Gdy tworzysz system pomocy, 
ForeHelp automatycznie tworzy alfabetyczny plik indeksu. Tworzenie indeksu wyszukiwania słów jest 
najłatwiejsze: ForeHelp generuje je automatycznie po zbudowaniu projektu JavaHelp. W części 6 
pokazałem ci różne sposoby na ulepszenie twojego HelpSet. ForeHelp zapewnia funkcje ułatwiające 
wprowadzanie tych ulepszeń. Na przykład można określić, że temat powinien być wyświetlany jako 
wyskakujące okienko lub w oknie dodatkowym. ForeHelp zapewnia wspaniałą funkcję do określania 
pokrewnych tematów w ramach każdego z tematów pomocy. Używasz kreatora do ustawiania relacji 
między tematami, jak pokazano na rysunku 
 

 
 
Gdy system pomocy jest uruchomiony, przycisk lub tekst (w zależności od tego, który wybierzesz 
podczas programowania) pojawi się w każdym z powiązanych tematów. Gdy użytkownik kliknie 
przycisk lub tekst, system pomocy wyświetla powiązane okno tematów, jak pokazano na rysunku 
 

 



Gdy użytkownik wybierze temat z tego okna, temat pojawi się w okienku zawartości. Na koniec, 
ForeHelp oferuje okno ustawień JavaHelp, pokazane na rysunku, do określania opcji nawigacyjnych 
JavaHelp, takich jak włączanie lub wyłączanie komponentów nawigacyjnych, dodawanie nowych kart 
nawigacyjnych i edycja istniejących kart nawigacyjnych. 
 

 
 
Możesz także użyć tego okna do scalenia HelpSetów oraz do używania i określania pliku JAR. Jeśli 
zdecydujesz się użyć pliku JAR, ForeHelp automatycznie skompresuje i wstawi pliki HelpSet do pliku 
JAR, gdy wywołasz komendę kompilacji. Możesz uzyskać więcej informacji o ForeHelp i pobrać 
bezpłatną wersję próbną 
Oprogramowanie ForeFront ze swojej strony internetowej pod adresem http://www.ff.com. 
 
9.2.2 Doc-to-Help i RoboHELP 
 
Dokumenty Doc-to-Help i RoboHELP zależą od zainstalowanego programu Word na twoim 
komputerze. Ta zależność może być głównym powodem nie używania tych narzędzi: dodatkowy 
wydatek. Z drugiej strony autorzy, którzy już używają programu Word, mogą szybciej dostosować się 
do tych narzędzi, biorąc pod uwagę ich znajomość interfejsu użytkownika programu Word. Integracja 
z programem Word umożliwia tworzenie zarówno pomocy online, jak i dokumentów drukowanych z 
tego samego źródła. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas, tworząc dwa rodzaje dokumentacji w tym 
samym czasie, wielu profesjonalnych pisarzy, w tym ja, twierdzą, że pomoc online i dokumenty 
drukowane powinny być tworzone oddzielnie. Ze względu na sposób, w jaki użytkownicy korzystają z 
pomocy online i dokumentów drukowanych, nie należy używać tego samego formatu i stylu w 
przypadku obu typów dokumentacji. Podobnie jak w programie ForeHelp, narzędzia zależne od 
programu Word udostępniają przyjazny interfejs graficzny pomagający w zarządzaniu projektami, 
pisaniu tematów, tworzeniu danych HelpSet i plikach nawigacji oraz rozszerzaniu zestawu pomocy. 
Pisanie tematów pomocy jest nieco inne, ponieważ piszesz tematy w samym słowie. Narzędzia oferują 
funkcje rozszerzające możliwości programu Word, dzięki czemu można zarządzać projektem pomocy 
online. Większość funkcji w narzędziach zależnych od Worda jest podobna do funkcji w ForeHelp; 
wszyscy używają komponentów graficznych, aby ułatwić proces tworzenia pomocy. Więcej informacji 
na temat tych narzędzi firm trzecich można uzyskać na stronach internetowych firm. Na stronie 
internetowej WexTech, http://www.wextech.com, możesz pobrać bezpłatną wersję próbną 



Doc-to-Help. Bezpłatna wersja próbna RoboHELP dostępna jest na stronie internetowej eHelp 
http://www.ehelp.com. 


