
 JavaHelp 

Základní popis systému JavaHelp 
Součástí většiny interaktivních aplikací je nápověda (help) – aplikace v Javě nejsou výjimkou. 
Systém JavaHelp je napsaný v Javě a je určený pro aplikace vytvářené v Javě. JavaHelp 
poskytuje vývojářům a autorům standardní, plnohodnotný a snadno použitelný systém pro 
prezentování on-line informací uživatelům aplikací napsaných v Javě. Tento systém je 
rozšířením Java SDK a je k dispozici na http://java.sun.com/. 

JavaHelp systém umožňuje vývojářům zpřístupnit nápovědu: 

• v aplikacích, 
• v komponentách JavaBeans, 
• v appletech. 
 

 
Obrázek č. 1 Nápověda k aplikaci zobrazená pomocí  programu JavaHelp 

Systém JavaHelp má následujících základní rysy: 

• prohlížeč nápovědy (help viewer) se připojuje k aplikaci jako jar soubor. Obrázek č. 1 
ukazuje jak vypadá zobrazená nápověda se všemi standardními záložkami. 

• Prohlížeč obsahuje tři panely: jeden pro zobrazení vlastní nápovědy formátované pomocí 
HTML 3.2 a druhý panel s toolbarem a třetí s navigačním oknem, ve kterém se lze 
přepínat mezi následujícími záložkami (navigátory): 
• obsah (Table of Contents), 
• rejstřík (Index) 
• fulltextové vyhledávání (Fulltext Search) 
• oblíbené položky ( Favorites) 
• slovník (Glossary) 

• Autor nápovědy může přidávat další navigátory, popřípadě může navigátory ubírat. 
• Okno prohlížeče může být buď samostatné, nebo může být součástí okna aplikace. 
• Je obvyklé uložit veškeré informace nápovědy do jednoho jar archivu. 
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• JavaHelp podporuje kontextově závislou nápovědu, existuje větší množství způsobů, jak 
nápovědu z aplikace vyvolat. 

• JavaHelp je napsaný v Javě a umožňuje vývojářům vytvářet si vlastní vzhled i upravovat 
funkčnost. 

JavaHelp je navržen pro použití v různých typech aplikací i v různorodém síťovém prostředí. 

• Samostatné aplikace obvykle mají soubor/soubory s nápovědou k dispozici na lokálním 
disku a zobrazují ji v samostatném okně nebo v okně aplikace. 

• Další možností je umístit soubory s vlastní nápovědou na síti a ne na lokálním disku. 
JavaHelp podporuje vytváření i tzv. help serverů – tento server poskytuje nápovědu pro 
více aplikací, umí prohledávat jednotlivé dílčí nápovědy (tj. hledání neprobíhá na stanici, 
ale na serveru), umí spojovat více nápověd do jedné (důležité v případě JavaBeans). 

Pro tvorbu nápovědy se často používá speciální programové vybavení (na http://java.sun.com/ 
je k dispozici seznam těchto programů od nezávislých výrobců), které mnohé detaily tvorby 
nápovědy autorům odstíní. 

Součásti aplikace JavaHelp 
Aplikaci stáhnete jako zip soubor. Instalace spočívá v rozbalení zip archivu do libovolného 
adresáře. Momentálně dostupná verze 2.0 vytvoří adresář jh2.0, ve kterém najdete tři adresáře. 
Adresář demos obsahující příklady použití aplikace, adresář doc obsahující podrobnou 
dokumentaci a adresář javahelp se samotnou aplikací. Navíc je součástí zip souboru i jar 
archiv se zdrojovými kódy aplikace. Samotná aplikace se pak skládá ze dvou adresářů. 
Adresář bin obsahuje dva jar archivy, aplikace jhsearch a jhindexer a dále bat soubory pro 
jejich spuštění. V adresáři lib pak najdeme podadresář dtd se soubory DTD pro jednotlivé 
XML popisy a čtyři jar archivy. 

• jsearch.jar Tento soubor obsahuje třídy spojené s vyhledávacím strojem. 
• jhbasic.jar Obsahuje pouze třídy potřebné pro základní funkce nápovědy bez 

možnosti vyhledávání. 
• jh.jar Tento soubor obsahuje všechny třídy z archivu jsearch a jhbasic. Právě tento 

soubor bývá nejčastěji připojován k aplikaci, která obsahuje help. 
• jhall.jar Tento archiv obsahuje všechny třídy aplikace JavaHelp včetně těch, které se 

používají k vytvoření katalogu indexovaných slov. 

Vytváření nápovědy (vytváření obsahu) 
Tato kapitola obsahuje základní informace pro tvorbu souborů s nápovědou. Jednotlivá témata 
nápovědy, popřípadě krátké definice termínů pro slovník, jsou popsána v samostatných 
HTML souborech dle standardu HTML 3.2. Dále se vytvářejí speciální soubory s metadaty, 
které slouží pro prezentaci nápovědy (např. soubor s obsahem, soubor s indexem, soubory pro 
vyhledávání). Celek se označuje pojmem helpset.

Popíšeme si základní postup pro vytváření nápovědy. Mnohé podrobnosti a speciality 
vynecháme – pokud budete vytvářet vlastní nápovědu, doporučujeme prostudovat 
dokumentaci k systému JavaHelp, kterou si stáhnete z java.sun.com současně s produktem 

Použití JavaHelpu si ukážeme na jednoduchém příkladě. Máme část aplikace pro cestovní 
kancelář. Pro nápovědu si vytvoříme adresář help. 
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Vytvoření nápovědy se skládá z následujících kroků: 

1. vytvoření souborů s jednotlivými tématy (texty a obrázky), 
2. vytvoření souboru popisujícího HelpSet 
3. vytvoření souboru s mapou odkazů, 
4. vytvoření souboru s obsahem, 
5. vytvoření souboru s indexem, 
6. vytvoření databáze pro fulltextové vyhledávání, 
7. vytvoření souboru se slovníkem, 
8. přidání záložky oblíbené položky do HelpSetu, 
9. kompletace všech částí do JAR souboru. 

Kroky 4 – 8 jsou nepovinné, záleží na autorovi nápovědy, které záložky mají být zobrazeny. 

Součástí distribuce je pomocný program hsviewer (jar archiv uložený v adresáři demos/bin), 
kterým si lze vytvářenou nápovědu prohlížet – tj. při vytváření obsahu nápovědy není potřeba 
mít k dispozici celou aplikaci. 

Popis možných elementů a atributů elementů v jednotlivých xml souborech není úplný. 
Součástí distribuce jdou DTD soubory, kde najdete vyčerpávající popis. 

Vytváření souborů s jednotlivými tématy 
Pro každé téma musí existovat samostatný soubor ve formátu HTML dle standardu HTML 
3.2 (tj. nelze používat některá rozšíření z poslední doby). Součástí mohou být i obrázky. 
Pokud měníte vzhled aplikace JavaHelp a chcete použít např. jinou ikonu v záhlaví okna, 
musíte soubor obsahující novou ikonu zapsat také do mapy (viz dále). Mezi jednotlivými 
tématy je možno si vytvářet vlastní odkazy (pomocí <A HREF=...>), je však nutné používat 
relativní cesty. HTML soubory s tématy se obvykle umísťují do samostatného podadresáře, 
při větším rozsahu nápovědy je vhodné ji rozdělit např. dle skupin témat do jednotlivých 
podadresářů. 

V našem příkladě vytvoříme soubory:  

• Cestovni_kancelar.html 
• Novy_zakaznik.html 
• Seznam_zakazniku.html 

Tyto soubory uložíme do adresáře help/HTML. 

Vytvoření souboru s mapou 
Soubor s mapou vytváří spojení mezi logickými jmény souborů html a souborů s obrázky a 
jejich fyzickým umístěním. Logická jména souborů se používají při vytváření nápovědy ve 
všech dalších popisech a propojeních. Pokud tedy změníte fyzické uložení souboru (např. 
rozdělením rozsáhlejší nápovědy do podadresářů), je nutné provést změny jen na jednom 
místě. Tím je celý systém nápovědy lépe udržovatelný. 

Soubor s mapou odkazů používá formát XML. Tento soubor se obvykle ukládá s koncovkou 
jhm (java help map). 
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V souboru se používají dva elementy: 

<map>  definuje mapu, obsahuje <mapID> elementy, 
<mapID> definuje jednotlivá přiřazení a má dva atributy: 

target definuje logické jméno, 
url specifikuje url fyzického souboru s částí nápovědy, tj. jméno souboru 
s cestou. 

Následující kód ukazuje jak vytvoříme soubor s mapou pro náš příklad: 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<!DOCTYPE map 
 PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Map Version 2.0//EN" 
    "http://java.sun.com/products/javahelp/map_2_0.dtd"> 
<map version="2.0"> 
<mapID target="Cestovni_kancelar" url="HTML/Cestovni_kancelar.htm"/> 
<mapID target="Novy_zakaznik" url="HTML/Novy_zakaznik.htm"/> 
<mapID target="Seznam_zakazniku" url="HTML/Seznam_zakazniku.htm"/> 
</map> 
 

Soubor uložíme jako cestovka.jhm do adresáře help. 

Vytvoření souboru s  popisem obsahu 
Soubor s obsahem obsahuje potřebné údaje pro navigátor TOC (Table of Contents) –
javax.helpset.TOCView. Tento soubor používá opět formát XML. V souboru s obsahem se 
používají následující elementy: 

<toc> definuje obsah, obsahuje elementy <tocitem>, a je možno nastavit tyto atributy: 
 version=“1.0“|“2.0“ 
 categoryclosedimage (volitelný) určuje obrázek, který se má zobrazovat vlevo od 

nerozbalené položky obsahu. Používá se logické jméno z mapy odkazů. 
 categoryopenimage (volitelný) určuje obrázek, který se má zobrazovat vlevo od 

rozbalené položky obsahu. 
 topicimage (volitelný)  určuje obrázek, který se má zobrazovat vlevo od položky 

obsahu, kterou již nelze rozbalit. 
<tocitem> definuje jednotlivé položky obsahu, tyto elementy mohou být vnořeny 

do sebe – tím se vytvoří hierarchická struktura. Tento element má tyto 
atributy: 

text určuje text zobrazený v obsahu, 
target (volitelný) obsahuje jméno odkazu ze souboru mapy odkazů, který 

se zobrazí při zvolení tohoto nadpisu, 
image (volitelný) nastaví obrázek pouze pro tuto položku. 
presentationtype(volitelný) určuje, že toto téma bude zobrazeno 

v samostatném okně, jsou možné tři typy: 
  javax.help.MainWindow 
  javax.help.SecondaryWindow 
  javax.help.Popup 
presentationname(volitelný) jméno popisu okna prezentace uvedené 

v elementu <presentation> v souboru s helpsetem, viz dále. 
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Následuje jednoduchý příklad souboru s obsahem, text k tématu „nový zákazník“ se bude 
zobrazovat v novém okně: 
<?xml version='1.0' encoding='windows-1250'?> 
<!DOCTYPE toc 
  PUBLIC  
  "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp TOC Version 2.0//EN" 
  "http://java.sun.com/products/javahelp/toc_2_0.dtd"> 
<toc version="2.0"> 
 <tocitem text="Cestovní kancelář" target="Cestovni_kancelar"/> 
 <tocitem text="Seznam zákazníků" target="Seznam_zakazniku"> 
  <tocitem text="Nový zákazník" target="Novy_zakaznik" 
   presentationtype="javax.help.SecondaryWindow" 
   presentationname="nove"/> 
 </tocitem> 
</toc> 

Soubor uložíme jako cestovkaTOC.xml do adresáře help. Jak bude záložka vypadat po 
zobrazení v helpu ukazuje Obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Vzhled záložky s obsahem 

Vytvoření souboru s popisem rejstříku 
Soubor s indexem obsahuje potřebné údaje pro navigátor Index (javax.helpset.IndexView). 
Tento soubor používá opět formát XML. V souboru s indexem se používají následující 
elementy: 

<index> definuje index, obsahuje elementy <indexitem>, 
<indexitem> určuje jednotlivé položky indexu, tyto elementy mohou být vnořeny do 

sebe – tím se vytvoří hierarchická struktura. Tento element má následující 
atributy: 

text určuje text zobrazený v indexu, 
target (volitelný) obsahuje jméno odkazu ze souboru mapy odkazů, který 

se zobrazí při zvolení této položky indexu uživatelem, 
presentationtype(volitelný) určuje, že toto téma bude zobrazeno 

v samostatném okně, jsou možné tři typy: 
  javax.help.MainWindow 
  javax.help.SecondaryWindow 
  javax.help.Popup 
presentationname(volitelný) jméno popisu okna prezentace uvedené 

v elementu <presentation> v souboru s helpsetem, viz dále. 
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Následuje jednoduchý příklad souboru s indexem: 
<?xml version='1.0' encoding='windows-1250'  ?> 
<!DOCTYPE index 
     PUBLIC  
     "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Index Version 2.0//EN" 
     "http://java.sun.com/products/javahelp/index_2_0.dtd"> 
 
<index version="2.0"> 
 <indexitem text="Konec" target="Cestovni_kancelar" /> 
 <indexitem text="Help" target="Cestovni_kancelar" /> 
 <indexitem text="Seznam zákazníků" target="Seznam_zakazniku" /> 
 <indexitem text="Zobraz detail" target="Seznam_zakazniku" /> 
 <indexitem text="Nový zákazník" target="Novy_zakaznik" /> 
 <indexitem text="Jméno zákazníka" target="Novy_zakaznik" /> 
 <indexitem text="Příjmení" target="Novy_zakaznik" /> 
 <indexitem text="Rodné číslo" target="Novy_zakaznik" /> 
 <indexitem text="Číslo pasu" target="Novy_zakaznik" /> 
 <indexitem text="Adresa" target="Novy_zakaznik"> 
  <indexitem text="Typ adresy" target="Novy_zakaznik" /> 
  <indexitem text="Ulice" target="Novy_zakaznik" /> 
  <indexitem text="Číslo popisné" target="Novy_zakaznik" /> 
  <indexitem text="Město" target="Novy_zakaznik" /> 
  <indexitem text="PSČ" target="Novy_zakaznik" /> 
  <indexitem text="Stát" target="Novy_zakaznik" /> 
 </indexitem> 
</index> 
 

Popis uložíme do souboru cestovkaIndex.xml do adresáře help. 

Výsledný vzhled záložky s rejstříkem ukazuje Obrázek č. 3. 

 

 
Obrázek č. 3 Vzhled záložky s rejstříkem 
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Vytvoření databáze pro fulltextové vyhledávání 
Systém pro fulltextové vyhledávání v javahelpu umožňuje nejen vyhledat příslušná témata 
odpovídající dotazu, ale snaží se je též ohodnotit a seřadit z hlediska relevantnosti. Pro 
zpřístupnění fulltextového vyhledávání je potřeba v definici helpsetu uvést navigátor 
javax.javahelp.SearchView a vytvořit databázi pro fulltextové vyhledávání. Tato databáze má 
speciální strukturu a je možno ji vytvořit/aktualizovat pomocí programu jhindexer, který je 
součástí distribuce javahelpu. Program jhindexer spusťte v adresáři se souborem popisujícím 
helpset a jako parametr mu zadejte jména podadresářů nebo souborů, které chcete indexovat. 
Program jhindexer poté vytvoří speciální podadresář JavaHelpSearch s potřebnými soubory 
pro navigátor. 

Do adresáře s helpem si nakopírujete soubor jhall.jar, který obsahuje všechny třídy aplikace 
JavaHelp, a tvorbu databáze spustíte z příkazového řádku takto: 
java – cp jhall.jar;. com.sun.java.help.search.Indexer parametry 

kde parametry jsou soubory či adresáře obsahující HTML nápovědy. 

V našem příkladě tedy spustíme v adresáři help jhindexer s parametrem HTML, což je jméno 
adresáře s uloženými popisy. Bude vytvořen podadresář JavaHelpSearch s příslušnými daty. 

Výsledná záložka pro vyhledávání pak bude vypadat následovně: 

 

 
Obrázek č. 4 Vzhled záložky pro vyhledávání 

Vytvoření souboru s popisem slovníku 
Pro vytvoření slovníku (glossary) je třeba opět vytvořit soubor xml s popisem jednotlivých 
položek a jejich propojení se soubory. Struktura tohoto souboru je shodná se strukturou 
souboru s rejstříkem. 

Pro náš příklad ho nebudeme plnit novými daty a použijeme znovu rejstřík, abychom viděli 
jak se slovník v nápovědě zobrazuje (viz Obrázek č. 5). Soubor s popisem slovníku uložíme 
do adresáře help jako cestovkaGlossary.xml. 
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Obrázek č. 5 Vzhled záložky se
slovníkem 
ytvoření souboru popisujícího HelpSet 
 kořenovém adresáři s nápovědou musí existovat soubor s koncovkou .hs, který obsahuje 

ákladní informace o nápovědě. Jméno tohoto souboru udává jméno této nápovědy (jméno 
elpsetu). Soubor je ve formátu XML. Soubor helpset obsahuje následující základní 
lementy: 

helpset> definuje helpset, obsahuje následující elementy : 
<title>  titulek, který bude uveden v záhlaví okna spuštěného helpu, 
<maps> určení souboru s mapou odkazů, obsahuje následující elementy: 

<homeID> logické jméno úvodní stránky nápovědy, 
<mapref> odkaz na jméno souboru (url) s mapou odkazů, 

<view> definuje jednotlivé navigátory použité při zobrazení helpsetu, tento element 
se může opakovat, 

<name> jméno navigátoru 
<label> použije se jako text záložky (např. Obsah, Index, ...) v případě, 

že je v elementu <presentation> nastaven parametr displayviewimages 
na hodnotu false. 

<type>  typ pohledu, v podstatě je to jméno třídy, která se použije pro 
zobrazení navigátoru, tj. 
javax.help.TOCView, 
javax.help.IndexView, 
javax.help.SearchView, 
javax.help.FavoritesView, 
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javax.help.GlossaryView. 
<data>  jméno souboru (url), který obsahuje data pro tento navigátor 

(např. url souboru s obsahem), 
<image>(volitelný) logické jméno souboru s obrázkem, který bude na 

záložce karty. 
<presentation>(volitelný) tento element popisuje grafickou podobu okna 

s nápovědou, může se opakovat  (je tedy možné vytvořit několik různých oken 
pro různá použití). Lze nastavit tyto atributy: 
default = “true|false” určuje, zda bude okno použito jako základní okno 

aplikace helpu. Pokud atribut nenastavíte, je jeho hodnota false. 
displayviews =“true|false” určuje, zda v levé části aplikace budou zobrazeny 

navigační panely (implicitně má hodnotu true). 
displayviewimages  “true|false” určuje, zda na záložkách karet bude 

obrázek nebo text, který se převezme z elementu <label> příslušného 
pohledu. 

<name> jméno, které se používá jako atribut presentationname u položek 
jednotlivých pohledů nebo v kódu pro otevření okna daného vzhledu. 

<size  width =”nnn” height=”nnn”/> určuje velikost okna v pixelech. 
<location  x=”nnn” y=”nnn”/> určuje umístění okna na obrazovce. 
<title> titulek okna 
<toolbar> určuje vzhled toolbaru okna s nápovědou, obsahuje element: 

<helpaction>  který může obsahovat  jednu s těchto hodnot: 
javax.help.BackAction 
javax.help.FavoritesAction 
javax.help.FrwardAction 
javax.help.HomeAction 
javax.help.PrintAction 
javax.help.PrintSetuAction 
javax.help.ReloadAction 
javax.help.SeparatorAction 

Pokud chcete použít pro danou akci jiný obrázek na tlačítko, nastavíte 
atribut image. 

Pokud nepoužijete element <presentation> bude help zobrazován v implicitním okně, které 
bude mít vlevo záložky, které jsou uvedeny v helpsetu a v toolbaru tlačítka „předchozí“, 
„následující“, „tisk“ a „nastavení stránky pro tisk“, jestliže je použita záložka Oblíbené 
položky, je zde i tlačítko pro uložení oblíbené položky. 

Pro zařazení záložky „Oblíbené položky“ není třeba psát žádný XMLsoubor. Po uložení 
oblíbené položky bude vytvořen soubor Favorites.xml v adresáři .JavaHelp, který bude 
vytvořen v domovském adresáři uživatele. 

Následuje příklad jednoduchého souboru s popisem helpsetu, s popisem dvou oken nápovědy. 
Hlavní okno bude mít zobrazeny záložky a 7 tlačítek v toolbaru. Druhé okno pro help bude 
pouze zobrazovat text bez záložek a toolbaru.: 
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<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 
<helpset> 
 <title>Nápověda k aplikaci Cestovní kancelář</title> 
 
 <maps> 
  <homeID>Cestovni_kancelar</homeID> 
  <mapref location="cestovka.jhm" /> 
 </maps> 
 
 <!-- Přidání záložky s obsahem --> 
 <view> 
  <name>Obsah</name> 
  <label>Obsah napovedy</label> 
  <type>javax.help.TOCView</type> 
  <data>cestovkaTOC.xml</data> 
 </view> 
 
 <!-- Přidání záložky s rejstříkem --> 
 <view> 
  <name>Index</name> 
  <label>Index k napovede</label> 
  <type>javax.help.IndexView</type> 
  <data>cestovkaIndex.xml</data> 
 </view> 
 
 <!-- Přidání záložky pro vyhledávání --> 
 <view> 
  <name>Search</name> 
  <label>Search</label> 
  <type>javax.help.SearchView</type> 
  <data engine="com.sun.java.help.search.DefaultSearchEngine"> 
   JavaHelpSearch 
  </data> 
 </view> 
 
 <!-- Přidání záložky pro slovník --> 
 <view> 
  <name>glossary</name> 
  <label>Slovníček</label> 
  <type>javax.help.GlossaryView</type> 
  <data>cestovkaGlossary.xml</data> 
 </view> 
 
 <!-- Přidání záložky oblíbené položky --> 
 <view> 
  <name>favorites</name> 
  <label>Oblíbené položky</label> 
  <type>javax.help.FavoritesView</type> 
 </view> 
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 <!—- Popis základního okna helpu --> 
 
 <presentation default="true" > 
  <name>main window</name> 
  <size width="700" height="400" /> 
  <location x="200" y="200" /> 
  <title>Nápověda k aplikaci cestovní kancelář</title> 
  <toolbar> 
   <helpaction>javax.help.BackAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.ForwardAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.SeparatorAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.HomeAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.ReloadAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.SeparatorAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.FavoritesAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.SeparatorAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.PrintAction</helpaction> 
   <helpaction>javax.help.PrintSetupAction</helpaction> 
  </toolbar> 
 </presentation> 
 
 <!—- Popis dalšího okna helpu, které neobsahuje záložky ani 
toolbar --> 
 <presentation> 
  <name>nove</name> 
  <size width="200" height="200" /> 
  <location x="200" y="200" /> 
 </presentation> 
 
</helpset> 
 
 

Údaje uvedené v elementu <view> jsou jednoduché. Pouze pro vyhledávání se liší element 
<data> – je zde uvedeno, jaký vyhledávací stroj bude použit. Uvedeme defaultní vyhledávací 
stroj aplikace JavaHelp. Jako další parametr je zde uvedeno jméno podaresáře obsahujícího 
databázi pro fultextové vyhledávání. 

Tento soubor uložíme do adresáře help jako cestovka.hs. 

Kompletace všech částí do JAR archivu 
Vytvořenou nápovědu je obvyklé distribuovat v jednom jar souboru. Pomocí programu jar 
zabalíme celý adresář help do souboru help.jar. 

Použití JavaHelpu v programech 
Třídy potřebné pro používání JavaHelpu jsou v souboru jh.jar z distribuce JavaHelpu. Při 
překladu i při spouštění musí být tento jar soubor uveden v CLASSPATH, aby se našly 
potřebné třídy. 

V našem příkladě bude aplikace uložena v adresáři cestovka, do stejného adresáře umístíme i 
oba potřebné jar archivy jh.jar a help.jar 
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Přidání nápovědy do programu 
Většinou je grafické rozhraní aplikace tvořeno více třídami. Aby byla nápověda dosažitelná 
z každého okna aplikace, je vhodné ve třídě, která představuje hlavní okno, deklarovat 
proměnné popisující help jako proměnné třídy s „přátelským“ (friend) přístupem. 

Přidání nápovědy do programu volané přes nabídku v menu se skládá ze čtyř kroků: 

1. Doplníme do zdrojového textu třídy představující hlavní okno import klauzuli pro balíček 
javax.help a třídu URL z balíčku java.net 
 
import javax.help.*; 
import java.net.URL; 
import java.net.MalformedURLException; 
 

Jako proměnné třídy je dále potřeba nadeklarovat dvě proměnné, první typu HelpSet a druhou 
typu HelpBroker, např. takto: 
 
static HelpSet helpSet; 
static HelpBroker helpBroker; 
 

2. Prvním programovým krokem je udání cesty (popř. vyhledání) souboru popisujícího 
helpset a vytvoření instance třídy HelpSet. Nejjednodušší je následující způsob: 
 
try { 
 URL hsURL = new URL("jar:file:./help.jar!/cestovka.hs"); 
 helpSet = new HelpSet (null, hsURL); 
} 
catch (MalformedURLException e) { 
 System.out.println("Chybna URL adresa helpsetu"); 
} 
catch (HelpSetException e) { 
 System.out.println("HelpSet nenalezen nebo problem 
     s parsovanim"); 
} 
 

Tento způsob je sice jednodušší, ale je nutné přesně znát umístění souboru s helpem. Druhá 
možnost je nechat vyhledat soubor s helpsetem JVM. Pak je pouze nutné znát jméno souboru 
s helpsetem. ClassLoader je schopen vyhledat soubor kdekoli na CLASSPATH, pokud narazí 
na jar archiv, hledá i uvnitř. Kód ukazující jak soubor s helpsetem vyhledat prostřednictvím 
ClassLoaderu : 
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String jmenoHS = "cestovka.hs"; 
ClassLoader loader = this.getClass().getClassLoader(); 
try { 
 URL hsURL = HelpSet.findHelpSet(loader,jmenoHS); 
 helpSet = new HelpSet (null, hsURL); 
} 
catch (MalformedURLException e) { 
 System.out.println("Chybna URL adresa helpsetu"); 
} 
catch (HelpSetException e) { 
 System.out.println("HelpSet nenalezen nebo problem s 
parsovanim"); 
} 
 

3. Dále by mělo následovat vytvoření instance třídy HelpBroker, která zajišťuje zobrazování 
nápovědy. Jestliže chceme, aby pro nápovědu bylo použito okno, které jsme definovali 
v helpsetu jako hlavní, musíme jeho jméno použít jako parametr v příkazu 
createHelpBroker(): 
 
helpBroker = helpSet.createHelpBroker("main window"); 
 

4. Následuje kód, který přidá do menu položku pro vyvolání nápovědy. Metoda instance 
brokeru enableHelpOnButton() přiřadí ke komponentě, uvedené jako první parametr, listener 
pro otevření helpu. Pokud je komponenta jiného typu než java.awt.MenuItem, 
javax.swing.AbstractButton nebo java.awt.Button, je vyhozena výjimka 
IllegalArgumentException. Pokud i další okna aplikace obsahují položku menu nebo tlačítko 
pro help, použijeme stejnou metodu i pro ně. Prostřední parametr udává, která stránka 
nápovědy má být zobrazena jako výchozí, lze tedy otevírat nápovědu jako kontextově 
závislou. 
 
JMenu help = new JMenu("Help"); 
menuBar.add(help); 
JMenuItem menu_help = new JMenuItem("Nápověda k programu"); 
helpBroker.enableHelpOnButton(menu_help, 
      "Cestovni_kancelar",helpSet); 
 

Jak bude vypadat okno helpu naší aplikace je vidět na Obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6 Programátorem upravený vzhled okna aplikace JavaHelp 

Nastavení klávesy F1 pro zobrazení helpu. 
Aktivování klávesy F1, která by měla standardně také otevírat help, je velmi jednoduché. 
Stačí zavolat metodu enableHelpKey(), která je metodou instance brokeru. Jako parametry ji 
zadáme odkaz na rootPane okna aplikace, jaká stránka se má zobrazit po stisku klávesy F1 a 
odkaz na instanci HelpSetu. 
helpBroker.enableHelpKey(getRootPane(),"Cestovni_kancelar",helpSet); 

Pro každé okno aplikace opět nastavujeme aktivaci klávesy F1, pro každé okno se může 
zobrazovat jiná výchozí stránka nápovědy. V naší vzorové aplikaci je další třída, představující 
dialog pro vkládání údajů o novém zákazníkovi. Aktivace klávesy F1 pro toto okno by mohla 
vypadat následovně (třída hlavního okna aplikace se jmenuje CestovniKancelar): 
 
CestovniKancelar.helpBroker.enableHelpKey(getRootPane(), 
  "Novy_zakaznik", CestovniKancelar.helpSet); 
 

Kontextově závislá nápověda. 
Nejjednodušší typ kontextové nápovědy jsou tzv. tooltipy. Jejich podpora je přímo součástí 
knihovny SWING pro tvorbu komponent uživatelského rozhraní. Pro každou komponentu je 
možné nastavit tooltip pomocí metody setToolTip(). 

Jak již bylo uvedeno výše lze pro různá okna aplikace otevírat nápovědu s jinou aktuální 
stránkou. To však mnohdy nestačí, chceme zobrazit jinou nápovědu i v závislosti na právě 
aktivní komponentě. Pro každou komponentu, pro kterou chceme zobrazit jinou stránku 
nápovědy než pro celé okno, musíme nastavit tzv. HelpID. Nastavuje se pomocí statické 
metody CSH.setHelpIDString se dvěma parametry: 

• komponenta, ke které se má přiřadit nápověda (např. typu JTextField nebo JPanel), 
• identifikátor nápovědy (viz soubor s mapou). 
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Např. ke vstupnímu poli jmenoVstup lze přiřadit nápovědu následujícím příkazem: 
 
CSH.setHelpIDString(jmenoVstup, "Novy_zakaznik"); 
 

Statická metoda CSH.setHelpIDString neaktivuje klávesu F1, tj. pro okno obsahující 
příslušnou komponentu musí být klávesa F1 aktivována pomocí metody enableHelpKey 
objektu HelpBroker. Když budou aktivní komponenty, které nemají přiřazeno HelpID, 
zobrazí se téma nápovědy určené v metodě enableHelpKey. Když bude mít při stisku klávesy 
F1 fokus komponenta s přiřazeným HelpID, zobrazí se téma nápovědy určené při volání 
metody setHelpIDString. 

Nastavení HelpID lze použít i pro nápovědu typu „Co je to?“. Pokud vytvoříte v menu help 
položku pro volbu tohoto druhu nápovědy, odpovídající ActionListener ji přiřadíte takto 
(coToJe je instance třídy MenuItem): 
coToJe.addActionListener(new CSH.DisplayHelpAfterTracking 
         (CestovniKancelar.mainHB)); 

Po zvolení této položky menu se změní vzhled kurzoru. Po kliknutí na komponentu 
uživatelského rozhraní se zobrazí nápověda přiřazená k této komponentě. 
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