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1. OTWIERANIE PORADNIKA
e-Poradnik RĘBNIE jest przeznaczony do przeglądania na ekranie komputera, który należy w tym
celu wyposażyć w przeglądarkę internetową - np. Internet Explorer, Opera, Firefox lub Safari.
Podczas korzystania z poradnika komputer nie musi być podłączony do internetu – możliwość
takiego połączenia ułatwia jednak dobór darmowej przeglądarki, a także umożliwia dostęp do
strony http://rebnie.wl.sggw.pl, zawierającej aktualizowaną, wzorcową wersję poradnika.
Ponieważ niektóre strony poradnika pobierają dodatkowe, duże pliki graficzne, istotny wpływ na
komfort pracy ma wielkość zainstalowanej pamięci RAM (zaleca się co najmniej 512 MB).
Poradnik może być rozpowszechniany na płytach DVD lub pamięciach przenośnych USB, jako
kilka tysięcy plików tekstowych i graficznych (w katalogu .\ePoradnik) oraz dodatkowe pliki i
katalogi niezbędne do instalacji automatycznej. Internetową lokalizację aktualizowanej na bieżąco,
wzorcowej wersji poradnika podano na stronie SprawdzenieWersji.htm.
Najprostszą - chociaż niezbyt wygodną - formą otwarcia poradnika jest wskazanie myszką jednego
z jego plików bezpośrednio na włożonym do komputera nośniku. Zaleca się, aby w takim przypadku rozpoczynać od pliku ZacznijTeraz.htm, otwierającego stronę startową Rebnie.htm.

Widok strony startowej poradnika w oknie przeglądarki Internet Explorer oraz przykład okna z ostrzeżeniem
o wykryciu skryptu na stronie, wyświetlanego po wskazaniu żółtego paska na szczycie okna przeglądarki.
Należy odpowiadać twierdząco na pytania odnoszące się użycia aktywnych treści na stronach poradnika.
Skrypty zastosowano wyłącznie w celu umożliwienia automatycznego przejścia między niektórymi stronami
lub czasowego podświetlania detali strony - dla ich wyróżnienia.
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Zaleca się skopiowanie plików poradnika na dysk twardy komputera, co zapewnia maksymalny
w danej konfiguracji sprzętowej komfort pracy (związany z szybkością transferu danych
graficznych przy otwieraniu stron), a także umożliwia dalsze modyfikacje pliku z opisem stylów
CSS (tylko dla zaawansowanych użytkowników) oraz szybkie zmiany wielkości podglądu
obrazów na stronach poradnika (z użyciem dołączonych plików wsadowych – .BAT).
Ponieważ przygotowanie poradnika do użytku polega jedynie na skopiowaniu jego plików do
odpowiednich katalogów komputera i nie wymaga ingerencji w ustawienia rejestrów systemu
operacyjnego, możliwe jest wykonanie go w sposób ręczny za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej.
Do poradnika dołączono ponadto specjalny program do instalacji automatycznej, który ułatwia
kopiowanie, dodaje na pulpicie skrót do poradnika oraz pozwala na podjęcie dodatkowych decyzji
co do wskazanej wielkości obrazów ukazujących się w tekście poradnika. Program ten wymaga
jednak określonej konfiguracji komputera i nie zawsze może być zastosowany

1.1. Instalacja ręczna
Procedura instalacji ręcznej powinna zawierać następujące kroki:
•

otwarcie podstawowego katalogu nośnika - np. D:\ lub F:\

•

zaznaczenie myszką katalogu ePoradnik i wybranie polecenia Kopiuj - np. klawisze Ctrl+C;

•

otwarcie (utworzenie) w komputerze docelowego katalogu, w którym ma być odtworzony
cały skopiowany katalog; ponieważ nazwa tego katalogu będzie pojawiała się w wierszu adresu
na wszystkich stronach poradnika, ze względów estetycznych powinna być możliwie krótka
(jak najbliżej katalogu systemowego, np. C:\) i nie zawierać przetwarzanych w nietypowy
sposób znaków specjalnych (polskich liter, spacji itp.);

•

wybranie polecenia Wklej - np. za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+V;

•

jeżeli używany monitor ma niewielkie wymiary i rozdzielczość, zaleca się zmniejszenie wielkości
ilustracji umieszczonych w tekście poradnika; obrazy w standardowej wysokości ok. 260 pikseli
zostaną wtedy zastąpione miniaturami o wysokości ok. 60 pikseli (z zachowaniem możliwości ich
podglądu w powiększeniu do ok. 460-490 pikseli); w tym celu należy wskazać i uruchomić - poprzez
kliknięcie myszą - plik wsadowy MALEobrazy.BAT, dokonujący podmiany odpowiednich plików;

•

utworzenie na pulpicie skrótu umożliwiającego szybki dostęp do strony startowej poradnika;
w tym celu należy wcisnąć na pulpicie prawy klawisz myszy, wybrać polecenie Nowy/Skrót,
wskazać lokalizację nowego skrótu (docelowy katalog)\ePoradnik\Rebnie.htm i wpisać jego nazwę
(np. ePoradnik), po czym ewentualnie zmienić obraz skrótu - odnaleźć utworzony skrót na pulpicie,
wcisnąć nad nim prawy klawisz myszy, wybrać polecenie Właściwości/Zmień ikonę i ustawić wybrany
obraz, np. specjalnie przygotowany plik (docelowy katalog)\ePoradnik\ePoradnik.ico.
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1.2. Instalacja automatyczna
Użycie programu instalacyjnego może uprościć procedurę instalacji, ale jest możliwe jest to tylko
na komputerach pracujących pod kontrolą nowszych systemów operacyjnych - MS Windows XP
z dodatkiem Service Pack 2 lub MS Vista. Przed uruchomieniem programu instalacyjnego
Setup.exe należy wprowadzić do systemu zestaw bibliotek narzędziowych ogólnego
zastosowania: NET Framework 3.5 oraz Windows Installer 3.1. Można je bezpłatnie pobrać
i zainstalować m. in. ze strony http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en.
Jeżeli program instalacyjny nie odnajdzie powyższych bibliotek, to podejmie próbę ich
automatycznej, dość czasochłonnej instalacji z dołączonych do nośnika zasobów archiwalnych,
po której może być konieczne powtórne uruchomienie tego programu.

Przykładowy wygląd głównego okna programu instalacyjnego w trakcie trwania instalacji

Poniżej podano sposoby zapobiegania niektórym problemom instalacji automatycznej:
•

należy uruchamiać plik instalacyjny w podstawowym katalogu nośnika, np. E:\ Setup.exe

•

w chwili instalacji nośnik powinien znajdować się w napędzie (płyta CD/DVD) lub być podłączony
jako dysk logiczny (pamięć przenośna USB) o oznaczeniu literowym od D: do N:

•

instalacja powinna być przeprowadzona w warunkach zapewniających pełne uprawnienia do operacji
na katalogach i plikach, przy wybranym profilu (koncie) o uprawnieniach administratora systemu;

•

w przypadku przerwania instalacji przed jej ukończeniem, zaleca się ręczne usunięcie z systemu wpisu
nowego programu ePoradnik RĘBNIE, za pomocą polecenia Panel Sterowania/Dodaj-Usuń Programy;

•

po pojawieniu się problemów z zabezpieczeniami dostępu do systemu plików w środowisku MS Vista
może być konieczne ręczne utworzenie docelowych katalogów plików przed powtórzeniem instalacji.
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W skład poradnika wchodzi ok. 100 stron tzw. tematycznych (ujętych w spisie treści) oraz
powiązane z nimi dodatkowe strony: wykazy zalecanej literatury, podglądy powiększonych
obrazów i slajdów, a także strony służące do dodawania lub przeglądania komentarzy czytelników.

2.1. Struktura poradnika

A

B

C
Hierarchiczna struktura i wzajemne powiązania stron poradnika (fragment obrazu ze strony 'Mapa stron').
Obwódkami wskazano - A: strony wchodzące w skład najważniejszej części poradnika o nazwie
'Klasyfikacja i opisy rębni', B i C: przykładowe grupy stron podrzędnych, tj. posiadających wspólną
stronę nadrzędną.
Wskazanie myszką (wciśnięcie lewego przycisku) dowolnego pola z nazwą strony spowoduje jej otwarcie

Instrukcja obsługi poradnika

2. STRUKTURA I BUDOWA STRON PORADNIKA

ePoradnik RĘBNIE

Poradnik podzielono na kilka części (działów). Oprócz podstawowej części 'Klasyfikacja..',
zawierającej opisy rębni przeznaczonych do stosowania w lasach państwowych w Polsce,
w poradniku znajdują się strony zawierające ogólne informacje o rębniach, autorskie komentarze
dotyczące technicznych i przyrodniczych aspektów rębni, a także opis zasad obsługi poradnika
i indeksy ułatwiające wyszukiwanie wybranych tematów, obrazów lub pozycji i autorów literatury.
Poradnik ma budowę hierarchiczną - tzn. taką, w której każda strona (z wyjątkiem pierwszej) ma
swoją stronę nadrzędną, tworzy grupę stron równorzędnych wraz z kilkoma innymi stronami o tej
samej stronie nadrzędnej, a także może mieć strony podrzędne. Im niżej schodzi się w hierarchii
stron poradnika, tym bardziej szczegółowe stają się poruszane tam zagadnienia, pozostając jednak
w zasięgu tematycznym wyznaczonym przez tytuły stron nadrzędnych.

2.2. Budowa strony tematycznej
Wszystkie strony tematyczne poradnika są podobne do siebie pod względem sposobu
zorganizowania informacji oraz rozmieszczenia elementów nawigacyjnych. Szczegółowy układ
tych elementów przedstawiono i skomentowano na poniższym rysunku.
Rozmieszczenie informacji i elementów nawigacyjnych
na przykładowej stronie tematycznej:
A - linia tytułu strony, B - stały zestaw klawiszy ułatwiających
dostęp do najczęściej wybieranych stron, C - klawisz (obraz)
otwarcia wykazu literatury zalecanej dla danej strony (jej brak byłby
wskazany przez czerwony krzyżyk na książce), D - klawisz (obraz)
dostępu do komentarzy dla strony, E - strzałka przejścia do
następnej strony spisu treści, F - autor(-rzy) strony, G - strzałka
przejścia na koniec strony, H - linia tytułów rozdziałów, ułatwiająca
szybki dostęp do wybranego tytułu, I - tekst wstępu do strony,
J - tytuł (początek) rozdziału, K - tekst rozdziału, L - strzałka
powrotu na początek strony z końca rozdziału, M** - podgląd
obrazu umieszczony w tekście strony, N** - tytuł obrazu,
O** - miniatura pierwszego obrazu w pokazie slajdów, P* - symbol
pokazu slajdu, R** - tytuł pokazu slajdów, S - zestaw klawiszy
umożliwiających przejście do strony nadrzędnej oraz stron
o pokrewnej tematyce, T* - klawisz (obraz) otwarcia podglądu
wszystkich obrazów strony i stron bezpośrednio podrzędnych.

* ** - Oznaczenie elementów otwierających podgląd obrazów
w rozmiarze dużym (**) lub średnim (*)
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2.3. Budowa stron służących do przeglądu obrazów
Ze względu na potrzebę zachowania przejrzystości treści wyświetlanych na ekranie, obrazy
umieszczone w tekście poradnika są zwykle znacznie zmniejszone. Aby otworzyć nową stronę
z powiększoną wersją danego obrazu, należy na stronie tematycznej wskazać myszką jego pogląd
lub tekst tytułu. W analogiczny sposób otwiera się pokaz slajdów dowiązany do danej strony.
Pełnowymiarowe wersje obrazów dołączonych do poradnika mają wysokość nie przekraczającą
500 linii. Zapewnia to widoczność całego obrazu przy otwieraniu stron służących do przeglądu
obrazów lub slajdów na najczęściej spotykanych, średniej wielkości monitorach komputerowych.
Podobnie jak w przypadku stron tematycznych, strony służące do przeglądu obrazów i slajdów
charakteryzują się stałym rozmieszczeniem elementów sterujących. Ze względu na konieczność
obsługi samego pokazu, strony pokazów slajdów są wyposażone w większą liczbę elementów
sterujących niż strony przeglądu pojedynczych obrazów. Poniżej przedstawiono i skomentowano
wygląd przykładowych stron obydwu wyżej wymienionych kategorii.
Rozmieszczenie informacji i elementów nawigacyjnych
na przykładowej stronie pokazu slajdów:
A - linia tytułu slajdu w pokazie, B - numer obrazu oraz
ogólna liczba slajdów w pokazie, C - wskaźnik czasu
pozostałego do automatycznego przejścia do kolejnego
slajdu (jego wciśnięcie wyłącza zegar dla danego slajdu),
D - autor(-rzy) slajdu, E1-4 - klawisze przejścia do innych
slajdów w pokazie: 1-pierwszego, 2-poprzedniego,
3-następnego, 4-ostatniego, F - opcjonalny tekst
komentarza do slajdu, G - pole slajdu (wciśnięcie działa
jak klawisz E3), H - symbol oznaczający dostępność
strzałek opisujących najważniejsze fragmenty slajdu,
I - po najechaniu myszką na strzałkę wyświetla się pasek z tytułem strony wywołującej pokaz, J - klawisz
zakończenia (przerwania) pokazu i powrotu do strony wywołującej, K - otwarcie strony miniatur wszystkich
slajdów, ułatwiającej nawigację po pokazie, L - przejście do strony powiązanej tematycznie ze slajdem.

Zarówno strony z podglądem pojedynczego obrazu umieszczonego w tekście, jak i strony pokazu
slajdów są wyposażone w mechanizm (skrypt Java) powodujący ich automatyczne zamknięcie.
Powrót do strony, z której wywoływany jest pojedynczy obraz następuje po upływie ok. 15 sekund
od jej otwarcia, natomiast przejście do następnego slajdu - po upływie ok. 20 sekund. Czas ten
może wydłużyć się w przypadku tych obrazów lub slajdów, dla których wyświetlane są specjalne
strzałki wyróżniające najważniejsze fragmenty prezentowanej grafiki.
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Wygląd strzałek wyróżniających najważniejsze fragmenty
niektórych obrazów lub slajdów:
A1-4 - strzałki ukazujące się kolejno na tle obrazu podczas
otwierania strony, każda na okres ok. 1,5 sekundy;
B - wyświetlenie naraz wszystkich strzałek dostępnych dla
obrazu, następujące po wskazaniu myszką symbolu
oznaczającego ich dostępność, ukazującego się
w takim przypadku przy prawej krawędzi obrazu
(element H na poprzednim rysunku); kolejne wskazania
myszką tego elementu naprzemiennie wyłączają
i włączają podgląd wszystkich strzałek na tle obrazu

Rozmieszczenie informacji i elementów nawigacyjnych
na przykładowej stronie podglądu pojedynczego obrazu:
A - linia tytułu obrazu,
B - autor(-rzy) obrazu,
C - opcjonalny tekst komentarza do obrazu,
D - pole obrazu (wciśnięcie działa jak klawisz F),
E - symbol oznaczający dostępność strzałek
opisujących najważniejsze fragmenty obrazu,
F - klawisz zakończenia podglądu obrazu i powrotu
do strony wywołującej

2.4. Indeksy tematów, obrazów i literatury
W celu ułatwienia użytkownikom wyszukiwania konkretnych informacji, do poradnika dołączono
strony z indeksami (spisami). Ze względu na dużą objętość treści tych stron, ich otwieranie może
czasami opóźniać się w zauważalny sposób. Poniżej wymieniono i opisano sześć takich stron:
•

Indeks haseł, zawierający alfabetyczną listę wszystkich pojawiających się w poradniku tytułów stron,
rozdziałów, obrazów, pokazów i slajdów; wskazanie myszką wybranego hasła powoduje przejście do
tej strony, na której dane hasło zostało użyte.

•

Indeks miniatur obrazów umieszczonych w tekście poradnika, ułożony alfabetycznie według tytułów;
ułatwia on wyszukanie obrazu o zapamiętanym wcześniej wyglądzie (treści), ale zapomnianym tytule.

•

Indeks miniatur slajdów połączonych w pokazy, ułożony alfabetycznie według tytułów pokazów
i numerów slajdów w pokazie, o takiej samej funkcji jak w przypadku indeksu obrazów.
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•

Fragment indeksu obrazów

•

umieszczonych w tekście poradnika:

•

widoczne są miniatury obrazów

•

(o stałej wysokości), ich tytuły

•

oraz inicjały autorów

•

Przegląd średniowymiarowych podglądów wszystkich obrazów i slajdów w poradniku,
zaopatrzony w teksty komentarzy oraz opisy widoczne na strzałkach wyróżniających wybrane
fragmenty obrazów; w przeglądzie tym obrazy pochodzące ze stron tematycznych poradnika są
ułożone według kolejności tych stron w spisie treści oraz kolejności źródłowych rozdziałów na
stronach, natomiast w przypadku pokazów slajdów - w porządku alfabetycznym według tytułów
pokazów oraz w kolejności numerów slajdów; korzystanie ze strony przeglądu pozwala czytelnikowi
na zapoznanie się z najważniejszymi, ujętymi w formę graficzną wskazówkami poradnika bez konieczności czasochłonnego wyszukiwania i przeglądu określonych stron tematycznych.
Na poszczególnych stronach można wywołać odnoszące się do nich fragmenty tego przeglądu należy użyć do tego klawisza opisanego jako element T na rysunku w rozdziale 2.2.

•

Spis zalecanych w poradniku pozycji literatury fachowej - podręczników lub artykułów
w łatwo dostępnych tytułach prasy leśnej lub periodykach naukowych; dostępny jest zarówno
alfabetyczny wykaz wszystkich tytułów, jak również zestawienia pozycji odnoszących się
do dowolnego z kilkudziesięciu wybranych haseł, związanych z szeroko pojętym odnowieniem lasu.

•

Spis autorów wszystkich uwzględnionych w poradniku pozycji literatury; dla ułatwienia oceny
zainteresowań i dorobku określonego autora podano również pełne wykazy pozycji każdego autora.

Początek strony spisu literatury - widoczny wykaz haseł tematycznych,
zawężających wyszukiwanie interesujących czytelnika pozycji literatury
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2.5. Inne strony poradnika
Do każdej ze stron tematycznych dowiązane są jedna lub dwie dodatkowe strony: z komentarzami
oraz z zalecaną literaturą uzupełniającą (o ile taką zaproponowano dla danej strony tematycznej).
Strona komentarza ułatwia czytelnikowi kontakt z autorami poradnika oraz (w przyszłości)
z innymi jego użytkownikami. Pozwala na automatyczne zaadresowanie listu elektronicznego
(e-mail) oraz nadanie mu właściwej struktury (poprzez zaproponowanie wprowadzenia
określonych informacji o nadawcy i przedmiocie listu). Warunkiem skorzystania z tych
udogodnień jest jednak skonfigurowanie na komputerze czytelnika dowolnego programu
pocztowego oraz dostęp do sieci.
Strona komentarzy umożliwia czytelnikom komentowanie treści zawartych na stronie,
uzupełnienie jej o własne doświadczenia lub zaproponowanie autorom poradnika nowych,
odpowiedniejszych dla prezentowanych treści materiałów ilustracyjnych. Zamiarem autorów jest
wykorzystanie takich komentarzy do aktualizacji treści stron, a także - po ewentualnej redakcji ich publikacja na stronie komentarzy. Takie podejście spowodowało również, że dla bieżącej
wersji poradnika nie zostało przewidziane zintegrowane, otwarte forum dyskusyjne.

Przykładowa strona komentarza z klawiszem tworzącym schemat listu w używanym programie pocztowym

W celu ułatwienia dostępu do informacji graficznych, do poradnika dołączono również strony
z miniaturami slajdów pokazu oraz większe podglądy wszystkich obrazów strony lub pokazu.

Przykładowe fragmenty strony przeglądu miniatur wszystkich slajdów wybranego pokazu (z lewej)
oraz strony średniowymiarowego poglądu obrazów wraz z ich szczegółowymi opisami (z prawej)
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W celu ułatwienia dostępu do najbardziej poszukiwanych przez czytelników informacji,
w poradniku szeroko wykorzystano możliwości nawigacji hipertekstowej, oferowane przez
przeglądarki internetowe. W praktyce oznacza to, że w wielu miejscach jego stron można znaleźć
odnośniki umożliwiające szybkie przejście w odpowiednie miejsca tej samej lub innej strony.
Odnośniki mogą przyjmować tradycyjną formę podkreślonego tekstu (jak kilka linii niżej) albo
formę symbolu graficznego (klawisza z tekstem lub grafiką, albo samego symbolu graficznego).
Litery w tradycyjnym odnośniku są zwykle koloru niebieskiego, który zmienia się na fioletowy
po wykorzystaniu odnośnika; w poradniku używane są również odnośniki w kolorze zielonym.
Przykłady 15 różnych typów odnośników pojawiających się na stronie tematycznej przedstawiono
na rysunku w rozdziale 2.2 (wszystkie oznaczone literami elementy z wyjątkiem A, I, J i K).
Podczas poruszania kursora myszki na tle ekranowego obrazu strony poradnika, fakt najechania na
odnośnik jest sygnalizowany zmianą typu kursora, wyświetleniem docelowego adresu na dolnym
pasku roboczym przeglądarki, a także - w większości przypadków - chwilowym wyświetleniem
przy tym odnośniku prostokątnego paska (etykietki) z jego bardziej szczegółowym opisem.

Sposób sygnalizowania przez przeglądarkę faktu wykrycia odnośnika - po najechaniu na niego myszką:
zmiana typu kursora oraz pojawienie się żółtego paska z dodatkowymi wyjaśnieniami

3.1. Nawigacja w hierarchicznej strukturze stron poradnika
W celu łatwego poruszania się po rozbudowanej strukturze stron poradnika należy wykorzystywać
górny i dolny zestaw klawiszy nawigacyjnych (odnośników) na stronach tematycznych, a także
osobne, specjalnie w tym celu zaprojektowane strony spisu treści oraz mapy poradnika.
Górny zestaw klawiszy (w odcieniu zielonym) umożliwia szybkie przejście do jednej z kilku
wybranych stron podstawowych poradnika, zawierających informacje o charakterze ogólnym,
przydatne podczas przeglądania różnych stron szczegółowych.

Zestaw klawiszy nad tytułem strony, ułatwiających dostęp do stron z informacjami o charakterze ogólnym.
Widoczne są też graficzne odnośniki do strony literatury (z lewej), do komentarzy oraz do następnej strony
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Na końcu strony tematycznej umieszczono kilka klawiszy w odcieniu niebieskim, których zestaw
dopasowany jest każdorazowo do położenia strony w hierarchicznej strukturze poradnika. Zwykle
jest tam klawisz umożliwiający powrót do strony nadrzędnej (bardziej ogólnej) oraz klawisze
przejścia do stron bezpośrednio podrzędnych - zawierających bardziej szczegółowe informacje
związane z tematyką bieżącej strony. W przypadku braku stron podrzędnych, w zestawie pojawiają
się klawisze dostępu do stron równorzędnych względem aktualnie otwartej strony.

Przykład zestawu klawiszy na końcu strony, dostosowanego do treści strony 'Charakterystyka cięć
częściowych'. Z lewej widoczny jest, umieszczany po każdym rozdziale na stronie, odnośnik umożliwiający
powrót na początek strony, przydatny np. do dostępu do górnego zestawu klawiszy lub zmiany rozdziału.
Szybkie przejście na koniec strony, w celu przejrzenia i wykorzystania znajdujących się tam klawiszy,
umożliwia odnośnik (niebieska strzałka) położony bezpośrednio pod linią tytułu strony.

Dodatkowym elementem, przydatnym dla czytelników pragnących dokonać systematycznego
przeglądu całego poradnika, jest odnośnik (w formie zielonej strzałki) umożliwiający przejście
do następnej strony w spisie treści, położony w prawym górnym rogu każdej strony tematycznej.
Na każdej stronie znajdują się ponadto odnośniki otwierające stronę wykazu autorów poradnika,
a w przypadku większości stron - również odnośniki otwierające strony służące do przeglądania
pełnowymiarowych pojedynczych obrazów lub pokazów slajdów (zob. rozdział 2.3).

3.2. Nawigacja w obrębie strony tematycznej
Zestaw kilkunastu elementów nawigacyjnych wchodzących w skład strony tematycznej poradnika
przedstawiono na rysunku w rozdziale 2.2. Opis rysunku z poprzedniego rozdziału zawiera
omówienie dwóch typów odnośników umożliwiających szybkie przechodzenie na początek lub
koniec strony, przydatne w przypadku bardziej obszernych stron – liczących co najmniej
kilkanaście kartek standardowego wydruku A4.
Innym przydatnym elementem jest wykaz wszystkich rozdziałów strony, znajdujący się
bezpośrednio pod linią tytułu strony. Przejrzany bezpośrednio po otwarciu strony, daje on
czytelnikowi szybką informację o zakresie poruszanych na stronie zagadnień, a na stronach
o większej objętości znacznie ułatwia przejścia między bardziej odległymi od siebie rozdziałami.
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Poniżej opisano sposoby poprawiania komfortu korzystania z poradnika na ekranie komputera,
a także procedury umożliwiające rozwiązanie problemów technicznych, jakie mogą pojawić się
podczas użytkowania poradnika. Większość z tych procedur może być stosowana przez
czytelników o małym zaawansowaniu w obsłudze komputera, natomiast niektóre inne zastrzeżono
tylko dla doświadczonych i ostrożnych użytkowników poradnika.
Procedury i problemy związane z samą instalacją poradnika na komputerze opisano w rozdziale 1.

4.1. Dostosowywanie wyglądu strony
Ze względu na różne wielkości wykorzystywanych monitorów, a także różne preferencje
czytelników co do wielkości i innych cech tekstu i grafiki, po pierwszym uruchomieniu poradnika
należy rozważyć skorzystanie z niżej wymienionych możliwości regulacyjnych.

Powiększenie okna przeglądarki
Korzystając z poradnika warto maksymalnie powiększyć pole robocze przeglądarki. W tym celu
należy ustawić pełnoekranowy tryb wyświetlania okna przeglądarki (wciskając przycisk
'Maksymalizuj' na górnym pasku okna) i zamknąć wszystkie ramki pomocnicze (np. 'Ulubione' lub
'Historia'), które mogą się w tym oknie wyświetlać obok ramki z treścią podstawową.
Niektóre przeglądarki oferują prawdziwy tryb pracy pełnoekranowej, w którym ukrywany jest
nawet górny pasek okna roboczego. W programie Internet Explorer do włączania i wyłączania
podglądu pełnoekranowego służy klawisz F11.

Poprawa czytelności tekstu na ekranie
W poradniku przewidziano zróżnicowaną wielkość czcionek w zależności od rodzaju
przekazywanych treści: tytułów, tekstów, podpisów pod zdjęciami, komentarzy, list nazwisk lub
innych elementów. Definicje wszystkich parametrów tych czcionek zawarte są w pojedynczym
pliku tekstowym StyleCSS.txt, znajdującym się w podstawowym katalogu plików poradnika.
Użytkownicy znający zasady opisu czcionek w arkuszach stylów CSS mogą edytować ten plik za
pomocą dowolnego edytora i eksperymentować z ustawieniami czcionek, aby uzyskać efekt
zgodny ze swoimi upodobaniami. Ze względu na podstawowe znaczenie tego pliku dla
prawidłowego funkcjonowania serwisu, warto zawsze dysponować kopią rezerwową na wypadek
jego uszkodzenia. Dla ułatwienia, jedną taką kopię umieszczono w podkatalogu .\Ryc,
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zawierającym pliki graficzne poradnika. Mniej wprawnym użytkownikom zaleca się regulację
wielkości czcionek ekranowych za pomocą niżej wymienionych mechanizmów systemu Windows.
Nowsze wersje różnych przeglądarek umożliwiają płynną zmianę powiększenia przeglądanych
stron, poprzez pokręcenie kółkiem myszy (SCROLL) przy wciśniętym klawiszu CTRL.
Ubocznym skutkiem używania tej metody może być jednak - w przypadku stron podglądu
obrazów - utrata dopasowania tekstów tytułów i opisów do wielkości przewidzianych dla nich
fragmentów ekranu.
Innym, bezpieczniejszym sposobem jest zmiana rozmiaru czcionek na zakładce zaawansowanych
ustawień właściwości ekranu - np. ze standardowego na powiększony do 125%.

Regulacja wielkości ilustracji w tekście poradnika
W celu zapewnienia odpowiedniej wyrazistości obrazów umieszczonych w tekście rozdziałów
poradnika, ich standardową wysokość ustawiono na ok. 260 linii. Z tego powodu każdy obraz
powoduje przerwę w czytanym tekście obejmującą od 20% do ok. 35% wysokości ekranu,
zależnie od ustawień używanego monitora. Użytkownicy, którym takie przerwy na obrazy
utrudniają odbiór treści poradnika, mogą zmniejszyć standardową wielkość obrazu podglądu, o ile
korzystają z kopii poradnika na dysku własnego komputera.
Należy w tym celu uruchomić plik wsadowy MALEobrazy.BAT znajdujący się w podstawowym
katalogu serwisu. Zawarte w tym pliku polecenie systemu operacyjnego (DOS) kopiuje pliki ze
zmniejszonymi wersjami odpowiednich obrazów do nazw, które są używane na stronach HTML.
Możliwa jest też procedura odwrotna - należy w tym celu uruchomić plik DUZEobrazy.BAT.
Uruchomienie pliku wsadowego w systemie Windows w praktyce oznacza wskazanie go myszką,
ponieważ rozszerzenie .BAT jest standardowo powiązane z edytorem linii poleceń DOS. Po
zakończeniu działania pliku wsadowego należy zamknąć okno edytora oraz odświeżyć okno
przeglądarki w celu odczytania zmodyfikowanych plików z obrazami podglądu.
Możliwości opisanego wyżej przeskalowania pozbawione są tylko nieliczne obrazy, jak np. obrazy
panoramiczne na różnych stronach oraz miniatury na stronie 'Autorzy'.
Przykład jednego z rozdziałów na stronie 'Autorzy', z miniaturową
fotografią oraz innymi informacjami o autorze. Typowy podgląd obrazu
ma wysokość ponad 4 razy większą od pokazanej miniatury.
W przypadku tej strony wyjątkowo nie można zmienić wielkości obrazów,
możliwy jest natomiast - jak w przypadku wszystkich innych stron tematycznych - podgląd pełnowymiarowych obrazów po wskazaniu miniatury.
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4.2. Inne problemy obsługi
Wyświetlanie polskich znaków
W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym wyświetlaniem polskich znaków
diaktrycznych (ą, Ć, itd.), konieczne może okazać się ustawienie strony kodowej Windows-1250.
W tym celu należy w opcjach przeglądarki znaleźć polecenie dotyczące kodowania znaków.

Wyświetlanie elementów stylu strony
Informacje wykorzystywane przez przeglądarkę do określenia cech stylu strony (np. format i
kolory czcionek tekstu, odstępy akapitów oraz kolor tła) pobierane są podczas otwierania każdej
strony ze specjalnie przygotowanego pliku kaskadowych arkuszy stylów StyleCSS.txt. Plik ten
znajduje się w głównym katalogu serwisu i może być modyfikowany - w przypadku korzystania z
wersji poradnika skopiowanej na lokalny komputer. Mniej zaawansowanym użytkownikom nie
zaleca się zmiany ustawień tego pliku.
Jeżeli po uruchomieniu poradnika nie widać żadnego zróżnicowania formatu różnych kategorii
tekstów, to należy sprawdzić, czy w przeglądarce włączono opcję korzystania ze stylów.

Korzystanie z funkcji automatyzacji zawartych w skryptach
Na stronach wyświetlających podglądy powiększonych obrazów lub slajdów umieszczono
dodatkowe instrukcje - skrypty w standardzie Javascript 1.5. Skrypty te odciążają użytkownika w
wykonywaniu pewnych stałych czynności związanych z podglądem obrazów, takich jak powrót do
strony wywołującej po upływie czasu wystarczającego na dokładne obejrzenie obrazu, czasowe
wyświetlenie strzałek i opisów wskazujących wybrane, najważniejsze fragmenty obrazu, albo
uruchomienie zegara wskazującego pozostający czas ekspozycji, a po upływie tego czasu przejście do następnego slajdu.
Podczas uruchamiania poradnika niektóre przeglądarki mogą standardowo blokować uruchamianie
skryptów – z powodu potencjalnych niebezpieczeństw towarzyszących przeglądaniu stron
internetowych. Zaleca się włączenie opcji przeglądarki zezwalającej na wyświetlanie 'wrażliwych
treści'. Opcja ta jest tutaj całkowicie bezpieczna, ponieważ poradnik nie korzysta z nieznanych
zasobów sieci, a jedynie z lokalnego, sprawdzonego zestawu plików.
Można korzystać ze wszystkich zasobów poradnika przy wyłączonej obsłudze skryptów:
potrzebne wtedy będzie tylko ręczne inicjowanie wszystkich czynności obsługi podglądu obrazów.
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