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• O Help Viewer da ANSYS foi modernizado na versão 15.0 

• Mais semelhante com a utilização de um navegador de Internet 

• Agora é possível de fazer anotações nos tópicos 

• Coleções de livros podem ser ocultas/mostradas 

• Buscas usando expressões booleanas podem ser utilizadas 

• Possibilidade de restringir os resultados da busca por física, aplicação, tipo e livro 

• Agora as palavras-chave usada nas buscas são destacadas no texto dos tópicos 

• Possibilidade de usar marcadores 

 

Introdução 
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• Como Acessar? 

• Procedimento: 

I. Menu Iniciar →Todos os Programas →ANSYS 15.0 →Help → ANSYS Help 15.0 

– Para abrir o Help Viewer na página inicial 

II. Através do menu Help dos diversos softwares ANSYS 

– Para abrir o Help Viewer na respectiva página 

Procedimento 

I 

II 

Abre o Help Viewer na 
página do livro CFX 

Abre o Help Viewer na 
página inicial 
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Procedimento 

Coleção de Livros 

Botões de Navegação por 

tópico (anterior/próximo) 
Busca simples na 

página atual 

Guias ou Abas 

Barra de Navegação Interface 
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• Uso Básico – Janela Principal 

• O HelpViewer contém Coleção de Livros apresentada de forma hierárquica (forma de 
árvore) para facilitar a navegação 

• Ao clicar num tópico, o livro à que este tópico pertence é destacado na árvore 

Procedimento 

Vai para o tópico 1.4 Retorna ao tópico 1.2 Busca simples na 

página atual: resultado 

em aparece destaque 

Clique para abrir o 

tópico 

Clique para subir níveis 

na hierarquia de tópicos 
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• Uso Básico – Endereço dos Tópicos 

• No HelpViewer, assim como nos navegadores de Internet, cada tópico é uma página HTML 

• É possível copiar o endereço de um tópico e enviar para outra pessoa. 

• Esta, por sua vez, pode usar endereço fornecido para poder abrir o tópico em seu 
computador 

• Procedimento: 

I. Se você deseja enviar o endereço de um tópico do HelpViewer para alguém, clique 
com o botão direito do mouse e escolha Copy Page Location 

II. Se você recebeu um endereço de um tópico do HelpViewer de alguém, clique com o 
botão direito do mouse e escolha Go to Page e em seguida clique em “Go” 

 

Procedimento 

I 
II 
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• Uso Básico – Anotações  

• Adicione anotações para descrever uma ideia ou observação importante acerca do tópico 
atual 

• Procedimento: 

I. Selecione a palavra que você deseja adicionar a anotação 

II. Clique no botão          para abrir o editor de anotação 

III. Escreva o texto da anotação e clique em Save 

IV. A palavra que contém a anotação fica destacada. Ao aproximar o mouse, a anotação 
aparece 

V. Pode-se gerenciar a lista de todas as anotações adicionadas. Para isso, clique em 
Tools →Manage Annotations ... 

Procedimento 

I 

II 
III 

IV 

V 
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• Uso Básico – Marcadores 

• É possível marcar um tópico de modo que seja possível acessá-lo mais rapidamente 

• Procedimento: 

I. Navegue até o tópico que  você deseja marcar, clique com o botão direito do 
mouse e escolha Add to Bookmarks 

II. Acesse seus tópicos marcados em Bookmarks →[nome do tópico] 

Procedimento 

I 
II 
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Procedimento 

• Uso Básico – Filtros 

• O HelpViewer contém todos os livros de ajuda da ANSYS. 

• É possível restringir os livros que são apresentados, para agilizar sua navegação 

• Procedimento: 

I. Escolha o item Tools →Filter Table of Contents → Configure Table of Contents ... 

II. Na lista Visible Topics, selecione os livros que você deseja ocultar ao clicar no 
botão  

III. Na lista Hidden Topics, selecione os livros que você deseja mostrar ao clicar no 
botão  

IV. Clique em Save and Close.  

V. Somente os tópicos na Visible List serão mostrados 

 

II 

III 
IV 
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• Uso Básico – Busca Simples 

• O HelpViewer contem dois tipos de busca: Simples e Avançada 

• Procedimento: 

I. Clique no botão Search da Barra de Ferramentas 

II. Digite a palavra-chave (referente ao assunto que você deseja obter ajuda) e clique no 
botão Search 

 Uma lista de sugestões aparece quando você digita sua palavra-chave 

III. O resultado da busca irá aparecer em uma aba ao lado do tópico que estava aberto 

IV. Duplo-clique em um dos resultados para abrir o tópico 

Procedimento 

Palavra-chave usada 

aparece em destaque 

I 

II 

III 

IV 
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• Uso Básico – Busca Avançada 

• Procedimento: 

I. Siga os passos I e II da Busca Simples 

II. Clique no botão ‘+’ próximo à 
Advanced Search 

III. Decida quais os critérios você gostaria 
de usar 

• Filtro por Física, Aplicação, Tipo ou 
Livro 

• Pode-se marcar mais de um critério 

IV. Selecione os itens correspondentes aos 
critérios marcados 

V. Se necessário, combine múltiplas 
palavras-chave ao clicar em Build 
advanced query 

VI. Observe os critérios de combinação das 
palavras (todas as palavras, qualquer 
destas palavras, nenhuma destas 
palavras) 

VII. Siga os passos III e IV da busca simples 

 

 

Procedimento 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Palavras-chaves usadas 

aparecem em destaque 

Palavras-chaves são 

combinadas através 

de operadores 

booleanos 
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• Para obter mais ajuda: 

• https://esss.zendesk.com/home 

 

https://esss.zendesk.com/home
https://esss.zendesk.com/home

