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حشد دلیل ویكي مارس8 2011

حشد دلیل ویكي 1

مرحباً .1
الخاص بمجتمع ویكيملف ستفادة من االكیفیة حولدلیلوةمختصرلطرح مقدمة ھذه الوثیقة صیاغةتتم

.ICANNحشد 
.في القریب العاجللفرنسیة واألسبانیة إلى استتم ترجمة ھذه الوثیقة 

تظھر القائمة األصلیة والفرعیة بشریط المھام أعلى یمین الشاشة بحیثة أن ویكي مصممةالحظمرجاءً 
فجمیع المحتویات األخرى بما فیھا اللغة في جھاز المستخدم.إعدادات بالفرنسیة أو األسبانیة استناداً إلى 
).بلغة اإلدخال األصلیة (اإلنجلیزیةستظل العمل اتمساحأسماء لكعالمات التبویب أعلى الشاشة وكذ

ستعمل عناصر شریط المھام بالقائمة األصلیة وكذلك تلك المستخدمة بكثرة من عناصر شریط المھام بالقائمة 
الفرعیة على النحو التالي:

مصطلحات شریط المھام 
اإلنجلیزیة

مصطلحات القائمة األسبانیةمصطلحات القائمة الفرنسیة

éditezcorrijaتحریر
ajoutezagregueإضافة

des outilslas herramientasألدواتا
passez en revuehojeeتصفح
pagepáginaصفحة

repèreseñalإشارة مرجعیة
commentairecomentarioالتعلیق
attachementaccesorioالمرفق

copiezcopieنسخ
déplacez-vousmuévaseنقل

enlevezquiteإزالة
regardez dans laالعرض بشكل ھرمي

hiérarchie
vea en jerarquía

الدلیل من حین آلخر حسب الحاجة.ھذا سیتم تحدیث 
ي توجیھ أي أسئلة ینبغ.staff@atlarge.icann.orgعلى متعلیقاتكلیقات واآلراء. ویرجى إرسال عونحن نرحب بالت

.staff@atlarge.icann.org:إلىعن المحتوى 

متكررةالسئلةاأل.2

الویكي؟ھوما2.1
مستوى وأالفریق مستوى وأيفردعلى أي مستوى لتعزیز التعاون المعلوماتي تستخدم أداة عبارة ویكي ال

ویكي إن فاألمر بسیط حیث یع المساھمین.جممعلومات من إمكانیة تحریر الویكي وتتیح أدوات المجتمع. 
.محتوى بطریقة تعاونیة وسھلةالر یتحرعبارة عن موقع ویب یتیح لك إمكانیة 

ویكي؟حشدھوما2.2
إن تثبیت .http://community.icann.orgلموقعھا ICANNفالحشد ھو شعار ویكي الذي اختارتھ 

اویكي یعد  .ICANNحتوى من قبل أعضاء مجتمع لمبالعرض والتحریر العام لیسمح تثبیتً

ویكي؟ملفاتحشدحولإضافيتوثیقعلىأحصلأنليأینمن2.3
على المواقع التالیة:حشد ویكي الخاصة بالمعلومات والوثائق كمیة ھائلة من توجد 

/confluence.atlassian.com/display/DOC/Confluence+Documentation+Homehttp:/
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أما دلیل المستخدم للحشد فھو موضوع على الموقع التالي:
http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+Guide

العامالحشدقوام.3
بطریقة تم وضع محتوى الحشد و. اتبوضع وتنظیم التعلیقلك نقاط رئیسیة قلیلة تسمح من یتكون الحشد 

.معینة

علىالصفحات تحتويوعلى صفحات.مساحات العمل تحتويو. مساحات العمل في ویكي وتم نشر حشد 
وما إلى PDFملفات أو مكتب أو مستندات صور (تشتمل على مرفقات وقد ) صورو(نصوص معلومات 

ذلك).

ھرمي. فإن أضیفت صفحة ألخرى فتسمى في شكل الصفحات وتنظیمھا في مساحات العمل تم وضع 
الصفحة الناتجة بالصفحة الطفل. تعد الصفحة الداخلیة الصفحة األم.

حشداالنتقال خالل ال.4
إلى ر یتبویب باألعلى تشعالمات ذات ستجد لوحة قیاس http://community.icann.orgإلى تنتقل عندما 

أو منظمة دعم األسماء العامة (ALAC)(أي اللجنة االستشاریة ICANNبـ مجتمعات ویكي الخاصة 
(GNSO).

وستجد ن بالتصفح فقط للزوار العالمیین.إلذعالمات تبویب مجتمعات ویكي فقط ألصحاب اسوف ترى فقط 
على یسارك جمیع مساحات العمل التي لم یؤذن بغیر تصفحھا للزوار العالمیین.

قائمة الصفحات المفضلة الذي سیدرج صفحات في مساحة العمل التي أضیفت مؤخراً لمربعباإلضافة سترى 
في لوحات المفاتیح المنتشرة.Cloudستجد أیضاً العالمة الزوار العالمیین المفضلة.

ثم ستظھر لك الصفحة بالنسبة لزوار المجتمع العام فستضغط على عالمة المجتمع العام قرب أعلى الصفحة.
التالیة.

عالمات التبویب مساحة العمل
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أما من یود التوجھ مباشرة إلى ھذه المنطقة فبدالً من لوحة قیاس الحشد سیكون الرابط:
https://community.icann.org/category/sub-

dashboard.action?categoryKey=atlarge

فإن ضغطت على ھذا الرابط فسیطلب منك اسم المستخدم ستجد بأعلى یمین ھذه الصفحة سجل في الرابط.
المتاح لك ALACعل ھذا ستمنح لك حقوق التحریر على مساحات عمل وبمجرد أن تفوكلمة المرور.

تحریرھا.

التالیة:وعندما تضغط على تسجیل الدخول ستظھر لك الشاشة 

في صنادیق النص السم المستخدم وكلمة المرور ستدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي أرسلھا لك مدیر 
.tech-support@icann.orgأردت ھذه المعلومة فن فضلك تواصل معحشد ویكي. إن

وبمجرد أن تدخل ستضغط على اسمك عند أول دخول لك في الحشد ستستخدم ھذه البیانات المقدمة من المدیر.
وستنشر لك قائمة تختار منھا رابط الملف الخاص.الذي سیظھر أعلى یمین القائمة.

At-Largeعمجتمتبویبعالمة تسجیل الدخول

ALACعملمساحة
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:ثم ستظھر لك الصفحة التالیة

اضغط على رابط كلمة المرور كي تغیر كلمة المرور خاصتك.

ومن العالمات اإلضافیة المستحسنة لمبتدئ الحشد وھي العناوین والمشاھدات.

ھذه وعندما تشیر لصفحة بالضغط على عنصر قائمة اإلضافة ثم تختار اإلشارة (انظر أدناه) ستتم إضافة رابط ل
فتسمح لك ھذا بالوصول لھذه الصفحة سریعاً في المستقبل.الصفحة على اختیار العناوین بملفك الخاص.

التعریفيالملفرابط

المروركلمةرابط
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الصفحات عبر البرید فالمشاھدات ھي الصفحات أو المساحات التي تختار مشاھدتھا. سیتم إشعارك برؤیة
سیتم اآلن إدراج ألدوات (انظر أدناه).نصر قائمة ایمكنك مشاھدة أي صفحة باختیار مشاھدة من عاإللكتروني.

ھذه الصفحة في شریط المشاھدات في ملفك الخاص.

سیزودك الرابط التالي بالمعلومات اإلضافیة حول العمل مع ملفات المستخدم الخاصة.
http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+Guide

#ConfluenceUser%27sGuide-WorkingwithUserProfiles

الحشدعملأماكنفيالمحتویاتإدارة.5
لك فیھا حقوق التحریر وإدارة المحتوى.وبمجرد دخولك الحشد ستتمكن من اختیار مساحة العمل المتاح 

فلنبدأ باختیار عالمة تبویب المجتمع العام بالتوجھ مباشرة لھذا الرابط:

https://community.icann.org/category/sub-
dashboard.action?categoryKey=atlarge
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في ھذه الصورة بأعلى .(ALAC)للجنة االستشاریة العامة أما في ھذه الندوة فسنستخدم مساحات العمل من ا
تعد مساحة العمل ھذه مساحة العمل الثانیة في قائمة المساحات على یمینك.

األخرىALACعملتمساحالجمیعبوابةلتكونمصممةALACعملمساحاتأنفضلكمنالحظ
.عنھانتحدثالتيویكيفيALACمجتمععملمساحاتتزورعندمالكالبدایةنقطةتكونأنوینبغي

ALACستظھر لك الشاشة التالیة (الحظ من فضلك أن مساحات ALACوبمجرد اختیارك مساحات عمل 
قد صممت لتشتمل على خلفیات أرجوانیة):

مساحةفيالصفحاتھيھذه
ھذهالعمل
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مربعالویحتوي الرمادي یسار منتصف الصفحة.مربعالة العمل في ستظھر لك صفحات في مساح
الرمادي الكبیر على روابط خاصة لمساحات مربعالالرمادي أسفل مربعوالاألرجواني أعلى یسار الصفحة 

الرمادي الكبیر.مربعین بل سیكون بھا المربعلن یكون بأكثر مساحات العمل ھذین الالعمل األخرى.

ت في مساحة العمل ھذه بشكل ھرمي حیث الصفحات األم والصفحات المولدة كما جاء مسبقاً ورتبت الصفحا
بھذه الوثیقة.

لمزید من المعومات التفصیلیة حول ھذا الموضوع یمكن لذا فلنختر صفحة ولننظر كیف یدار محتواھا.
إیجادھا على ھذا الرابط.

http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+
Guide#ConfluenceUser%27sGuide-WorkingwithPages

فضلك أدخل على الرابط التالي واتبع منصفحة االجتماع عن بعد.ALACوسنختار ھذا المثال الشھري لـ 
ھذا الدلیل:

https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+22.02.11+-
+Monthly+Teleconference

موضح أعاله ستظھر لك الشاشة التالیة:فعندما تضغط على الرابط ال

ستظھر لك قائمة أعلى یمین الصفحة فیھا العناصر التالیة:

.بكالخاصالدخولاسم ووإدخالوأدواتوإضافةتحریر

وكما ذكر آنفاً في فصل مرحباً بھذه الوثیقة فستتم ترجمة ھذا الدلیل للغتین إضافیتین (الفرنسیة واألسبانیة) 

القائمةعناصر
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ر الوحید الذي حدث في برنامج الحشد عند استخدام الفرنسیة أو األسبانیة مكن الحواسیب المنتسبة فالتغیی
أما جمیع المحتویات األخرى بما فیھا عالمات التبویب أعلى الشاشة وأسماء لعناصر ھذه القوائم اإلضافیة.

مساحة العمل فستظل باإلنجلیزیة.

صلیة، وكذا تلك المستخدمة بكثرة من عناصر شریط المھام بالقائمة ستعمل عناصر شریط المھام بالقائمة األ
الفرعیة على النحو التالي:
مصطلحات شریط المھام 

اإلنجلیزیة
مصطلحات القائمة باألسبانیةمصطلحات القاتمة بالفرنسیة

éditezcorrijaتحریر
ajoutezagregueإضافة

des outilslas herramientasاألدوات
passez en revuehojeeفحتص

pagepáginaصفحة
repèreseñalإشارة مرجعیة

commentairecomentarioالتعلیق
attachementaccesorioالمرفق

copiezcopieنسخ
déplacez -vousmuévaseتحویل
enlevezquiteإزالة

regardez dans laالعرض بشكل ھرمي
hiérarchie

vea en jerarquía

ثم ستظھر لك الصفحة التالیة.إن أردت تحریر الصفحة فستضغط على رابط تحریر.

معالجة برنامج عمل مع للالمشابھ Rich Textھو اتللصفحالخاص بك االفتراضي التحریر نمط إن 
وجد بھ نص الذي یمكان إلى الیمكنك الدخول )."میكروسوفت وورد"أو "أوبن أوفیس"(أي القیاسي اتالكلم

إلىالوصولWiki MarkupوRich Textتبویبعالمةتتیح
المختلفینویكيصفحةمحرري
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یمكنك استخدام األیقونات و. التي تقوم بھاتغیرات التحریر ةعاالشھري عن بعد وطبALACعقد اجتماع 
ماركاب وعالمات تبویب العرض لتعدیل النص للخط العریض وویكيRich Textفي شریط القائمة تحت 

ن وقوائم النقاط وإدراج الجداول واألیقونات األخرى التي تتیح لك تغییر اللوأو المائل أو وضع خط تحتھ.
والصور والروابط والمرفقات.

وبمجرد أن تنتھي من تحریرك من فضلك أضغط حفظ فتحفظ التغییرات التي قمت بھا.

سیسمح لك ھذا المحرر باستخدام لغة العالمات المشابھة لـ والمحرر المتاح اآلخر ھو محرر ویكي ماركاب.
HTML.تنشیط ھذا المحرر من خالل الضغط على عالمة تبویب محرر ویكي یمكنعند تحریر صفحاتك

ماركاب التي تظھر إلى جانب عالمة تبویب محرر النص الغني.

وبمجرد أم تضغط على عالمة التبویب ھذه سیتغیر المحرر في نفس اللحظة سیظھر دلیل مستخدم للغة 
أدناه).العالمات أعلى الیمین مع رابط لدلیل أكثر تفصیالً (انظر 

ویمكنك افتراض أنماط "النص الغني" وإما "ویكي ماركاب" الخاصة بالتحریر اعتماداً على أولویاتك. 

فإن فضلت استخدام محرر ویكي ماركاب كما افترضت فیمكنك تغییر محررك على النحو التالي:

ي الحالیة.اذھب إلى عالمة تبویب التحریر بالصفحة. وستنفتح صفحات نمطك االفتراض.1

الرابطعلىالضغطمن خالل كذلكجعلھیمكنكفلم یكن النمط االفتراضي الحالي یخصك ذافإ.2
)Make Default (" المجاور لعالمات التبویب." يافتراضالتحویل إلى

ویكيتبویبعالمةتحدیدتم
ماركب ماركبلغةتدویندلیل

ماركبلغةتدویندلیلإلىرابط
بالكامل
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یمكنك إضافة وسیمكنك رابط عنصر إضافة القائمة من إضافة صفحة جدیدة لمساحة العمل الھرمیة ھذه.
الصفحات ویمكنك اإلشارة المرجعیة لصفحة بغیة الوصول المستقبلي السریع.إحدى ى تعلیق عل

تتیح لك قائمة المرفقات الفرعیة وعنصر إضافة القائمة من إضافة مرفق لصفحة یمكن ربطھا بعد ھذا 
بصفحة تالیة.

وتمدك الروابط التالیة بمعلومات إضافیة للعمل مع:

؛المرفقات
http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+

Guide#ConfluenceUser%27sGuide-WorkingwithAttachments,

:األشكال
http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+

Guide#ConfluenceUser%27sGuide-WorkingwithImages

.وابطالرو، 
http://confluence.atlassian.com/display/CONF34/Confluence+User%27s+

Guide#ConfluenceUser%27sGuide-WorkingwithLinks

اضف القائمة
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توي رابط عنصر قائمة األدوات على عناصر قوائم قلیلة سیتم استخدامھا بانتظام.ویح

القائمة ھذا بنسخ ھذه الصفحة ومحتواھا لصفحة أخرى بمساحة العمل.مربعسیقوم رابط النسخ قرب أسفل 
سیقوم سیقوم رابط التحویل ھذا بتحویل ھذه الصفحة لمساحة عمل أخرى في ویكي الدائر الحدیث عنھا.

رابط إزالة بإزالة ھذه الصفحة من مساحة العمل.

سیولد ھذا الرابط نظرة متشعبة القائمة ھذا بنوع من التكرار بمظھر ھرمي.مربعسیتم استخدام رابط آخر ب
لجمیع صفحات مساحة العمل.

دید في تشعیب أي صفحة بسحبھا للموقع الجبتحویل الشخصیقوم وبمجرد تكوین ھذه النظرة المتشعبة 
مساحة العمل الھرمي.

قائمةعنصر
األدوات


