
 

 

 

 

 

 

 

 

    1.0لنسخة ا HERMESلبرنامج  ينستخدملم ادليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2007تموز / يوليو24نشر في 
  

  .  الموزعة بالفعل وقت النشرHermesتستند ھذه النسخة من ھذا الكتيب إلى نسخة نظام 
 التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئةاألحيائية  اإللكتروني المالئم لوحدة السالمة وسيجري نشر جميع التحديثات والتغييرات الطفيفة في موقع تبادل المعارف

، وذلك باستخدام SCBD NATIONAL BCH APPLICATION – HERMES، ضمن سلسلة  http://moodle.unep.chمرفق البيئة العالمي،   -
  .المتاحة اإلخباريةو قاشيةنالالمنتديات 

  
  .وسيتم تجميع التحديثات والتغييرات الرئيسية وإدراجھا في نسخ أو طبعات جديدة
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  الوحدات محتويات
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  قائمة االختصارات واألسماء المختصرة 

 
   

BCH  Biosafety Clearing-House   تبادل معلومات السالمة غرفة
   األحيائية

CMS  Content Management System    نظام إدارة المحتوى 
GEF  Global Environment Facility  مرفق البيئة العالمي 
NBF  National Biosafety Framework   األحيائيةاإلطار الوطني للسالمة 

  
NBCH  National BCH  تبادل معلومات  الوطنية لالغرفة

   األحيائيةالسالمة 
MoU  Memorandum of Understanding    مذكرة تفاھم 

SCBD  Secretariat of the Convention on Biodiversity   أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
UNEP  United Nations Environment Programme    األمم المتحدة للبيئةبرنامج  
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  :السياق
تبادل معلومات غرفة مرفق البيئة العالمي المعني ببناء القدرات للمشاركة الفعالة في -برنامج األمم المتحدة للبيئة" مشروع قومي

تھا على لمختلف البلدان بغية مساعد" معرفي"دليل يستھدف نموذجية إعداد برنامج تدريبي مؤلف من وحدات ب" األحيائيةالسالمة 
مم برنامج التدريب بحيث يتسم بالمرونة ُصقد و. ا وإقامة وسيلة دخول وطنية إليھا واستخدامھاتبادل المعلومات وفھمھغرفة  تعلم
 تلبية االحتياجات المتنوعة لمختلف البلدان، األمر الذي يسمح  لھا باختيار أكثر األدوات واألفكار منفعة ألوضاعھا تمكن منوي

  .وأولوياتھاواحتياجاتھا 
  

 :التوجيه

السالمة األحيائية ومساعدتھم على  لتبادل معلومات ةالوطنيالغرفة تستھدف ھذه الوحدة إتاحة التوجيه لمديري ومستخدمي 
وتم إعداد ھذا البرنامج للجمھور من الفنيين وغير الفنيين . Hermes يسمى )CMS(استخدام برنامج لنظام إدارة المحتوى 

 في البلدان ا والوصول إليھا وصيانتھة لتبادل معلومات السالمة األحيائيةالوطنيللغرفة ارة الموقع اإللكتروني المسؤولين عن إد
  .المعنية

  
  :الغرض

للغرفة  في إنشاء موقع إلكتروني HERMESتتناول ھذه الوحدة بالتفصيل اإلرشادات والخطوات الالزمة لتھيئة واستخدام برنامج 
  .األحيائيةت السالمة  لتبادل معلوماةالوطني

 

 

  : من ھذه الوحدة ستتعلمه الذيما
 ةالوطنيللغرفة  إلنشاء موقع إلكتروني HERMESتتناول ھذه الوحدات التدريبية بالتفصيل اإلرشادات المعنية بتھيئة برنامج 

  .يةاألحيائلتبادل معلومات السالمة 
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   HERMES برنامج إلى الدخول .1 الوحدة
 
 
 
 
 
 

 Hermesمعلومات عن برنامج  1.1
ّ ومعدة 0.9وھي اآلن في نسختھا األولية " Hermes"التنوع البيولوجي أداة تطبيقية تسمى المتعلقة بتفاقية االأعدت أمانة 

 .ّتستضيفه األمانة وتوفر الصيانة لهاألحيائية تبادل معلومات السالمة فة غرالستخدامھا من قبل البلدان المختلفة كبرنامج وطني ل
وھو مجموعة .  ھو نظام إلكتروني إلدارة المحتوى يعتمد على البوابة المركزية لغرفة تبادل المعلوماتHermesإن برنامج 

ل للواجھة البينية لكنه أقل حجما للبحث في فرعية أو نسخة أصغر من البوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات، وله نموذج مماث
  .سجالت غرفة تبادل المعلومات القطرية وعرضھا

  
ويشمل البرنامج نظاما في غاية السھولة واليسر إلدارة المحتوى يسمح بإنشاء وتحرير صفحات وأقسام ومحتويات إضافية على 

وفي الوقت ذاته، فإن برنامج . عتمدة في األمم المتحدة على اللغات الست المLocalizationوال يقتصر التوطين . اإلنترنت
Hermes تعديل قوائم  ويمكن أيضا). أي معظم اللغات باستثناء العربية(ُ يساند جميع اللغات التي تكتب من اليسار إلى اليمين

  .االختيار وتغيير لغتھا
  

  :فھو يتيح. ة لتبادل معلومات السالمة األحيائية إلى توفير العناصر األساسية لموقع الغرفة الوطنيHermesويھدف برنامج 
 قابلية التشغيل البيني مع البوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات •
 وظائف البحث  •
 )على المستوى الوطني( الشائعة formatsمساندة جميع أشكال التنسيق  •
 )الصفحات والنصوص(إدارة المحتوى  •
 )إلخ.. الصور والمستندات(إدارة الملفات  •
 إدارة قوائم االختيار •
 )إلخ.. robots.txt  والملفات النصية Bannerالشعار (إدارة الموقع  •

  
  : ما يليHermesعالوة على ذلك، يتيح برنامج 

 )SSLالمصادقة بنظام (أمن الموقع  •
 )التاريخ والتفرقة بين الملفات(نسخ المحتوى  •
 )سيتوفر قريبا(التوطين  •

 
بيد أنه ألغراض إدارية مثل . Safari، وMozilla، وInternet Explorer: ج التصفح التالية مع برامHermesويتوافق برنامج 

  .Internet Explorer حاليا باستخدام Hermesتحرير المحتوى، يتوفر برنامج 

   الصفحة الرئيسية لموقع الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية1.2
كمثال لھذه الوحدة، لكن يمكن استخدام أمثلة قطرية أخرى  (net.biosafetyclearinghouse.la://http: اكتب عنوان الموقع التالي

  ).1الشكل ) (أيضا

 
 

  :ما ستتعلمه في ھذه الوحدة
  Hermesوصف تفصيلي لبرنامج  •
 ق المتصفح عن طرياألحيائية  لتبادل معلومات السالمة ةالوطنيالغرفة كيفية الدخول إلى موقع  •
ة لتبادل معلومات السالمة األحيائيةالوطنيالغرفةمكونات موقع •
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  :ة مما يليكما ھو موضح أعاله، تتألف صفحة الترحيب على موقع الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائي
  

المستخدم من الجمھور إلى /سيوجه رابط توقيع الدخول المدير
. صفحة ويب أخرى للدخول إلى النظام باستخدام الحساب المالئم

وفضال عن ذلك، سيوجه رابط التوقيع المستخدم من الجمھور إلى 
  .  صفحة مختلفة إلنشاء حساب للدخول إلى النظام

 Sign In/Up links التسجيل/رابط التوقيع

 شريط الجانب األيسر Left Side bar  . يحتوي على أداة للبحث السريع وعناوين محتوى الموقع
روابط لمواقع ذات  BCH Central Portal.  Links to related sites وCBDروابط لمواقع ذات صلة مثل 

   صلة
 SCBD( ومنفذي المشروع BCH National Nodeيشير إلى 

األيقونات المختصرة عن /ن المعلوماتوغير ذلك م) UNEPو
  .البلد

The web banner شعار الموقع 

سمات مختصرة تمثل مقدمة للصفحة وغير ذلك من المعلومات 
  .ذات الصلة

Web content area منطقة محتوى الويب 

 
  مالحظة إضافية
 ھي رمز البلد xx حيث net.biosafetyclearinghouse.xx://http ھي افتراضا Hermesفي برنامج  instancesأسماء المثيالت 

 مختلف عن طريق التسجيل domain nameويمكن ألي بلد أن يكون له اسم مجال . ISO-3166المؤلف من حرفين حسب نظام 
  . إبالغ األمانة معIP 69.90.183.250لدى مسجل من اختياره ويوجھه إلى 

  
  اذھب إلى الصفحة الرئيسية للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية: تدريب

 أوصل جھاز الكمبيوتر باإلنترنت .1
 افتح متصفح اإلنترنت .2
 net.yclearinghousebiosafet.la://http/: اكتب في خانة العنوان في المتصفح العنوان التالي .3
 على لوحة المفاتيح " Enter"انقر زر  .4
 .استخدم فأرة الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح في التعرف على صفحة الويب .5
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  المدير مصادقة   .2 الوحدة
 

   إجراء توقيع الدخول للمدير2.1
يمكن لمدير الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية التوقيع بالدخول باستخدام عنوان بريده اإللكتروني وكلمة السر التي 

  .أعلى يسار الصفحة الرئيسية كما ھو موضح أعاله في In-Signوفرتھا له األمانة، مستخدما رابط توقيع الدخول 
 

  :والخطوات ھي كما يلي. HTTPSوالعتبارات أمنية تتم المصادقة على 
 

  . من الصفحة الرئيسية للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائيةSign-inانقر على رابط توقيع الدخول .  1الخطوة 

 
 

وتشمل الخيارات األخرى على ھذه الصفحة خيار تذكرني ". Sign Inيع الدخول توق"ومن ھذا الرابط، تظھر صفحة 
Remember meالذي يساعد على التذكير بإنشاء حساب وبكلمة السر  .  

  

 
 

  .في المربع األول، اكتب العنوان البريدي المسجل للمدير.  2الخطوة 
التي قدمتھا لك األمانة، ثم ) حساسة لحالة الحرف  أن كلمة السرالحظ (Password في المربع الثاني، اكتب كلمة السر. 3الخطوة 

  .Sign Inانقر على زر توقيع الدخول 
 

، لن تضطر إلى تقديم بريدك اإللكتروني وكلمة السر حين تدخل "Remember meتذكرني "إذا قمت بالتأشير في مربع : مالحظة
الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية، ھذا إذا قمت بالتوقيع من في المرة التالية إلى إدارة المحتوى في بوابة الغرفة 

فقد يتمكن :  إذا كنت تستخدم جھاز كمبيوتر مشتركا مع غيرك، ال تؤشر في ھذا الصندوق:تحذير. الكمبيوتر ذاته
  . أشخاص آخرون من استخدام حسابك

  :ما الذي ستتعلمه من ھذه الوحدة
 .التوقيع بالدخول إلى إدارة المحتوى للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية •
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  المحتوى إدارة .3 الوحدة

 
 

وتتألف ) 5الشكل (  إلدارة المحتوى  Hermesفي إدارة المحتوى ھي الصلة األولية بنظام welcome page الترحيب صفحة
 :صفحة الترحيب من المكونات التالية

Sign Out Linkسيوجه رابط توقيع الخروج المدير إلى الخروج من صفحة إدارة المحتوى   رابط توقيع الخروج.  
My Profile Link  معلوماتي األساسيةرابط   .سيتم توجيه المدير إلى صفحة معلوماتي األساسية 

حين ينقر المدير عليھا سيتم توجيھه إلى وضع التصميم في صفحة إدارة   Toggle Design Mode              أيقونة 
 .المحتوى

File Management إدارة الملفاتحين ينقر المدير عليھا، يمكنه الوصول إلى  أيقونة إدارة الملفات  
 content وعناوين المحتوى Quick search toolيتضمن أداة البحث السريع   Left Side barشريط الجانب األيسر        

titlesفي صفحة الويب .  
Links to related sites  روابط لمواقع أخرى مثل  روابط لمواقع ذات صلةCBDو BCH Central Portal.  
Web content area نطقة محتوى الويب م   - انظر الوصف السابق لھا - 
 

. ، حيث تعرف المدير على كل من ھذه المكوناتHermesتمثل ھذه الوحدة كثيرا من وظائف صفحة الويب إلدارة محتوى نظام 
  .وفيما يلي وصف تفصيلي لمختلف الوظائف

 
يخرج من صفحة إدارة المحتوى وسيتم توجيھه إلى حين ينقر المدير عليه فإنه س. Sign Out Link رابط توقيع الخروج 3.1

  )7 و6الشكالن . (صفحة الترحيب في موقع الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية
 

  :ما الذي ستتعلمه من ھذه الوحدة
   وتحديث المعلومات فيهMy Profileاستخدام رابط معلوماتي األساسية  •
 Toggle Design Modeتحرير وتحديث محتوى الويب باستخدام وضع  •
File Managementإدارة الملفات •
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معلوماتي ، سيتم توجيھه إلى صفحة )8الشكل (حين ينقر المدير عليه . My Profile Link رابط معلوماتي األساسية 3.2
) يجب ملء ھذه الخانة( عنوان البريد اإللكتروني للمدير –الھوية : األساسية حيث يمكن إعداد المعلومات التالية في حساب المدير

. إلخ.. والوظيفة والبلد ورقم الھاتف) يجب ملء ھذه الخانة( مثل االسم –، وتفاصيل االتصال الخاصة بالمدير ccونسخة مجاملة 
  )9الشكل (
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الذي يستخدمه في توقيع الدخول وذلك بتغيير عنوان البريد ) أو اسم المستخدم(يمكن للمستخدم تغيير عنوان بريده اإللكتروني 
  .اإللكتروني في صفحة المعلومات األساسية الخاصة بالمستخدم

  
لوطنية لتبادل معلومات السالمة ، يمكن لمدير الغرفة ا)10الشكل (بعد توقيع الدخول . Toggle Design Mode أيقونة 3.3

  .اشةأعلى الش   األحيائية التحول إلى وضع التصميم بالنقر على األيقونة
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وعالوة على ذلك، سيتم ). 11الشكل ( في أعلى الشاشة design barبعد التحول إلى وضع التصميم، سيظھر شريط التصميم 

  .تحديد الجزء الذي يمكن تحريره من الموقع
 

 
 

األحيائية الوصول إلى ، يمكن لمدير الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة )12الشكل (بعد توقيع الدخول .  إدارة الملفات3.4
  .ة في أعلى الشاش عن طريق النقر على األيقونة File Managementإدارة الملفات 

 

 
 

 
وإضافة إلى ذلك، يمكن . ، يمكن تحميل الملفات أو تحديثھا أو حذفھاFile Managementبعد الدخول إلى صفحة إدارة الملفات 

  ) 13الشكل . (إنشاء مجلدات لتنظيم المستندات أو الملفات
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V.3.4.1يتضمن ھذا الشريط عناوين المحتوى .  شريط الجانب األيسرcontent titlesصفحات الويب التي تم  في 
  )14الشكل . (أنشاؤھا من أجل الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية

 

 
 

ينطبق ھذا على جميع صفحات الويب في الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة .  روابط لمواقع ذات صلة 3.4.2
) 2(و) http://www.biodiv.org(نوع البيولوجي اتفاقية الت) 1: (وتشمل الروابط بالموقعين التاليين. األحيائية

 ). http://bch.biodiv.org(البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 

 .محتوى أو اإلضافة إليه أو حذفهھي المنطقة التي يتم فيھا تحرير ال.  منطقة محتوى الويب 3.4.3
VII.  

وتتحدد . وبعد أن يتحول المدير إلى وضع التصميم، ستظھر المناطق التي يمكن تحريرھا في جميع صفحات الويب
لجميع صفحات ) باللون الرصاصي(وعالوة على ذلك، تظھر صفوف وأعمدة . ھذه المناطق باألحمر أو األخضر

  .معلومات السالمة األحيائيةالويب داخل الغرفة الوطنية لتبادل 
 

وكما ھو موضح أدناه، وباستخدام صفحة الترحيب للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية كمثال، مع 
  :الحظ ما يلي) 16 و15الشكالن (التحول إلى وضع التصميم على صفحة الترحيب، 

 ظھور شريط التصميم •
 )في معظم الحاالت، تكون المنطقة القابلة للتحرير باألخضر(ر تتحدد المناطق التي يمكن تحريرھا باألحم •
 )باللون الرصاصي(ظھور الصفوف واألعمدة  •
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  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 
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  الصفحات إدارة .4 الوحدة
 

 

 

ھي الصفحة الموجودة في أعلى ) default.shtml/(فالصفحة الرئيسية . ينبغي التنويه إلى أن الصفحات منظمة بصورة تدريجية
  :على سبيل المثال. parent pageحة أخرى صفحة أم ولكل صف. مستوى
 الصفحة الرئيسية •

o عن ھذا الموقع 
o مسؤولو االتصال في البلد 

 نقاط االتصال الوطنية 
 السلطات الوطنية المختصة 
 المواقع وقواعد البيانات الوطنية 

o القوانين واللوائح التنظيمية 
 القوانين الوطنية واللوائح التنظيمية واإلرشادات 
 … 

 
  .رجاء مالحظة أن تنظيم القائمة يتبع بدقة تدرج الصفحاتب

 
 

  :ما الذي ستتعلمه من ھذه الوحدة
 تحديث وتحرير خصائص الصفحات •
  من إعداد منح األدوارUser Groupsحذف مجموعات المستخدمين /كيفية إضافة •
 حذف صفحات/كيفية إنشاء •
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 خصائص الصفحات 4.1
 17الشكالن (في شريط التصميم " Propertiesخصائص "يمكن الوصول إلى خصائص الصفحات عن طريق النقر على زر 

   ).18و
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 16  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  .فيما يلي توصيف لخصائص الصفحات كما ھو موضح أعاله
 .shtmlيجب أن تحمل التمديد فحات الحظ أن جميع الص URLصفحة 

  )default.shtml/(الحظ أنه يجب عدم تغيير اسم الصفحة الرئيسية 
  تحتفظ الصفحات بمحتواھا بعد تغيير أسمائھا

  يظھر أي تغيير في اسم الصفحة تلقائيا في القائمة
Language Buttons  

  أزرار اللغات
وتوفر . ي تستخدمھا الصفحة بخلفية خضراءوتظھر اللغة االفتراضية الت. تشمل اللغات الست
وفيما يتعلق بالمثال المذكور آنفا، فإن اللغة االفتراضية التي تستخدمھا . األمانة إعداد اللغات

  .غرفة الو الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية ھي اإلنجليزية
Title  عنوان الصفحةالعنوان 

Navigation title اسم قصير، اختياري(وان الصفحة في روابط التنقل عنعنوان التنقل(  
Menu title عنوان الصفحة على القائمةعنوان القائمة  

  على القائمة) و توابعھا(إذا تركت خالية، لن تظھر الصفحة 
Position      قارن بصفحات شقيقة (الموقع على القائمة الموقعsibling pages(  

Description  عن البيانات معلومات الوصفMetadata   
Subject  معلومات عن البيانات الموضوعMetadata 

Security  األمن
Secure (https) 

  )https(التأمين 
Private   خاص 

سيتم حذفھما من خصائص الصفحات في " Privateخاص "و" Secureمؤمن "صنذدوق التأشير 
  .  تأشيروحتى ذلك الحين، يجب تركھما بدون. Hermesاإلطالق القادم لبرنامج 

Unavailable  يجعل الصفحة غير متاحة مؤقتا غير متاح  
Miscellaneous parameters  معلمات متنوعة

Localized   توطين "سيتم حذف صندوق التأشير توطينLocalized " من خصائص الصفحات في اإلطالق
  . تأشيرحتى ذلك الحين يجب تركه بدون. Hermesالقادم لبرنامج 

Show Page Title الستخدام عنوان الصفحة كعنوان لصفحة عنوان إظھار الصفحةHTML 
Menu Section قسم القائمة

System Page صفحة النظام 
 Systemصفحة النظام "و" Menu Sectionقسم القائمة "سيتم حذف صندوقي التأشير 

Page " من خصائص الصفحة في اإلطالق القادم لبرنامجHermes . ،وحتى ذلك الحين
  .ب تركھما بدون تأشيريج

SET USER Group Roles  تحديد أدوار مجموعة المستخدمين
Roles Granting Viewing Access أدوار

تمنح القدرة على عرض الصفحة
 ممن ستكون لھم القدرة على عرض USER GROUPSلتحديد مجموعات المستخدمين 

  . ھذه القدرة لكل من مجموعات المستخدمينوفي العادة، ستمنح. الصفحة
Roles Granting Editing Rights  أدوار منح

حقوق التحرير
  ممن سيكون لھم الحق في تحرير USER GROUPSلتحديد مجموعات المستخدمين  

   . الصفحة
BUTTONS  األزرار

Save Changes حفظ خصائص الصفحة  حفظ تغييرات  
Cancel  ء الھيئة إلغا  إلغاء 

Delete Page  حذف الصفحة الحاليةحذف صفحة 
 

برجاء مالحظة أنه يمكن تسھيل الترجمة إلى اللغات الرسمية األخرى . اللغة االفتراضية ھي اإلنجليزية.  أزرار اللغات4.1.1
يتم ذلك في العادة  (ين قائمة اللغات   وتقوم األمانة بتكو).19الشكل (لألمم المتحدة بالتنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

ويجب إدخال . والحظ أنه يجب تحديد لغة واحدة كلغة رئيسية. لكن يمكن إضافة لغات أخرى). خالل اإلعداد األولي للمثيل
من  البحث تلقائيا عن أي تغييرات في المحتوى والتأكد Hermesوستواصل أدوات الترجمة في برنامج . المحتوى أوال بھذه اللغة

  .والحظ أن ھذه العملية تظھر بوضوح تام للمستخدم الخارجي. أن الترجمة تتم فوريا إلى اللغة األصلية
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 17  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

ّتسھل ھذه المجموعة من األزرار حفظ أو إلغاء أية تغييرات تدخل على .   أزرار حفظ وإلغاء وحذف الصفحة4.1.2
  )20الشكل ) (إلخ.. مة، موقعھا خطأأصبحت قدي(خصائص الصفحة وكذلك حذف الصفحات ألي غرض كان 

  

 
 

يمكن تطبيق اإلجراء ذاته عند تحديد .  كيفية إضافة أو حذف مجموعات مستخدمين من إعداد منح األدوار4.1.3
، يوجد Page Propertyففي خصائص الصفحة .  في عمليتي إعداد منح األدوارUser groupsمجموعات المستخدمين 

 المجموعات لكال الدورين اللذين يمنحان القدرة على عرض الصفحة وكذلك حقوق مربعان يحتويان على أسماء
ويحتوي المربع األيمن على . ويحتوي المربع األيسر على أسماء مجموعات المستخدمين التي يمكن اختيارھا. التحرير

) زر السھم األيمن (ADDوبين ھذين المربعين يوجد زر إضافة . أسماء المجموعات التي تم اختيارھا لھذين الدورين
  ).زر السھم األيسر (DELوزر حذف 

 
  .إلضافة مجموعة، اتبع اإلجراء أدناه

 
سيتم تحديد اسم المجموعة باللون . حدد مجموعة المستخدمين المطلوب إضافتھا باستخدام زر الماوس األيسر. 1الخطوة 

  )21ل الشك. (وكما ھو موضح أدناه، تم اختيار مجموعة المديرين. األزرق
  

  )21الشكل . (1 الختيار المجموعة المحددة في الخطوة ADDانقر زر السھم إضافة . 2الخطوة 

 
 

  )22الشكل (بعد ذلك، سيتم إدراج اسم المدير في المربع في أقصى اليمين 
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  :Roles granting editing rightsتحت أدوار منح حقوق التحرير .  مجموعة، اتبع اإلجراء أدناه DELETEلحذف 
  

سيتم تحديد اسم المجموعة باللون . حدد مجموعة المستخدمين المطلوب حذفھا باستخدام زر الماوس األيسر. 1الخطوة 
 الغرفة الوطنية –وكما ھو موضح أدناه، تم اختيار مجموعة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية . األزرق

  )23الشكل . (NBCH – Lao People’s Democratic Republicلتبادل معلومات السالمة األحيائية 
  )23الشكل . (1لحذف المجموعة المحددة في الخطوة  DELانقر زر السھم حذف . 2الخطوة 

 

 
 الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية –بعد ھذه الخطوة، سيتم إدراج اسم جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 

NBCH – Lao People’s Democratic Republic24الشكل . ( في المربع في أقصى اليسار(  
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 20  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

   إنشاء صفحات جديدة4.2
  ".New Pageصفحة جديدة "يمكن إنشاء صفحات تابعة بالنقر على زر 

 
  .ولذلك فإنك بحاجة إلى الذھاب إلى الصفحة األصلية إلنشاء صفحة شقيقة. الحظ مرة أخرى أن الصفحات مرتبة بصورة تدريجية

  
  .Lao People’s Democratic Republicإنشاء صفحة تابعة جديدة تسمى جمھورية الو الديمقراطية الشعبية . 1مثال 

 

 

، كما ھو National BCHقم بتعيين الصفحة األصلية للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية . 1الخطوة 
  )25الشكل . (New Pageثم انقر زر صفحة جديدة .  موضح أعاله

  )26الشكل (انظر الصورة أدناه . عين التالي. 2الخطوة 
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 21  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  
  

o  ــ صفحة 1المربع URL :/About Lao.shtml 
o  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية :  ــ العنوان2المربعLao People’s Democratic Republic 
o  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية ): اختياري( ــ عنوان القائمة 3المربعLao People’s Democratic 

Republic 
o  صفر (0:  ــ الموقع4المربع( 
o  عين معلمات متنوعةSET MISCELLANEOUS PARAMETERS – قم بالتأشير على مربعات توطين 

Localized اظھر عنوان الصفحة ،Show page title قسم القائمة ،Menu section. 
o  عين مجموعات المستخدمين لمنح األدوارSET USER GROUPS FOR ROLES GRANTING ــ عين 

 :المستخدمين كما يلي
. Everyone ــ الجميع Roles granting viewing accessأدوار منح القدرة على عرض الصفحة  

 .سيتيح ھذا اإلعداد لمستخدمي الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم عرض ھذه الصفحة
 والغرفة Administrator ــ المدير htsRoles granting editing rigأدوار منح حقوق التحرير  

 – National BCH جمھورية الو الديمقراطية الشعبية –الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية 
Lao People’s Democratic Republic . وسيتيح ھذا اإلعداد لمجموعتي المستخدمين حق تحرير

 .محتوى ھذه الصفحة
o  حفظ التغييرات أخيرا، انقر زرave ChangesSلحفظ ھذا اإلعداد . 

 
  :الحظ ما يلي. على الشاشة بعد القيام بھذه الخطوات) 27الشكل (ستظھر الصفحة الجديدة 
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 22  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
  : الذي تم إنشاؤهURL في العنوان URL يمكن العثور على إعداد صفحة 4.2.1

 
 

 Lao People’s Democratic Republicجمھورية الو الديمقراطية الشعبية :  الذي يعين العنوان2 المربع 2.4.2.2
 على برنامج التصفح الذي 2ويعتمد رقم . انظر الصورة أدناه. يظھر ثالث مرات بحد أقصى على الصفحة

 .تستخدمه

 
 Lao فيظھر عنوان جمھورية الو الديمقراطية الشعبية – النتائج على عنوان القائمة 4 و3يعين المربعان  4.2.3

People’s Democratic Republicاشرة تحت العنوان الرئيسي الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة  مب
.، كما ھو موضح أدناهNATIONAL BCHاألحيائية 
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 23  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 

 
 

، يظھر عنوان القائمة في العادة مباشرة تحت عنوان الصفحة )صفر (0 عند POSITIONبعد تعيين الموقع  4.2.4
 .NATIONAL BCHحيائية الرئيسية، وھي الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األ

 

 
 

 بالنقر على زر Lao People’s Democratic Republic عد إلى خصائص صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية: تدريب
  .  في شريط التصميمPROPERTIESخصائص 

  
 .700إلى ) صفر (0 من POSITIONغير تعيين الموقع  .1

 .Menu titleالحظ الموقع الجديد على عنوان القائمة  .2
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 24  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

   إضافة وحدات نمطية إلى الصفحة4.3
في الجزء األيمن من شريط " Add Moduleإضافة وحدة نمطية "يمكن إضافة وحدات نمطية إلى أي صفحة بالنقر على زر 

  :لكن قبل النقر على ھذا الزر، يجب أن تعين أوال ما يلي. design barالتصميم 
 

 المطلوب إضافتھانوع الوحدة النمطية  •
  حيث ستظھر الوحدة النمطيةWeb Content Areaالموقع في منطقة محتوى الويب  •

  
 ومعرض Forum وحلقة المناقشة Contentھناك ثالثة أنواع مختلفة من الوحدات النمطية يمكن إضافتھا، وھي المحتوى 

 )28الشكل . (Photo Galleryالصور 

 
  ).29الشكل (يارا، كما ھو موضح أدناه  اخت12فيما يتعلق بالموقع، ھناك 

  
 . Lao People’s Democratic Republic جمھورية الو الديمقراطية الشعبية -إضافة محتوى للصفحة الجديدة . 2المثال 

  
 ھو المحتوى Module typeنوع الوحدة النمطية : ، قم بتعيين ما يلي30 كما ھو موضح في الشكل .1الخطوة 

CONTENTع ، والموقPosition  1ھو الصف ROW 1.  
  .Add moduleانقر على زر إضافة وحدة نمطية . 2الخطوة 
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 25  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
 

 (تم اآلن إنشاء وحدة نمطية جديدة، محددة بخطوط مكونة من نقاط خضراء وتحمل رمزين جديدين في أقصى اليمين 
.(  

 
وبعد النقر عليھا، ستظھر نافذة جديدة .  إلضافة بيانات لھذه الوحدة النمطية الجديدة، انقر على األيقونة . 3الخطوة 

  ).32الشكل  (EDIT، ثم انقر على زر تحرير Content Moduleتسمى قائمة الوحدة النمطية للمحتوى 
 

 
 
 

 الخاصة Titleن العنوا:  حيث يجب إعداد ما يليContent Editorبعد ھذه الخطوة، ستظھر صفحة محرر المحتوى 
  ) 33الشكل . (وفيما يلي أجزاء من صفحة المحرر. بالوحدة النمطية والمحتوى

 

الوصول إلى قائمة الوحدة 
تحرير، (النمطية للمحتوى 

  ).عرض المحفوظات، حذف
يمكن الوصول إلى القائمة 

 التي  باستخدام األيقونة
تظھر في الركن األعلى 
  .األيمن لكل وحدة نمطية
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Quickلى المثال، من المھم مالحظة جزء أساسي من ھذه الصفحة، وھو رابط المرجع السريع قبل االنتقال إ: مالحظة

reference Link .إذ أن ھذا الرابط سيوجه المدير إلى صفحة المرجع السريع لنظام إدارة المحتوىCMS Quick 
Reference حيث يمكن العثور على بناء الجملة األساسي للمحتوى basic content syntax لھذا النظام إلدارة 
  )5لمزيد من التفاصيل، انظر الوحدة . (ويجب على كل مدير أن يلقي نظرة على ھذه الصفحة. المحتوى
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 27  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  والنصوص النمطية الوحدات وتحرير إنشاء .5 الوحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Content Syntax (wiki syntax)بناء جملة المحتوى  5.1
 

  :فالنص التالي، مثال. HTMLوال يتطلب ذلك معرفة بلغة ). 34الشكل (نشاء المحتوى  بناء جملة بسيطا إلHermesيتيح برنامج 
 

Hermes is an online **Content Management System** (CMS) based on the //Central 
Portal of the Biosafety Clearing-House// (BCH). 

 
* Item 1 
* Item 2 

 

  :ما الذي ستتعلمه من ھذه الوحدة
 CMS syntaxإنشاء محتوى باستخدام بناء الجملة لنظام إدارة المحتوى  •
 تحرير وحذف وحدات نمطية من الصفحة/مراجعة •
  في وحدة نمطيةإدارة النسخة •
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 28  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  :سينتج عنه ما يلي
 

Hermes is an online Content Management System (CMS) based on the Central Portal of 
the Biosafety Clearing-House (BCH). 

 
• Item 1 
• Item 2 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Lao People’s إلى صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية CONTENT ومحتوى TITLEأضف عنوانا . 1المثال 

Democratic Republic . ثم انقر على زر حفظ التغييراتSave changes . الحظ أنه تم استخدام جزء من
  )35الشكل (ريض بناء جملة المحتوى في تطبيق تنسيق النص، مثل األسود الع

 

 
 

 حيث Lao People’s Democratic Republicبعد ھذه الخطوة، سيتم توجيه المدير إلى صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 
  )36الشكل (يمكن عرض المحتوى الجديد كما ھو موضح أدناه 
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  تحرير الوحدات النمطية للصفحة/مراجعة 5.2
   ويمكن الوصول إليھا باستخدام األيقونة. تحرير محتوى الوحدة النمطية/للمحتوى في مراجعةاستخدم قائمة الوحدة النمطية 

  .التي تظھر في الركن األعلى األيمن لكل وحدة نمطية
 

بإتباع . Lao People’s Democratic Republic في صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية تحرير معلومات. 2المثال 
وسيتم تحويل السطر األخير الذي يتضمن . ، سنقوم بتحرير جزء من المحتوى1المثال 

/org.wikipedia.en://http إلى ارتباط تشعبي hyperlink.  
  
الشكل . (وانقر على زر تحرير.  كما ھو موضح أدناهEditثم انقر على زر تحرير   انقر على األيقونة .1طوة الخ

37(  
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 30  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

   :بعد ذلك، قم بتحرير السطر األخير إلى. Content Editorستظھر اآلن صفحة محرر المحتوى . 2الخطوة 
SOURCE: [link http://en.wikipedia.org/]  

  
  )38الشكل . (انظر الشكل أدناه. SAVE CHANGESانقر على زر حفظ التغييرات . 3الخطوة 

 

 
 
 

وفي . "About LAOعن الو " إلى صفحة Content Editorبعد حفظ التغييرات، سيخرج المدير من محرر المحتوى 
الحظ أن اللون . hyperlink value اآلن قيمة ارتباط تشعبي org.wikipedia.en://http/السطر األخير، يصبح للرابط 

  .تغير إلى األزرق وحين ينقر عليھا يظھر عليھا سطر كما ھو موضح أدناه
 

 
 
 

  ].)link http://en.wikipedia.org/ | Wikipedia[مثال،  (| باستخدام العالمة عند الضرورة، يمكن تحديد اسم بديل
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   إدارة النسخة في الوحدة النمطية5.3
.  داخل قائمة الوحدة النمطية للمحتوىView Historyٍلعرض محفوظات التحرير لصفحة ما، انقر على عرض المحفوظات 

  . التي قام بھا المستخدمون ممن لديھم حق تحرير الصفحةويمكن استخدام ھذا التسھيل في تتبع التغييرات
 

 Lao People’sلعرض معلومات محفوظات التحرير في صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية . 3المثال 
Democratic Republic.  

 
ّثم انقر على عرض ). 40الشكل (، كما ھو موضح أدناه Editثم انقر على زر تحرير  انقر على األيقونة . 1الخطوة 

  .View Historyالمحفوظات 

 
 

    :كما ھو موضح أدناه).  41الشكل (ستظھر قائمة التعديالت 
  األزرار 

  .للتوجيه إلى صفحة تظھر مقارنة بين تعديلين
 

 Compare versions ة النسخمقارن  

  Return to Page عودة إلى الصفحة  .للعودة إلى الصفحة األصلية
  Revision and Number التعديل والعدد  .يظھر عدد التعديالت التي أجريت على الصفحة

  
  Date and Time التاريخ والوقت  .يظھر تاريخ التعديل وتوقيته بدقة
      User name اسم المستخدم  . الصفحةاسم المستخدم الذي قام بتعديل

يظھر ما إذا كان التعديل ھو النسخة الحالية أم نسخة الجمھور 
  .القديمة

  Public version نسخة الجمھور

     Radio buttons أزرار االختيار  .تستخدم الختيار عدد التعديالت المطلوب المقارنة فيما بينھا
 

 
 

  .وانقر على أزرار االختيار للتعديلين. 2 و1 قارن بين التعديلين. 2الخطوة 
  )42الشكل ( كما ھو موضح أدناه Compare versionsانقر على زر المقارنة بين النسختين . 3الخطوة 
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 32  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
 

انظر التغييرات التي تمت في السطر األخير كما ھو موضح ). 43الشكل (ستظھر اآلن صفحة المقارنة على الشاشة 
 .أدناه

 
 

  .للخروج من ھذه الصفحة بعد إجراء المقارنة) 44الشكل  (Go Backانقر على زر العودة  .4الخطوة 
 

 
 

 Return toفي النھاية، انقر على زر العودة إلى الصفحة . Revision listستظھر صفحة قائمة التعديالت . 5الخطوة 
Page 45الشكل ( من أجل العودة إلى الصفحة الرئيسية(  
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  طية حذف وحدة نم5.4
استخدم ھذه .  داخل قائمة الوحدة النمطية للمحتوىDeleteلحذف وحدة نمطية معينة من على الصفحة، انقر على زر حذف 

  .الخاصية بدقة بالغة حيث إنه لن يتسنى استرجاع الوحدة النمطية حالما يتم حذفھا
 

  .Lao People’s Democratic Republicلحذف وحدة نمطية من صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية . 4المثال 
  

ّثم انقر على زر حذف ) 46الشكل . ( كما ھو موضح أدناهEditثم انقر على زر تحرير   انقر على األيقونة. 1الخطوة 
Delete. 

 
 

 إذا كنت متأكدا من OKانقر على زر موافق . ستظھر اآلن نافذة التأكيد على طلب حذف الوحدة النمطية. 2الخطوة 
  )47الشكل . (الحذف

 

 
  

الشكل . ( فارغةLao People’s Democratic Republicبعد الحذف، ستصبح صفحة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 
48(  
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. NBCH Indexة فھرس الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية  إضافة معلومات إلى صفح.5الخطوة 
أعد الصفحة على وضع التصميم إلجراء المثال . ھو المحتوى األصلي لصفحة الفھرس) 49الشكل (الموضح أدناه 

  . التالي
 

 
  

 Add moduleمطية ، ثم انقر على زر إضافة وحدة نRow 1 1 والصف Contentقم باختيار المحتوى . 1الخطوة 
  )51الشكل (ُستضاف وحدة نمطية جديدة إلى ھذه الصفحة ). 50الشكل (
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انظر الشكل . (EDITر تحرير ستظھر قائمة الوحدة النمطية للمحتوى، انقر على ز. انقر على األيقونة . 2الخطوة 
  )52الشكل . ( على الشاشةcontent editorحينئذ ستظھر صفحة محرر المحتوى ). أدناه

 

 
 



  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 

 36  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  :باستخدام صفحة محرر المحتوى، اكتب ما يلي. 3الخطوة 
 

Field البيانات الحقل 
Titleالخلفية العنوان  
Content
 المحتوى 

ھي آلية لتبادل المعلومات نشأت بموجب بروتوكول قرطاجنة بشأن ** يةغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائ **
التنوع البيولوجي لمساعدة األطراف على تنفيذ أحكامه وتسھيل اقتسام المعلومات والخبرات بشأن الكائنات الحية 

  .المحورة
 

فھي تساعد األطراف . وتمثل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عنصرا ضروريا لنجاح تنفيذ البروتوكول
مجمع "فھي تتيح، على سبيل المثال، . وغيرھم من أصحاب المصلحة بمختلف الوسائل على تنفيذ البروتوكول

. يمكن للمستخدمين من خالله الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالسالمة األحيائية أو المساھمة فيھا" خدمات
قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستيراد أو إطالق الكائنات الحية ومن شأن ھذا األمر مساعدة الحكومات على اتخاذ 

ويملك المستخدمون أنفسھم المعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ويقومون . المحورة
  .ّبتحديثھا، وھو ما من شأنه كفالة دقتھا وتوفرھا في الوقت المناسب

 
  المتاح علىلمزيد من المعلومات عن البروتوكول 

]link http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx | Biosafety Protocol homepage[ الذي ،
  .تجري صيانته على موقع اتفاقية التنوع البيولوجي

 
  :استخدام بناء جملة المحتوى

 Biosafety األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة"في الجملة األولى من الفقرة األولى وبغرض ظھور عبارة . 1
Clearing-House (BCH) "باألسود العريض، استخدم بناء الجملة المناسب :**word/phrase** i.e. **Biosafety 

Clearing-House (BCH)**  
" Biosafety Protocol homepageغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية "في الفقرة األخيرة وكي تتحول عبارة . 2

   ]link URL | word/phrase: [ ، استخدم بناء الجملةhyperlink تشعبي إلى ارتباط
   ]link http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx | Biosafety Protocol homepage[أي 

 

 
 

وسوف تخرج ). 53الشكل ( كما ھو موضح أعاله Save changesانقر بعد ذلك على زر حفظ التغييرات . 4الخطوة 
الخطوة المستخدم من صفحة محرر المحتوى إلى صفحة الفھرس في الغرفة الوطنية لتبادل معلومات ھذه 

  ).54الشكل ) (موضحة أدناه(السالمة األحيائية 
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 37  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
 

  .الحظ نتائج بناء الجملة المستخدم من التدريب األخير
  

تحرير،  (content moduleة للمحتوى تحرير أو حذف محتويات الوحدة النمطية، استخدم قائمة الوحدة النمطي/إلضافة
 الموجودة في الركن األعلى األيمن  ويمكن الوصول إلى ھذه القائمة بالنقر على األيقونة ). عرض المحفوظات، حذف

  .من كل وحدة نمطية
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 38  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  إضافة وحدة نمطية لمعرض صور إلى الصفحة 5.5
 إلى صفحة الترحيب في الغرفة الوطنية لتبادل معلومات Photo Gallery Moduleإضافة وحدة نمطية لمعرض صور . 6المثال 

  .السالمة األحيائية
. Row 1 1 والصف Photo Gallery Moduleوحدة نمطية لمعرض الصور : كما ھو موضح أدناه، قم باختيار ما يلي. 1الخطوة 

  .Add Moduleثم انقر على إضافة وحدة نمطية 

 
  

 للدخول إلى صفحة Add Photoانقر على زر إضافة صورة . كما ھو موضح أدناه، تم إنشاء وحدة نمطية جديدة. 2الخطوة 
   .الصور
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 39  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  
 

  ):انظر الصورة أدناه(داخل ھذه الصفحة، قم بتعيين ما يلي . 3الخطوة 

 
 
 selectستظھر على الشاشة نافذة اختيار الملف . BROWSE انقر أوال على زر تصفح –ختيار ملف لتحميله قم با •

fileويساند برنامج  .  الختيار الملف المطلوب تحميلهHermesأنواع الصور التالية  :.jpg ،.jpeg ،.gif ،.png وبعد 
 . Openاختيار الملف، انقر على زر فتح 
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  ــ عنوان الصورة 1المربع  •
  ــ وصف كامل للصورة2المربع  •
  ــ مصدر الصورة 3المربع  •
  ــ مثال، تاريخ التقاط الصورةSET PHOTO DATEّعين تاريخ الصورة  •

  
  .Saveانقر على زر حفظ . 4الخطوة 

  
كما (ور مع الصورة المضافة بعد حفظ الصورة، ستعود صفحة فھرس الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية إلى الظھ

 ).ھو موضح أدناه
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 41  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

والمثال الموضح .  واتبع نفس الخطوات المشار إليھا أعالهAdd photoإلضافة مزيد من الصور، انقر على زر إضافة صورة 
  .صور) 3(أدناه ھو لصفحة الفھرس مضاف إليھا 

 

 
 

  إضافة مزيد من الوحدات النمطية إلى الصفحة 5.6
  .Right Column Position مع موضع العمود األيمن Content Moduleضافة الوحدة النمطية للمحتوى إ. 7المثال 

 
 كموضع، ثم انقر على زر Right Column كنوع الوحدة النمطية والعمود األيمن Select Contentاختر المحتوى . 1الخطوة 

   )انظر الشكل أدناه(إضافة وحدة نمطية 

 
 

  .ديدة في صفحة الفھرس ويكون موضعھا تحت الوحدة النمطية لمعرض الصورُستضاف وحدة نمطية ج
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انظر الشكل . (EDITير ستظھر اآلن قائمة الوحدة النمطية للمحتوى، ثم انقر على زر تحر. انقر على األيقونة . 2الخطوة 
   .content editorستظھر على الشاشة اآلن صفحة محرر المحتوى ). أدناه

 

 
 

  :باستخدام صفحة محرر المحتوى، اكتب ما يلي. 3الخطوة 
 

Field البياناتالحقل 
Title فارغ - العنوان  -  

Content 
المحتوى

[box(title='Upcoming Activities') 
**May 23-25, 2007** [br] 

2nd BCH National Workshop] 
 
 
 
 
 
 

  ).انظر الشكل أدناه (Save Changesّثم انقر على زر حفظ التغييرات . 4الخطوة 
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 43  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
 

  ).كما ھو موضح أدناه(ستعود صفحة الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية إلى الظھور وعليھا البيانات الجديدة 
 

 
 

  نمطية للمحتوى نقل الوحدات ال5.7
ويمكن سحب ھذه الوحدات النمطية . drag-and-dropيمكن نقل الوحدات النمطية للمحتوى باستخدام طريقة السحب واإلفالت 

  . األعلى األيمن من كل وحدة نمطيةالموجودة في الركن باستخدام األيقونة 
 

  .والحظ أيضا أنه يمكن نقل الوحدات النمطية للمحتوى من صفحة إلى أخرى باستخدام نوافذ المتصفح
 

لعرض نقل الوحدات النمطية، ستوضع الوحدة النمطية لمعرض الصور على يسار الوحدة النمطية للعمود األيمن التي . 8المثال 
   .اتبع الخطوات المشار إليھا أدناه. 5ل ُكانت أنشئت في المثا
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 44  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
  . الموجودة في الركن األعلى األيمن من الوحدة النمطية لمعرض الصور انقر على األيقونة . 1الخطوة 
سيظھر خط برتقالي . Monthly Activities إلى السطر المجاور للوحدة النمطية لألنشطة الشھرية   اسحب األيقونة. 2الخطوة 

  . حالما تصل األيقونة إلى السطر المطلوب نقل معرض الصور إليه
  .ويظھر الشكل أدناه النتيجة النھائية. أطلق األيقونة. 3الخطوة 
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 45  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 الملفات إدارة عن المعلومات من مزيد .6 الوحدة

   كيفية تخصيص الشعار 6.1
  . بيكسل940ويجب أن يكون عرض الشعار .  من إدارة الملفاتbanner.jpgقم بتحديث ملف 

  
  . كما ھو موضح أعالهFile Management انقر على أيقونة إدارة الملفات .1الخطوة 
  .banner.jpg الموجود على يمين الملف Editانقر على زر تحرير .  ستظھر اآلن إدارة الملفات.2الخطوة 

 

 
 

 Browseوالستبدال الشعار الحالي، انقر على زر التصفح . banner.jpgستظھر صفحة الملف المصاحبة للملف . 3الخطوة 
.  تحميله الختيار الشعار المطلوب
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 بعد Openثم انقر على زر فتح . قم باختيار ملف الصورة للشعار الجديد. choose fileستظھر اآلن نافذة اختيار الملف . 4الخطوة 
 .اختيار الملف

 

  
 

.. .Select file to upload   ستظھر اآلن صفحة الملف وعليھا الملف الذي تم اختياره في مربع اختيار الملف للتحميل .  5الخطوة 
  .Save Changesانقر حينئذ على زر حفظ التغييرات . كما ھو موضح أدناه) Browseبجوار زر التصفح (

 

 
 
 



  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 

 47  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
  . للخروج من ھذه الصفحة Cancelانقر على زر إلغاء. ستعود إدارة الملفات إلى الظھور على الشاشة. 6الخطوة 

 

 
 

  ".Quit file managementالخروج من إدارة الملفات " ھو Hermesسيكون اسم زر اإللغاء في اإلطالق الجديد لبرنامج 
 

 .ويظھر الشكل أدناه صفحة الفھرس لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وعليھا الشعار الجديد
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 48  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

   ورقة  األنماط االفتراضية للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية6.2
وي على المجموعة االفتراضية للقواعد التي تصف ظھور جميع الصفحات في موقع الغرفة  ھي ورقة أنماط تحتdefault.cssإن 

تخطيط العناوين والفقرات وقوائم التنقل : وفي ھذه الورقة، توضع القواعد من أجل. الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية
، ولون الخطوط FONT familyمجموعة الخطوط : وتشمل ھذه المجموعة من القواعد ما يلي. وغير ذلك من عناصر الصفحة

FONT color وحجم الخطوط ،FONT size ووزن الخطوط ،FONT weight ومحاذاة النص ،text alignment وتجميل النص ،
text decoration.  

 
فة الوطنية لتبادل ُ كما تستخدم في موقع الغرdefault.cssفي ورقة األنماط ) 44 إلى 1من السطر (وفيما يلي األسطر األولى 
  .معلومات السالمة األحيائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

default.css 
 
1 /****************************************** 
2 Main Tags 
3 ******************************************/ 
4  
5 body  
6 { 
7 font-size:11px; 
8 font-family:Verdana, Arial; 
9 margin:0px; 
10 } 
11  
12 a 
13 { 
14 color:#00309c; 
15 text-decoration:none; 
16 } 
17  
18 a:visited {} 
19 a:active {} 
20 a:hover 
21 { 
22 color:darkolivegreen; 
23 text-decoration:underline 
24 } 
25  
26 /* Default content text */ 
27 .hlite 
28 { 
29 font-weight:normal; 
30 font-size:11px; 
31 color:#505050; 
32 line-height:13pt; 
33 font-family:Verdana, Arial 
34 } 
35  
36 /* Default content text bold */ 
37 .hliteb 
38 { 
39 font-weight:bold; 
40 font-size:11px; 
41 color:#404040; 
42 line-height:13pt; 
43 font-family:Verdana, Arial; 
44 } 
45  
46 etc…. 
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 49  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

  .34 إلى 26من أجل تغيير نوع الخط في نص المحتوى أو لونه أو حجمه، قم بتحرير األسطر من 
  الجديد القديم 

26 /* Default content text */ /* Default content text */ دون تغيير  
27 .hlite .hlite دون تغيير 
 دون تغيير } } 28
29 font-weight:normal; font-weight:normal; دون تغيير  
30 font-size:11px; font-size:12px;  بيكسل12 إلى 11حجم الخط من   
31 color:#505050; color:# 0718f5; اللون من األسود إلى األزرق  
32 line-height:13pt; line-height:13pt; دون تغيير 
33 font-family:Verdana, Arial font-family:” Lucida Console”  نوع الخط منVerdanaو Arial إلى 

Lucida Console  
 دون تغيير  { { 34

 
  .24 إلى 12بتحرير األسطر من ) hyperlinksتسمى أيضا ارتباطات تشعبية (عالوة على ذلك، يمكن أيضا تعديل آثار التثبيت 

  الجديد القديم 
12 a a   
13 { {  
  font-family:” Lucida Console”  إضافة سطر جديد لنوع الخطLucida 

Console  
14 color:#00309c; color:# c20909; اللون من األزرق إلى األحمر  
15 text-decoration:none; text-decoration:none; بدون تغيير 
 بدون تغيير { { 16
17    
18 a:visited {} a:visited {} بدون تغيير 
19 a:active {} a:active {} بدون تغيير 
20 a:hover a:hover بدون تغيير 
 بدون تغيير {  } 21
22 color:darkolivegreen; Color:#f2ef17;  اللون من أخضر غامق إلى أصفر  
23 text-decoration:underline text-decoration:underline بدون تغيير  
24 } }  
  

  .ويمكنك تعديل أجزاء من ورقة األنماط حسب ما ترغبه من إعدادات. اإلعداد المشار إليه أعاله ھو عينة لورقة األنماط
  

: يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات عن أوراق األنماط على الموقع التالي
http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp  

   للغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائيةdefault.cssعديل ملف  ت6.3
وبعد التحميل، قم بتغيير األنماط في ورقة األنماط .  الحاليdefault.cssالخطوة األولى لتغيير إعداد ورقة األنماط ھي تحميل ملف 

 الجديد على موقع الغرفة الوطنية لتبادل default.cssوفي النھاية، قم بتحميل ملف . االفتراضية حسب اإلعداد الذي ترغبه
  :اتبع الخطوات المشار إليھا أدناه. معلومات السالمة األحيائية

  .File Management للدخول إلى صفحة إدارة الملفات  انقر على األيقونة . 1الخطوة 
 .default.cssمى  إلى يمين الملف المسEdit داخل إدارة الملفات، انقر على زر تحرير .2الخطوة 

 
  . لتحميل ورقة األنماطdefault.css/انقر على : Document link، وتحت رابط المستند Fileداخل صفحة الملف . 3الخطوة 
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الحظ تغيير اسم الملف إلى . Notepadسيتم تحميل ملف ورقة األنماط االفتراضية تلقائيا على الكمبيوتر وسيفتح باستخدام 
default[1].css.  

 

 
وفي ھذا المثال، . باستخدام ھذا الملف الذي تم تحميله، قم بتعديل خصائص ورقة األنماط حسب اإلعداد الذي ترغبه. 4الخطوة 

 كاسم default.cssوبعد التحرير، احفظ ورقة األنماط الجديدة باستخدام . سنتبع اإلعداد المشار إليه في القسم السابق
  .للملف

  



  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 

 51  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 

  
 

  browseثم انقر على زر التصفح. Fileعد إلى صفحة الملف . default.cssلتالية ھي تحميل الملف الجديد الخطوة ا. 5الخطوة 
  . من الكمبيوترdefault.cssالختيار الملف 

 
ثم انقر . default.cssقم اآلن بتصفح جھاز الكمبيوتر لتحديد مكان الملف . Choose fileستظھر نافذة اختيار الملف . 6الخطوة 

  . الختيارهOpen زر فتح على
 



  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 

 52  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

 
 

انقر اآلن على زر حفظ . default.css إلى الظھور وعليھا الملف Fileبعد اختيار الملف، ستعود صفحة الملف . 7الخطوة 
 الجديد، ثم تنفيذ اإلعدادات default.cssوسيتم في ھذه الخطوة تحميل الملف .  لتحميل الملفSave changesالتغييرات 

  .موقعالجديدة في ال

 
 . للعودة إلى الصفحة الرئيسيةcancelانقر اآلن على زر إلغاء . إلى الظھور File Managementستعود إدارة الملفات . 8الخطوة 

 



  HERMESإنشاء موقع إلكتروني لغرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام برنامج 

 53  صفحة   2007تموز / يوليو24[×××  مرفق البيئة العالمي، برنامج تدريبي رقم -لبيئة مشروعات برنامج األمم المتحدة ل

اضغط الزر . في البداية، يالحظ أن اإلعدادات الجديدة لم تنفذ على الصفحة. ستعود الصفحة الرئيسية اآلن إلى الظھور. 9الخطوة 
F5 سيقوم التحديث بتنفيذ اإلعدادات الموجودة في ورقة األنماط االفتراضية التي تم تحميلھا. الصفحة  لتحديث.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


