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رحيب ت
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

للطباعة.مناسبمخرجإلىللنشرمشروطةالقصاصةهذه

1مسنوىعنوان
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

المستخدمدليل│1رقمالباب



Converted(2مستوىعنوان to H3 in PDF(
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

Converted(3مستوىعنوان to H4 in PDF(

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

طةالقوائم المسق
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

المسقطةالقائمةعنوان

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

المتداخلةالمسقطةالقوائم

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

هدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحي
ضيق.إطارفيمعين

2مستوىالمسقطةالقوائمعنوان

إمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
أنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريف

بينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفات
المحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحينشاطهيالعملية
ضيق.إطارفيمعينهدفبتحقيقينتهي

2مستوىالمسقطةالقوائمعنوان

إمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن

9



أنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريف
بينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفات
المحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالتتفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحينشاطهيالعملية
ضيق.إطارفيمعينهدفبتحقيقينتهي

المستخدمدليل│1رقمالباب
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ط رواب والقوائمال
منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
أدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛
وهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادة
تفاعالتويتضمنالتنفيذدائمحينشاطهيالعمليةبينمامهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاط

إطارفيمعينهدفبتحقيقينتهيالمحددةالخطواتمنخطيتسلسلهيالمهمةبينماخطية،الومراسالت
ضيق.

This chapter discusses the following. (This snippet is conditioned for PDF output.(

Footnotes(13(والتذييلالروابط



)Footnotes(والتذييلالروابط
الموضوع.لهذاعامةنصوصهذه

)Cross-References(الترافقيةاإلسنادات

خارجية.بمواقعأوأخرىبمواضيعالنصوصلربطتستخدم

.24صفحةعلىالرسومية"واألشكال"الصورمحتوى:علىواإلطالعالضغطيمكنكترافقي.إسنادعلىمثالهذا

النصيةالروابط

أخرى.مواقعإلىالمباشرللربطتستخدم

.www.madcapsoftware.comإليه.المشارالموقععنوانبهيظهرنصي،رابطعلىمثالهذا

)Footnotes(التذييالت

2آخرموضوعألينصمجردوهذا1التذييلمساحةداخلنصهذا

الرقم.فوقبالحومتقومعنداالفقاعةفيليظهرهنااألولالتذييليالنصمحتوىضع1
الرقم.فوقبالحومتقومعنداالفقاعةفيليظهرهناالثانيالتذييليالنصمحتوىضع2

13
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)Footnotes(والتذييلالروابط
الموضوع.لهذاعامةنصوصهذه

)Cross-References(الترافقيةاإلسنادات

خارجية.بمواقعأوأخرىبمواضيعالنصوصلربطتستخدم

.24صفحةعلىالرسومية"واألشكال"الصورمحتوى:علىواإلطالعالضغطيمكنكترافقي.إسنادعلىمثالهذا

النصيةالروابط

أخرى.مواقعإلىالمباشرللربطتستخدم

.www.madcapsoftware.comإليه.المشارالموقععنوانبهيظهرنصي،رابطعلىمثالهذا

)Footnotes(التذييالت

2آخرموضوعألينصمجردوهذا1التذييلمساحةداخلنصهذا

الرقم.فوقبالحومتقومعنداالفقاعةفيليظهرهنااألولالتذييليالنصمحتوىضع1
الرقم.فوقبالحومتقومعنداالفقاعةفيليظهرهناالثانيالتذييليالنصمحتوىضع2

المستخدمدليل│3رقمالباب
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ت، طا ر ت،المشت ظا لالملحو والجداو
الثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتضمن
وإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاً

نشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطها
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكن

This chapter discusses the following. (This snippet is conditioned for PDF output.(

17المشترطات

18والمقتطفاتاألمثلة،الملحوظات،

19فقط)الويبعلىأالمستخدمدليللنشر(مشترطةالجداول



المشترطات
نصية.فقرةهذه

األحرفمستوىعلىمشترطنص

المشترط.المقطعتبسقنصيةفقرةهذه

استكمالثم.PDFفقطبالطباعةالخاصالمخرجفي:للنشرمشترطالمقطعوهذاأيضأ.مشتركمقطعتسبقنصيةفقرةهذه
مشترطة.الغيرالنصيةالفقرة

الفقرةمستوىعلىمشترطنص

مشترطة.غيرنصيةفقرةهذه

.بالطباعةالخاصالمخرجPDFفي:للنشرمشترطةنصيةفقرةهذه

.أ.المستخدمدليلفي:للنشرمشترطةنصيةفقرةهذه

17



والمقتطفاتاألمثلة،الملحوظات،
معين.محتوىبدوننصيةفقرةهذه

واحدةبفقرةخاصةملحوظة

المعنية.الفقرةهيهذه

ملحوظتينذاتفقرة

ملحوظتين.لهافقرةهذه

ملحوظة:

أعاله.للفقرةالثانيةالملحوظة

واحدةفقرةمنمثال

الفقرة.بهذهالخاصالمثاليليفيما

مثال

أعاله.بالفقرةالخاصالمثالنصهذا

سبق.بمامتعلقةبالضرورةليسالمثالتتبعفقرةوهذه

النصوصمتعددمثال

نصية.فقرةمنأكثريحتويمثاليليما

مثال

األول.المثالنصهوهذا

الثاني.المثالنصوهذا

المقتطفات

مكتوبة.نصيةفقرةأومقولةمنمقتطفيليما

بشكلالصفحاتتصميمتخصمتفردةلمميزاتباإلضافةلليسار،اليمينمنالمكتوبةاللغاتفلير،مادكابالمنتج:هذا"يدعم

ألغراضمتعددةوسائطإلىواحدمصدرمنبدءاالنطاقالواسعةالوثائقنشرتسهيلبهدفالمؤلف،أوللكاتبشفافموحد

اإلنترنت."خاللمنأولوحية،طرفيةأجهزةعلىالفراءةالطباعة،

Khaled A.B. Aly, Ph.D., Technopsis.com | informatics for ICT management—

CHAPTER المستخدمدليل│4



فقط)الويبعلىأالمستخدمدليللنشر(مشترطةالجداول
فقط.الويبعلىبالمستخدمدليللنشرمشترطةالنصيةالفقرةهذه

بسيطجدول

بسيطلجدولمثالاآلتي

الجدولتعليق1-4جدول

األولالنصمحتوىاألولالصف

الثانيالصفمحتوىالثانيالصف

الثالثالصفمحتوىالثالثالصف

محتوياتهبحسبعرضيامرن(قياسي)معياريجدول

للجدول.سابقةنصيةفقرة

الجدولتعليق2-4جدول

الخامسالعمودالرابعالعمودالثالثالعمودالثانيالعموداألولالعمود

األولالصفعنوان

الثانيالصفعنوان

الثالثالصفعنوان

الرابعالصفعنوان

الخامسالصفعنوان

السادسالصفعنوان

األخيرالصفعنوان

نصية.فقرة

أخرى.نصيةفقرة

النافذةعرضمن%100إلىعرضهيضبطمرنجدول

نصية.فقرة

الجدولتعليق3-4جدول

19



الثالثالعمودالثانيالعموداألولالعمود

الخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنص

الخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنص

الخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنص

الخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنصالخلية.هذهمحتوىنص

CHAPTER المستخدمدليل│4
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صور لال ألشكا رسوميةوا ال
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

النص.متابعةثم:النصيةالفقرةيتخللشكلعلىمثالهذا

This chapter discusses the following. (This snippet is conditioned for PDF output.(
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األصلي.العرضمن%50إلىمعدلةاألبعاد
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

الشكلعلىالتعليق1-6شكل

-ت

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نمذجةأهدافتتضمنمهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية
خاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعمليات
القياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءة

العملياتنمذجةأهدافمهمات.تتضمنأوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمة
بكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاً

المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعمليات
)BPMN2(التحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمنمهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد

العملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآللي
)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهمات

اآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمنمهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد
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والمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخدام
تعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقة
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفردات
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األصليالعرضمن%75إلىاألبعادتعديل
تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية

الشكلعلىالتعليق2-6شكل

نمذجةأهدافتتضمن
التحققأيضاًالعمليات
(باستخداماآللي

منالمناسبة)البرمجيات
منوخلوهاتكاملها
إمكانوأيضاًالثغرات؛
خاصةأداءمؤشراتتعريف
والمهماتالعملياتبكفاءة

وإجراءمنهاالمنبثقة
أدائهالتقييممحاكاة
لزمإذاتخطيطهاوإعادة
المواصفاتأنيذكراألمر.

المستخدمةالقياسية
)BPMN2(مفرداتتعتمد

نشاطوهي"العملية"
عملياتإلىتحليلهيمكن
تتضمنمهمات.أوأدق

العملياتنمذجةأهداف
اآلليالتحققأيضاً

البرمجيات(باستخدام
تكاملهامنالمناسبة)
وأيضاًالثغرات؛منوخلوها
أداءمؤشراتتعريفإمكان
العملياتبكفاءةخاصة

منهاالمنبثقةوالمهمات
"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراء
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نمذجةأهدافتتضمنمهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية
خاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعمليات
القياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءة

مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمة

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية
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مرقمةقائمةبداخلرسوميشكل
القائمة.تسبقنصيةفقرةهذه

القائمةمناألولالبند.1

األول.البندتتلوانصيةفقرة.2

الشكلعلىالتعليق3-6شكل

للقائمة.الثانيالبند.3
الثالث.البند.4
الرابع.البند.5

تعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتتضمن
المواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشرات
نمذجةأهدافتتضمنمهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسية
خاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاًالثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعمليات
القياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطهاوإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءة

مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكننشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمة
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ت
حقا

لمل
الملحقعنوانا

الثغرات؛منوخلوهاتكاملهامنالمناسبة)البرمجيات(باستخداماآلليالتحققأيضاًالعملياتنمذجةأهدافتضمن
وإعادةأدائهالتقييممحاكاةوإجراءمنهاالمنبثقةوالمهماتالعملياتبكفاءةخاصةأداءمؤشراتتعريفإمكانوأيضاً

نشاطوهي"العملية"مفرداتتعتمد)BPMN2(المستخدمةالقياسيةالمواصفاتأنيذكراألمر.لزمإذاتخطيطها
مهمات.أوأدقعملياتإلىتحليلهيمكن

1st
Head

2nd
Head

3rd
Head

4th
Head

5th
Head

6th
Head

7th
Head

8th
Head

9th
Head

10th
Head

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table

General text for
a table
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ت
حا
طل
ص
Bالم

Batch target

A special target that lets you
build and/or publish multiple
other targets in a single group

(or "batch"). You can
schedule batches to run at any

time.

Block snippet

A snippet that is created out of
one or more paragraphs.

C

Condition tag

A marker that you can apply to
different areas of your content
so that some sections show up
in some of your outputs but

not in others.

Cross-reference

A navigation link that lets you
connect text in one topic to

another topic (or a bookmark
within a topic). Cross-

references let you create
"automated" links that are

based on commands you
provide. This allows you to
keep links consistent and

change them in just one place
by using the "xref" style.

D

Drop-down text

A feature that lets you
"scrunch up" content in your

topic. The content is
expanded (and therefore

displayed) when the end user
clicks a link.

F

Footnote

A comment that is used to
explain a specific area of the
text. Both the area in the text
and the comment contain a

number or symbol that ties the
two together. A footnote (or
endnote) comment can be
placed at the end of a page,
document, chapter, section,

or book.



S

Single-Sourcing

"Single-Sourcing" is a fancy term that
means something very simple—to
produce multiple outputs from one

source.

Snippet

A pre-set chunk of content that you
can use in your project over and over.
Snippets are similar to variables, but

snippets are used for longer chunks of
content that you can format just as

you would any other content in your
topic. In snippets, you can also insert
tables, pictures, and whatever else can

be included in a normal topic.

Span

A tag that is used to group inline
elements to format them with styles. A
span tag doesn't perform any specific
action; it simply holds the attributes

(e.g., font size, color, font family) that
you apply to inline content.

Style

An element that contain pre-set
formatting properties. You can apply

style classes to your content to change
the way it looks. Using style classes

instead of direct (or "inline")
formatting helps you work faster, more
efficiently, and with more consistency
in your topics. If you need to make
changes to the formatting in the

future, you do not need to change the
formatting in each topic (as you would
with direct formatting). Instead, you
only need to change the formatting

properties for that style in the
appropriate stylesheet.

T

Table

A group of intersecting columns and
rows that you can add to a topic for
various purposes, such as comparing
one thing with another or giving field

descriptions for a software dialog.

Target

One "instance" of an output type.
When you build your final output, you
are essentially building one or more of

the targets in your project.

Text snippet

A snippet that is created out of a
portion of one paragraph.

Topic

A chunk of information about a
particular subject. Topics are the most
important part of a project. Everything
else is contained within topics (e.g.,
hyperlinks, text, pictures) or points

toward topics (e.g., table of contents,
index, browse sequences). The very

reason end users open a Help system is
to find information, a little direction.
They find that help within individual

topics.

V

Variable

A pre-set term or content that you can
use in your project over and over.

Variables are similar to snippets, but
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variables are used for brief, non-
formatted pieces of content (such as
the name of your company's product
or your company's phone number).
There are different kinds of variables:

(1) those you create, (2) system
variables, (3) Heading variables, or (4)
Running HF variables for page headers

and footers in printed output.

X

XML Editor

The window in the Flare interface
where you can add content and

formatting to elements such as topics
and snippets.

GLOSSARY│المستخدمدليل
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س
هر
الف

B

Blockquotes18

C

Captions

figure25,27

table19

Conditions16-17

block level17

character level17

Cross-references13-14

D

Drop-downs9

E

Examples18

F

Figure captions25,27

Footnotes13-14

H

Headings8

I

Images24

positioned left27

positioned right25

resized25,27

within a list28

L

Links12

Lists12

N

Notes18

P

Picturesفي انظرImages

T

Tables16,19,30

captions19

patterned rows19
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