מדריך ליצירת ציר זמן בtimetoast -
ינואר 4102
היכנסו לכתובת האתרhttp://www.timetoast.com/ :
צרו חשבון משתמש .בחרו"CREAT YOUR ACCOUNT" :

בחרו בהרשמה חינם:

מלאו את הפרטים הנדרשים ,אשרו תנאי שימוש ע"י סימון ווי בתיבה שבסוף ואשרו את יצירת
החשבון( ."CREAT YOUR ACCOUNT" :או הירשמו באמצעות חשבון פייסבוק קיים)

לאחר אישור ההרשמה תקבלו דוא"ל ובו תדרשו לאשר את פתיחת החשבון .לחצו בו על
קישור האישור:

כדי לצפות בצירים שיצרתם וכדי ליצור אחד חדש ,היכנסו לאזור השליטה האישי,
" "Dashboardהמופיע בסרגל העליון.
ליצירת ציר חדש בחרו ב:"Add a new timeline +"-

יצירת ציר חדש מתחילה בהזנת הנתונים הבסיסיים אודותיו .תתבקשו לתת כותרת (.)Title
רצוי גם לציין את תחום העניין אליו הציר קשור ( ,)Categoryולבחור תמונה המאפיינת את
הציר ותוצג לידו בתפריט הראשי (.)Choose an image

סביבת העריכה נראית כך:

הוספת אירוע על ציר הזמן :בחרו ב ,Add Event -ויפתח חלון לקביעת פרטי האירוע:

הזינו את הפרטים הנדרשים :כותרת = ,Titleתאריך = ,Dateתיאור =.Description
ניתן גם להוסיף קישור=  ,Insert linkוכן להוסיף לאירוע תמונה = Choose an image
*ראו הערה בסוף לגבי קישור לערך ויקיפדיה
לאחר הזנת הפרטים אשרו בכפתור ""√ Create Event

פרסום הציר:
לאחר שיצרתם את האירועים המבוקשים פרסמו את הציר!
 )0הגדירו את הציר כציבורי וניתן לצפייה.
בתוך מסך העריכה של הציר ,בפינה הימנית העליונה יש "מתג" שצריך לעמוד על מצב ציבורי
על מנת שאחרים יוכלו לצפות בציר שיצרתם.
קיימים שני מצבים:
נראה ( )VISIBLEובלתי נראה ( )HIDDENלחיצה על המילה מעבירה מצב:

 )4צאו ממצב עריכה אל מצב צופה על מנת לתת קישור צפייה לאלו שתרצו לשתף.
בתוך מסך העריכה של הציר ,בפינה השמאלית העליונה יש כפתור ","View this timeline
לחצו עליו:

כעת העתיקו את הקישור מראש הדף (כתובת  )Urlושתפו בכל דרך.

בהצלחה!
*ראו בדף הבא הסבר לגבי יצירת קישור לערכי ויקיפדיה עבריים מתוך אירועי הזמן בציר

* הכנסת קישור לויקיפדיה בעברית לתוך אירוע הציר הזמן יוצרת בעיה בשל התאמה לעברית.
(בעיה זו איננה קיימת האתרים אחרים ככל הידוע)
כדי לפתור זאת יש "להחליף כתובת" של דף הערך הרצוי .עושים זאת כך:
העתיקו את כתובת הדף אליו אתם מעוניינים לקשר:

והיכנסו לכתובת הזו:

http://goo.gl/

הדביקו את הכתובת מוויקיפדיה לתוך התיבה הריקה:

העתיקו את הכתובת החדשה והשתמשו בה ליצירת קישור בציר הזמן:

