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Structure – الهيكل 

 :إلى ثالثة أقسام  DASI صفحة من صفحات الموقع كل تنقسم

 See Homepage. )انظر الصفحة الرئيسية(توفر إمكانية الوصول إلى محتويات الموقع رأس وشريط القوائم : القسم العلوي 

التي   .Tools and Indices مخصص لمحتويات األرشيف، في الهامش األيسر سلسلة من األدوات والمؤشرات: القسم األوسط  •
 .إليها يمكن الوصول

، ويتكرر هذا والمشاركين فيه DASI  مشروع تقدم معلومات عنالتي  وصالت إلى الصفحات الموقع مع تذييل: القسم االسفل  •
 .صفحات الموقع جميع في

من قبل ه ويجري تجميع، جامعة بيزا من بإشراف. الجزيرة العربية قبل االسالمالقطع االثرية من وللنقوش  أرشيف الموقع هو هذا
عن  أكسفورد، وجامعة جنوب الجزيرة العربيةنقوش  عن ةالمسؤول هي جامعة بيزا : مختلفة على مشاريع مختلفة تعمل مجموعات بحثية

 النبطية النقوش عن CNRS-UMR في باريس ووحدة البحوث المشتركة لعلمية شمال الجزيرة العربية، والمركز الوطني لألبحاث انقوش 
 .البحر األبيض المتوسط و في المشرق

 األخرىالفردية المشاريع الى أن  باإلضافة، DASI المختلفة مباشرة في قاعدة البيانات المشاريع من قبل تم جمعهايالمواد التي  دمجيتم 
يمكن كذلك  ، DASIعبر موقع ةمباشرى بياناتهم ال، وبهذه الطريقة يتم توفير إمكانية الوصول الخاصة بهم قواعد البيانات بالفعل يعدون

بيانات الى كامل الرشيف األبيانات من انطالقا  ،من خالل مستويات مختلفة من طرق البحث العالمية  DASIاالطالع على األرشيف
، بالتشاور فيما ُمعينمشروع في األرشيف العالمي والمحفوظات  االدوات والمؤشرات بينوهناك اختالف في بعض   .المشاريع الفردية

  .(Tools and Indices) .)مؤشراتو أدوات انظر( بينهما

 .لون الخلفيةالخاصة به و رأس الصفحة مع، (Homepage) )الرئيسيةالصفحة  انظر(به  ةخاص صفحة لكل مشروع وقد أعطيت
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Homepage –   الرئيسية الصفحة

قائمة من المشاريع الفردية مع عرض موجز في القسم  وتحتوي.  DASI معلومات عن األرشيف DASI يسية لموقعتوفر الصفحة الرئ
 الصفحة الرئيسية فيقائمة الالوصول إليها عن طريق  خالليمكنك الوصول إلى محتويات مشروع معين من   .األوسط من هذه الصفحة

DASI  في المستقبل القريب ، سيتم تمكين البحث الكامل من األرشيف  .مشاريع في الرأسلأو القائمة المنسدلة ل  DASI وذلك باستخدام ،
 .(Tools and Indices) )انظر أدوات و مؤشرات(في الهامش األيسرالصفحة الرئيسية أدوات من 

، وتوفير مزيد من الوظائف للمستخدمين  DASI لدخول الى المجال المحجوزة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسيةسيتم قريبا تفعيل او
 .المسجلين

المصنفة (من النقوش  الكنها تشمل قائمة من المجاميع الخاصة به،  DASI على غرار موقعئيسية للمشاريع الفردية تنظم الصفحات الر
  (Tools and Indices) انظر أدوات و مؤشرات(مؤشرات الدوات واأل جدتو القائمة في الهامش األيسرمن ، و )حسب تصنيف كوربوس

ائمة من المجاميع الفرعية لها، إن قدم قالصفحة الرئيسية لكل نقش تبالمثل، فإن و. لوصول إلى المواد المفهرسةالتي من خاللها يمكن ا
 .وجدت، و القائمة من األدوات و المؤشرات

Tools and indices –   االدوات والمؤشرات

 صفحات األيسر من في الهامش المتوفرة مؤشراتالو دواتاأل باستخدام ايمكن الوصول إليه الفرديةالمشاريع و DASI  األرشيف حتوىم 
 مستوى على أساس ضيقبشكل  أو وسعبشكل م إما البحث يمكن بحيث والمؤشرات الهيكل وأدوات البحث تم تصميم DASIموقع . الموقع

 أو، DASI ن الصفحة الرئيسيةم البحثالدخول الى من خالل  الكامل رشيفاأل البحث في إما لذلك، يمكنك. الذي وصلت إليها األرشيف
 .المكان المحدد المشروع من داخلالذهاب الى  أو ،مشروع واحدضمن 

 :البحث البسيط أداتين باستخدام رشيف الكاملاأل منالحصول عليها و البياناتإلى  الدخول يمكن، DASI لـــ من الصفحة الرئيسية

 ).Textual search( البحث النصي انظر. المرشحات عدد منباستخدام  قشالن أجزاء من عنمتقدمة  عملية بحث  •

 
انظر ( فهرستها في األرشيفوالنقوش التي تم  لموضوعات اولمنطقة مع المواقع المنشأ أو المصدر تحتوي على عالمات اخريطة ال  •

 .(Map)) الخريطة

 
باستخدام نفس الطريقتين من  امن الصفحات الرئيسية للمشاريع أو الصفحات الرئيسية للمجاميع، يمكن الحصول على البيانات الخاصة به

 :وكذلك) والخارطة البحث النصي(أدوات البحث 
 

 .(Word list)) انظر قائمة الكلمات(أداة إضافية ، وهي قائمة الكلمات التي وردت في النقوش المفهرسة • 
انظر ( النقوش، و (Corpora Map) )المجاميع الخريطة خريطة انظر(قوائم المجاميع  مؤشرات توفرهاالسلسلة من • 

انظر قائمة ( وسجالت المراجع (Sites) )انظر مواقع(مواقع ال، و(Objects) )قطعانظر ( القطع، و(Epigraphs) )النقوش
 .من المشاريع والمجاميع داخل المشروع (Bibliography)) المراجع

 
 من شأنه أن رابط، وسوف تجد من مشروع آخر المطلوبة تحتوي على البيانات  DASI بطاقة يمكنك جلب، الوظائفهذه تستخدم  عندما

 .المشروع األصلي موقع إلى يوصلك
 
الصفحة الرئيسية  الجزء األوسط من العلوي من في الجزء سوف تجد المسار التفصيلي للمشروع، الصفحات الداخلية إلى تدخلعندما  
 .الحالي األصل صفحات إلىتوفير وصالت شبكة اإلنترنت، و داخل عكموقتتبع ل
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Textual search –   النصي البحث

عن  بحث إلجراءالخاصة  األدواتجديدة تشتمل على صفحة  ستفتح على اليسار، القائمة في النصي البحث رابط إذا نقرت على
 .في النقوش النص أجزاء من/جزء كلمات معينة أو/كلمة

 ق البحثطر

 : سالسل من الحروف من الكلمات واحد أو أكثر طريق كتابةه عن بحث عنت النص الذي يمكنك إدخال في مربع النص

؛ ) word list( الكلماتقائمة  : على النحو التالي عرض النتائج اختر الخيار؛ في مربع النص كتب الكلمةا: بحث عن كلمةال .1
 .بحث انقر على

 :على النحو التالي عرض النتائج راخت؛ واخرى كل كلمة مسافة بين التسلسل مع في كتب الكلماتا: النصمن حث عن أجزاء بال .2
يعطيك  سوف هذا البحث. بحث انقر على، ثم )Word range( المنسدلة من القائمة رقماختر  ؛)text portions( النص أجزاء
 .اخترته النطاق الذيتحديد وفقا ل بحثت عنها، التي النص أجزاءب قائمة

على  عرض النتائج الخيار اختيار أنه يجب إال  (2)رقم بنفس الطريقة البحث في هذه الوظيفة تعمل :كلمتين أو أكثر بحث عن .3
في كل نتيجة  عرضت، هابحثت عنالتي  الكلمات بعدد نتائجيعطيك  سوف هذا البحث). word list( قائمة الكلمات :النحو التالي

 .ة مستقلة مرتبة أبجدياائمق

 )Clitic and special characters( الخاصة الحروفو)  -( الواصلة 

يجب ، لذا b-ʾlmqh لنصنتائج ا سوف تجد) بمسافة بعد حرف ( b ʾlmqh ت كتبإذا ، مسافة تعادل الموجودة في النص)  -( الواصلة 
 .في المربع الواصلة عالمة كتابة عدم

التي يتم  المفاتيح لوحة عن طريق يمكن إدراجها  ،) ʾ ʿ ḏ ḍ ġ ḫ ḥ s¹ s² s³ ṣ ṯ ṭ ẓ (التي تحمل عالمات خاصة مثل  خاصةال الحروف
 .أسفل مربع النص يقونةاألعلى  من خالل النقر عرضها

 *   البديل استخدام

 ومع ذلك، يمكنك أيضا. التي أدخلتها في مربع النص الحروفوتظهر كيف يمكنك البحث عن الكلمات  )3 ،2، 1(في الفقرات السابقة 
 الحظ أن البحث وجد أيضا * . البديلوظيفة باستخدام  نانحن وفر ، للقيام بذلكبـأحرف ناقصة البحث عن كل الكلمات التي تبدأ أو تنتهي

 .)Word lists() الكلماتانظر أيضا قوائم ( الكلمات التي تبدأ، وتنتهي أو تحتوي على ثغرات

 )*ʾlm(، إذا قمت بإدخال على سبيل المثال*. تليها  األولي الحروفاكتب :  فوالحر من محددنوع ب تبدأالتي  كلمةالبحث عن لا  •
 .، الخ)ʾlm[... ...](  ،)ʾlm ( ،)ʾlmnbṭ( نتائج البحث ستتضمن

 qh*، إذا قمت بكتابة  على سبيل المثال. * يسبقه الحروفمن عدد  اكتب :الحروف من معين بنوع تنتهيالتي  كلمةالبحث عن لا  •
 .الخ ،)mqh ( ،)ʾlmqh ( ،)ḏmrwqh[... ...](النتائج  ستتضمن

 m*m، إذا قمت بكتابة على سبيل المثال. بين حرفين أو أكثر * اكتب :الحروف من محدد مع نوع وتنتهي تبدأالتي  بحث عن الكلمةلا  •
 .الخ، )m[…]m( ،)mʾhm( ،)mʾs²mrm( النتائج سوف تشمل

، على سبيل المثال. قبلها وبعدها* وضع عالمة  الحروفعدد من  اكتب: الحروف من سلسلة معينة التي تحتوي على بحث عن الكلمةلا  •
 .، الخ)wqhʾl( ،)ʾlmqh( ،)fqhy( ،)mwqhm[... ...](النتائج  ستتضمن *qh* إذا قمت بكتابة 

 .s¹b* w *n :، على سبيل المثالمختلفة حاالت، والجمع بين النص أجزاء في البحث عن استخدامهايمكن *  ليالبد الحظ أن
 واحد حرفما يعادل ) byt * ywm :على سبيل المثال(قبل وبعد البديل مسافة عندما يكون هناك  على وجه الخصوصو
 .)بعد كلمة بيت ومسافة أخرى قبل كلمة يوم مسافةارجو االنتباه الى وجود (
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 مرشحات

المعلومات  تطبيقها على سيتم المرشحات التيمن  أكثر باستخدام واحد أو رهايمكن أن يتم تكر النص أجزاء من كلمات أو البحث عن
 التسلسل الزمني،، والكتابةاللغة ( لنقوشل مختلفةالمالمح ال وصف نسبة إلى أو )النصية جزاءاألو األعالم فئات( النقوش في نص رمزةالم

 .التحرير معايير، انظر المرشحات عن أكثر تفصيال للحصول على وصف .)زينةال ،القطع، مواقعال ، مكتوبةالوثائق تصنيف ال
)Editorial criteria(. 

واحد،  أكثر من مرشح إذا اخترت. تضييق نطاق البحثالتحكم ل مربعأو تحديد اختيار  التي يمكنك من خاللها منسدلةقائمة  لديه مرشح كل
 :على سبيل المثال ).و( تكون البحث المستخدمةمنطق 

 األعالم فئات من )Name of King with title باللق مع الملكاسم ( فئة حديدوقمت بت  *nb* الحروفتبحث عن إذا كنت 
Onomastic categories  ،مذبح - الحرفيةالمشغوالت  -كائن (تحديد و Object-->Artefact-->Altar (القطع قائمة من 

)Objects( سلسلة تحتوي على، والكلمات التي ، وهكذاجميع هذه المعايير التي تلبي تلك السالسل فقط تشمل، فإن النتائج nb هي أسماء 
   .حمذابنقش الفي  يهعل، الذي يمكن االطالع اللقب الملكي مع الملوك

بشكل  ذه النقطةعدم االكتفاء بهوينبغي . نص البحث في مربع الحروف كاملة من سلسلة تطبيقها على سيتم اتمرشحال أن تجدر اإلشارة إلى
 من الضروري متسقة للحصول على نتائج؛  Onomastic categories األعالم فئات مرشح التي تنطوي على في عمليات البحث خاص

 .التي قمت بتحديدها اءسممحدد من االكل سلسلة لنوع تنتمي أن 

 Filter by  بواسطة مرشح

إذا  .فقطالمفردات  فقط أو  onomasticsاالسماءتضييق نطاق البحث إلى لك ل، والذي يسمح المرشح بواسطة وظيفة جب أن نالحظي
البحث  تقييد قد اخترت بالفعل، ألنك  Onomastic categories األعالم من الفئات المرشحات ال يمكنك استخدام هذا الخيار اخترت

 ).فقط مفردات Lexicon only( أسماء ليست وأ )فقط  Onomastics نوعها منمستقل ( أسماء التي هي النص أجزاء منكلمات أو ل
 .األخرى لمرشحاتويمكن استخدام ا

 كلمةال نطاق

). بدون حساب الكلمة األولى(طاق الكلمة هو الحد األقصى لعدد الكلمات التي تتخلل بين الكلمة األولى والكلمة األخيرة التي تبحث عنها ن
كون في االجزاء النصية ، يجب أن يكون مدى الرقم هو نفس أو أعلى من عدد المسافات التي ت)متسقة(الحظ أنه للعثور على نتائج ثابته 

 :بعض األمثلة. التي تبحث عنها

نفس  يحدث؛ كتابتهال المحدد وفقا للترتيب، تبحث عنه ذيال من اجزاء النصالكلمات تجد  سوف، أي نطاق لم تقم بتحديد إذا •
 :أي بمعنى .الكلمات المكتوبة بين عدد المسافات يعادل نطاق قمت بتحديد الشيء إذا

 byt ʾlmqh لغاية النص فقط البحثفي نتائج  ، ستجد2 : الكلمات نطاقاخترت و byt ʾlmqh ywm عن إذا كنت تبحث •
ywm 

 كلمات   5 أو  4أو    3 مكونة من في نتائج البحث ستجد، 4 :الكلمات  نطاقاخترت و byt ʾlmqh ywm ذا كنت تبحث عن •
 byt ʾlmqh ywm";     "byt ʾlmqh b-ywm";     "byt ʾlmqh w-b: كلمة آخر يه  ywmو كلمةأول  يه byt التي

ywm 
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 ترتيب سلسلة الحروف

لحاالت التي ستظهر سيكون لها سلسلة من الحرف ا. يعتبر مهم جدا) من حرفين او اكثر(مكتوبة الالترتيب الذي تكون فيه سلسلة الحروف  
مع مجموعة ) النص من إما كقائمة كلمة أو جزء(  gbʾw wعلى سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن  .كما في الكلمة األولى تليها األخريات

 . w gbʾwلكن ليس  gbʾw w، سوف تشمل النتائج 1

  المتصفح نفسه في النوافذ المفتوحة / متعددةالتبويب العالمات  :كن حذرا

 المتصفحالمرشحات،  تطبيق مؤشرات أو الرجوع إلى البحثاستخدام أداة و المتصفح في نفس نوافذأو  عالمة تبويب أكثر من إذا قمت بفتح
على سبيل  .أو نافذة تبويب عالمة أي في، األمر األخير عن طريق التي تم تنشيطها بحثال أو نوافذكافة عالمات التبويب لسيتم التطبيق 

 تقوم بتصفية حيث  B عالمة تبويب تفتح ثم  Laguage -> Qatabanicفي اللغة القتبانية البحث حددت التبويب في كنت، إذا المثال
 سوف ،A إلى عالمة التبويب ترجع، وعندما مرشح آخر أو أي Language-->Hadramiticالحضرمية  اللغة الجديدة عن طريق البحث

 . B التبويب في حددتها متفقة مع الذي المرشحات التي تقدمها تكون النتائج

 قائمة النتائج

 بطريقة موجزة النتائج تم عرضي .المفيدة النص أو أجزاء التي تحتوي على الكلمات النقوش دتحد نتائجال من إنشاء قائمةهي  البحثوظيفة 
 .خطوات قليلة في النقش للوصول إلى ومن ثم تظهر السياقات التي لعرض في لمحة، الكلمات توزيع لك أن ترى التي تسمحسهلة القراءة و

إذا كانت  االشارة، وواللغة، لمةك: هذا المخططوفقا ل، مجمعة لبحثنتيجة ل الحصول عليهتم  النص الذي أو أجزاء تالكلما قائمة •
 *rym بحث عن :على سبيل المثال .النتائجعدد ،  أسماء األعالم منمعينة  فئة اسم أو اسما الكلمة

Word 
كلمةال   

Language 
اللغة   

lexicon/onomastics 
نوع الكلمة   

Occurence 
العدد   

rymm    

 
Sabaic 

سبئي     

  lexicon  1       مفردات 

  
Epithet of god, first position in compound name 

النعت االول لإلله في اسم مركب   1 

  Epithet of god نعت اإلله   123 

سجل ال وتقدم، السياق - النقش -غة اللتشمل،  إلى قائمة الذهاب، يمكنك الرقم الموجود في النتائج في على الرابط المقدم بالضغط •
 :، وفقا لهذا المخططنقش في كل النص جزء أو كلمة معينة تظهرالسياق الذي و الترتيب األبجديحسب 

 السياق النقش اللغة
Central Middle Sabaic 

المنطقة السبئية وسط    
CIAS 32.81/b 9 [... ... w-b Tʾlb] Rymm w-mnḍḥ-hmw bʿl 

Central Middle Sabaic 
 وسط المنطقة السبئية

CIAS 34.51/o 6 hqny s²ym-hmw Tʾ4lb Rymm bʿl 5Ḥdṯnn ḏn ṣ6lmn 

 
 activate image( .النتائجمن خالل النقر على تنشيط معاينة الصورة فوق قائمة عرضها يمكن  للنقشالصور المصغرة 

preview( 
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/ وستكون الكلمة النقش، الدخول الى صفحة ، يمكنك رقم النقش من خالل النقر علىو، نتائجمن القائمة ستجد حث بمجرد ان تب
 .النص التي بحثت عنها مميزة بخط اسود عريض

 ترتيب قائمة النتائج

 :أرشيف المعتمد في جميع أنحاء، الترتيب األبجدي وفقا لهذا نتائج البحث عرضسيتم 

a, ʾ, ʿ, b, c, d, ḏ, ḍ, e, f, g, ġ, h, ḫ, ḥ, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, s¹, s², s³, ṣ, t, ṯ, ṭ, u, v, w, x, y, z, ẓ. 

 .، وهلم جرا33، 300، 3، 240، 20، 2، 111، 110، 11، 10، 1: النظام العددي هو

 .النصمن خيار جزء ائج في نتالقوائم في خيار قائمة الكلمات وقوائم النتائج الفرق بين 

طرق انظر (الفرق بين البحث باستخدام قائمة الكلمات والبحث باستخدام أجزاء النص تبرز بوضوح من القوائم التي يتم إنشاؤها 
 .(see Search Modalities) )بحثال

التي قمت  الكلمة نطاقفي حدود  الفردية الحروفسالسل المقابلة في  تفتيش جميع الكلمات، سيتم كلمةال قائمة بواسطة إجراء بحث ندع
  الكلمات التالية) وغيرهم( تشمل سوف قائمة النتائج ،2 مع النطاق s¹b* w سلسلتين تبحث عن، إذا كنت على سبيل المثال. بتحديدها

  ):البحث هذافيها أجري  التيستكون دقيقة للحظة  نتائجباستمرار، وبالتالي فإن عدد ال  DASIيتم تحديث قاعدة البيانات : مالحظة(

• )s¹bʾt(  في التحديد  فقطنتائج  3معSabaic عن السلسلة كنت تبحث، في حين إذا )s¹b* (11ستشمل  قائمة النتائج وحدها 
 .تكرارا

• )s¹bʾw (في التحديد  نتائج فقط  9معSabaic   عن السلسلة إذا كنت تبحث يجادهاا التي سيتم 18بدال من s¹b*   فقط. 
• )w ( في التحديد  نتائج فقط  292معSabaic ، عن  إذا كنت تبحث 7320عن بدالw وهلم جرا. وحدها. 

نطاق  في البحث المحددة في السالسل يحتوي على كافة من النص الذي بأكملها أجزاء سيتم سرد النص، أجزاء البحث باستخدام إجراء عند
 األجزاء تشمل قائمة النتائج، فإن 2 مجموعة من في s¹b* wسلسلتين  تبحث عن، إذا كنت على سبيل المثال .معايير البحث المعرفة في

 .هلم جراو ):البحث إجراء الوقت الذي تم عن تكون دقيقة الحوادثفإن عدد (من النص  التالية

 من قائمة الكلمات في بحث التي تم تحديدها الحوادثعدد من يكون مساويا ل النص سوف جزء من من الحوادث أن عدد تجدر اإلشارة إلى
 .الحروفمن  السلسلة األولى

 Word lists – الكلماتقوائم 
الحصول  تمكنك منالتي  الدراسة أداة يه على اليسار، القائمة في على الرابط عن طريق النقر التي يمكن الوصول إليها، قوائم الكلمات

 .هالتي وصلت إلي األرشيف مستوى اعتمادا علىتختلف،  القوائم هذه. األرشيف المتوفرة في في النقوش وردتالتي  الكلماتبقائمة 

 قائمتين منفصلتين تقدم

 :معين تبدأ بحرف الكلمات التي قائمة بجميع: قائمة عامة  •
انظر قائمة (الترتيب األبجدي  الكلمات في يتم ترتيب في هذه الحاالت . التي تبدأ بثغرة الكلمات قائمة بجميع: بدايةالفي  ثغرات •

التي  تلك الكلمات مع يبدأ قائمة من لكل حرف. الثغرة بعد التي تظهر) الخ الحرف الثانيثم (الحرف األول  إلىاستنادا ) النتيجة
 ).[......] أربعة أحرف أكثر من(اكبر  ثغرة  ايسبقهالتي  مع تلك وينتهي) [.]حرف واحد (ثغرة صغيرة  يسبقها

من ما يتصل بها و من أسماء األعالم ،فئة معينة أو اسم  اسم الكلمةإذا كانت  االشارة، واللغة، كلمةال  :هذا المخططوفقا ل الكلمات يتم سرد
  من، ولغة معينة في هذه القائمةالنتائج  إلى قائمةان تمر يمكنك و ،النتائج في رقم الرابط المقدم من خالل النقر علىوذلك  .نتائجال

 .نقش في كل الكلمةفيه تظهر السياق الذي و الترتيب األبجدي حسب الرقم وتقدم، النقش
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 .النتائج قائمة فوق معاينة الصورة تنشيطمربع  من خالل النقر علىعليها  يمكن االطالع نقوشلل الصور المصغرة

 . بالخط االسود العريض ةيزممالتي بحثت عنها  كلمةال سترى، حيث الى عرض النقش الدخول، يمكنك النقش )رمز(رقم  بالضغط على
 ، ... Filter words by  ةمباشرة فوق شريط األبجدي الموجود خالل فتح طرف مربع النصالكلمات من نتائج تصفية  يتمو القائمتين 

 )مفردات فقط( زر أسماء التي ليست أو الكلمات ،فقط Onomastics)( األسماء من حصرا تتكون قائمة لحصول علىلك لسمح ي ذيوال
(Lexicon only)..  

أسماء و حسب الفئة المرشحات مزيد من مع قائمة من صفحة ستظهر فقط، Onomasticsبواسطة الكلمات  تصفية عند تحديد :مالحظة
 .األعالم

 Map – طةيخر
التي  المواقع على التي تظهر خريطة جوجل تحتوي على الوصول إلى صفحة، يمكنك القائمة على اليسار في الخريطة رابط بالنقر على

على  أرشيف المسجلة في بعض المواقع يتم وضع عالمة فقط . مصدرها يمكن تتبع أو التي في األرشيف والنقوش القطع عثر فيها على
 .ما زال جاريا قاعدة البيانات في اإلحداثيات على تسجيل العملعالما بأن  : الخريطة

في  تهإلى بطاقسوف يتم نقلك و على الموقع انقر. للموقع الحديث الجغرافي سمالا يظهر سوف المواقع، فوق أحد المؤشر إذا قمت بتمرير
 )see Sites( ).مواقع انظر( األرشيف

  – Corpora mapخارطة المجموعات
 لكلالتسلسل الهرمي  تحتوي على الصفحة التي ستظهر اليسار، على القائمة في )Corpora map( خارطة المجموعات رابط بالنقر على

 .التصنيف حسب موزعة، التي يمكن الوصول اليها في االرشيف المجاميع

  – Epigraphs النقوش
 .االخاصة بهالفهارس و والنقوشعناوين صفحة لل ستظهر على اليسار، القائمة في نقوش الرابط على نقرتإذا 

 في القائمة النقوشعدد 

"  على سبيل المثال. نقوش فعلية..... ، منهاعنوان "....  هذا الشكل في شريط األبجدية ىأعل توفرةالم للنقوشالعدد اإلجمالي  يشار إلى
، بينما عناوين بديلةأي . بما في ذلك العناوين المكررة نقوشال عناوين يشير إلى جميع الرقم األول .فعلية نقوش  5861، منها عنوان 9607

ش نقالعنوان الرئيسي لل ألن في القائمة، عناوينال التمييز بين يمكنك. للنقوش الحقيقيالعدد  يشير إلى، أي أنه العناوين فقط على الثاني يشير
 .جانبهاب قوسين بين مكتوب

 قائمةالهيكل 

في  سجل 30 يتم سرد. أعالهالموجود  بجديةاأل من شريط الحرف األول يمكنك اختيار. حسب العنوان بالترتيب األبجدي يتم سرد السجالت
من خالل . الصور المصغرةو النقشبها  التي كتب اللغة القائمة معلومات عن، تتضمن للنقوشالفهارس و العناوين باإلضافة إلى. صفحة كل

 ).انظر البطاقات( النقش بطاقة يتم نقلك إلى، سوف الفهارس على واحدة من عنوان أو النقر على

 مرشحات

 المتعلقة تنقية للمعلومات وهذه، قائمةال فوق هاالتي سوف تجد من المرشحات واحد أو أكثر باستخدام يمكن تنقيته محتوى النقوشفي  البحث
 معايير، انظر المرشحات حول مضمونلمعرفة المزيد (بها  ترتبط التياالثرية المواقع  أو، عليها النقوش تظهر التي القطعأو ، بالنقوش
 )see Editorial criteria). (التحرير
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مربع  يوف .القيم الالزمة اختار، حدد أو كتابةاليمكنك ، حيث القائمة المنسدلة أو تحكممربع عنصر ال مرشح، كلنص مع  مربع يتم توفير

الرمز  من خالل النقر على عرضها يتم، والتي لوحة المفاتيح االفتراضية عن طريق أحرف خاصة يمكنك إدراج  ”Title“ العنوان
 .الحوار مربع على جانب الموجود

 سيتم إنشاء المرشحات مختلف إذا قمت بتطبيق لذلك، ).و(  كوني ختيارالا الذي يحكم المنطق فإن واحد، أكثر من مرشح عندما يتم تطبيق
  .قمت بتحديد خياراتهاالتي  تلك تتألف فقط منللنقوش  قائمة

 حددته في الذي )محددة ، مجموعةمشروع معين، بكامله DASIأرشيف (البحث تبعا لمستوى  سوف تختلف النقوش المدرجة أن عدد الحظ
 إذا تريد الوصول إلى النقوش القتبانية: على سبيل المثال .فيما بينهامتناسبة والتي يجب ان تكون  تطبيقها التي يتم والمرشحات األرشيف
 .نتيجة تحصل على أي، فلن Minaicاللغة المعينية حسب  الخيارات وحددت

 Objects – القطع
  .االخاصة بهالفهارس و القطعمن  العناوين صفحة فهرس ستظهر اليسار، على القائمة في القطع  رابط على نقرتإذا 

تلك التي بدءا من . مستمرة دون توقف العربية الجنوبية النقوش قطع فهرسةلكن  بشكل رئيسي، كتابية قطععلى  األرشيفيحتوي 
 .(DASI, CASIS and MENCAWAR Projects)بيزا  جامعةالمشاركين من مشاريع باإلضافة الى  المتاحف تستضيفها

 في القائمة القطععدد 

 : على سبيل المثال) "الفعليةرقم العناوين، رقم القطع  " :بهذا الشكل شريط األبجدية المشار إليها أعلىقطع العدد اإلجمالي لل يتم سرد
في  ،العناوين البديلة أي) الفهارس إلى باإلضافة القطع عناوين جميع يشير إلى الرقم األول .("فعلية قطع  5861عنوان، منها "   9607"

في  الفهارس تميز يمكنك. المحددة المعايير التي تناسبمختلفة ال قطعالعدد الحقيقي لل يشير إلى فإنه، أي العناوين فقط على الثاني يشيرحين 
 .جانبها في قوسين بين للقطعة العنوان الرئيسي كتابة ألنه يتم القائمة،

 قائمةال هيكل

 كلنتيجة في   30 يتم سرد. أعاله بجديةاأل من شريط الحرف األول يمكنك اختيار. حسب العنوان بالترتيب األبجدي سرد السجالتيتم 
 عنوان أو من خالل النقر على. الصور المصغرةو قطعةنوع ال القائمة معلومات عن تضم، لقطعلالفهارس و العناوين باإلضافة إلى. صفحة

 ).انظر البطاقات(في محله  قطعةال بطاقة يتم نقلك إلى، سوف فهارسها على واحدة من

 مرشحات

فيما  للمعلومات تصفية وهذه؛ القائمة فوق التي سوف تجدها من المرشحات واحد أو أكثر يمكن أن يتم باستخدام في محتوى القطع بحثك
 معايير، انظر المرشحات حول مضمونلمعرفة المزيد (بها  ترتبط مواقع أي إلى أو، نفسها القطع القطع، بالنقوش المدرجة على يتعلق

القيم  أو اختيارحدد ت حيث يمكنك القائمة المنسدلة، مربع أو مرشح ، النص مع كل عمرب يتم توفير ).see Editorial criteria)(التحرير
من خالل  يمكن عرضها، والتي لوحة المفاتيح االفتراضية عن طريق أحرف خاصة يمكنك إدراج "العنوان"مربع  في. ألي نوع الالزمة

 .مربع على جانب الرمز الموجود النقر على

 سيتم إنشاء المرشحات مختلف إذا قمت بتطبيق لذلك، ).و(تكون  االختيار الذي يحكم المنطق فإن واحد، مرشحأكثر من  عندما يتم تطبيق
 .المعايير من في وقت واحد جميع التي تلبي تلك القطع تتألف فقط من قائمة

 حددته في الذي )محددة، مجموعة مشروع معينبكامله،  DASIأرشيف (تبعا لمستوى البحث  سوف تختلف المدرجة القطع أن عدد الحظ
من  إذا تريد الوصول إلى النقوش: على سبيل المثال. فيما بينهامتناسبة والتي يجب ان تكون  تطبيقها التي يتم والمرشحات األرشيف

 نتيجة أي تجد ، فلنالمتحف الوطني وعدن  حددت الخيارات بمنطقةو المتحف البريطاني
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 Sites – المواقع
، بغض  المكتوبة القطعو بالنقوش المرتبطة بالمواقع األثريةفهرسة قائمة تظهر  سوف على اليسار، القائمة في مواقعال رابط إذا نقرت على

 ..(Map tool) )الخريطة في أداة خريطة جوجل على عكس(أم ال  الجغرافية إحداثياتها تسجيل ما إذا كان تمالنظر ع

 قائمةالفي  عدد المواقع

 .شريط األبجدية المواقع المذكورة أعلى يتم االشارة الى عدد

 قائمةال هيكل

كل  المدرجة في 30 البيانات ال فوق بجديةاأل من شريط الحرف األول يمكنك اختيار. الموقع اسم أبجدي حسب في ترتيب بياناتال يتم سرد
ويتم تحديد ، )ةكون معروفت عندما(المنطقة  يتم تحديدو ،)معروفيكون  عندما(القديم ، واالسم االسم الحديث نجدالمحتوى في . صفحة

 .)انظر البطاقات(المناسبة  بطاقةال يتم نقلك إلى، سوف للموقع الحديث سمالا من خالل النقر علىو. للبالداالسم الحديث 

  مرشحات

المعلومات  تحديديتم ، وسوف قائمةال فوق التي سوف تجدها من المرشحات واحد أو أكثر يمكن أن يتم باستخدام المواقع في محتوى بحثك
 see )التحرير معايير، انظر من المرشحات المحتوىلمعرفة المزيد عن ( المواقع نفسها أو المواقع، القادمة من القطع أو والنقوش المتعلقة

Editorial criteria. د أو يحدوت  يمكنك كتابة، حيث القائمة المنسدلة أو مربع عنصر التحكمو ، مرشح كلالنص مع  مربع يتم توفير
من  يمكن عرضها، والتي لوحة المفاتيح االفتراضية عن طريق خاصةالف وحرال يمكنك إدراج  "العنوان" مربع في. ةلالزمالقيم ا اختيار

  .مربعال على جانب الرمز الموجود خالل النقر على

 سيتم إنشاء المرشحات مختلف إذا قمت بتطبيق لذلك، ).و(تكون  ختيارالا الذي يحكم المنطق فإن واحد، أكثر من مرشح عندما يتم تطبيق
 .في وقت واحد المعايير جميع التي تلبي القطعتلك  تتألف فقط من قائمة

 حددته في الذي )محددة، مجموعة مشروع معينبكامله،  DASIأرشيف (تبعا لمستوى البحث  سوف تختلف المدرجة المواقع أن عدد الحظ
 لمدينة عدن الحديث االسم حددتذا إ: على سبيل المثال. فيما بينهامتناسبة والتي يجب ان تكون  تطبيقها التي يتم والمرشحات األرشيف

 .نتيجة أي تحصل علىامصر، فلن  الدولةحددت و

   – Bibliographyالمراجع
 لفهرسة DASI في األرشيف التي استخدمت الموارد مراجع يمكنك الوصول إلى القائمة على اليسار في مراجعال رابط من خالل النقر على

 .والمواقع والقطع، والترجمات، النقوش

 قائمةالهيكل 

 كل عمل عن كاملة مرجعية في اشارة عمود واحد جدوي .حسب التاريخ ثم اسم المؤلف الترتيب األبجدي حسب المحتوى حسب يتم ترتيب
 .داواستشه

 مرشحات

يمكن  التي مربعات تظهر المرشحات. السؤالمكان  في عنوان العمل أو / و اسم المؤلف على أساس البحثمن خالل  تنقيحه يمكن بحثك
 .هافيكتابة نصوص 

مشروع بكامله،  DASIأرشيف ( -على مستوى البحث الذي اخترته  التي ستجدهاعدد المراجع يعتمد مراجع ، صفحة ال في عند البحث
 .)محددة، مجموعة معين
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