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 كلذو حالملل ربتخمو بَرجم ”قيدص لضفأ“ هرابتعاب هتناكم رادارلا بستكا دقل
 .GPS ماظن لثم ةيجراخلا ةمظنألا نع هتيلالقتساو هتيقوثومل اًرظن

دحاو نمثب نانثا
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 .ةحالملا ضارغألو مادطصالا بنجت امه رادارلل نييساسألا نيمادختسالا نإ
 نم ٍلكل رادارلا مادختسا ةيفيك ةفرعم نيفرتحملا نيحالملا ىلع نيعتيو

.نيتمهملا

كتاودأ فرعا
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 ىلع نيعتيو .ةروطتملا تارايخلاو فئاظولا نم ديدعلا ثيدحلا رادارلاب دجوي
 اذإ اهنودب لمعلا ةيفيكو ،اهدودحو تاودألا هذه مادختسا ةيفيك ةفرعم نيحالملا

.كلذل اورطضا

ةيناث ققحت مث ققحت مث ققحت
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 رظنا) اًيرصب امإ ىرخأ ةرم اًمئاد ققحت .اًدبأ هرهاظب رادارلا ىلع هارت ءيش يأ ذخأت ال
!اًدبأ ضرتفت ال .ليدب لقتسم ماظن مادختساب وأ (ةذفانلا نم

حاجنلا دلوت ةديجلا ةفرعملا

 ضغب .ةديجلا ةفرعملاو بيردتلا نم اًلك رادارلا مادختسا ةيفيك مهف بلطتي5
 ةديدج ةنيفسب كقاحتلا دنعف ،ماع ٍلكشب تارادارلا لوح هفرعت ام ىدم نع رظنلا

 ةنيفسلا نتم ىلع ةدوجوملا ةصاخلا رادارلا تادحو ىلع فرعتلا كيلع نيعتي
.ةبقارملا ىلوتت نأ لبق ديج لكشب

ءادألا طبض ىلع ةظفاحملا

 ةفرعم نوكت نأ يغبني نكلو .ةديفم اًيكيتاموتوأ ءادألا طبض ةيصاخ نوكت دق6
 .رادارلاب ةديجلا كتفرعم نم اًءزج اًيودي ءادألا طبض ةيصاخ مدختست ىتمو فيك

.ةبقارم ةمهم لك يلوت لبق ءادألا طبض فئاظو صحف يغبني

فادهألا نع فشكلا بيردت

 تاريغت مادختسا كرابتعا يف عضو ةفلتخملا تاقاطنلا ةبقارمب رارمتساب مق7
.ةلمتحملا فادهألا لك نع فشكلا لجأ نم ةشاشلا ىلع داعبألا

تاقاطنلاب ملع ىلع نك

 فيك فرعاو نآلا هضرع متي امهبأ فرعا .X قاطنلاو S قاطنلا تارادار نيب قرفلا فرعا8
.جئاتنلا لضفأ قيقحتل اًيجيتارتسا امهنم ٍلك مدختست

يعامجلا شاقنلا

 ةشاش تاليضفت طبضل لضفألا يه نوكت ةدحاو ةقيرط ًةداع كانه سيل - هيجوتلا9
 ةشقانمل نكميو .ةيحالملا فورظلا عم ضرعلا ةشاش تارايخ ريغتتو ،رادارلا ضرع

 ةيميلعت ةبرجت مدقت نأ نابرلاو مكحتلا ةروصقم قيرف نيب تارايخلا هذه
.اًرابكو اًراغص - نيحالملا عيمجل ةزاتمم

تاروطتلا ينبتل اًبهأتم نك

 ةمظنألا هذه ينبتل اًبهأتم نك .رمتسم ٍروطت يف اهءادأو تارادارلا ايجولونكت نإ10
.كلذ نم ةيلام ةعفنم كانه دجوي امدنع ةنيفسلا نتم ىلع اهمادختسا عِّجشو ةديدجلا
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