
   

N vigatorTHE

عقاوملا ديدحت

10ta
k

e

اًظقيتمو اًيعاو نك
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 ةمالس نامضل مئادلا يفرظلا يعولا ةراهم كالتمال نوفرتحملا نوحالملا جاتحي
..ةيراجتلا ةيلاعفلا نامضلو ةئيبلاو اهتلومحو ةنيفسلاو حاورألا

ددعلا يف ةمالسلا
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.ةنيفسلا عقوم ديدحتل ةدحاو ةليسو ىلع اًدبأ دمتعت ال

ىرخأ ةرم ققحت مث ققحت مث ققحت
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 عقاوملا ديدحت ةمظنأ نم رمتسملا ققحتلا ديجلا يفرظلا يعولا بلطتي
.ميلسلا سحلل نطفلا قيبطتلاو ةيليمكتلا

شيوشتلا رطخ ريدقت
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 ةيملاعلا ةحالملا ةمظنأ نم ةددعتم ةمظنأل قسنملا مادختسالا نأ نم مغرلا ىلع
 ماظنو GPS يملاعلا عقاوملا ديدحت ماظن لثم ،GNSS ةيعانصلا رامقألا مادختساب
GLONASS ةمظنأ عيمج نإف ،ةيقوثوملا نم نسحي GNSS يهف اذل اًكرتشم اًبيع اهب 

.دمعتملا ريغ وأ دمعتملا شيوشتلل ٍواستم لكشب ةضرعم

ةددعتملا تارايتخالا

 بيلاسألا ىلع ينبم اهضعب ،حالملل ةحاتم عقاوملا ديدحت قرط نم ريثكلا كانه5
 هتازيمم اهنم لكلو .ةثيدحلا ايجولونكتلا ىلع ينبم رخآلا ضعبلاو ةيديلقتلا
.هدرفمب همادختسا متيل ةيافكلا هيف امب ديج هنأ ماظن يأ تبثي ملو هبويعو

يرشبلا رصنعلا

 هنأ الإ ،ةيليمكت نوكت نأ نكمي هذه عقاوملا ديدحت قرط عيمج نأ نم مغرلا ىلع6
 فرتحملا راحبلا ىلع مزلي .يكيتاموتوأ لكشب اًمئاد ةمظنألا يف اهجمد متي ال
.نارملاو بيردتلا ةراهملا هذه بلطتتو ،ةمظنألا هذهل يرشبلا جمدلا لماع نوكي نأ

للخلا ثودحل اًدعتسم نك

 عم ،ساسألا اذه ىلع هعم لماعتلا يغبنيو ،يقيقح رطخ وه GPS ماظن نادقف نإ7
 ئراوط ططخو تابيردت عضوو للخلا تالاح ديدحتل ةحضاو تاءارجإب ةناعتسالا

.ماظنلا نادقف ةلاح عم لماعتلل

طرفملا دامتعالا بنجت

 اًلماكتم نوكي امدنع ًةصاخ ،GPS ماظن ىلع دامتعالا يف طارفإلا يدؤي نأ نكمي8
 ثارتكالا مدع ىلإ ،ECDIS تامولعملاو طئارخلا ضرعل ينورتكلإلا ماظنلا عم

 ةروث ثادحإ يف  ECDIS ماظن عم GPS ماظن مادختسا ببست .ةئيس تارارق ذاختاو
 ةيفيكلا مييقت يرحبلا لقنلا تاكرشو مقاوط عيمج ىلع يغبنيو ،ةحالملا يف

.ةيحالملا تاسرامملا ىلع اذه اهب رثؤي يتلا

بطقلل اًقفو عقوملا ديدحت

 ةينورتكلإلا عقاوملا ديدحت ةمظنأ مادختسا ىلع بيردتلا ضرعتي الأ يغبني9
 ةيفيك ىلع بيردتلا وه مهألا نكلو ،طقف رارزألاو ضباقملا مادختسا ةيفيكل

.ةمزالملا بويعلل ماتلا كاردإلا عم ةديجلا تارارقلا معدل ايجولونكتلا مادختسا

!كتفرعم كراش

 مهئالمز ةدعاسمل اًتقو ةربخلا يوذ ةراحبلا ذخأي نأ يغبني .لحلا وه هيجوتلا10
 عم اذه رهظي نأ نكمي .عقاوملا ديدحت بيلاسأ اونقتي ىتح نيرخآلا ةراحبلا نم
 راغص نم ةراحبلا وأ ةيسدسلا ةلآ مادختسا تاهيجوت مهميدقت ءانثأ ةنبابرلا

  قيبطت ةيلمع مهف يف ربكألا ليجلل مهتدعاسم ءانثأ نسلا
.ةيجولونكتلا بيلاسألا
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