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يعتمددش لددان يابيدديلهيا ادادديال شاىددن ادمهبد امد اب:ددييي ددلميي مددل اي يددا تي يد اد د
حياا ادايال ادىليجي .فعبشمل ت دت ادبيافدف فدي
ادجيي حين ادمهب مي ادىليج يحلدا يي
ادجاه ادمقلهما التجلة ادييلح فييهب شىين ادايال ادد ادمهبد فدي فيت دلض اد د اددشاىمي حتد
ادىليجي يداببل ديفتحبل ادبيافف في ادجاه ادمقلهما فإي فدك ييف يؤشي
ي:ه اام مي اد
ادىليجي .
ادشاىمي يتعلشده م اد
اد فبى لض اد
ابشمل ت:تشم ادتيليات ادايائيا هلدي ادىليجي دممهدلبي يتدشىمال مدي االهدياب يادبيافدف فتبتقدن
مدي ادمبددل ا فات اد د ادميت د ادد ادمبددل ا فات اد د ادمددبى ض يتعتمدش ميددليات ددف
ادتيليات ادايائيا شاىن ادمهب هلان اهيي ام اتجل ال االيدي هعدش شىيدادل مهللدية مدي ادبيافدف
فعبشمل يتيافا فا ادميلي م ب س االتجل ادمهللي هيي بيافف ادشىين يبيافف ادىييج فإي اداديال
ييتمي مهللية ادد بيافدف ادىدييج شيي تي ت ييدي فدي فتجل ده يدادي ابدشمل تاديي بيافدف ىدييج
ادايال دييت ياقعا ميلي تيدليادايال فإبده ييدتمي هدلدتحيك هدب س اتجل ده األ:دمي حتد ي:دتشم
هلدحيائ تي ي قش ج ل مي قيتا هلالحتالك م ادايال في ادمبدل ا ادشاىميدا مدي ادمهبد هعدش فددك
ادمبى ض.
ي يي فتجل ه بحي بيافف اد
يماببل ادح:ين ام تف ن بتلئج ادتاييدا اد هيعيدا ابدشمل تاديي فتحدلت شىدين اداديال اميشيده
يمقلهما دميلي ادايال يداي هيبت هعض ادتجليب هأي فدك قش اليايي شائمل :دحيحل ف دي حدلالت
اثيية تم ادح:ين ام اف ن ادبتلئج ابشمل دم تاي ادييدلح اميشيدا امد فتحدلت شىدين اداديال
يىل:ا ابشمل تاديي ادحلجدا ادد تاييدا تاهدي ميدلحا ممابدا مدي اد ديا اددشاىمي دممهبد ي دفا
مليي ددحا ادلددان يقددم  )2ادتددلدي فعبددشمل يادديي اتجددلة اديي دلح ه اييددا ملئم دا  45شيجددا) ام د
فتحلت مشىن ادايال في يش تشفا ادايال شاىن اد يا يام ين ادحيائ ادجلبهيا يفي اد يايل.
يام ادعاس فإفا البت ادبلففتيي ياقعتيي في حيائ متجليية فيماببدل ادح:دين امد تاييدا تف دن
ابشمل تايي اتجلة شىين اديي اميشي فد بلففة ادمشىن ي فا مل يي حه ادلان يقم  )3ي دفا مدل
يجعن ادايال ي ي ميلحلت ااهي مي اد يفا .

حج تامنافذةت((Window Size

يعتمش تأثيي حجم ادبيافف فد حش اهيي ام ففا مل البت اد يفا دال بيافف ددشىين يىدييج اداديال فدي
حيائ متقلهما اي متجليية ي داي افا البت اد يفا دال بيافدف امد حدلئ ياحدش فدإي حجدم ادبيافدف ددي
يايي ده تأثيي اهيي ام يدياا اداديال اددشاىمي ي دفا مدل يي دحا ادجدشين يقدم  )1ياددفي يع يبدل
معشن يياا ادايال ادشاىمي ابيها مئييا مي يياا ادييلح ادىليجيا في غيفا فات بلففة اي ال
يعلشن ثمث ايض ادحلئ يام ب س االيت لض.
في تي غيفا ابشمل تايي فتحلت ادتاييا في حيائ متقلهما ف يدلشة حجدم ادبيافدف دده تثدي اهيدي امد
يلشة يياا ادايال ادشاىمي .
فإفا غييبل حجم مشىن ادايال تي مىيج ادايال فق ييايي ده تأثيي تقن بيهيل ام حياا ادايال
ادشاىميا يافدك فلد يلشة في يياا ادايال ادشاىمي التتبليب تبليهل يشيل م حجم بيافف ادشىين
يادىييج دمايال .
ابشمل يايي فتجلة ادايال ادشاىن اميشيل ام بيافف ادشىين ف ي اد يفا ادتي يايي فيال اد تحلت
غيي متيلييا يمىيج ادايال تاهي ي ف شيلش اديياا ادق:يى دمايال ادشاىمي يهلان فقن ام
.امل افا البت بلففة شىين ادايال ااهي فتقن يياا ادايال يي شاش
معشن اديياا يفبى لض اد

ادمثلدي ابشمل تايي بلففة شىين ادايال ت :ي يهإيت لض مبى ض يبلففة
ادشاىمي .في ادي
اد
مبى ض يحياا يال
ىييج ادايال تاهي يميت عه ي بل بح:ن ام يياه يال جيشة ي
في ااهي ميلحا ممابا مي اد يفا امل يي حا ادلان يقم .)4
ت

امموقعتامرأسيتملنوافذت()III Vertical Location of Windowsت ت
ه لديغم مي اي ادييلح ادىليجيا تت يي هلدان اهيدي تفقيدل يدادي ت يي دل اميشيدل :د يي ياليدفاي دفا
:حي فلدييلح ادحية فدي ادمهدلبي فدي جميد االحديان افقيده يت يدي فتجل ادل ادعمديشي هلدان ثلهدت
هددلدقيب مددي ادمهددلبي يادت ددلييس االي دديا ادميت عددلت يبتيجددا دددفدك فددإي تي ي د يددياا ادييددلح
ادعميشيا ثلهتا دت:ميم معيي د تحلت ادتاييا في ادمهلبي ااثي مي يياتال االفقيا يبيت ي اي بتحام
هفدك في ييقا ت:ميم ايت لض ادبيافف دتي ي ادييلح ادشاىميا .
فحياا اتجلة ادييلح شاىن ادمهدلبي تعتمدش هلدان اهيدي امد اتجل ادل اثبدلل اددشىين ددفدك فدلي ادميقد
ادعميشي د تحلت شىين ادايال دال ا ميا ااهي مي لان بيافف ىييج ادايال ي دفا مليي دحه ادلدان
يقم . )5

في ايت لض بيافف ىييج ادايال دادل تدلثيي اليدفاي امد لدان ييدياا اداديال فدي ادمبدل ا ايد ن
ادبيافف اال افا ايت عبل اي بتجبب فدك فيياا ادييلح في ف ادمبل ا تبى ض حيادي  %25مي
يياا تيلي ادايال شاىن ادمهلبي هبيافف شىدين يىدييج ديال متقلهمدا  .ددفدك فدإي تي ت ييدي فدي
ايت لض ادبيافف يي يي مي يدياا ادييدلح امد ايت لادلت مىتم دا يددي يدؤثي اثيديا امد متييد
يياا ادييلح هلان اهيي .فإفا الي ايت لض ادبيافف اام مي مبل ا ادجميس فإي ادتاييا يتايي
ييئا في معظم اد يا .
يماببددل ادددتىم مددي ادادديال ادحددلي شاىددن ادمهددلبي هددلد ي اد هيعيددا فددي االج د ال ادميت عددا مددي
اد ياغددلت ادشاىميددا دممهددلبي حيددث يتجم د ادادديال ادحددلي محددليال ادىددييج في د بيافددف  :د يية
هلدقيب مي االيقف ييلاشة ام اداييب .

