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 بسن هللا الرحوي الرحين

 

 قال تعالى: 

 كاسافَا س  هافف  لاَاف  ُوسسفَاَا  ِإلُ  ُيكالِّفُُ هللاُُ ًاْسسافف  لا )

 ِإى ُتؤااخِففنسًا  لا  اكستاساففَا س باُبٌافف  هافف  واعالايسَافف 
 تاحسِوفف س عالايسٌافف  والا  باُبٌافف  أاخسطاأسًافف  أاوس  ًُِسففيٌا 
 قاَسِلٌافف  ِهففي اُلففِنييا  عالافف  حاوالستافف ُ  كاوافف  ِإصسففراا
ٌاف  طا قاف ا  لا  هاف  والا ُتحاوِّلسٌاف  باُبٌاف   وااعسفُُ  ِبف ِ  لا
 هاوسلاًافف  واابسحاوسٌاففأ أاًفف ا  ٌافف لا  وااغسِْففرس  عاٌُفف 

 (  السكا ِفِرييا  السقاوسمِ  عالا  فا ًُصرسًا 

 صدق ا العظيم                

 

 (286سورة البقرة اآلية )                                                        
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 الحمد

 ... الَحمدِ  َمبَمغِ  أقصي  الحمد

 وقّدره شيء   كل خمق الذي  الحمد

 ومدبره اً  جميع اْلمر لو الذي  الحمد

 قبمو شيء ال األول  الحمد

 بعده شيء ال األخر  الحمد

 وقاىره شيء كل فوق الظاىر  الحمد

 وُمبصره شيء عميو يخفى ال الباطن  الحمد

 وحاكمو كمو الممك مالك  الحمد

 يموت ال الذي الحي  الحمد

 خمق ما بعدد  الحمد
 تنفذ ال التي كمماتو بعدد  الحمد

 ينفذ ال الذي عممو بسعة  الحمد

 أحد سواه يكن ولم وحده كان أن منذ  الحمد

 واْلرض السموات وخمق القمم خمق أن منذ  الحمد

 العرش عمى أستوى حين  الحمد

 خمق مما كثير عمى وكرمو وسواه آدم خمق حين  الحمد

 ذرية من خمق الذي  والحمد إليك كمو والفضل الحمد أىل وأنت وذاك ىذا عمى الحمد لك الميم

 الصالحين آدم

 الُمخمصين وعباده والمرسمين النبيين ومنيم

 وسمم عميو ا صمى محمد سيدنا لو الخمق أحمد عمى  الحمد
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 المستخمص

 بعمل بطاقة تحتوي عمي شيفرة وىذذه التم في ىذا البحث تصميم بطاقة ذكية لمطالب وذلك 

 شيفرة عباره عن ثقوب تتم قراءتيا بواسطة قارئ البطاقة الذكية .
باالضذذافة الذذي ذلذذك تذذم عمذذل قاعذذدة بيانذذات  تحتذذوي عمذذى المعمومذذات الميمذذة لمطالذذب ومذذن ثذذم  

 -تم تقسيم المشروع الي قسمين رئيسيين ىما:
مصذذذذذدر  مذذذذذداد الطاقذذذذذة وجيذذذذذاز القذذذذذارئ  تحتذذذذذوي عمذذذذذى (Hardware)المكونذذذذذات الماديذذذذذة  -

 ثنائيات باعثة لمضوء  ختبار الشفرة. 9والبطاقة و
وتحتذذوي عمذذى واجيذذات المسذذتخدم التذذي تذذم بناءىذذا بم ذذة  (Software)المكونذذات البرمجيذذة  -

C+  طالب. 8والمربوطة مع قاعدة بيانات لعدد 
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Abstract 

 
In this research, a smart card is designed for students by making card containing 

the code and the code words of the holes are read by the smart card reader. 

In addition, the database contains information that is important to the student 

base and then work the project was divided into two main sections , namely: - 

Hardware containing the power supply, reader, card and 8 light Emitting diode 

to test the code. 

Software containing the program user interface which build by C++ language 

and connected with database for seven students.    
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 داءـــــاإله

ََ  َفَسَيَرى اْعَمُموا َوُقلِ  ﴿ :تعالى ا قال  ﴾ َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسوُلوُ  َعَمَمُكمْ  اُّ

 العظيم ا صدق

 العالمين ونور الرحمة نبي إلى .. األمة ونصح .. األمانة وأدى الرسالة بمغ من إلى

 وسمم عميه اهلل صمى محمد سيدنا

 إلى ،انتظار بدون العطاء عممني من إلى والوقار، بالييبة ا كممو من إلى

 افتخار بكل اسمو أحمل من

 العزيز والدي

لى الحب معنى إلى  إلى ، والتفاني الحنان معنى وا 

 الوجود وسر الحياة بسمة

 جراحي بمسم وحنانيا نجاحي سر دعائيا كان من إلى

 الحبيبة أمي

 وشبابي طفولتي ذكريات عيونيم في يحممون من إلى

 وأخواتي إخوتي

 بالوفاء وتميزوا با خاء وتحمُّ  من إلى .. أمي تمدىن لم الالتي األخوات إلى
 دروب في وبرفقتيم ، سعدت معيم من إلى الصافي الصدق ينابيع إلى والعطاء

 والخير النجاح طريق عمى معي كانوا من إلى سرت والحزينة الحموة الحياة

 أضيعيم ال أن وعمموني أجدىم كيف عرفت من إلى

 صديقاتي

 من إلى العمم في عبارات وأّجل اسمى من وعبارات درر من وكممات ذىب من فاً حرو  عممونا من إلى

  منارة فكرىم ومن حروفاً  عمميم لنا صاغوا
 والنجاح العمم لنا مسيرة تنير

 الكرام أساتذتنا
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 الختام مسك ليكون ذكره أجمنا من إلى

 احالنج درب لنا أضاء الذي النور إلى

 العمياء إلى إيصالنا في جيدا يدخر لم من إلى

 الدكتور/ مصطفى عثمان عمي عثمان مشرفنا

 والنجاح القبول يجد أن وجل عز المولى من راجين المتواضع البحث ىذا نيدي لكم
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 رفانـر والعـالشك  

 . الشكر لممعروف جزاء وأقل الذكر، النعمة حق ومن

 . الجزاء وعظيم ، النعم بجميل المتفضل ، وجل عز المولى شكر فبعد

 في بيدنا وأخذ ، وعممنا ، وّجينا من كل إلى العرفان وجزيل ، االمتنان ببالغ نتقدم أن بنا يجدر

 الدكتور/ ، مشرفنا بذلك ونخص .. البحث ىذا إنجاز سبيل
 مصطفى عثمان عمي عثمان

 الشكر خالص منا فمو ، البحث مراحل كل في لنا إرشاده بحسن ، وصّوب ، وتابع ، م قوّ  الذي

 والتقدير

 ا وفقو واالمتنان
 ، والتوجيو ، النصح لنا وأسدى ، والمعرفة ، بالعمم أمدنا من كل إلى والعرفان الشكر نحمل كما

لى ًَ  الشامخ العممي الصرح ذلك وا     وادي النيل جامعة في متمثَل
 ونخص بالشكر كمية اليندسة والتقنية 

 اليندسة الكيربائيةقسم 

 . المخمصة تمنياتو أو ، الصادقة بدعواتو ساندنا من كل إلى بالشكر نتوجو كما

 . بم نا لما وصولنا سبيل في المشاق وتكبدت جاىدت التي ُاسرنا والى

 حسناتيم موازين في ذلك يجعل أن وجل عز ا من ونتمنى جميعاً  نشكرىم
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 األول الباب

 -مقدمة: 1.1

 ممذا ،الحيذاة منذاحي مختمف شمل والذي المعمومات تكنولوجيا عالم في اليائل التسارع ضوء في

 ذلذك فذي بمذا اليوميذة النشذاطات أغمذب فذي اآللذي الحاسذب وبرمجيذات أنظمذة دخذول اسذتدعي

 تحتذوي كونيذا التكنولوجيذة األنظمذة سذتخداماب شخصذياتيم مذن التأكذد و األشذخاص عمى التعرف

 .والسرية الدقة من عالية بدرجة حامميا بيانات و معمومات عمى

 -البحث: مشكمة 1.1

مذذع  التعامذذل  لسذذيولة يسذذعى كمذذابحذذث عمذذى الذذتحكم فذذي دخذذول الحذذرم الجذذامعي يعمذذل ىذذذا ال

 ساعد االستاذ في اكم جميع الخدمات داخل الجامعة مثل مكتب المشرف والمسجل والمكتبة.

 يد عند أخذ الحضور.تقميل الزمن والج و الحضور أخذ عند بنفسو الطالب وجود من التأكد

  -البحث: من الهدف 1.1

 بكفذاءة فعذال منذيأ نظذام لتحسذين التقميديذة البطاقذة محذل لتحذل لمطذالب ذكيذة بطاقذة تصذميم ىذو

 المسذتخدم واجيذة تطذوير و تصذميمو  قذارئ و بطاقة بناء و تصميمن طريق ع ذلك ويكون عالية

 .بمس بمس سي ل ة باستخدام

 

 -هيكمية البحث: 1.1
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   :يتكون ىذا البحث من خمسة أبواب

  طار العام لمبحثعمى االالباب األول يحتوي.   

  البطاقات الذكية يحتوي عمىالباب الثاني.   

 برمجيةالي عمى المكونات المادية و يحتو الثالث  الباب. 

 يحتوي عمي النتائج والتنفيذ الرابع الباب.   

  يحتوي عمى الخالصة والتوصيات.الباب الخامس 
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 الباب الثاني

 البطاقات الذكية
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 الثاني الباب

 البطاقات الذكية: 1.1

 -مقدمة: 1.1.1

 المعمومذات حفذظ يمكذن شذريحة عمذى تحتذوي بالسذتيكية بطاقذة عذن عبذارة ىذي الذكيذة البطاقذة

 والشيفرة البرنامج طبيعة عمى تعتمد مقروءة حاسوبية أجيزة مع تتوافق و فييا األبجدية و الرقمية

 و الذكيذة بالبطاقذة أخذرى إلذى يحةشذر  مذن التخذزين أحجذام تختمذف و بيذا المحفوظذة ا لكترونيذة

 .ميقابايت  الى ايتكيموب  من تتنوع

 معذالج عمذى تحتذوي نيذاأ إال ا ئتمذان بطاقذات و لذياآل الصذراف كبطاقذات اسذتخداميا يمكذن

  .ذاكرة و ص ير

 -:مميزاتها 1.1.1

 نمذ تذتم فريذد سذري رقذم إلذى با ضذافة بعذض المعمومذات تخذزين عمذى الذكيذة البطاقذة فكذرة تقذوم

 . البطاقة عمى المعمومات ىذه تعديل و تبادل خاللو

 الخاصذة عممياتيذا تنفيذذو   البيانذات مذن كبيذر مقذدار تخذزين عمذى بالقذدرة الذكيذة البطاقذات تتميذز

 ذلك و الذكية القراءة جياز مع التفاعل و (المتبادل التحقق و التشفير (ثلم  نفسيا البطاقة عمى

 .بداخميا مدمج معالج لوجود نسبة
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 متخصصذة حاسذب أجيذزة بذل ص يرة و آمنة و ذكية بيانات اوعية عن عبارة الذكية البطاقات و

 ا طذار بخذالف ونذتتكذ و البيانذات مذن الوحذدات ماليذين و آالف تخذزين و المعالجذة عمذى قذادرة

 :من البالستيكي

 تحتوي ممةمتكا دائرة أسفمو يستقر رقيق معدني لوح و كيربية إتصال مناطق بيا سميكون شريحة

 تذوفير مذع الشذريحة تشذ يل نظذام عبذر لمبيانذات تحذزين ووحذدة رام ذاكذرة و مركذزي معذالج عمذى

 لممسذتخدم تتذيح التذي المذرور كممذات بشذكل يتخذذ قذد الذذي البيانذات حمايذة مذن آليعذ مسذتوى

 البيانذات تحذول التذي التشذفير إجذراءات أو المتكاممذة الذدائرة رقاقذة ذاكذرة مذن ألجذزاء الوصذول

 .مفيدة معمومات الى الذاكرة في لمخزنةا

 بخذالف و حاسذب الذى الحاجذة دون لممعمومات الذاتية المعالجة إمكانية الذكية البطاقات تنتج و

 لمعمومذاتوا الوظذائف كذل حمذل الذكيذة البطاقذات تسذتطيع الم ناطيسذي الشذريط ذات البطاقذات

 .البطاقة بيانات لقاعدة الوصول تتطمب لكنيا و البطاقة عمى ليا الالزمة الضرورية

 -أنواع البطاقات الذكية: 1.1.1

 :-نواعأ ثالثة الى القارئ مع تواصميا كيفية حيث من البطاقات تنقسم

 -:التالمسية البطاقات 1.1.1.1

 انواع و البطاقات أحجام جميع يستخدم و المستخدمة التصاميم انواع أشير من النوع ىذا يعتبر

 عممية تتم لكي القارئ في تدخل أن يجب التالمس خاصية ذات لبطاقاتا و ا لكترونية الشرائح

 .البيانات نقل



7 
 

 فذي بوصذة نصف آليحو  قطرىا طول ص يرة ذىبية شريحة عمى النوع ىذا من البطاقات تحتوي

 .ا ئتمان بطاقات في كما الخمف في الموجود الم ناطيسي الشريط من بدال البطاقة مقدمة

 نقذل يذتم خالليذا مذن التذي ىذي و كيربائيذة وصذالت تتصذل القذارئ فذي البطاقذة تذدخل عنذدما

 .الشريحة الى و من المعمومات

 خمسة بالقارئ الفعمي ا تصال من لتتمكن إلكترونية دبابيس ثمانية تستخدم التالمسية البطاقات

  أنيا عمى معرفة إلكترونية دبابيس

 Vcc (+5vDc) , reset , clock , ground , input / output   

  -:التالمس عديمة البطاقات 1.1.1.1

 ا تصذال لمبطاقذة تتذيح المكونذات وىذذه وىذوائي إلكترونيذة شذريحة عمذى البطاقذات ىذذه تحتذوي

  .فعمي تالمس أي بدون بالقارئ

 المتولذد المجذال ىذذا يقذوم و القذارئ مذن المتولذدة الراديذو موجذات مجذال مذن الطاقذة تسذتمد حيذث

 .والبطاقة ارئالق بين المعمومات بنقل

  -:المشتركة الخاصية ذات البطاقات  1.1.1.1

 التواصذل إمكانيذة بذين تصذميميا فذي تجمذع المتعذددة االسذتخدامات ذات البطاقذات مذن النذوع ىذا

 ثمذان عمذى يحتذوي البطاقذات مذن النذوع ىذذا و الفعميذة المالمسة طريقة عن و بعد عن القارئ مع

 موجذات عبذر لالتصذال وىذذا. اليذوائي خاصذية عمذى اايضذ وتحتذوي بالقذارئ لالتصذال دبذابيس

 انذو الى ضافة با قوية حماية يوفر نووأل إستخدامو لسيولة نتيجة انتشاره يزداد النوع ىذا.الراديو

  النوعين وظائف بين يجمع وىو  المعمومات نقل  لتسريع استخداميا يمكن
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 .الذكية البطاقات من السابقين

 -لمبطاقة الذكية: المواصفات القياسية 1.1.1

 مشذابية تكذونو    85.6mm×53.98mm×0.76mmمقاسذيا  البالستيك من مصنوعة تكون

 .الم ناطيسي الجزء في الصراف لبطاقة

 

 ( يوضح مكونات البطاقة الذكية2.3الشكل )

 -تهيئة البطاقة الذكية: 2.1.1

مناطق كما  9و أ 7عند النظر الي الشريحة من قرب نجد أنيا مقسمة بواسطة خطوط  الي 

 -موضحة بالشكل التالي:

 
 ( يوضح تييئة البطاقة الذكية3.3الشكل )
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 .يستخدم من أجل الت ذية الكيربائية تفول 3فرق جيد قيمتو  2
 (VCC, the 6 volts supply for the microcontroller) 

 Reset). )   إعادة التييئة 3
 Clock).)الساعة  4
 (Reserved for Future Use).لالستخدام المستقبميوصمة  5
 GND).)  األرضي 6
 .((VPP, programming voltage     فرق جيد لبرمجة الشريحة 7

 (5 or 21 volts if NMOS card).         (NMOS) ل تفول 12أو  3    

 (.I/O pin)    دخل وخرج 8
 .Reserved for Future Use))  المستقبمي لالستخداموصمة إضافية  9

 

 :شرح مختصر

  5V مداد الطاقة، وىي تساوي  3و  2رقم 

ىمذذا سذذاعة البرنذذامج وتعريذذف البيانذذات عذذن طريذذق نبضذذات السذذاعة يت يذذر الذذدخل  3و  1رقذذم  

والخذذرج لمشذذريحة ثذذم يقذذوم منفذذذ إعذذادة السذذاعة بإرجذذاع الذذذاكرة إلذذى حالتيذذا األولذذى بعذذد إنتيذذاء 

 .العممية

VCC 5ىذذو جيذذد المصذذدر الذذذي يشذذ ل الشذذريحة وعمومذذًا ىذذوV  3ويمكذذن تقميمذذو إلذذىV فذذي 

ممكذن الذذي  تيار مستوى أقل بإتباع و المتقدمة الموصالت أشباه تقنيات من لإلستفادة المستقبل

 قياسذو مذتذ الذذي VCCد جيذدذىذو الدعامذة لمجيذد األرضذي ضذ VSSيستيمك بواسطة الدائرة 

 .ومعقدة متكاممة عممية نفسيا ىذه و الخط  شارة الضبط  عادة
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 و لياالمتتذ االتصذال لوصذمة كمرجع تستخدم وأيضا ICS  منطق لتش يل تستخدم الساعة إشارة

 MHZ 4.98و MHZ         لساعة سرعتين ىنالك

 يمكذن .المسذتقبل فذي ر يذت أن يمكذن و أوربذا فذي شذائعة بصذورة تسذتخدم المنخفضذة السذرعة

والسذبب   MHz  تسذتخدم لمذاذا إختيارىذا تذم التذي ال ريبذة لتذردداتا ليذذه يسذتطمع أن لمشذخص

 البذث فذي يستخدمان الترددين ىذين لمساعة المذبذب دائرة يشكل الذي الرخيص الكريستاللتوفر 

     بينما   92MHZ   ب النظام الفرنسي يعمل PAL، المون التردد حامل فيالتمفزيوني 

MHZ  يستخدمNTCS النظام األمريكي.   

 القابمذة القذراءة ذاكذرة الضذروري مذن يكون عندما آليالعيستخدم  شارة الجيد  (VPP)الموصل 

 . (EPROM) لممسح

 تشذ ل بواسذطتيا التذي و الخذط إشذارة ىذي ىذذه و الخذرج و لمذدخل لياالمتذو  المنفذذ يسذتخدم خيذراا

 .  معقدة عممية أيضا وىذه الخارجي العالم مع البيانات تستقبل التي األوامر الشريحة

 - :الشريحة حتوياتم      

 (IC) لل االساسيةالمكونات  .البيانات ستردادا و المستقل لمتخزين (IC) شريحة تستخدم بداية

 -ىي:

  -:شيوعاً  األكثر الذاكرة أنواع توضح ةلياالت القائمة ذاكرة وحدة

   (Rom). فقط القراءة ذاكرة-

   (Prom). لمبرمجة القابمة فقط القراءة ذاكرة-
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 (EPRom) .  سحالم و لمبرمجة القابمة فقط القراءة ذاكرة-

 EEPRom) . ) مسح بالكيرباءال و لمبرمجة القابمة  فقط القراءة ذاكرة-

 (Ram) .  العشوائي الوصول ذاكرة-

 لدييا الذواكر من نواعاأل ذهى. الذواكر هىذ من وأكثر واحد لدييا يكون أن يمكن الشريحة

 .االستخدام رقط في تتحكم خصائص

 -:أنظمة البطاقات الذكية      

وتعتبذذر مذذن التقنيذذات المتطذذورة بسذذرعة فذذي عذذالم البطاقذذات وتتميذذز بوجذذود رقاقذذة ذاكذذرة تسذذتطيع 

حفذذذظ المعمومذذذات والصذذذور عمييذذذا بسذذذعات مختمفذذذة ، وتتعذذذدد تطبيقاتيذذذا بحسذذذب نوعيذذذا. تتميذذذز 

 :ألنواع فمنياالبطاقات بانخفاض ثمنيا وتعدد استخداماتيا وىي عشرات ا

 (Micro Processor) :-  النوع األول

 .(SIM) مثل بطاقات الياتف الجوال(CPU) وىي شريحة مزودة بمعالج دقيق

 (Memory Chip) :-  النوع الثاني

  وهي شريحة مزودة برقاقة ذاكرة تخزينية

  -النوع الثالث :

  DesFire أو iCLASS أو Mifare بعد مثل عنبطاقات ذكية تعمل 

 :وتتميز بما يمي

 حفظ المعمومات والبيانات واسترجاعيا .  
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 تخزين بصمة حامل البطاقة عمييا.  

 تخزين طبقة صوت حامل البطاقة عمييا.  

 تخزين التقطيع الشعري لشبكة العين لحامل البطاقة عمييا .  

 محمية بميزات أمنية عالية. 

 -ستخدامات البطاقة الذكية:إ أهم 2.1.8

  من الشخصية في وزارات الدولة والدوائر التابعة لياأي نظام لمتحقق. 

 الجامعات.  

 البطاقات المدفوعة مسبقا )نظام الوحدات( ، لمسوبرماركت ، اليواتف .. الخ.  

 األنظمة األمنية التي تحتاج إلى سرية عالية : كالبنوك.  

 الدخول والخروج لألماكن األمنية ، والتعرف عمى البصمة أو الشبكية وغيرىا.  

 امذل البطاقذة حيذث يمكذن قراءتيذا فذيجميع الحمول التي تستمزم وجود المعمومات مع ح 

  .أي مكان كالمستشفيات ، شركات التأمين ، الشركات متعددة الفروع والعمالء

  والممفذذذات والمسذذذتندات والتذذذي تتطمذذذباألنظمذذذة التذذذي تتطمذذذب حفذذذظ الكثيذذذر مذذذن األوراق 

 .استرجاعيا بكل سيولة

 -:األمنية األنظمة 2.1.1

تيذذتم معظذذم الذذوزارات والذذدوائر التابعذذة ليذذا و الشذذركات والمنشذذآت والييئذذات الحكوميذذة الرسذذمية 

 .وم بأنظمة الحمايةلياوالتجارية الخاصة والمصانع 
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وتختمذذف وتتنذذوع أنظمذذة األمذذان بحسذذب نشذذاط الييئذذة أو المنشذذأة، وتبذذدأ عذذادة بحمايذذة الممفذذات، 

ت البطاقة الذكية والتعرف عمى ىندسذة الوجذو، كمذا تيذتم ىذذه عبر تقنيا ليوأجيزة الحاسب اآل

، (Fire walls)تذذذراق عبذذذر بذذذرامج جذذذدران النذذذارحمذذذة بحمايذذذة بيانذذذات المنشذذذأة مذذذن االاألنظ

والتقنيذذذات التذذذي ينفذذذرد بيذذذا الفذذذرد عذذذن غيذذذره مثذذذل البصذذذمة وتخطذذذيط الكذذذف والتقطيذذذع الشذذذعري 

مذذذول الذذذتحكم فذذذي الذذذدخول والخذذذروج لمشذذذبكية، والتعذذذرف عمذذذى طبقذذذة الصذذذوت. كمذذذا تتضذذذمن الح

 .لألماكن الميمة

 : تنقسم أنظمة حماية البطاقات إلى نوعين

 .األول يتعمق بالبطاقة نفسيا من حيث المتانة ومقاومة التزوير أو التالعب

 .والثاني تتعمق باالستخدام

 :- أنظمة األمان التي تختص بالبطاقة 1.2.1.1

  (OVERLAY) :- أواًل:

ط حمايذذة شذذذفاف يكذذون ضذذذمن شذذريط األحبذذذار األساسذذي فذذذي الطابعذذة، ويذذذوفر عبذذارة عذذن شذذذري

 .حماية لمبطاقة تختمف حسب االستعمال

  (THERMAL TRANSFER FILM) :- ثانيًا:

، وىذو عبذارة عذن طبقذة ت ميذف إضذافية بشذريط خذاص يذتم  (Fargo) وتتوفر فقط عمذى مكذائن

 : طبعو حراريا فوق البطاقة، ويكون إما

  بقة ت ميف شفافة.( ط أ      
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 ( طبقة ت ميف بشعار مخصص )الكرة األرضية(. ب      

، ويعطذذي ىذذذا الحذذل متانذذة  -حسذذب شذذروط خاصذذة  -( طبقذذة ت ميذذف بشذذعار العميذذل  ت      

 .لمبطاقة تدوم إلى خمس سنوات عمى بطاقات ألترا كارد

  (POLY GUARD) :- ثالثًا:

تطبذذع عمذذى البطاقذذة وتكذذون حذذدودىا أقذذل مذذن وىذذي طبقذذة شذذفافة أيضذذا تتذذوفر بعذذدة سذذماكات و 

ىذذذه التقنيذذة  <br - حسذذب شذذروط خاصذذة -حذذدود البطاقذذة ، وتتذذوفر أيضذذا بشذذعار العميذذل 

 .تعطي البطاقة فترة بقاء تمتد إلى عشر سنوات. عبر بطاقات ألتراكارد مخصصة

 -:SMART GUARD) )رابعًا: 

ص معذين فقذط ، بحيذث ال يمكذن وىو حل يمكننا بو حصر عمميذة اسذتخدام الطابعذة عمذى شذخ

 .أن يستخدم الطابعة سوى الشخص الذي يحمل البطاقة مع الرقم السري ليا

 -:(SMART SHIELD) خامسًا: 

وىو تصميم شعار )المنشأة( وحفظ الشعار عمى الشذريحة الذكيذة لكذي يذتم حفرىذا عمذى الطبقذة 

إن المنشذذآت  <br تالشذذفافة بحيذذث تظيذذر كسذذمة أمنيذذة مميذذزة، وتتذذوفر فذذي بعذذض الطابعذذا

 ل،ناسذبة بدقذة عنذد اختيذار ىذذا الحذالمتميزة تستطيع اآلن اختيار شذعارىا وعالمتيذا األمنيذة الم

إن أبذذذرز مذذذا يميذذذز ىذذذذا الحذذذل ىذذذو أنذذذو يذذذتم داخميذذذا فذذذي المنشذذذأة وبذذذدون أي تكمفذذذة إضذذذافية أو 

 .تجييزات قوالب خارجية

 



15 
 

 -:أنظمة األمان الخاصة باالستعمال 1.2.1.1

 -:BIOMATRICS)) مصفوفات الحيويةالأواًل: 

ووىي تقنيات تعتمد عمى المميزات الطبيعية لإلنسان. ىذه البطاقذات تضذمن أن مالذك البطاقذة 

ىذذذو المخذذذول الحقيقذذذي باسذذذتخداميا وتعتمذذذد ىذذذذه التقنيذذذة عمذذذى ميذذذزات طبيعيذذذة متنوعذذذة لإلنسذذذان 

 -:مثل

  .البصمة•    

  .تخطيط الكف•    

   .كيةالتقطيع الشعري لمشب•    

  .طبقة الصوت•    

 -:Access Control) ) أنظمة التحكمثانيًا: 

، حيذذث تقذذدم حذذال متكذذامال عبذذر ربذذط أنظمذذة الذذذتحكم العديذذد مذذن أنظمذذة الذذتحكم )السذذكو(دم تقذذ

، مذذع إضذذافة مجموعذذة تقنيذذات ، وأجيذذزة الذذتحكم بالذذدخول والخذذروجبجيذذاز الحضذذور واالنصذذراف

 .عمى ىندسة الوجو ...الخ ة مثل البصمة والتعرفآليذات سرية ع

،  (Proximity Cards) العديد من البطاقات المتعمقذة بأنظمذة الذتحكم مثذل بطاقذة )السكو(تقدم 

 – 10      والتي تتميز بوجود أنتينا داخمية مبرمجة برقم العميل أو الموظف ويتذراوح مذداىا مذن

90 cm 60 ويصل بعض قوارئ البروكسيماتي إلىm . 

 ، أو البطاقذات الذكيذذة (Magnetic Cards) ةخدمذة البطاقذذات المم نطذ مكذن تقذذديمكمذا ي
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(Smart Cards)  بأنواعيا وأحجاميا المختمفة. 

  -:نظام التحقق من الشخصيةثالثًا: 

الدوليذذة بتقذذديم أحذذدث تكنولوجيذذا التحقذذق مذذن الشخصذذية عبذذر جيذذاز كفذذي  )السذذكو(قذذوم شذذركة ت

 :ندوز بحيث يمكن استخدامومحمول يعمل بالم ة العربية وعمى نظام وي

 قطاعات األمن والدفاع ،والجوازات ود الحد،  الكمياتو بطاقات الطالبات في الجامعات •    

 ،الشرطة والممفات الصحية.المطارات، البنوكو 

 -قارئ البطاقة اآللي: 8.8   

 كمذذا أصذذبح معمومذذا لذذدي الجميذذع تخذذزن البيانذذات فذذي البطاقذذة الذكيذذة امذذا مكتوبذذة عمذذى سذذطح

والذذذرقم  كاالسذذذممذذذا البيانذذذات الثابتذذذة والنذذذادرة الت ييذذذر أاو مخزنذذذة فذذذي شذذذريحة الكترونيذذذة  البطاقذذذة

ت يذرة فذي الشذريحة الجامعي مثال تتم طباعتيا عمى سطح البطاقذة فيمذا يذتم تخذزين البيانذات الم

يذد مر الذي ساعد عمى التقميل من عدد البطاقات المعاد طباعتيذا حيذث أن العدااللكترونية األ

فقذد أصذبح مذن الضذذرورة االسذتعانة بقذارئ آلذي مذذن  مذن البيانذات اليامذة مخزنذة فذذي الشذريحة .

ان يقذذذرأ البيانذذذات المخزنذذة فذذذي الشذذذريحة مذذن خذذذالل برنذذذامج متخصذذص يعذذذرض البيانذذذات  شذذأنو

 لحامل البطاقة.

  .أي مكان يتم االحتياج فيو لمتحقق من الشخصية•  

ميذع المعمومذات وبصذمات المنسذوب وصذورتو عبذر تقنيذة النظام عبارة عن بطاقة يتم برمجذة ج

، ثم يتم التحقق من اليويذة بمقارنذة البصذمة المخزنذة الباركود ثنائي األبعاد، أو الشريحة الذكية

   .لبطاقة مع البصمة الحية المقروءةفي ا
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 الثالث الباب

،لذلك شخصذي بحاسذوب محكذوم قذارئ و ذكيذة بطاقذة تصذميم ىذي المشذروع ليذذا الرئيسذية الفكذرة

 -:(مكونات مادية ومكونات برمجية)ينقسم ىذا الباب الى جزئين

 -:( Hard Word)المكونات المادية  1.1

   -:((PC شخصي حاسوب جهاز 1.1.1

 قراءة في التحكم يتم البرامج بيذه أن حيث العميا الم ات من ل ات لعدة برامج عدة عمى يحتوي و

 .الطالب بطاقة شيفرة

 الم ذات مذن تعذد والتذي بمذس بمذس سذي ل ذة عمى مصمم ىنا الشيفرة قراءة في المتحكم البرنامج و

 .مجاالت عدة في إستخداماً  األكثر العميا

 -: ( LPT) وصمة 1.1.1

ل ىي عبارة عن وصمة تحتوي عمى عدد من السجالت تحمل عناوين داخمية تسمح بتباد

 البيانات من والى جياز الحاسوب.

 

 LPT منفذ( يوضح 2.3الشكل )
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 -طابعة:ال منفذ تركيب 1.1.1.1

   حالة في  و   CLOSE حالة في   بإرسال تقوم و   PIN  25من مكون الطابعة منفذ 

OPEN  

 
 ( يوضح تركيب منفذ الطابعة3.3الشكل )

 

 -قام المنافذ:الشرح التالي يوضح ار 

 تسذمى   آلذي   مذن األرقذامو  (Control Pins)  بالذذ تسذمى    ،  ،    األرقذامو     الرقم 

 من األرقامو  Status Pins))  بال تسمى          إلى    من األرقامو  (Data Pins)  بال

 . Ground Pins)) بالذ تسمى    إلى   

 -:( Data Register ) مسجل البيانات
و  0X0378( أى عنوان منفذ التذوازي )الطابعذة كون عنوانو في الحاسوب ىو نفسو الذي ي 

ىذذذا المسذذجل يحتذذوي عمذذى ثمذذاني بذذت ألجذذل ارسذذال البيانذذات . حيذذث يذذتم ارسذذال البيانذذات مذذن 

الحاسب الى الطابعة عمى خطوط ىذا المسجل أى أن خطوط ىذا المسذجل مبرمجذة عمذى أن 

 .بعة الجل نقل البيانات الييا تكون خطوط خرج من الحاسوب الى الطا
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 -:  (Control Register)مسجل التحكم

 الوقذت نفذس فذي واالخذراج لإلدخذال تسذتخدم ظذاىرة غيذر منيذا   ولكذن المنافذ من   عددبو 

   . :379H  ىو وعنوانو

 -(:Status Registerلة)مسجل الحا

 منيا ثالث ىناك ولكن مسةخ وليس   ىو الفعمي وعددىا البيانات،  دخال المنافذ ىذه تستخدم

 وعنوانذو الكومبيذوتر إلذى الطابعذة مذن بيانذات  دخذال تسذتخدم كانذت الطابعذات وفي ظاىرة، غير

 AH   .ىو 

 -: (Ground Pinsمنافذ األرضي )

 ال لجميذع وا خذراج با دخذال الخاصذة  Pin    ال مذن فقذط واحذد سذوي االسذتخدام يذتم ال وفيذو

Pi n  

 :-الطابعة منفذ عبر البيانات ارسال

 ومذن 378h تكذون مذا وعذادة أوال المنفذذ رقذم تحديذد  مذن البذد الطابعة منفذ عبر البيانات  رسال

 و الشذكل . 2التذي سذتكون عمييذا القيمذة   Pin  ال لتحديذد     يالذ   بذين مذا قيمذة أرسال ثم

ات الضذذوئية يبذذين طريقذذة لذذربط مسذذجل البيانذذات مذذن منفذذذ الطابعذذة بمجموعذذة مذذن الثنائيذذ لتذذاليا

(LEDS) الغراض االختبار. 
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 خارج( يوضح اختبار الم3.3الشكل )

 -تصميم البطاقة: 3.1.4

والتذي  الثقوب التي تمثل الشيفرة المطموبذة لكذل طالذب عدد منبالستيكية بيا  ةعبارة عن بطاق

حسذب  ىألخذر  بطاقذةلتفتح قاعدة البيانات الخاصو بو وتختمذف الثقذوب مذن  بايت1تتكون من 

 لشيفرة.ا

فذذذي بنذذذاء الذذذرقم السذذذري مذذذن ثمذذذاني خانذذذات ثنائيذذذة أي ان ىنالذذذك ويتمثذذذل أمذذذن البطاقذذذة الذكيذذذة 

التذذذي احتمذذذال الختيذذذار الذذذرقم السذذذري ولزيذذذادة األمذذذن والسذذذرية تذذذم أسذذذتبعاد األرقذذذام  256=8^2

 .FFH ،H00يسيل أكتشافيا مثل 

 -:القارئ تصميم 2.1.1

 -يتكون القارئ من:

 

 



22 
 

i .قة:مصدر امداد الطا- 

ومذن ثذم  ، v6جيذد صذ ير الذي v 220يقذوم المحذول الكيربذائي بتخفذيض جيذد المصذدر مذن

وبعذد ان يقذوم   DC  , الذي جيذد مسذتمر ACالقنطذرة وتعمذل عمذي تحويذل الجيذد المتذردد 

يسذتقبميا المكثذف ليقذوم بتنعذيم ىذذا الجيذد لموصذول الذي قذدر   DC الذي  ACالذدايود بتحويذل 

وتحتوي بداخميا عمى مجموعذة مذن الترانزسذتورات التذي  IC7805قوم االمكان الي الثبات ثم ت

 .V 5تقوم بتنظيم الجيد المستمر الي

 
 امداد الطاقةمصدر  ( يوضح دائرة 5.4الشكل)

ii. الثنائي الباعث لمضوء (LED):- 

ىذذذو مصذذذدر ضذذذوئي مصذذذنوع مذذذن مذذذواد شذذذبة موصذذذمة تبعذذذث الضذذذوء حينمذذذا يمذذذر خاللذذذو تيذذذار 
 كيربائي.

iii. اومةالمق (Resistance):- 

تسذذتعمل المقاومذذة لمذذتحكم بالتيذذار السذذاري فذذي الذذدائرة الكيربائيذذة عنذذد توصذذيمو عمذذى التذذوالي مذذع 
 .المنبع الكيربائي وكمما زادت قيمة المقاومة قل التيار الساري والعكس صحيح
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iv.  مفتاحPush button switch)):- 

 وااليقاف. ويستخدم في التش يلplc  آللي أوفي دوائر التحكم ا استخداماً من أكثر المكونات 
v.  الحساس الضوئي لممقاطعة( (Photo interrupted sensor:- 

 مكوناتو:

زيسذتور اء وكاشذف أشذعة تحذت حمذراء أو ترانالمستشعر من باعذث األشذعة تحذت الحمذر  يتكون

 ضوئي من جية أخرى.

د اعتذراض مسذار األشذعة تحذت يتم  االستشعار عندما يمر جسم بين المرسل والمسذتقبل ، فعنذ

 الحمراء التيار الذي يسري عبر الترانزيستور الضوئي يتوقف.

يتم توصيل األطراف الثالثذة لممستشذعر بحيذث توصذل أطذراف الثنذائي الضذوئي بطريقذة معينذة 

 ( -)  الميذبط بينمذا الطذرف االخذر لمثنذائي ((vcc موصذال مذع المصذدر يكذون المصذعد) ( (

ضذذوئي فيذذتم توصذذيل الباعذذث مذذع  ترانزسذذتورسذذتقبل الذذذي ىذذو عبذذاره عذذن أمذذا الم مذذع األرضذذي،

 األرضي وأما اشارة الخرج تؤخذ من الجامع.

 -طريقة العمل:

الترانزيسذذذتور الضذذذوئي والذذذذي يعمذذذل عنذذذدما يذذذتم قطذذذع مسذذذار األشذذذعة فانذذذو يتوقذذذف تيذذذار خذذذالل 

الترانزيسذذتور  كمفتذذاح لتكتمذذل الذذدائرة ويعطذذي اشذذارة خذذرج عنذذد طذذرف الجذذامع امذذا عنذذد تعذذرض

بيذذة   لالشعة تحذت الحمذراء فذان التيذار يسذري عبذره وىنذا يعمذل الترانزيسذتور عمذى فذتح الذدائره 

 .الطريقة سيكون لدينا ثالثو أطراف كما ىي بالشكل
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 طريقة عمل المستشعر ( يوضح6.4الشكل )

 -:العممية الدائرة

الثنذذذائي الباعذذذذث  ( ( يذذذتم توصذذذيل االطذذذراف الثالثذذذذة لكذذذل مستشذذذعر بحيذذذث يوصذذذذل مصذذذعد )

( مذع الطذرف االرضذي. امذا  -والميذبط )  ،(VCC) مذع المصذدر (R1لمضوء عبر مقاومة )

مذذة و والطذذرف االخذذر لممقا (  R2عبذذر طذذرف مقاومذذة ) الضذذوئي فيوصذذل  الترانزسذذتورع جذذام

خذرج مذن جذامع توصذل اشذارة ال (.(VCCوالذذي يوصذل مذع المصذدر   ( (LED يوصل مذع 

 .( يوضح طريقة التوصيل7.4والشكل ) ي،الضوئ الترانزستور

 
 ( يوضح طريقة التوصيل7.4الشكل )
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 -طريقة عمل الدائرة:

سذذتور الضذذوئي والذذذي  نزييذذتم قطذذع مسذذار االشذذعة تحذذت الحمذذراء فانذذو يوقذذف تيذذار الترا عنذذدما

اشذاره خذرج   والجذامع ويعطذي ( R2)   عبذر المقاومذة ( LED)   ةئر يعمل كمفتاح لتكتمل دا

مذرور جسذم  ( أمذا فذي حالذة عذدم  LED ) الباعذث لمضذوء الثنذائي ق الجذامع ويضذ عند طذر 

وبالتذذالي فذذان الثنذذائي الباعذذذث  عمذذي فذذتح الذذدائرةعو فذذان الترانزيسذذتور يعمذذل يقطذذع مسذذار االشذذ

   .خرجتعطي الدائرة  وال يض  ال ( LED)  لمضوء

 
 لخمية واحدة يوضح الدائرة العممية لمقارئ (8.3) شكل رقم

 -:المكونات البرمجية 1.8
 -ىيكمية البرنامج:

ساسذذذية تتذذذدرج مذذذن كذذذل واجيذذذة عذذذدد مذذذن االواجيذذذات  بنذذذي البرنذذذامج الرئيسذذذي ليتكذذذون مذذذن عذذذدد
تمييذذذا  .حيذذذث ان أولذذذى ىذذذذه الواجيذذذات ىذذذي واجيذذذة ترحيذذذبالخيذذذارات حسذذذب الواجيذذذة المختذذذارة 

 ار النياء البرنامج(.وخي،االستاذ  واجية الخيارات األساسية وبيا)الحرس،المسجل،المكتبة

R1 R2 
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 األساسية الخوارزمية( يوضح 9.3الشكل )

 
 -وفيما يمي تفصيل لميام وخوارزميات ىذه الواجيات:

 

 
 ( يوضح شاشة الخيارات3.:الشكل )

 الحرس: -3

يسذذعي الحذذرس الجذذامعي الذذي مسذذؤولية األمذذن داخذذل المنشذذآت التعميميذذة بالجامعذذة ، واالشذذراف 

السذذذذتعالمات لمكميذذذذات ، وكذذذذذلك مسذذذذؤولية االشذذذذراف عمذذذذي القاعذذذذات عمذذذذى البوابذذذذات الرئسذذذذية وا

الدراسذية وحمايذة الطذالب والمذوظفين وأعضذاء  ىيئذذة التذدريس داخذل الحذرم الجذامعي ، وتقذذديم 

 الخدمات ليم.
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 خوارزمية الحرس ( يوضح21.3الشكل )
 المسجل: -4

شذذذراف المباشذذذر عمذذذي يخذذذتص مكتذذذب المسذذذجل بذذذادارة الشذذذؤون التعميميذذذة  لطذذذالب الجامعذذذة واال

النظذذذذام الدراسذذذذي ومراقبذذذذة  تطبيذذذذق نظذذذذم ولذذذذوائح الدراسذذذذة واالمتحانذذذذات . كمذذذذا تباشذذذذر أعمذذذذال 

 االشراف والتوجية والتنسيق لكافة المكاتب التابعة ليا وىي :

مكتذب الخدمذة –)مكتب التسجيل والدراسذة واالمتحانذات م مكتذب االسذكان الطالبذي واالعاشذة 

 االجتماعية( .  

لمعمومات التي  يحتاجيا مكتب المسجل بخصوص الطالب مثل االسم الذرقم الجذامعي بعض ا

 التخصص والمستوي الدراسي.

تخذرج( ومعرفذو نتيجذة سذابقة  ومعرفذو نذوع قبذول  –معرفو التسجيل واسذتخراج الشذيادات ) قيذد 

 الطالب .
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 خوارزمية المسجل( يوضح 22.3الشكل )

 -المكتبة:-5

تذذوفير احتياجذذات الطالذذب لممراجذذع والبحذذوث العمميذذة وتشذذترط عمذذى الطالذذب تيذذتم ادارة المكتبذذة ب

 ان يكون مسموح لو بأخذ المرجع اي اال يكون قد أخذ مرجعا من قبل ولم يرده.
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 ( يوضح خوارزمية المكتب23.3الشكل )

 -االستاذ)المحاضر(:

والذذذذين تذذذم ييذذذتم المحاضذذذر بعذذذد اداء المحاضذذذرة بعمميذذذة أخذذذذ الحضذذذور لألشذذذخاص المسذذذجمين 

 تواجدىم فعميا داخل القاعة.

لذلك تم تصميم ىذه البطاقة الذكيو لتسذييل جميذع ىذذه الميذام فقذط بادخاليذا فذي جيذاز القذارئ 

 الذي يستخرج منيا شيفره تمكن من تنفيذ الميام
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 ( يوضح خوارزمية األستاذ24.3الشكل )

 جانب البرمجة:

حاليذَا تذوفر لممسذتخدم نطذاق واسذع لالبذداع و التذألق مما الشك فيو أن ل ات البرمجذة المتذوفرة 

فذي كافذة الجوانذذب و مذن بذذين ىذذه الجوانذذب اليذاردوير . و مذن الم ذذات القويذة فذذي ىذذا المجذذال 

حيذث تحذوي ىذذه الم ذة مكتبذة خاصذة لمتعامذل مذع اليذاردوير و ىذى   ++Cىذى ل ذة السذي أو 

 ، و مذن دوال ىذذه المكتبذة لم ذة السذي   INCLUDEالموجودة ضمن مجمذد   DOS.Hمكتبة 

 دالة االخراج الى الياردوير و كذلك دالة االدخال.

 outportb( Port-address, Value(Hex))دالة االخراج : 

   inportb( Port-address, Value(Hex)دالة االدخال : 
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القيمذذة  Value(Hex)تعنذذى عنذذوان المنفذذذ فذذي ذاكذذرة الحاسذذوب ،  Port-Addressحيذذث ان 

 ارساليا الى المنفذ. المراد

كامذل عمذى منفذذ اليذاردوير و ىذو مذا يعنذي ثمذاني  Byteو ىذه الدالة تقوم باخراج قيمة بايذت 

اى ان القيمة التي يجب ان توضع في الدالة البد ان تعبر عن قيمة مذن ثمذاني  bits 8بتات 

 خانذذذذذذات و الن الحاسذذذذذذوب يتعامذذذذذذل بالصذذذذذذفر و الواحذذذذذذد فذذذذذذان ىذذذذذذذه القيمذذذذذذة يمكذذذذذذن ان تكذذذذذذون

و الن ىذذذذذه الدالذذذذة تتعامذذذذل مذذذذع القيمذذذذة مذذذذن النظذذذذام السذذذذادس  00000000أو  11111111

: مذذذذن ثنذذذذائي الذذذذى سذذذذادس عشذذذذري نحصذذذذل عمذذذذىعشذذذذري فذذذذان ذلذذذذك يعنذذذذي باسذذذذتخدام التحويذذذذل 

             =(FF)   ،            (=00) 

 :الربط البيني 4.2.4

وصذذيل مخذذذارج القذذذارئ مذذذع منافذذذذ   يذذتم الذذذربط بذذذين البرنذذذامج وقذذارئ البطاقذذذات الذكيذذذة ويذذذتم فيذذذو ت

Lpt طاقات الذكية.ويستقبل البرنامج البيانات من قارئ الب 
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 الرابع الباب

 التنفيذ والنتائج
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 لرابعا الباب

 -واجهات البرنامج: 1.1

 :واجهة الترحيب 1.1.1

بيا يتم 

الترحيب 

وتظير عند 

البدء في فتح 

 البرنامج.

 
 
 
 
 
 

 ( يوضح شاشة الترحيب2.5الشكل )
 .البرنامج وانياء والحضور والمكتبة والحرس المسجل رئيسة شاشات   من البحث يتكون

 -الرئيسة: الشاشة 1.1.1
 تحتوي عمى خمسة خيارات أساسية كما مبين في الشكل:
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 ( يوضح الشاشة الرئيسية لمبرنامج3.5الشكل )  

 -س:واجهة الحر   1.1.1

اذا كذان ىذذا الطالذب يسذمح لذو  مذا وىي عبارة عن شاشة يتم فييا طمب ادخال البطاقة لمعرفة

 بالدخول أم ال.

 
 ( يوضح شاشة الحرس4.5الشكل )

 :ة تظير شاشة عرض البيانات التاليةعند ادخال الطالب البطاق
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 ( يوضح شاشة عرض البيانات5.5الشكل )

 

  م رفض ىذه البطاقة وعند أدخال بطاقة غير معرفة يت 

 
 
 
 
 
 

 ( يوضح شاشة رفض البطاقة غير المعرفة6.5الشكل )

 واجهة المسجل: 1.1.1

 

 

 

Sorry Not Allowed 
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بيانات الطالب ومعرفة اذا كان ىذا الطالب عن شاشتان يتم من خالليا معرفة وىي عبارة 

 مسجل ام ال.

 
 

 ( يوضح شاشة المسجل7.5الشكل )

نات الطالب من خاللو اذا تم التاكد من بياناتو يتم يتم طمب أدخال الرقم الجامعي لمعرفة بيا

 االنتقال الي شاشة اخري.

 

 
 ( يوضح شاشة تسجيل الطالب8.5الشكل )



37 
 

 في ىذه الشاشة يتم معرفة اذا كان الطالب مسجل ام ال 

 :واجهة المكتبة  2.1.1

تمف كتاب وىي عبارة عن شاشتان يتم من خالليما معرفة بيانات الطالب ومعرفة اذا كان مس

 ام ال.

 

 ( يوضح شاشة المكتبة9.5الشكل )

يتم طمب أدخال رقم الطالب لمعرفة بيانات الطالب من خاللو اذا تم التاكد من بياناتو يتم 

 االنتقال الي شاشة اخري.

 
 لمكتاب الطالب استالف( يوضح 5.:الشكل )
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 واجهة االستاذ:  3.1.1
 دة فييا بيانات الطالب )االسم والرقم( ألخذ الحضور .وتحتوي عمى شاشة واح

 
 األستاذ( يوضح شاشة 21.4الشكل )

من بياناتو يتم  التأكديتم طمب أدخال رقم الطالب لمعرفة بيانات الطالب من خاللو اذا تم 
 االنتقال الي شاشة اخري.

 
 ( يوضح بيانات الطالب22.5الشكل )

 الرجوع الي الكود.وتعمل عمى الخروج من البرنامج و 

 -النتائج العممية: 1.1

 Pushيذذتم توصذذيل مصذذدر الطاقذذة وعنذذد ادخذذال البطاقذذة عمذذى القذذاري وضذذ طيا عمذذي مفتذذاح

button  يتم توصيل جياز القارئ بالتيار الكيربائي فان الثنائيات الموصمة كخرج لمدائرة 
 تض  حسب  البطاقة المدخمة.
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 وفيما يمي توضيح  ذلك:
 ثقوب ستكون الشيفرة بيذه الطريقة: 4اقة بيا عند أدخال بط

 
 ( يوضح قراءة بطاقة بيا ثالثة ثقوب23.5الشكل )

 (22212211حيث أن الشفرة ىي )

 وعند إدخال بطاقة بيا ثقبين ستكون الشفرة بيذه الطريقة: 

 
 ( يوضح قراءة بطاقة بيا ثقبين24.5الشكل )

  (22112222حيث أن الشفرة ىي )
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 الباب الخامس

 الخالصة والتوصيات
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 الباب الخامس

 : الخالصة 1.2

وتذم ربذط لوحذة الذتحكم فذي قذارئ   LEDSصذممت لوحذة تحكذم فذي القذارئ عذن طريذق اضذاءة

 .البطاقة مع جياز الحاسوب

 ++Cتم تصميم برنامج التحكم في قراءة شيفرة بطاقة الطالب مكتوب بواسطة ل ة عميا وىي 

 .Windowsيذ البرنامج في بيئة  وتم تنف  
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 :التوصيات 1.2

 .lpt1مع جياز القارئ عن طريق وصمة  ++Cربط الواجيات المكتوبة بم ة  -

 تطوير وتوسعة معمومات قاعدة البيانات لتشمل كل طالب كمية اليندسة. -
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 المراجع:

2 . Smart Card Tutorial , Part 1 , First Published in September      

3 .hand book of Modern Sensor  

 الطبعة الثالثة.          

تأليف عزب محمد عزب ، الطبعة   C – language. المرجع األساسي لمستخدمي 4

 م.7::2األولى سنة 

  ++Turbo C. مبادئ الرسم باستخدام 5

http://www.kutub.info/library/open.php?cat=22&bool=403 

  ++Cي ال . طريق البرمجة ف6

http://www.kutub.info/library/open.php?cat=22&bool=3 

 ++C. كتاب الشامل في ل ة 7

http://www.kutub.info/library/open.php?cat=21&bool=350 
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 المالحـق
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#include <graphics.h> 

#include <dos.h> 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <process.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 
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#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

#include <conio.h> 

 

void main_menu(void); 

void selected(int); 

void toggle(int,int); 

void selected(int); 

void box(int,int); 

void main_menu(); 

void guard1(); 

void lib_choice(); 

void register_choice(); 

void attendance_choice(); 

 

  void gra1(); 

  void gra2(); 

//Program segment to display some graphic 

  void box(int,int); 

 

//********************************************************** 

// THIS CLASS CONTAINS FUNCTIONS RELATED TO DRAW BOX ETC. 

 

//********************************************************** 

class shape 

{ 

  public : 

//Public member functions 

     void line_hor(int, int, int, char) ; 

     void line_ver(int, int, int, char) ; 

     void box(int,int,int,int,char) ; 

} ; 

 

 

//********************************************************** 

// THIS CLASS CONTROL ALL THE FUNCTIONS IN THE MENU 

 

//********************************************************** 

class control 

{ 

 

  public : 

//Public member functions 

     void guard(); 

     void Register(); 

      void lib(); 

      void attendance(); 

 

    }; 

 

main()        { 

/*decleration*/ 

 int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 

  int part_no; 
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/*Graphics Initailize*/ 

 initgraph(&gdriver,&gmode, "c:\\TurboC3\\bgi"); 

 errorcode=graphresult(); 

 if(errorcode != grOk) /*an error occured*/ 

 { 

 printf("Grafhics error:%s\n",grapherrormsg(errorcode)); 

 printf("Press any key to halt:"); 

 getch(); 

 exit(1); 

    }/*END OF INITIALIZE*/ 

 /*card testing*/ 

  setcolor(10); 

 settextstyle(7,0,9); 

  floodfill(320,240,5); 

 outtextxy(200,100,"welcom"); 

 delay(3000); 

// 

    main_menu(); 

    delay(3000); 

     main(); 

 

 

 

  } 

 

 

//********************************************************** 

// CLASS SHAPE :: FUNCTION TO DRAW HORIZONTAL LINE 

//********************************************************** 

void shape :: line_hor(int column1, int column2, int row, char c) 

{ 

  for ( column1; column1<=column2; column1++ ) 

  { 

     gotoxy(column1,row) ; 

     cout <<c ; 

  } 

} 

 

//********************************************************** 

// CLASS SHAPE :: FUNCTION TO DRAW VERTICAL LINE 

//********************************************************** 

void shape :: line_ver(int row1, int row2, int column, char c) 

{ 

  for ( row1; row1<=row2; row1++ ) 

  { 

     gotoxy(column,row1) ; 

     cout <<c ; 

  } 

} 

 

//********************************************************** 

// CLASS SHAPE :: FUNCTION TO DRAW BOX LINE 

//********************************************************** 

void shape :: box(int column1, int row1, int column2, int row2, char 
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c) 

{ 

  char ch=218 ; 

  char c1, c2, c3, c4 ; 

  char l1=196, l2=179 ; 

  if (c == ch) 

  { 

     c1=218 ; 

     c2=191 ; 

     c3=192 ; 

     c4=217 ; 

     l1 = 196 ; 

     l2 = 179 ; 

  } 

  else 

  { 

     c1=c ; 

     c2=c ; 

     c3=c ; 

     c4=c ; 

     l1 = c ; 

     l2 = c ; 

  } 

  gotoxy(column1,row1) ; 

  cout <<c1 ; 

  gotoxy(column2,row1) ; 

  cout <<c2 ; 

  gotoxy(column1,row2) ; 

  cout <<c3 ; 

  gotoxy(column2,row2) ; 

  cout <<c4 ; 

  column1++ ; 

  column2-- ; 

  line_hor(column1,column2,row1,l1) ; 

  line_hor(column1,column2,row2,l1) ; 

  column1-- ; 

  column2++ ; 

  row1++ ; 

  row2-- ; 

  line_ver(row1,row2,column1,l2) ; 

  line_ver(row1,row2,column2,l2) ; 

} 

 

//******************************************************************

****** 

 

// CLASS CONTROL :: FUNCTION TO DISPLAY MAIN MENU AND CALL OTHER 

FUNCTIONS 

//******************************************************************

****** 

 

void main_menu(void) 

{ 

void selected(int); 

void toggle(int,int); 
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char m1[]="1:guard",m2[]="2: Register", 

  m3[]="3:liberery", 

m4[]="4:attendance",m5[]="5:QUIT"; 

  static int counter=0; 

  while(1) 

  { 

  int gd=DETECT,gm=DETECT; 

 

  counter++; 

  setfillstyle(1,5); 

  floodfill(320,240,1); 

  settextjustify(1,1); 

  setcolor(8); 

  settextstyle(7,0,0); 

  setusercharsize(30,10,5,3); 

  if (counter==1) 

  { 

 

     outtextxy(80,35,"S "); 

delay(200); 

     outtextxy(100,35,"  M"); 

delay(200); 

     outtextxy(120,35,"    A"); 

delay(200); 

     outtextxy(140,35,"      R") ; 

delay(200); 

     outtextxy(160,35,"        T"); 

delay(200); 

     outtextxy(225,35,"        C"); 

delay(200); 

     outtextxy(250,35,"         A"); 

delay(200); 

     outtextxy(275,35,"           R"); 

delay(200); 

     outtextxy(300,35,"             D"); 

delay(200); 

      for(int i=0,j=640;i<610;i++,j--) 

     { 

       /* sound(2*i);*/ 

        setcolor(8); 

        line(i,15,i-         

        line(j,65,j+570,65); 

delay(5); 

        putpixel(i-           

        putpixel(j+570,65,7); 

     } 

     nosound(); 

  } 

  else 

  { 

     setusercharsize(27,12,5,3); 

     outtextxy(320,35,"S M A R T C A R D"); 

     setcolor(8); 

     line(610,15,40,15); 

     line(600,65,30,65); 

  } 



49 
 

  settextstyle(7,1,5); 

  outtextxy(90,270,"O P T I O N S"); 

  outtextxy(550,270,"O P T I O N S"); 

  settextstyle(1,0,2); 

  char ch; 

  int choice=1,temp; 

  box(1,9); 

  box(2,5); 

  box(3,5); 

  box(      

  box(5,5); 

 

  setcolor(1); 

  outtextxy(320,90,m1); 

  setcolor(15); 

  outtextxy(320,150,m2); 

  outtextxy(320,210,m3); 

  outtextxy(320,270,m4); 

  outtextxy(320,330,m5); 

 

  //72  up 

  //80  down 

  //75  left 

  //77  right 

  //13  enter 

          

        Home 

  //79  End 

  //73 PgUp 

  //81 PgDown 

  //27 Escape 

  do 

  { 

     temp=choice; 

     ch=getch(); 

     switch (ch) 

     { 

        case 72: 

        case 75: 

choice=((--choice+7)%5); 

 

toggle(choice,temp); 

 

continue; 

        case 77: 

        case 80: 

choice=(++choice%7); 

 

toggle(choice,temp); 

 

continue; 

        case 73: 

choice=(choice+12)%5; 

 

toggle(choice,temp); 
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break; 

        case 81: 

choice=(choice+2)%5; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 71: 

        case 49: choice=1; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 50: choice=2; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 51: choice=3; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 52: choice=4; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

   /*       case 53: choice=5; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 54: choice=6; 

 

toggle(choice,temp);                                    */ 

 

break; 

        case 79: 

        case 55: choice=0; 

 

toggle(choice,temp); 

 

break; 

        case 27: choice=0; 

 

toggle(choice,temp); 

        case 13: 

selected(choice); 

 

delay(500); 

     } 

  }while (ch!=13&&ch!=27); 

  for(int i=320;i>0;i--) 

     { 

     if((counter==1)||(choice==0)) 
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     sound(3*i); 

     setcolor(1); 

     line(320-i,0,320-i,480); 

     line(320+i,0,320+i,480); 

     line(0,320-i,640,320-i); 

     line(0,160+i,640,160+i); 

     delay(2); 

     } 

  nosound(); 

  closegraph(); 

  if (choice == 1) 

 

 

     { 

          control c ; 

          c.guard(); 

 

 

 

     } 

     else 

     if (choice == 2) 

     { 

         control c ; 

          c.Register(); 

 

     } 

     else 

     if (choice == 3) 

     { 

      control c; 

      c.lib(); 

     } 

 

 

        else 

     if (choice == 4) 

     { 

      control c ; 

          c.attendance(); 

 

     } 

 

     else 

 

 

 

     if (choice == 0) 

     { 

        break; 

     } 

     } 

  } 

void toggle(int i,int temp) 

{ 
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char m1[]="1:guard",m2[]="2: Register", 

  m3[]="3:liberery", 

m4[]="4:attendance",m5[]="5:QUIT"; 

  if (i==0) i=5; 

  if (temp==0) temp=5; 

     box(temp,5); 

  switch(temp) 

  { 

     case 1: box(1,5); 

        setcolor(15); 

        outtextxy(320,90,m1); 

        break; 

     case 2: box(2,5); 

        setcolor(15); 

        outtextxy(320,150,m2); 

        break; 

     case 3: box(3,5); 

        setcolor(15); 

        outtextxy(320,210,m3); 

        break; 

     case 4: box(4,5); 

        setcolor(15); 

        outtextxy(320,270,m4); 

        break; 

     case 5: box(5,5); 

        setcolor(15); 

        outtextxy(320,330,m5); 

        break; 

 

  } 

  switch(i) 

  { 

     case 1: box(1,9); 

        setcolor(1); 

        outtextxy(320,90,m1); 

        break; 

     case 2: box(2,9); 

        setcolor(1); 

        outtextxy(320,150,m2); 

        break; 

     case 3: box(3,9); 

        setcolor(1); 

        outtextxy(320,210,m3); 

        break; 

     case 4: box(4,9); 

        setcolor(1); 

        outtextxy(320,270,m4); 

        break; 

     case 5: box(5,9); 

        setcolor(1); 

        outtextxy(320,330,m5); 

        break; 

 

  } 

} 

void selected(int i) 
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{ 

  if(i==0) i=5; 

  delay(350); 

  setcolor(0); 

     line(180,60*(i+.5)-20,180,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)-     

  setcolor(15); 

     line(460,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)+20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(461,60*(i+.5)-20,461,60*(i+.5)+21); 

     line(180,60*(i+.5)+21,461,60*(i+.5)+21); 

  delay(350); 

  setcolor(15); 

     line(180,60*(i+.5)-20,180,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)-     

  setcolor(0); 

     line(460,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)+20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(461,60*(i+.5)-20,461,60*(i+.5)+21); 

     line(180,60*(i+.5)+21,461,60*(i+.5)+21); 

} 

void box(int i,int color) 

{ 

  setcolor(5); 

     line(180,60*(i+.5)-20,180,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)-     

     line(460,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)+20,460,60*(i+.5)+20); 

  setfillstyle(1,color); 

  floodfill(320,60*(i+.5      

  setcolor(15); 

    /* line(180,60*(i+.5)-20,180,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)-     

  setcolor(0); 

     line(460,60*(i+.5)-20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(180,60*(i+.5)+20,460,60*(i+.5)+20); 

     line(461,60*(i+.5)-         *(i+.5)+21); 

     line(180,60*(i+.5)+21,461,60*(i+.5)+21); */ 

} 

 

 void control :: guard() 

{ 

  int gd=DETECT,gm=DETECT; 

  initgraph(&gd,&gm,"c://turboc3//bgi"); 

 cleardevice(); //Clear GUI screen. 

 

/*-&-&-&- [Frame One] -&-&-&-*/ 

/*DISPLAY SPECIFICATIONS OF SYSTEM AND HOW TO USE.*/ 

       // frame(); 

 

 setcolor(15); 

 settextstyle(2,0,6); 

 

 

/*-&-&-&- [Frame Three] -&-&-&-*/ 

/*START OF TESTING.*/ 
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    x: printf("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t"); 

    /// frame(); 

       // title(); 

 setcolor(10); 

 settextstyle(3,0,1); 

  floodfill(320,240,5); 

 outtextxy(60,100,"START OF TESTING:"); 

// settextstyle(2,HORIZ_DIR,6); 

 outtextxy(60,172,"Enter your card:   "); 

 setcolor(5); 

 rectangle(300,160,450,200); 

 outtextxy(50,210,"enter (0) to Exit1"); 

 int part_no; 

 scanf("%d",&part_no); 

    int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 char ch,chip[10]; 

 int style,userpat,response,i; 

 char stylestr[40]; 

 unsigned char CWR1,Ref_value,Response; 

 

   Response=inport(0x037a); //Receive Response from 

(DUT). 

 

 if (Response == Ref_value) 

  { 

  for(i=1;i<5;i++) 

   { 

   setcolor(0); 

   outtextxy(250,250,"GOOD CARD"); 

   outport(0x37a,0x00); 

   delay(500); 

   setcolor(10); 

   outtextxy(250,250,"GOOD CARD"); 

   outport(0x37a,0x40); 

   delay(1500); 

   } goto n; 

   } else 

   { 

   for(i=1;i<5;i++) 

    { 

    setcolor(0); 

    outtextxy(200,200,"BAD CARD"); 

    outport(0x37a,0x00); 

    delay(500); 

    setcolor(4); 

    outtextxy(200,200,"BAD CARD"); 

    outport(0x37a,0x80); 

    sound(500); 

    delay(500); 

    nosound(); 

    }} 

 

   n:   outport(0x37a,0x00); 

 setcolor(10); 

 settextstyle(7,0,1); 
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 outtextxy(80,350,"Would You Like to Try Another Test? [ Y / N 

}"); 

 setcolor(9); 

 rectangle(470,350,490,375); 

 ch=getch(); 

 if(ch == 'y'||ch == 'Y'|| ch == 0x0d) 

  { 

  clrscr(); 

  cleardevice(); 

  goto x; 

  } 

 setcolor(0); 

 rectangle(470,350,490,375); 

 setcolor(9); 

 rectangle(520,350,540,375); 

 cleardevice(); 

 

/*-&-&-&- SYSTEM TEST CODES LIBRARY -&-&-&-*/ 

 

  if(part_no==0) 

   main_menu(); 

    else 

 

 

 if(part_no == 1) 

       { 

     guard(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"E3zaz Almna"; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112211 " ; 

 

    Ref_value=0x07; 

 

  // 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

    else 

   guard(); 

 

 

  }    else 

 

  if(part_no == 2) 
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  { 

       guard1(); 

        gotoxy(40,11) ; 

  cout <<" Tasneem Altaher " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"atbara" ; 

    gotoxy(         

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112216  " ; 

 

         Ref_value=0x06; 

 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

    else 

  guard(); 

        } else 

  if(part_no == 3) 

  { 

       guard1(); 

   gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Rofaida hasan  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Berber"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112220  " ; 

 

       Ref_value=0x05; 

 

   //enter student data here 

 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

    else 

  guard(); 

 

 

 

  } else 

 

  if(part_no == 4) 
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  { 

       guard1(); 

    gotoxy(40,11) ; 

  cout <<" Abdalla fathelalim  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"khartoum" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112224 " ; 

 

       Ref_value=0x04; 

 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch 

  =='E') 

   main_menu(); 

    else 

  guard(); 

 

  } else 

 

  if(part_no == 5) 

  { 

      guard1(); 

   gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Eslam Fathi"; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"Civil"; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112306" ; 

       Ref_value=0x03; 

 

 

   int ch; 

   ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

    else 

   guard(); 

   } else 

 

  if(part_no == 6) 

  { 

       guard1(); 
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    gotoxy(40,11) ; 

  cout <<" Taha ahmed hassan  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"kasalla" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112223 " ; 

       Ref_value=0x02; 

 

 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch 

  =='E') 

   main_menu(); 

    else 

  guard(); 

 

  } else 

 

  if(part_no == 7) 

  { 

      guard1(); 

   gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Ahmed hosny"; 

  gotoxy(4        

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112203 " ; 

 

         Ref_value=0x01; 

 

   int ch; 

   ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

    else 

   guard(); 

  } else 

  { 

  setcolor(10); 

   floodfill(320,240,5); 

 

  outtextxy(40,275,"Sorry unknown card"); 

  sound(3); 



59 
 

  delay(500); 

  nosound(); 

 

  getch(); 

    guard(); 

  } 

       } 

 

 

 

void guard1() 

{ 

     clrscr(); 

  cleardevice(); 

   shape s ; 

  s.box(2,2,79,          

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

  gotoxy(1,1) ; 

  cout <<"PRESS (E) TO EXIT" ; 

  textbackground(WHITE) ; 

  gotoxy(3,3) ; 

  for (int i=1; i<=76; i++) cprintf(" ") ; 

  textbackground(BLACK) ; 

  textcolor(BLACK+BLINK) ; textbackground(WHITE) ; 

  gotoxy(29,3) ; 

  cout <<"nile valley university" ; 

        // cprintf("student data") ; 

        gotoxy(5,6) ; 

  cout <<"college of enginering " ; 

  textcolor(LIGHTGRAY) ; textbackground(BLACK) ; 

         s.box(25,9,75,18,218) ; 

  gotoxy          

  cout <<"Name   : " ; 

  gotoxy(27,14) ; 

  cout <<"specialize : " ; 

 

  gotoxy(27,12) ; 

  cout <<"Address: " ; 

    gotoxy(27,13) ; 

   cout <<"level   : "  ; 

  gotoxy(27,16) ; 

 

  gotoxy(27,15) ; 

  cout <<"uni student number :  " ; 

 

 

   gotoxy(35,17) ; 

 cout <<"press eny key to continue..." ; 

 

 

 

 } 

 

 

 void control :: Register() 
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{ 

  int gd=DETECT,gm=DETECT; 

  initgraph(&gd,&gm,"c://turboc3//bgi"); 

 cleardevice(); //Clear GUI screen. 

 

/*-&-&-&- [Frame One] -&-&-&-*/ 

/*DISPLAY SPECIFICATIONS OF SYSTEM AND HOW TO USE.*/ 

       // frame(); 

 

 setcolor(15); 

 settextstyle(2,0,6); 

 

 

/*-&-&-&- [Frame one] -&-&-&-*/ 

/*START OF TESTING.*/ 

    x: printf("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t"); 

    /// frame(); 

       // title(); 

 setcolor(10); 

 settextstyle(7,0,1); 

  floodfill(320,240,5); 

 outtextxy(60,100,"START OF TESTING:"); 

// settextstyle(2,HORIZ_DIR,6); 

 outtextxy(60,172,"Enter student num:   "); 

 setcolor(5); 

 rectangle(300,160,450,200); 

 outtextxy(50,210,"enter (0) to Exit1"); 

 float student_num; 

 scanf("%f",&student_num); 

 

/*-&-&-&- SYSTEM TEST CODES LIBRARY -&-&-&-*/ 

 

  if(student_num==0) 

   main_menu(); 

    else 

 

 if(student_num ==112224) 

       { 

       guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<" Abdalla fathelalim " ; 

  gotoxy(         

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"khartoum" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112224   " ; 

 

 

       register_choice(); 
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  }    else 

 

  if(student_num ==112211) 

  { 

       guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"E3zaz Almna  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112211   " ; 

 

    register_choice(); 

 

 

  } else 

 

  if(student_num ==112223) 

  { 

  guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<" Taha ahmed hassan " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"kasalla" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy          

 

  cout <<"112223"; 

 

   register_choice(); 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112306) 

  { 

  guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Eslam Fathi"; 
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  gotoxy(40,4) ; 

  cout <<"civil"; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112306" ; 

 

   register_choice(); 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112203); 

  { 

  guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Ahmed hosny  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112203 " ; 

 

   register_choice(); 

 

   } 

 

  if(student_num == 112220) 

  { 

  guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,      

  cout <<" Rofaida hasan " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Berber"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112220 " ; 

 

   register_choice(); 
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  } else 

 

  if(student_num ==112216) 

  { 

  guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Tasneem Altaher   " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112216   " ; 

 

   register_choice(); 

 

  } else 

  { 

  setcolor(10); 

   floodfill(320,240,5); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

  delay(500); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

 

  getch(); 

   control c; 

        c.Register(); 

  } 

       } 

 

 

 void control :: lib() 

{ 

  int gd=DETECT,gm=DETECT; 

  initgraph(&gd,&gm,"c://turboc3//bgi"); 

 cleardevice(); //Clear GUI screen. 

 

/*-&-&-&- [Frame One] -&-&-&-*/ 

/*DISPLAY SPECIFICATIONS OF SYSTEM AND HOW TO USE.*/ 

       // frame(); 

 

 setcolor(15); 

 settextstyle(2,0,6); 

 

 

/*-&-&-&- [Frame Two] -&-&-&-*/ 

/*START OF TESTING.*/ 

    x: printf("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t"); 

    /// frame(); 
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       // title(); 

 setcolor(10); 

 settextstyle(7,0,1); 

  floodfill(320,240,5); 

 outtextxy(60,100,"START OF TESTING:"); 

// settextstyle(2,HORIZ_DIR,6); 

 outtextxy(60,172,"Enter student num:   "); 

 setcolor(5); 

 rectangle(300,160,450,200); 

 outtextxy(50,210,"enter (0) to Exit1"); 

 float student_num; 

 scanf("%f",&student_num); 

 

 

   /* 

-&-&-&- SYSTEM TEST CODES LIBRARY -&-&-&-    */ 

 

  if(student_num==0) 

   main_menu(); 

    else 

 

 if(student_num ==112224) 

       { 

      guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Abdalla fathelalim  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"khartoum" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112224   " ; 

 

 

  lib_choice(); 

  // 

 

  }    else 

 

  if(student_num ==112211) 

  { 

      guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"E3zaz Almna  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 
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  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112211   " ; 

 

        lib_choice(); 

 

  } else 

 

 if(student_num ==112306) 

       { 

      guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Eslam Fathi"; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"Civil"; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112306"; 

 

 

  lib_choice(); 

  // 

 

  }    else 

 

  if(student_num =         

  { 

      guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Rofaida hasan " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Berber"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112        

 

        lib_choice(); 
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  } else 

 

  if(student_num ==112216) 

  { 

       guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Tasneem Altaher   " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbara"; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112216  "; 

 

   lib_choice(); 

 

  // 

 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112223) 

  { 

        guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Taha ahmed hassan  " ; 

  gotoxy(40,      

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"kasalla" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112223   " ; 

   lib_choice(); 

 

 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112203) 

  { 

      guard1(); 

  //enter student data here 

  // 

  gotoxy(40,11) ; 
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  cout <<"Ahmad hosny " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"ele  " ; 

 

  gotoxy(40,12) ; 

  cout <<"Atbra" ; 

    gotoxy(40,13) ; 

   cout <<"five "  ; 

  gotoxy(49,15) ; 

 

  cout <<"112203  " ; 

 

   lib_choice(); 

 

 

  } else 

  { 

  setcolor(10); 

    floodfill(320,240,5); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

  delay(500); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

 

  getch(); 

 guard(); 

  } 

       } 

  void lib_choice() 

  { 

 

 gotoxy(35,19) ; 

 cout <<"press (R) key to see borrow books ..." ; 

 

    int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

 

    else 

 

    if(ch=='r'||ch=='R') 

    clrscr(); 

  cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

     gotoxy(20,11) ; 

  cout <<"is this borrow a book or not...?   " ; 

 

  outtextxy(118,245,"yes"); 

  outtextxy(118,275,"no"); 

        setcolor(10); 

  floodfill(320,240,5); 

       rectangle(100,250,85,260); 

        rectangle(100,280,85,290); 
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  gotoxy(35,25) ; 

 cout <<"press any key to continue..." ; 

 

  getch(); 

 

 

  control c; 

        c.lib(); 

 

         } 

 

   // 

  void control :: attendance() 

{ 

  int gd=DETECT,gm=DETECT; 

  initgraph(&gd,&gm,"c://turboc3//bgi"); 

 cleardevice(); //Clear GUI screen. 

 

/*-&-&-&- [Frame one] -&-&-&-*/ 

/*DISPLAY SPECIFICATIONS OF SYSTEM AND HOW TO USE.*/ 

       // frame(); 

 

 setcolor(15); 

 settextstyle(2,0,6); 

 

 

/*-&-&-&- [Frame Three] -&-&-&-*/ 

/*START OF TESTING.*/ 

    x: printf("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t"); 

    /// frame(); 

       // title(); 

 setcolor(10); 

 settextstyle(7,0,1); 

  floodfill(320,240,5); 

 outtextxy(60,100,"START OF TESTING:"); 

// settextstyle(2,HORIZ_DIR,6); 

 outtextxy(60,172,"Enter student num:   "); 

 setcolor(5); 

 rectangle(300,160,450,200); 

 outtextxy(50,210,"enter (0) to Exit1"); 

 float student_num; 

 scanf("%f",&student_num); 

       /*if (part_no<0||part_no>600) //Check for Error!*/ 

 

 

  if(student_num==0) 

   main_menu(); 

    else 

 

 if(student_num ==112224) 

       { 

        // gard1(); 

  //enter student data here 

  // 

   cleardevice(); 

      shape s ; 
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  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Abdalla fathelalim 112224  " ; 

  gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

 

  attendance_choice(); 

  // 

 

  }    else 

 

  if(student_num ==112211) 

  { 

   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"E3zaz Almna 112211 " ; 

       gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

        attendance_choice(); 

 

  // 

 

  } else 

 

  if(student_num ==112216) 

  { 

   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Tasneem Altaher 112216  " ; 

   gotoxy(         

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

 

   attendance_choice(); 

 

  // 

 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112223) 

  { 
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   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196); 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Taha ahmed hassan 112223 " ; 

   gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

   attendance_choice(); 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112220) 

  { 

   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout << "Rofaida hasan  112220"; 

    gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

   attendance_choice(); 

 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112203) 

  { 

   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,       

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

 

  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Ahmad hosny  112203 " ; 

     gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

   attendance_choice(); 

 

  } else 

 

  if(student_num == 112306) 

  { 

   cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 
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  gotoxy(40,11) ; 

  cout <<"Eslam fathi 112306"; 

        gotoxy(40,14) ; 

  cout <<"attended  " ; 

   delay(2000); 

   attendance_choice(); 

 

 

 

  } else 

  { 

  setcolor(10); 

   floodfill(320,240,5); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

  delay(500); 

  outtextxy(40,275,"Sorry not allowed"); 

   delay(3000); 

 

 

        control c ; 

        c.attendance(); 

  }  

       } 

 

    void attendance_choice() 

  { 

  cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

       gotoxy(35,19) ; 

       cout <<"press (R) key to countinue ..." ; 

  gotoxy(35,25) ; 

 cout <<"press (E) key to continue..." ; 

 

    int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

 

    else 

 

    if(ch=='r'||ch=='R') 

    clrscr(); 

 

 

 

 

        // getch(); 

 

 

  control c; 

        c.attendance(); 
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         } 

 

 

 

  // 

 

 

void register_choice() 

  { 

 gotoxy(35,19) ; 

 cout <<"press (R) key to see registeration ..." ; 

 

 

  // 

  int ch; 

  ch=getch(); 

  if(ch=='e'||ch=='E') 

   main_menu(); 

 

    else 

 

    if(ch=='r'||ch=='R') 

    clrscr(); 

  cleardevice(); 

      shape s ; 

  s.box(2,2,79,24,218) ; 

  s.line_hor(3,78,4,196) ; 

  s.line_hor(3,78,22,196) ; 

     gotoxy(20,11) ; 

  cout <<"is this student registered or not...?   " ; 

 

  outtextxy(118,245,"yes"); 

  outtextxy(118,275,"no"); 

        setcolor(10); 

  floodfill(320,240,5); 

       rectangle(100,250,85,260); 

        rectangle(100,280,85,290); 

  gotoxy(35,25) ; 

 cout <<"press any key to continue..." ; 

 

  getch(); 

 

 

  control c; 

        c.Register(); 

           } 

 


