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 الخالصة :

االصتتتتللمغييل ةمستتتتل ر م, ي رغقيةم يستتتت نظام الامغي  تتتت للمغزي ميو البمت امغييل مغيول جما اليللللمغي  ول ل 

ي حقلقمم ميويللماغي لغصتتتلمبعمب ظم لمغي ليممغينل.ل ممامما ليرمغتا  ةماللهل مغي هربلئلةمغي اليلةاغي ح ممف مغ

  حل ةمبالممبل ة ف مغيحلل مغيلل لةميوحصلبمبوىمحلل م لثرم.غحةما سهلمغي  ما  ر. ب ضمغت   ةماوقلئلًل

يو ح ممف مغتلهل ممدقلقم  ح م يقلامهتتوغمغي  تتتتتترا مب ا لتتوم اتتلام ا  تتةمغي البمف مغيلقتت مغيحقلق مبتتلستتتتتت نتتظغا

،مف عمغيحصتتتتتلبمبوىماايلهل مبوىم  ممت لبليلمجم ستتتتتلبظ م عملهلوم ح لب غإلي  را لةمف مغي البمبعمب ظم ل

اوقلئللمغب  لدغم استتتترغمغي لومال لمب لم الاما للهمغيهلغ ماحستتتت مفضتتتت مبعمغ م  لنمدغخلمغي ياىحرلةمف م

يظ.لةمغي  مباظهلمي ممغانلذمقرغ.ما تتتت للمغامغ  ل م  لهمغامغمب يةمغيقرغ. بوىمد.لةمغيحرغ. م لمضتتتتي مبعمب ظ

ممغيهلغ م

مي ممغس نظغام .بلماحظغ م.ئلسلةمي ا لومغياالا:مم

 Atmel) .دايالممتم الام   ل.ميح ل مبظغخوهمغي  ح ممغيظقلقم عمشرلةم -1

 م (SIM Card)لهلومهلاهم قلبمتم لبليلمجمبظغخوهمشريحةمغاصلبم -2

3- GSM Unit (Global System for Mobile) ي حقلقمغي نل يةمبلعمغي  ح ممغيظقلقمالهلومغي لبليلم

 حلثمل ه لميح  نمشريح  مغاصلبمذاغالم.ق لعم ا صولعمايل عم عمشرلةمغسللمسللمبوىمسيللمغي ثلبم

ثميوضل مالويكمغلهل مغالخرغجمتم حركمالل.م س  رمتمسلرفلمجم,مدغيلدمبلب  حستستل مغام ست  ت رغ م -4

(LED) م راحتةمي  ثلتلمغي يريتظ,م  حستتتتتت محرلتةميوح ليةمماغخلرغمشتتتتتتلشتتتتتتةمي ر مد.لةمغيحرغ. مم,

 اغير لبةممممغيخم

م

 ستتتتتت نظامبعم ريقمأ.ستتتتتتلبم اغ رمأيىممغيظا.مغيو ميقلامبهمغيجهلومغياقلبمف مهوغمغي  تتتتتترا مهلمي  لمللغلهةم

microcontrollerهلماحظ مغي  ليجةمغي رلليةم،ممغي  ح ممغيتظقلقبيرمغيرستتتتتتلئتلمغيقصتتتتتتلر مااوق مغي ايلهتل م،مم

GSMل لمغالاصتلبمبلعمغيهلاهمغي ح لبما ل رالا رايرما خلرغم لهل مغالس   ل.مغي  ماس نظاممغي ست نظ ةمبم

الميح لجمأيىم  م للغ مخلصتتتتة،مممم  مهلاهم ح لبمي  عمغستتتت نظغ هماهوغال ما لرمفلليلئ م و لسم لشتتتت ل ل

 يةمبمظاميوحرغ. ،ماسرغمغي لومال همغيحرلةميج لمغي البم لثرم  عماس  ةماا للرث ثةم لهل مغست  ت ل.ماس ن
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استت نظامإلحستتلسمغيضتتل ممغي  ولغمحستتحمحللةمغي ستت نظام،مبلإلضتتلفةمأيىم ستت  تت رمغي قلااما   ظمبوىمغيضتتل 

مضل م لمأبظغدمب يةمغيقرغ.مبعمب ظممااج لم الامغإلضل  مغي اليلةمي  لماوقلئلًل

 وع  : الغرض من المشر

اصتت لمم الام رغقيةمااح مميظ.لةمحرغ. مغييل مالويكمغي ح ممف مغاللهل مغي اليلةمغي هربلئلةميويكمغييل م -1

 م

 غيسل ر مبوىمبالصرمغياالامغي ولل.مف مغياق ةمغيسلبقةمبلغس ةمغيهلاهمغياقلبممتمغي لبليلمج -2

 مأد.غكمث ثةمبلغ لميا ولةمب رمغت لنمياالامغييل مغيول  -3

م

م

م

ما يلقل مافلغئظمغي  را مغامغي ص لممم:م

مإلب ل م صتتتتتحلغمغي الوبم ستتتتت ل ملظيظم عمااقالل مغي يل  مغيحظيثةيستتتتت  لظم عما اليللللمغتا  ةممغييل مغيول 

غيستتتل ر ممقظمي ممبال هلم عمغيصتتت رم لمغتا  ةملهظمماصتتت لمم.ئلستتت م،م اماممبال هلم عمغي الوبمغي لللد مخ بم

م:ف ملو لمغيحلي لعم،مفإ هلمالفرمغي ظيظم عمغي لغيلمبوىمغي الوبمغي قولظيةممب ولةماجظيظم.ئلسلةم

 بليةمغي سالعماغي  لقلعمغاالًمم. 

 ثل للممغيلصلبمبعمب ظماغي ح مم 

 ثليثلممغت لنم 

 غيرغحةماغي ل م.غ مم.غب لًم 

 ل ل  مغي لقةمخل سلً:م 

 غيسلدسممغي  ليلةم عمحلثمغي  و ةم 

 غيسلبلمماسلئلمغي رفلهم 
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 غيثل عممويلد مقل ةمأبلد مغييللم عمغي البم 

م

 


