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صفحة 1-1 البدء 

البدء
يتناول دليل مستخدم Asure ID أساسيات واجهة مستخدم Asure ID وتثبيته وتكوينه. للمزيد من الشرح المفصل لـAsure ID، راجع الدليل المرجعي 

.HID Global http://www.hidglobal.com/documents يمكن تنزيل هذا الدليل المرجعي من موقع ويب . Asure ID

نظام التشغيل ومحركات قاعدة البيانات المدعومة 1.1

تبادلمؤسسةسريعمنفرد
التشفير 

 iCLASS
SE ومنتديات

تبادل المطورينإصدار المطورين
صدار Sا�

أنظمة التشغيل المدعومة
SP3 مع Windows XP

Windows Vista (32 بت) مع SP1 أو أحدث 
Windows 7 (32 بت و64 بت)

Windows 8 (32 بت و64 بت) بما في ذلك ا�cجهزة اللوحية 
Windows 8 Pro التي تعمل بنظام

Asure ID جميع إصدارات

محركات قاعدة البيانات المدعومة

أصليMicrosoft Access (2000 و2003)
 Live ،أصلي

Link
أصلي، 

Live Link
 Live ،أصلي

Link
أصلي

(2012 ،2008 ،2005 ،2000) SQL خادم
أصلي، 

Live Link
 Live ،أصلي

Link
أصلي

DVTELXXX

XXيمكن وضعه على الشبكة1

MySQLLive Link (ا��صدار 5)

(11g9 وi) Oracle ،أصلي

Live Link
أصلي

Microsoft Active Directory / LDAPLive Link

ODBCLive Link

1. يُمكن ترخيص موقع Asure ID مشاركة معلومات قاعدة البيانات الموجودة على الشبكة على العديد من محطات العمل.

متطلبات النظام2.1 
1 جيجا هرتز أو معالج أسرع• 

ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجا بايت• 

متوفر مساحة 1 جيجا بايت على القرص الصلب • 

أنظمة التشغيل المدعومة• 

الفصل 1
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التثبيت3.1 
من الممكن الوصول إلى ملفات تثبيت Asure ID بإحدى الطريقتين التاليتين:

القرص المضغوط لـAsure ID. أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر الشخصي واتبع التعليمات. • 
.Setup.exe م�حظة: إن لم يعمل القرص المضغوط تلقائًيا، استعرض حتى تصل إلى ملف

 •.HID Global، www.hidglobal.com/AsureID قم بتنزيل البرنامج من صفحة موقع ويب

معالج التثبيت1.3.1 
يفتح معالج التثبيت ويبدأ التثبيت.. 1

حدد لغة من القائمة المنسدلة وانقر فوق التالي.. 2
نجليزية من Asure ID، ثم استخدم خيار تغيير اللغة لتغيير  ندونيسية يقوم المستخدم بتنزيل/ تثبيت ا��صدار باللغة ا�� م�حظة: لتثبيت البرامج باللغة ا��

ندونيسية. راجع الفصل 2: نافذة الخيارات. البرنامج إلى اللغة ا��

اقرأ اتفاقية الترخيص ووافق عليها وانقر فوق التالي.. 3

حدد مجلد لتثبيت البرنامج وانقر فوق التالي.. 4

عند انتهاء التثبيت، حدد خيارات التثبيت:. 5

§  Asure ID لم يتم تحديد هذا الخيار، سيتم تثبيت .Asure ID باستخدام مفتاح ترخيص يمكن للمستخدم تفعيل برنامج – Asure ID تفعيل
.Asure ID تفعيل :Section 1.3.2 مع ترخيص تجريبي لمدة 30 يوًما. راجع

إعداد مصدر البيانات ا�!صلية – يسمح للمستخدم بإعداد مصدر البيانات ا�cصلية الذي يخزن قوالب البطاقات ومعلومات نظام Asure ID. كوضع  §
افتراضي، يعين Asure ID المصدر ا�cصلي إلى مصدر بيانات Microsoft Access® مضمن.

م�حظة: يوصى بهذا الخيار لعمليات التثبيت التي يستخدم فيها Asure ID على أجهزة كمبيوتر شخصي متعددة، حيث يلزم أن تكون جميع القوالب 
ومعلومات التقارير متناسقة.

البحث ا�!وتوماتيكي عن التحديثات – يشعر المستخدم بتحديثات المنتج. §
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صفحة 1-3 البدء 

انقر فوقإ نهاء.. 6
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 2.3.1Asure ID تفعيل 
إذا تم تحديد تفعيلAsure ID، يطلب Asure ID من المستخدم المعلومات التالية ومفتاح الترخيص. م�حظة: يوجد مفتاح الترخيص على الجانب الخلفي من علبة 

القرص المضغوط. 

نترنت. . 1 Sانقر فوق تفعيل الهاتف أو التفعيل عن طريق ا�
نترنت اتصال إنترنت. م�حظة: يتطلب التفعيل عن طريق ا��

انقر فوق موافق.. 2

.HID Global تصال برقم متوفر ويقدم هذه المعلومات إلىCم�حظة: عند تحديد تفعيل الهاتف، يتم توجيه المستخدم ل

 طابعة المودیل

AANNN-AAAANANA
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صفحة 1-5 البدء 

الولوج ا�!ولي4.1 
1 ..Asure ID عن طريق النقر المزدوج على رمز Asure ID افتح

م�حظة: إن لم يتم تفعيل البرنامج يتم فتح نافذة التفعيل المطلوب. حدد إصداًرا من Asure ID. انقر فوق تفعيل. 
بالنسبة للترخيص التجريبي لمدة 30 يوًما، انقر فوق استمرار.

بالنسبة ��صدارات Asure ID Express وأحدث، أدخل:. 2
 admin :معرف المستخدم

 admin :كلمة المرور
م�حظة: � يلزم مستخدمو Asure ID Solo إدخال معرف مستخدم أو كلمة مرور.

م�حظة: لتحديد إصدار Asure ID الذي تم شراؤه، راجع نافذة الترخيص (ملف > خيارات > ترخيص). يتم عرض ا��صدار أسفل القسم Asure ID مع مفتاح 
الترخيص.

يمكن للمستخدم تعديل خيار تطبيق البدء في حال الضرورة. . 3

انقر فوق موافق.. 4



البدء صفحة 1-6 

يونيو 2016 PLT-01391، ا��صدار: 2.3 

 5.1Asure ID تخطيط نافذة
مع كل تطبيق يتم تحديده، يوجد مجموعة مقابلة من عCمات التبويب وا�cدوات وشاشة العرض. سيتم تناول كل نافذة من نوافذ هذا التطبيق بالتفصيل في الفصول التالية.

موقع المؤشر الحالي: عرض البطاقة وعناصر التحكم 
في التكبير/التصغير

ات
بيق

تط
ال

ص البطاقة
خصائ

قالب البطاقة

التطبيقات: تحتوي هذه اللوحة الجانبية على جميع الوحدات النمطية للتطبيقات المستخدمة لتصميم بطاقات إصدار ا�cمن وإنشائها وإدارتها. راجع Section 1.5.1: الوحدات 
.Asure ID النمطية لتطبيق

خصائص البطاقة: عند الوصول إليها، ستعرض حقول البيانات الخاصة بالبطاقات (عCمة تبويب حقل البيانات) با��ضافة إلى تطبيقات الشريحة الذكية (عCمة التبويب 
.(iDIRECTOR®

موقع المؤشر الحالي: تعرض ا��حداثيات X/Y الوضع الحالي للمؤشر. في حال عرض المساطر، تعرض العCمات أيًضا الموضع.
عرض البطاقة وعناصر التحكم في التكبير/التصغير

عرض البطاقة: يمكن للمستخدم التبديل بين عرض جانبي البطاقة، وإما الجانب ا�cمامي أوالخلفي. يتم تمكين طرق العرض هذه إذا كانت البطاقات مزدوجة الجوانب.• 
عناصر التحكم في التكبير/ التصغير: يمكن للمستخدم التكبير والتصغير با��ضافة إلى تعيين مستويات تكبير/ تصغير معينة.• 
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صفحة 1-7 البدء 

 1.5.1Asure ID الوحدات النمطية لتطبيق  

الصفحة الرئيسية1.1.5.1 
تصميم البطاقة يمكن المستخدم من إنشاء قالب للبطاقة لكل نوع من أنواع البطاقات (مثل، بطاقة الموظف أو المقاول أو الطالب). §
إدخال البيانات يسمح للمستخدم بإضافة سجCت البطاقة وتعديلها وحذفها، بما في ذلك الحصول على صور وطباعة البطاقات. §
التقارير تسمح للمستخدم بعرض التقارير القياسية (على سبيل المثال، تقارير نشاط المستخدم ونشاط القوالب) والتقارير المخصصة. §

 2.1.5.1SE ومنتديات iCLASS التشفير
يسمح التطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE للمستخدم بإنشاء تعليمات العمل وتضمينها في قالب.

مدير أمر العمل• 
إدارة المفتاح• 
تكوين القارئ• 

متقدم3.1.5.1 
تهيئة المستخدم - يسمح للمستخدم بإدارة امتيازات المستخدم وبيانات اعتماد تسجيل الدخول ��صدارات Asure ID من Express وما فوقه.• 
الليزر التكوين - يسمح بتكوين العديد من إعدادات الليزر.• 

م�حظة: باستخدام قاعدة البيانات الداخلية من Asure ID، يستطيع المستخدم تخزين قوالب البطاقات ومعلومات حامل البطاقة.
م�حظة: باستخدام Live Link، يستطيع المستخدم أيًضا طباعة بيانات البطاقة من قواعد بيانات خارجية مثل الموارد البشرية أو ا�cمن أو تخطيط موارد المؤسسة. يُعد 

معالج Live Link تباد�ت بيانات الوقت الحقيقي عن طريق القليل من النقرات على الماوس. في زمن الطباعة، يصل Live Link إلى البيانات التي تمcC حقول البيانات 
.Asure ID راجع الدليل المرجعي ،Live Link الخارجية على كل بطاقة ويوفرها. للحصول على معلومات تفصيلية حول
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هذه الصفحة تُركت فارغة عمًدا.
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صفحة 2-1 نافذة الخيارات 

 نافذة الخيارات
تتوفر نافذة خيارات في كل عCمة تبويب ملف، وتسمح للمستخدم بإدارة تنسيقات التشفير iCLASS ومنتديات SE والمكونات ا��ضافية والخيارات وخيارات المستخدم.

الفصل 2
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خيارات يمكن تكوينها1.2 
. Asure ID قسام التالية التي يمكن تكوينها. للحصول على معلومات تفصيلية حول كل خيار، راجع الدليل المرجعيcتتضمن نافذة الخيارات على ا�

اللغة: يسمح للمستخدم بتعيين اللغة ا�فتراضية للتطبيق.• 
 •.Asure ID ساسي لتطبيقcالقالب: يسمح للمستخدم بتعيين خيارات القالب ا�
ا�!غطية: يسمح للمستخدم بتخصيص مظهر تطبيق Asure ID عن طريق تحديد غطاء معرف مسبًقا.• 
الموارد: يسمح للمستخدم بالوصول إلى معلومات المصدر للتطبيق.• 
الطباعة: يسمح للمستخدم بتحديد جميع خيارات الطباعة للتطبيق.• 
الطباعة المتقدمة: يستخدم هذا الخيار لتكوين تسلسCت أمر ترميز شريحة الطابعة والترميز المغناطيسي. تقوم المعلمات بملء المحدد للطابعة تلقائًيا.• 
التشفير: يسمح للمستخدم بإدارة جميع إعدادات التشفير في الطابعة. • 

مCحظة: تتوفر أداة تشفير سطح المكتب التي تسمح للمستخدم بترميز البطاقات باستخدام جهاز منفصل.

الترخيص: يسمح للمستخدم بعرض معلومات الترخيص لتطبيق Asure ID وتعديلها وتنشيطها. • 
عدادات ا�فتراضية لتصميم البطاقة للتسمية النصية وتنسيق الحقول وتنسيق الحقول المركبة.•  تصميم البطاقة: يسمح للمستخدم بتعيين ا��
ا�!جهزة: يسمح للمستخدم بتحدي أجهزة الصور والتوقيع المتوفرة.• 
 • .Asure ID في التطبيق SE ومنتديات iCLASS يسمح للمستخدم بتعديل خيارات التشفير :SE ومنتديات iCLASS التشفير

م�حظة: لهذا الخيار العديد من عCمات التبويب؛ والتنسيق ومكونات إضافية وقاعدة بيانات وخيارات وحول.
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صفحة 3-1 تطبيق تصميم البطاقة 

تطبيق تصميم البطاقة
يسمح تطبيق تصميم البطاقة من Asure ID للمستخدم بما يلي:

تخطيط وتصميم قالب البطاقة.• 

إضافة تقنيات، تشمل الباركود.• 

تخصيص بيئة العمل، بما في ذلك إضافة وإزالة خطوط شبكة ومساطر با��ضافة إلى تعديل عرض البطاقة وا�تجاه ومستوى التكبير/ التصغير والخواص.• 

ربط حقول البيانات بمصادر بيانات خارجية.• 

حفظ العمل وتحريره وتصديره.• 

يستخدم تطبيق تصميم البطاقة في إنشاء تخطيط البطاقة للطباعة والترميز. يتم حفظ كل تخطيط بطاقة كقالب لCستخدام بواسطة تطبيق إدخال البيانات.

هام: بعد حفظ القالب مع الروابط إلى مصدر البيانات، � يمكن للمستخدم إضافة حقول إضافية. يمكن تعديل الحقول الموجودة، ولكن إن كان هناك حاجة لحقل جديد، 
نشاء قالب جديد.  S� فسيكون هناك حاجة

. Asure ID للحصول على معلومات تفصيلية حول تطبيق تصميم البطاقة، راجع الدليل المرجعي

الفصل 3
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نظرة عامة على تصميم البطاقة:1.3 
لتطبيق تصميم البطاقة عCمات التبويب التالية، مع شريط ا�cدوت المقابل لها.

ملف: تسمح عCمة التبويب هذه للمستخدم بأداء عمليات القالب.• 
نشاء/ تعديل قالب البطاقة.•  الصفحة الرئيسية: تحتوي عCمة التبويب هذه على جميع ا�cدوات ��
إعداد البطاقة: تعرض عCمة التبويب هذه تخطيط البطاقة الحالي وأدوات إضافية لتكوين البطاقة. • 
طريقة العرض: تسمح عCمة التبويب هذه للمستخدم بعرض طريقة العرض الحالية وتعديلها.• 

البرنامج التعليمي لتصميم البطاقة ا�!ساسية2.3 
يمر البرنامج التعليمي خCل عملية إنشاء بطاقة تعريف أساسية. من هذا المثال، يكون بإمكان المستخدم إنشاء قوالبه الخاصة واستيراد البيانات وطباعة البطاقات.

يكون تصميم البطاقة ا�cساسية كما يلي:

Section 3.2.1: إنشاء قالب• 

Section 3.2.2: أضف ملصًقا نصًيا (اسم شركة)• 

Section 3.2.3: أضف حقل بيانات (اسم الموظف)• 

Section 3.2.5: حقل مركب (اسم العائلة، ا7سم ا67ول)• 

Section 3.2.6: أضف صورة• 

Section 3.2.8: إضافة صورة (شعار)• 

Section 3.2.7: إضافة توقيع• 

ضافية، مثل ا�cشرطة المغناطيسية والباركود والشرائح الذكية في Section 3.3: البرنامج التعليمي لتصميم البطاقة المتقدمة.•  مكانيات ا�� ول ا��
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صفحة 3-3 تطبيق تصميم البطاقة 

         إنشاء قالب1.2.3 
. Asure ID م�حظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول تصميم البطاقة، راجع الدليل المرجعي

حدد تطبيق تصميم البطاقة> عCمة التبويب ملف > قالب جديد.. 1



تطبيق تصميم البطاقة صفحة 3-4 
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حدد إنشاء قالب جديد. م�حظة: توضح التحديدات بخلفية برتقالية، وتُعرض الخيارات المحددة في جزء خواص البطاقة.. 2

نشاء قالب جديد. عين الخيارات التالية:. 3 تعرض النافذة كل خطوة ��

إعدادحقل
مفرد الجانب CR-80تحديد حجم البطاقة وعدد الجوانب

منظر طبيعياختيار توجيه البطاقة

غيراختيار خواص الشريحة المغناطيسية

غيرتحديد التقنيات

م�حظة: تُعرض الخيارات المحددة في جزء خواص البطاقة.
انقر فوق موافق. يفتح القالب الجديد في نافذة عرض.. 4
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صفحة 3-5 تطبيق تصميم البطاقة 

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب. أدخل اسًما للقالب وانقر فوق موافق.. 5

يعرض اسم القالب في أعلى النافذة، وتكون معلومات البطاقة وعناصر التحكم في العرض أسفل النافذة.. 6

م�حظة: يمكن للمستخدم ضبط طريقة العرض المعروضة من خيارات عCمة التبويب عرض.
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 أضف ملصًقا نصًيا (اسم شركة)2.2.3 
يطبع الملصق النصي نفسه على كل بطاقة. � يوجد إدخال بيانات أو قاعدة بيانات تمcC هذا الحقل. لهذا المثال، سيتم إضافة اسم شركة.

1 ..Text Label < مة التبويب الصفحة الرئيسيةCحدد التطبيق تصميم البطاقة > ع

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص النص، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

ملصًقا نصًيا 
حدد اسم الحقل وأدخل النص لعرضه في هذا الحقل. م�حظة: يجب أن يكون اسم الحقل اسًما يمكن إقرانه بنص الحقل الفعلي. 

اسم الحقل: أدخل اسم الشركة
.(HID Global المثال هو) نص الحقل: أدخل اسم شركتك

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:
 Arial Black :اسم البنط

Black :اللون
ارتفاع البنط: 14

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
تحديد خيارات المحاذاة. في هذا المثال تم تعيين كC الخيارين في المركز.المحاذاة

حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال لم يتم تحديد أي خيارات.خيارات
التفاف الكلمات والمقاس ا�oلي وحفر الليزر

أدخل موقع معيًنا للملصق يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال لم يتم تحديد أي خيارات.الطباعة

إدخال غير قابل للطباعة وشرطي و الطباعة على اللوحة المتألقة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء

انقر فوق موافق وحفظ (عCمة التبويب ملف > حفظ قالب).. 3
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صفحة 3-7 تطبيق تصميم البطاقة 

 أضف حقل بيانات (اسم الموظف)3.2.3 
يضيف حقل البيانات حقل بيانات فريًدا إلى سجل البطاقة (أي اسم الموظف). راجع الفصل 4: تطبيق إدخال البيانات للحصول على معلومات حول تعبئة حقل البيانات.

حدد تطبيقتصميم البطاقة > عCمة التبويب > الصفحة الرئيسية > حقل البيانات.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص حقل البيانات، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

حقل بيانات 
حدد اسم الحقل وأدخل النص لعرضه في هذا الحقل. م�حظة: يجب أن يكون اسم الحقل اسًما يمكن إقرانه بنص الحقل الفعلي. 

اسم الحقل: أدخل اسم الموظف
نوع الحقل: نص

خيارات الحقل: هذا حقل إلزامي

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:
 Arial :اسم البنط

Black :اللون
ارتفاع البنط: 10

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
تحديد خيارات المحاذاة. في هذا المثال تم تعيين كC الخيارين في المركز.المحاذاة

حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال يتم تحديد الخيار التقليل إلى أن يت�ءم.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال لم يتم تحديد أي خيارات.الطباعة
إدخال غير قابل للطباعة وشرطي و الطباعة على اللوحة المتألقة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء
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انقر فوق الخيارات المتقدمة لحقل البيانات. . 3

 تانايبلا لحقل مةدقتملات ارايخلا ةذفاحظة:ن�مة تانابي لحقل يه هاأدن له لحصول .ددحملا صنلا لحقلنوع ال تالومعم ىلع عن قوح أنواعل اخيلأخرى ارات 
دمةقتملا لحقل تانابيلا، ريرجعملا ليلدلا لصف عاج Asure ID - قةابطلا ميمصت قطبيت. هراظلا

عين ما يلي:. 4

إعدادحقل

خيارات النص

عين خيارات النص التالية: 
القيمة ا�فتراضية: أدخل قيمة افتراضية (في هذا المثال أدخلنا HID Global - ). سيعرض هذا على جميع البطاقات قبل أي 

بيانات تم إدخالها أثناء إدخال البيانات. م�حظة: هذا الحقل ليس مطلوبًا.
الحد ا�!قصى للحروف: 20

الحد ا�!دنى للحروف: 0
Cالتنسيق: ب

إدخال البياناتمصدر البيانات:

� تحدد أي خيارات.قائمة ا�ستخ�ص

� تحدد أي خيارات.تنسيق البيانات

� تحدد أي خيارات.خيارات إدخال البيانات

غCق النافذة.. 5 انقر فوق موافق ��

غCق نافذة خواص حقل البيانات.. 6 انقر فوق موافق��
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صفحة 3-9 تطبيق تصميم البطاقة 

يمكن وضع حقل البيانات الذي تم إنشاؤه حديًثا على البطاقة، عن طريق التحديد والسحب فقط.. 7

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 8
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أضف قائمة استخ�ص حقل بيانات (قسم الموظف)4.2.3 
تسمح قائمة استخCص حقل البيانات للمستخدم بتحديد متطلب من القائمة. راجع الفصل 4: تطبيق إدخال البيانات للحصول على معلومات حول تعبئة حقل البيانات.

حدد تطبيقتصميم البطاقة > عCمة التبويب > الصفحة الرئيسية > حقل البيانات.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص حقل البيانات، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

حقل بيانات 
حدد اسم الحقل وأدخل النص لعرضه في هذا الحقل. م�حظة: يجب أن يكون اسم الحقل اسًما يمكن إقرانه بنص الحقل الفعلي. 

اسم الحقل: أدخل قسم الموظف
نوع الحقل: نص

خيارات الحقل: � تحدد أي خيارات.

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:
 Arial :اسم البنط

Black :اللون
ارتفاع البنط: 10

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
تحديد خيارات المحاذاة. في هذا المثال تم تعيين كC الخيارين في المركز.المحاذاة

حدد الخيار التقليل إلى أن يت�ءم.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء
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صفحة 3-11 تطبيق تصميم البطاقة 

انقر فوق الخيارات المتقدمة لحقل البيانات. . 3

م�حظة: نافذة الخيارات المتقدمة لحقل البيانات الظاهرة أدناه هي لحقل بيانات له نوع الحقل النص المحدد. للحصول على معلومات عن أنواع حقول أخرى الخيارات 
المتقدمة لحقل البيانات، راجع فصل الدليل المرجعيAsure ID  - تطبيق تصميم البطاقة.

عين ما يلي:. 4
م�حظة: عين خيارات قائمة ا�ستخ�ص أو�ً، لتمكين حقل القيمة ا�فتراضية الصحيحة.

إعدادحقل

خيارات النص

عين خيارات النص التالية: 
<NULL> :القيمة ا�فتراضية

الحد ا�!قصى للحروف: 255
الحد ا�!دنى للحروف: 0

Cالتنسيق: ب
إدخال البياناتمصدر البيانات

قائمة ا�ستخ�ص
حدد الخيارات التالية:

استخدم قائمة استخ�ص لتحديد القيمة
اسمح بقيمة فارغ في قائمة ا�ستخ�ص

� تحدد أي خيارات.تنسيق البيانات

� تحدد أي خيارات.خيارات إدخال البيانات

حدد الرابط إدارة قائمة ا�ستخ�ص.. 5

انقر فوق إضافة مادة.. 6
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أدخل الموارد البشرية في الحقل، وانقر فوق موافق.. 7

كرر هذه العملية عن طريق إدخال هندسة والمالية إلى قائمة ا�ستخCص.. 8

انقر فوق موافق.. 9

م�حظة: ستظهر هذه العناصر الجديدة ا� ن في القائمة المنسدلة لحقل القيمة ا�فتراضية.

غCق نافذة الخيارات المتقدمة لحقل البيانات.. 10 انقر فوق موافق ��

غCق نافذة خواص حقل البيانات.. 11 انقر فوق موافق ��

لن تعرض قائمة ا�ستخCص نفسها في تطبيق تصميم البطاقة.. 12
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صفحة 3-13 تطبيق تصميم البطاقة 

ضع الحقل على منطقة تصميم البطاقة بالتقريب كما هو موضح.. 13

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 14
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 حقل مركب (اسم العائلة، ا�سم ا�!ول)5.2.3 
يكون الحقل المركب مفيًدا عندما يكون من الضروري محاذاة العديد من حقول البيانات بجانب بعضها. ويعد وضع اسم العائلة بعد مسافة واحدة بعد ا�سم ا�cول مثاً� على 

استخدام الحقول المركبة.

حدد التطبيق تصميم البطاقة > عCمة التبويب المنزل > حقل مركب.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص الحقل المركب، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

حقل مركب
حدد اسم الحقل وأدخل النص لعرضه في هذا الحقل. م�حظة: يجب أن يكون اسم الحقل اسًما يمكن إقرانه بنص الحقل الفعلي. 

اسم الحقل: أدخل ا�سم بالكامل
نص الحقل: لن يتم تعبئة هذا الحقل تلقائًيا بعد إدخال البيانات.

انقر فوق إدخال حقل بيانات ��ضافة بيانات إلى الحقل.إجراءات

انقر فوق إدخال حقل البيانات الموجود �ستخدام إعداد حقل بيانات موجود على قالب البطاقة. 

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Arial :اسم البنط
Black :اللون
ارتفاع البنط: 10

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
تحديد خيارات المحاذاة. في هذا المثال تم تعيين كC الخيارين في المركز.المحاذاة

حدد الخيار التقليل إلى أن يت�ءم.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء
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صفحة 3-15 تطبيق تصميم البطاقة 

حدد إدخال حقل بيانات.. 3

عين ما يلي على نافذة خواص حقل البيانات.. 4

إعدادحقل

حقل 
اسم الحقل: أدخل ا�سم ا�!ول

نوع الحقل: نص
خيارات الحقل: � تحدد أي خيارات.

خيارات النص

عين خيارات النص التالية: 
القيمة ا�فتراضية: اتركه خالًيا.
الحد ا�!قصى للحروف: 255

الحد ا�!دنى للحروف: 0
Cالتنسيق: ب

المصدر: إدخال البيانات. مصدر البيانات
للحصول على معلومات حول إضافة مصدر قاعدة بيانات، راجع. الفصل 4: تطبيق إدخال البيانات.

� تحدد أي خيارات.قائمة ا�ستخ�ص

� تحدد أي خيارات.تنسيق البيانات

الخيارات معطلة.خيارات إدخال البيانات

انقر فوق موافق.. 5

كرر الخطوات 4 و5 مع اسم الحقل الذي تم إدخاله على أنه اسم العائلة.. 6



تطبيق تصميم البطاقة صفحة 3-16 

يونيو 2016 PLT-01391، ا��صدار: 2.3 

أدخل مسافة بين حقلي البيانات ا�cول والثاني، على جزء عرض نص الحقل. إذا لم يتم هذا، عند إدخال البيانات يصبح الحقCن النصيان مستمرين.. 7

انقر فوق موافق. ضع الحقل على منطقة تصميم البطاقة بالتقريب كما هو موضح.. 8

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 9
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صفحة 3-17 تطبيق تصميم البطاقة 

 أضف صورة6.2.3 
يكون حد الحجم لقاعدة البيانات ا�cصلية لـAsure ID 2 جيجا بايت عند استخدام Microsoft Access (حد MS Access). قد تتسبب ملفات الصور 

الكبيرة في أن تصل قاعدة البيانات إلى حدها وتمنع إضافة سجCت. يوصى بوضع الصور في مجلد واستخدام حقل صورة في القالب.

حدد تطبيقتصميم البطاقة > عCمة التبويب المنزل > صورة.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص الصورة، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

صورة
حدد اسم حقل وحدد نوع الصيغة للرسم. 

اسم الحقل: أدخل صورة الموظف
JPG. :نوع الصيغة

حدد الخيار استخدام مصدر بيانات المجلد.

مصدر بيانات المجلد
عند تحديد الخيار استخدام مصدر بيانات المجلد (في الخطوة السابقة)، يتغير جزء مصدر البيانات في أعلى اليمين إلى  مصدر بيانات المجلد.

المسار: حدد المسار الذي سيتم تخزين الصور فيه.
حقل المفتاح: يترك Record ID (افتراضي). م�حظة: يتم تناول حقول المفاتيح في تطبيق إدخال البيانات. 

حدد خيار الحفاظ على نسبة ارتفاع الصورة.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Black :لون الهامش
عرض الهامش: 2
أركان مستديرة: 0

انقر فوق موافق.. 3
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ضع حقل الصورة وحدد حجمه على البطاقة.. 4

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 5
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صفحة 3-19 تطبيق تصميم البطاقة 

 إضافة توقيع7.2.3 
يمكن إضافة توقيع عن طريق رسم مخزن في مجلد أو عن طريق جهاز التقاط توقيع.

حدد تطبيقتصميم البطاقة > عCمة التبويب المنزل > توقيع.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص التوقيع، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

صورة
حدد اسم حقل وحدد نوع الصيغة للرسم. � تحدد أي خيارات.

اسم الحقل: أدخل توقيع الموظف
JPG. :نوع الصيغة

سيتم تعطيل الخيارات جدول وحقل. يستخدم جهاز لوحي للتوقيع ��ضافة توقيع الموظف.مصدر بيانات المجلد

حدد خيار الحفاظ على نسبة ارتفاع الصورة.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

انقر فوق موافق.. 3
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ضع حقل التوقيع وحدد حجمه على البطاقة.. 4

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 5
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صفحة 3-21 تطبيق تصميم البطاقة 

 إضافة صورة (شعار)8.2.3 
تعرض الصورة (مثل الشعار) على كل بطاقة.

حدد تطبيق تصميم البطاقة > عCمة التبويب المنزل > صورة.. 1

انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص الحقل المركب، عين ما يلي:. 2

إعدادحقل

صورة
انقر فوق تحميل صورة جديدة من ملف. استعرض لتحديد موقع الملف.

سيظهر الرسم في جزء المعاينة.
مCحظة: إن لم يكن هذا هو الرسم الصحيح، أو إن كان يحتاج إلى تحرير، فحدد تحرير صورة.

حدد خيار الحفاظ على نسبة ارتفاع الصورة.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

يجب ترك كC الخيارين (العرض وا�رتفاع) على 0.أركان مستديرة

انقر فوق موافق.. 3



تطبيق تصميم البطاقة صفحة 3-22 
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ضع حقل الصورة وحدد حجمه على البطاقة.. 4

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 5
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صفحة 3-23 تطبيق تصميم البطاقة 

الخلفية9.2.3 
تعرض الخلفية على كل بطاقة. يمكن تخصيص هذا كلون خالص، خلفية نموذجية، أو يمكن للمستخدم إضافة الخلفية الخاصة به إلى المجلد Asure ID > صور > 

.Asure ID خلفيات
حدد تطبيق تصميم البطاقة عCمة التبويب > المنزل  > خلفية.. 1

م�حظة: إذا كانت البطاقة ذات وجهين، يمكن للمستخدم تحديد الوجه الذي يريد تطبيق الخلفية عليه.
يمكن للمستخدم أيًضا النقر على زر الماوس ا�cيمن على البطاقة وتحديد إضافة خلفية.

حدد إضافة خلفية إلى الجانب ا�!مامي من البطاقة.. 2

عين ما يلي على نافذة خواص الخلفية.. 3

إعدادحقل

صورة
انقر فوق تحميل صورة جديدة من ملف. 

سيظهر الرسم في جزء المعاينة.
م�حظة: إن لم يكن هذا هو الرسم الصحيح، أو إن كان يحتاج إلى تحرير، فحدد تحرير صورة.

حدد خيار الحفاظ على نسبة ارتفاع الصورة.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

� تحدد أي خيارات.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

يجب ترك كC الخيارين (العرض وا�رتفاع) على 0.أركان مستديرة

في هذا المثال سنحدد خلفية ملونة. من الخيار تحديد لون، انقر فوق عCمة التبويب ويب. حدد لونًا من القائمة المنسدلة. سيظهر قسم ا�cلوان في نافذة العرض.. 4

انقر فوق موافق.. 5
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ستعرض الخلفية ا� ن على البطاقة.. 6

يتم إكمال قالب البطاقة ا�cساسي.

عند هذه النقطة يمكن للمستخدم تحرير أي حقول عن طريق النقر المزدوج على الكائن وتغيير الخواص في مربع الحوار.

فCت أو عن طريق تغيير نافذة خواص وضع (التي تعرض بعد النقر المزدوج على الكائن). كما يمكن تحريك الحقول بحرية عن طريق السحب وا��

ويمكن أيًضا تغيير حجم كائن عن طريق تحديده وسحبه من المقبض لتغيير حجمه.

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 7
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صفحة 3-25 تطبيق تصميم البطاقة 

 البرنامج التعليمي لتصميم البطاقة المتقدمة3.3 
بناًء على قالب البطاقة ا�cساسية، يمكن للمستخدم إضافة خيارات مثل:

ا�cشكال - راجع الدليل المرجعي Asure ID ، فصل تصميم البطاقة للحصول على معلومات حول إضافة أشكال.• 

الباركود - راجع Section 3.3.1: إضافة باركود• 

 •(Magstripe) شريحة مغناطيسية :Section 3.3.2 الشريحة المغناطيسية - راجع

الشريحة الذكية - راجع Section 3.3.3: تمكين الشرائح الذكية• 

مCحظة: للحصول على معلومات حول تسجيل PACS أو كاتب بالليزر أو Live Link، راجع الدليل المرجعي Asure ID - فصل تطبيق تصميم البطاقة.

    إضافة باركود1.3.3 
حدد تطبيق تصميم البطاقة > عCمة التبويب المنزل > صورة.
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ع$مة التبويب بيانات الباركود1.1.3.3 
انقر فوق جزء عرض البطاقة لفتح خواص الباركود، عين ما يلي على عCمة التبويب البيانات:. 1

إعدادحقل

الباركود

اسم الحقل: أدخل الباركود.
النوع: اترك ا�فتراضي الكود 39.  هناك العديد من الخيارات المتوفرة من القائمة المنسدلة. راجع الدليل المرجعي Asure ID، فصل تصميم 

البطاقة للحصول على معلومات.
سلسلة اختبار: اترك سلسلة ا�ختبار.

Arial :البنط
حجم البنط: 12

الدوران (عكس دوران عقرب الساعة): 0
الحفاظ على نسبة ارتفاع الصورة: حدد هذا الخيار.

حدد إنشاء حقل بيانات جديد. راجع .Section 3.3.1.2: إنشاء حقل بيانات باركودإنشاء حقول

تحديد حقول

حدد الحقل بيانات الباركود من الجزء المتوفر، وانقر فوق إضافة لتحريك الجزء المفعل.
جزء متوفر، وانقر فوق إضافة لCنتقال إلى 

جزء تفعيل.
م�حظة: � يمكن إجراء هذا إ� بعد إنشاء حقل بيانات الباركود 

في الحقل أعCه.

حدد الخيار يتضمن مناطق هادئة. سيترك هذا مساحة بيضاء حول الباركود لسهولة القراءة.منطقة هادئة

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

شريط ولون الملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Black :لون الشريط
Transparent :لون الملء

� تحدد أي خيارات.الطباعة

انقر فوق موافق.. 2
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صفحة 3-27 تطبيق تصميم البطاقة 

 إنشاء حقل بيانات باركود2.1.3.3 
حدد إنشاء حقل بيانات جديد. ستكون هذه المعلومات المرمزة في الباركود. . 1

تفتح نافذة خواص حقل البيانات.. 2

عين ما يلي على نافذة خواص حقل البيانات.. 3

إعدادحقل

حقل بيانات 
حدد اسم الحقل وأدخل النص لعرضه في هذا الحقل. م�حظة: يجب أن يكون اسم الحقل اسًما يمكن إقرانه بنص الحقل الفعلي. 

اسم الحقل: أدخل بيانات الباركود
نوع الحقل: رقمي

خيارات الحقل: � تحدد أي خيارات.

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:
 Arial :اسم البنط

Black :اللون
ارتفاع البنط: 12

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
تحديد خيارات المحاذاة. في هذا المثال تم تعيين كC الخيارين في المركز.المحاذاة

� تحدد أي خيارات.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

حدد الخيار إدخال غير قابل للطباعة.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء

انقر فوق موافق. سيتم إعادة المستخدم إلى نافذة خواص الباركود، وسيتم إدراج هذا الحقل الذي تم إنشاؤه حديًثا في جزء تحديد حقول > المتوفر.. 4
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ع$مة التبويب خيارات الباركود3.1.3.3 
حدد الخيار إظهار نص الباركود.. 1

انقر فوق موافق.. 2

ضع حقل الباركود على منطقة تصميم البطاقة.. 3

حدد عCمة التبويب ملف > حفظ قالب.. 4
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صفحة 3-29 تطبيق تصميم البطاقة 

 2.3.3(Magstripe) شريحة مغناطيسية 
يوجد الخيار Magstripe في عCمة التبويب إعداد البطاقة.

ستوضع الشريحة المغناطيسية على ظهر قالب البطاقة هذا. الوضع ا�فتراضي في أعلى البطاقة.

ستوضع الشريحة المغناطيسية على ظهر قالب البطاقة هذا. الوضع ا�فتراضي في أعلى البطاقة.

إضافة شريحة مغناطيسية:

1 ..Magstripe < مة التبويب إعداد البطاقةCحدد تطبيق تصميم البطاقة > ع

في عCمة التبويب Magstripe عين ما يلي:. 2

إعدادحقل
حدد الخيار أيزو.النوع

حدد مكان الشريحة المغناطيسية أسفل البطاقة.خيارات

في عCمة التبويب مسار 2 انقر فوق إنشاء حقل بيانات جديد.. 3

إعدادحقل
انقر فوق إنشاء حقل بيانات جديد. راجع .Section 3.3.2.1: إنشاء حقل بيانات شريحة مغناطيسيةإنشاء حقول

تحديد حقول

حدد الحقل بيانات الشريحة المغناطيسية من 
جزء متوفر، وانقر فوق  إضافة لCنتقال إلى 

جزء تفعيل.

م�حظة: � يمكن إجراء هذا إ� بعد 
إنشاء حقل بيانات الشريحة المغناطيسية في 

الحقل أعCه.



تطبيق تصميم البطاقة صفحة 3-30 

يونيو 2016 PLT-01391، ا��صدار: 2.3 

 إنشاء حقل بيانات شريحة مغناطيسية1.2.3.3 
عين ما يلي على نافذة خواص حقل البيانات.. 1

إعدادحقل

حقل بيانات 
اسم الحقل: أدخل بيانات الشريحة المغناطيسية

نوع الحقل: نص
خيارات الحقل: هذا حقل فريد

البنط

عين خيارات البنط. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:
 Arial :اسم البنط

Black :اللون
ارتفاع البنط: 10

نوع البنط: لم يتم إجراء أي تحديد.
� تحدد أي خيارات.المحاذاة

� تحدد أي خيارات.خيارات

اترك أي بيانات تم تعبئتها. يمكن تحريك مربع النص باستخدام سحب/ إفCت.وضع

حدد الخيار إدخال غير قابل للطباعة.الطباعة

الهامش والملء
حدد الخيارات التالية حسب الحاجة. في هذا المثال تم تعيين ما يلي:

Transparent :لون الهامش
عرض الهامش: 0

Transparent :لون الملء

انقر فوق موافق. تمت إضافة الشريحة المغناطيسية أسفل ظهر من البطاقة.. 2
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صفحة 3-31 تطبيق تصميم البطاقة 

 تمكين الشرائح الذكية3.3.3 
البطاقات المدرجة أسفل خيار تمكين الشرائح الذكية بها شريحة ذكية مدمجة في البطاقة. 

م�حظة: الشريحة الذكية غير مرئية على قالب البطاقة.
لتمكين أنواع أخرى من الشرائح الذكية غير تلك المعروضة في هذا المثال، راجع الفصل الدليل المرجعي Asure ID - فصل الشرائح الذكية.

يعرض جزء خواص البطاقة أي تطبيقات يتم إضافتها. يتناول هذا القسم فقط استخدام iDIRECTOR لتمكين الشريحة الذكية iCLASS لتطبيق قراءة. 

لتمكين شريحة ذكية:

1 ..IDirector > iCLASS < مة التبويب إعداد البطاقة > تمكين الشرائح الذكيةCحدد تطبيق تصميم البطاقة > ع



تطبيق تصميم البطاقة صفحة 3-32 

يونيو 2016 PLT-01391، ا��صدار: 2.3 

2 ..iCLASS يفتح مربع الحوار خواص شريحة

إعدادحقل
نوع البطاقة: حدد نوع البطاقة من القائمة المنسدلة. مCحظة: إذا كان القارئ متصCً، فحدد الكشف ا�oلي. لهذا المثال، اترك التكوين

.(2K1) ا�فتراضي

انقر فوق إضافة تطبيق.إجراءات

� يوجد إعدادات لهذا الخيار.الخواص

 1.3.3.3 iDIRECTOR معالج
.iCLASS للمستخدم بإضافة تطبيق iDIRECTOR يسمح معالج

في نافذة الترحيب انقر فوق التالي.. 1
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صفحة 3-33 تطبيق تصميم البطاقة 

حدد التطبيق HID Access Control Application (قراءة). . 2

انقر فوق التالي.. 3

حدد نوع الصيغة H10301 (Std 26 بت).. 4

م�حظة: � يمكن تغيير هذا التكوين بعد إكمال المعالج. إذا كان التطبيق يحتاج إلى تعديله، يجب على المستخدم حذف التطبيق الموجود ثم إضافة آخر جديد.
انقر فوق التالي.. 5
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حددد الخيار إنشاء حقل بيانات لكل حقل iDIRECTOR لهذا المثال.. 6
:iDIRECTOR الخيار إنشاء حقل بيانات لكل حقل 

معطل: لقراءة معلومات تطبيق التحكم في الوصول إلى HID وكتابتها إلى مصدر بيانات خارجي. §
ممكن: يقوم Asure ID بإنشاء حقل بيانات لرمز المرفق ورقم معرف البطاقة لتخزينه في قاعدة بيانات Asure ID ا�cصلية. §

انقر فوق إنهاء.. 7

يتم إضافة عCمة تبويب جديدة مع التطبيق الجديد.. 8
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صفحة 3-35 تطبيق تصميم البطاقة 

يتم إكمال قالب البطاقة المتقدم.. 9
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هذه الصفحة تُركت فارغة عمًدا.
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صفحة 4-1 تطبيق إدخال البيانات 

 تطبيق إدخال البيانات

نظرة عامة على إدخال البيانات1.4 
يسمح تطبيق إدخال البيانات للمستخدم بتعبئة قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها في تصميم البطاقة باستخدام البيانات المناسبة للبطاقة وطباعة البطاقات المخصصة. 

م�حظة: ا��صدار Asure ID Solo قاصر على 200 سجل. 
يتضمن تطبيق إدخال البيانات على عCمات التبويب التالية، مع شريط ا�cدوت المقابل لها.

ملف: تسمح عCمة التبويب ملف للمستخدم بالوصول السريع لفتح قالب أو مجموعة بيانات والطباعة والترميز والوصول إلى كاتب بالليزر.• 
الصفحة الرئيسية: تسمح عCمة التبويب الصفحة الرئيسية بتكوين إدخال البيانات والصور والحصول على التوقيع وتسجيل خيارات النتائج أو التصفية.• 
نعاش.•  قاعدة البيانات: تجمع عCمة التبويب هذه خيارات أرشيف ا�ستيراد/ التصدير والتسجيل، والتخزين وا��
طريقة العرض: تجمع عCمة التبويب هذه طرق عرض السجCت الحالية وخيارات تخطيط السجل.• 
 •.PACS مة التبويب هذه عناصر التحكم بالليزر والترميز وتكاملCمتقدم: تجمع ع

الفصل 4
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دخال البيانات2.4  S� ع�مة تبويب الصفحة الرئيسية
نشاء حقل بيانات. راجع الدليل المرجعي Asure ID - فصل تطبيق إدخال البيانات للحصول  دخال البيانات على ا�cدوات ا�cساسية �� تحتوي عCمة تبويب الصفحة الرئيسية ��

على معلومات تفصيلية حول هذه ا�cدوات.

إضافة سجل بالبيانات والصور وحقول الصور1.2.4 
ضافتها. ستعرض النافذة هذه  يمكن إضافة السجCت بشكل فردي أو في دفعة. ��ضافة أكثر من سجل واحد في المرة الواحدة، حدد إضافة دفعة وأدخل عدد السجCت ��

السجCت كسجCت خالية. 

م�حظة: � يمكن استخدام هذا الخيار إذا:
 • .Live Link كان حقل البيانات مرتبًطا بـ

كان هناك إدخا�ت إلزامية على القالب.• 

إضافة سجل واحد:
حدد تطبيق إدخال البيانات > عCمة التبويب المنزل > إضافة.. 1
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صفحة 4-3 تطبيق إدخال البيانات 

دخال معلومات. . 2 سيعرض سجCً فارغاً جديًدا. م�حظة: يتم إدراج حقول البيانات التي تم إضافتها عند تصميم قالب البطاقة في هذا السجل الجديد، جاهزة ��

أدخل المعلومات التالية:. 3

معلومات حقل

أدخل JDoe 12.اسم الموظف
م�حظة: تشير النجمة الحمراء إلى أن الحقل مطلوب.

حدد هندسة من القائمة المنسدلة.قسم الموظف

أدخل Jane.ا�سم ا�!ول

أدخل Doe.اسم العائلة

��ضافة صورة موظف:. 4

a . .يمن على منطقة صورة الموظف وحدد التحميل من ملفcانقر بزر الماوس ا�
م�حظة: بد�ً من ذلك يمكن للمستخدم تحديد خيار التحميل من ملف من شريط ا�cدوات.

b . .استعرض وحدد ملف صورة الموظف

c . .اقطع الصورة كما هو مطلوب في نافذة تحرير صورة، وانقر فوق موافق
عادة فتح نافذة تحرير صورة، انقر نقًرا مزدوًجا على الصورة. م�حظة: ��
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d ..يفتح خيار تأثيرات نافذة تسمح للمستخدم بتعديل الصورة للحصول على أفضل نتائج

��ضافة توقيع موظف:. 5

a ..وحدد التقاط توقيع Employee_Signature يمن في منطقةcانقر بزر الماوس ا�

b . .سيحتاج المستخدم إلى استخدام لوح التوقيع �لتقاط التوقيع

c ..انقر فوق موافق

انقر فوق بيانات الباركود واكتب 123456 في حقل النص. . 6

ك 12345678 في صنلا لقح.   فيسيةطانغملة احيشرلت اانايب قو وبتا
7. راسملت اانات بيابطلتمل :حظة�م 2، ريعرجملا ليلدلا عاج  Asure ID. انقر 
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صفحة 4-5 تطبيق إدخال البيانات 

انقر فوق حفظ في مجموعة سج�ت. عند تحديد الزر حفظ، تكون معاينات البطاقة في جزء إدارة المعاينة والتصفية.. 8

لرؤية إصدار موسع يمكن للمستخدم النقر المزدوج فوق المعاينة.. 9

عند عرض هذه البطاقة في المعاينة الموسعة، يكون من المCحظ أن محاذاة الحقول ليست هي ا�cفضل بصريًا. يحدث هذا عندما يكون استخدام أدوات التحرير في 
تصميم البطاقة مفيًدا.

من الممكن إجراء التحرير في هذه المرحلة عن طريق العودة إلى تطبيق تصميم البطاقة وتحريك الحقول إلى مواقع أفضل. م�حظة: � يمكن تحرير 
.Card_ID_Numberو Facility_Code
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ع�مة تبويب قاعدة بيانات إدخال البيانات.3.4 
 - Asure ID ت راجع الدليل المرجعيCمة تبويب قاعدة بيانات تطبيق إدخال البيانات. للحصول على معلومات إضافية حول قاعدة البيانات والسجCيتناول القسم التالي ع

فصل قواعد البيانات.

استيراد/ تصدير1.3.4 
يمكن استيراد معلومات السجل من قاعدة بيانات MS Access أو قاعدة بيانات ®SQL Server أو قاعدة بيانات ®Oracle أو Excel أو ملف قيم مفصولة 

.(CSV) بفاصلة

.CSV استيراد معلومات السجل من ملف
حدد تطبيق إدخال البيانات > عCمة التبويب قاعدة البيانات > مرشد ا�ستيراد.. 1

يفتح مرشد ا�ستيراد/ ا�ستعادة. انقر فوق التالي.. 2
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صفحة 4-7 تطبيق إدخال البيانات 

في النافذة اختيار مصدر استيراد، حدد قيم مفصولة بفاصلة.. 3

انقر فوق التالي.. 4

في النافذة مصدر استيراد CSV عين ما يلي:. 5

انقر فوق استعراض لتحديد موقع قاعدة البيانات التي سيتم استيرادها وتحديدها.  §

حدد الخيار يحتوي على صف رأس، إذا كان هذا ينطبق.  §

حدد المحدد في الملف. §

انقر فوق التالي.. 6
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.CSV فيما يلي مثال على ملف

في نافذة ارتباطات الحقل، لتعيين حقول البيانات:. 7

حدد استيراد حقل مصدر، ثم حقل القالب المقابل للربط.  §

انقر فوق إضافة. §

حدد حقCً من ارتباطات الحقول وانقر فوق ضع ع�مة على أنه فريد. يفصل الحقل الفريد كل سجل حتى � يكون هناك أي تكرارات.. 8
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صفحة 4-9 تطبيق إدخال البيانات 

�ستيراد صورة:. 9

حدد حقل صورة. §

انقر فوق استيراد ملف صورة. §

انقر فوق استعراض لتحديد موقع ملف الصورة الذي سيتم استيراده وتحديده. §

حدد الخيار العمود الذي يحتوي على مرجع ملف، إذا كان هذا ينطبق. §

حدد نوع ملف الصورة. §

م�حظة: يؤدي استيراد ملف صورة بهذه الطريقة إلى إزالة أي ارتباطات صور موجودة مسبًقا في المرشد. عند استيراد مصدر CSV، تحتاج الصور إلى استعادتها من 
مجلد خارجي.

انقر فوق التالي في صفحة ارتباطات حقل المرشد.. 10

في نافذة خيارات ا�ستيراد، حدد خيار تحديث سجCت موجودة واستيراد سجCت جديدة. انقر فوق التالي.. 11

انقر فوق بدء ا�ستيراد لتحديث السجCت الموجودة. م�حظة: عند إجراء التحديث، يعرض السجل في النافذة.. 12
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انقر فوق التالي عند ا�نتهاء.. 13

تم ا�ستيراد. انقر فوقإنهاء.. 14

م�حظة: يتم إضافة/ تحديث سجCت إدخال البيانات باستخدام هذه التغييرات.
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صفحة 4-11 تطبيق إدخال البيانات 

ع�مة تبويب طريقة عرض إدخال البيانات4.4 
تحتوي عCمة تبويب طريقة عرض إدخال البيانات على جميع ا�cدوات لتخصيص طرق العرض، بما في ذلك تخصيص تخطيط السجل. للحصول على معلومات تفصيلية حول عCمة 

التبويب طريقة عرض، راجع الدليل المرجعي Asure ID - قسم تطبيق إدخال البيانات.

يمكن عرض السجCت كطريقة عرض فردية/ متعددة أو في تنسيق جدول.
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ع�مة تبويب إدخال البيانات المتقدم.5.4 
تحتوي عCمة التبويب إدخال البيانات المتقدم على خيارات متقدمة يمكن تثبيتها على الطابعة. إذا لم يتم تثبيت الخيارات تتحول إلى اللون الرمادي. 

الخيارات المتقدمة هي:

عناصر التحكم بالليزر §

الترميز §

§ PACS تكامل

للحصول على معلومات تفصيلية حول هذه الخيارات راجع الدليل المرجعي Asure ID - قسم تطبيق إدخال البيانات.
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صفحة 5-1 تطبيق التقارير 

تطبيق التقارير
يمد تطبيق التقارير المستخدم بتقارير منسقة مسبًقا لتشغيل التطبيق. ويمكن أيًضا تخصيص التقارير من حيث التخطيط وا�cعمدة وعوامل التصفية، والتي يمكن حفظها لCستخدام

في المستقبل.

تقارير المستخدم1.5 
مكانيات ومعلومات عامة.  § قائمة المستخدمين: يحتوي هذا التقرير على جميع المستخدمين وا��
نشاط المستخدم: يحتوي هذا التقرير على جميع أنشطة المستخدم التفصيلية.  §
تسجيل دخول المستخدم: يحتوي هذا التقرير على جميع أنشطة تسجيل دخول المستخدم. §

تقارير إدخال البيانات2.5 
م�حظة: انقر بزر الماوس ا�cيمن فوق أي رأس عمود في التقرير، لخيارات عمود إضافية. لمزيد من الخيارات. يمكن إعادة ترتيب ا�cعمدة وإزالتها حسب الحاجة.

جميع السج�ت لقالب: يحتوي هذا التقرير على جميع السجCت (وحقول البيانات المقترنة) لقالب محدد. §
سج�ت بدون صور: يحتوي هذا التقرير على جميع السجCت (وحقول البيانات المقترنة بدون صور) لقالب محدد.  §
سج�ت غير مطبوعة: يحتوي هذا التقرير على جميع السجCت التي لم يتم طباعتها، لقالب محدد. §
سج�ت ملغاة: يحتوي هذا التقرير على جميع السجCت الملغاة لقالب محدد.  §
تاريخ القالب: يحتوي هذا التقرير على جميع أنشطة المستخدم لكافة القوالب. §
تقرير تاريخ الطباعة: يحتوي هذا التقرير على جميع التقارير التي تم طباعتها. §

تقارير تصميم البطاقة3.5 
قائمة القوالب: يدرج هذا التقرير جميع القوالب الحالية.  §
حقول البيانات للقوالب: يدرج هذا التقرير جميع حقول البيانات لقالب محدد. §

الفصل 5
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إنشاء تقرير 4.5 
نشاء تقرير. فيما يلي العملية العامة ��

حدد تطبيق التقارير > عCمة التبويب المنزل > جميع السج�ت لقالب.. 1

حدد قالًبا لتشغيل التقرير عليه. م�حظة: � يكون هذا الخيار �زًما إ� عند الحاجة إلى معلومات سجل أو حقل إدخال بيانات (أي تقارير إدخال البيانات أو تقرير حقول . 2
البيانات للقوالب.

انقر فوق موافق.. 3

ستعرض النافذة التقرير. المثال هو جميع السجCت لقالب.. 4



PLT-01391، ا��صدار: 2.3 يونيو 2016 

صفحة 5-3 تطبيق التقارير 

التقارير المكيفة5.5 
التقرير المكيف هو أي تقرير قمت بتشغيله، وقمت بتغيير تخطيطه (ا�cعمدة، الفرز، إلخ) للتمكن من إعادة استخدام تكوين هذا التقرير، يمكن حفظ الملف لCستخدام المستقبلي. 

بعد تعديل التقرير، حدد حفظ تقرير مكيفمن شريط ا�cدوات.. 1

ضع اسًما للتقرير وحدد إنشاء تقرير خاص.. 2

انقر فوق موافق.. 3

سيتم عرض التقرير المحفوظ أسفل عCمة التبويب تقارير مكيفة.. 4
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تصدير تقارير 5.6
يمكن تصدير تقارير إلى أنواع الملفات التالية: 

 •PDF

 •XLS

 •RTF

لتصدير تقرير

عند تشغيل تقرير. حدد تصدير من شريط ا�cدوات.. 1

ضع اسًما للملف واحفظه.. 2

.(Excel ملف) XLS فيما يلي مثال على تقرير سجل مستخدم تم تصديره إلى
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صفحة 6-1  SE ومنتديات iCLASS تطبيق التشفير

SE ومنتديات iCLASS تطبيق التشفير

نظرة عامة 6.1
يستخدم تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE لتشفير تطبيقات القراءة/ الكتابة على البطاقات الذكية. 

مكانيات المدعومة وأنواع البطاقات. تشرح المصفوفة التالية ا��

HID Access Control Application تخصيص البياناتبرمجة التطبيق

تطبيق SIO تطبيق PACS القياسي
PACSتطبيق قياسيأنواع المفاتيح المدعومةSIO أنواع المفاتيحتطبيق

المدعومة

ط
فق

دة 
اح

 و
ية

قن
ت

HID Proxüينطبق� ينطبق� ينطبق� ينطبق� ينطبق �

iCLASSüقياسي/ النخبة/ مخصص� ينطبقü

قريًبا

iCLASS SRüüقياسي/ النخبة/ مخصصü

iCLASS SEينطبق �üقياسي/ النخبة/ مخصصü

iCLASS Seosينطبق �üقياسي/ النخبة/ مخصصü

 MIFARE Classic
(Indala Flexsmart ليس)

üü*قياسي/ النخبة*/ مخصصü

 MIFARE DESFire
EV1ينطبق �üقياسي/ النخبة*/ مخصصü

SIO PACS مدعوم فقط لتطبيقات*

إدارة رصيد اعتمادي 6.1.1
جميع المعامCت باستخدام البطاقات الذكية ممكنة عن طريق أرصدة بيانات ا�عتماد. وهي أرصدة فردية تستخدم مع كل معاملة حتى � يكون هناك أي منها أو حتى يتم طلب 

أرصدة إضافية. للحصول على معلومات حول طلب اعتمادات، راجع مبرمج اعتماد HID Global دليل كيفية الطلب، والذي يمكن أن تجده على 
.www.hidglobal.com

الفصل 6
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 2.6 SE ومنتديات iCLASS الوحدات النمطية لتطبيق التشفير
يحتوي تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE على ثCث وحدات نمطية.

الوحدة النمطية لمدير أمر العمل1.2.6 
تسمح الوحدة النمطية لمدير أمر العمل للمستخدم بتحديد ملف تعريف تشفير وحفظه لنشر ا�عتماد. يحدد كل أمر عمل عدًدا من حقول البيانات المشفرة با��ضافة إلى نوع 

البيانات وحجم الحقل. حقول البيانات هذه متسلسلة في دفق بيانات فردي ومشفرة في تطبيق، وهي محددة بالتنسيق المحدد.

يتكون أمر العمل من تعليمات عمل واحدة أو أكثر. تعليمات العمل هي أمر واحد صدر أثناء تنفيذ أمر عمل. تعليمات العمل المفردة تكون إما القراءة أو الكتابة إلى موقع ذاكرة 
محدد.

دارة2.2.6  Sالوحدة النمطية ا�!ساسية ل�
Asure والمفاتيح المخصصة وإدارتها. راجع الدليل المرجعي HID للمستخدم بعرض SE ومنتديات iCLASS دارة لتطبيق التشفير �Cساسية لcتسمح الوحدة النمطية ا�

دارة لتطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE للحصول على معلومات حول إنشاء مفاتيح مخصصة. Sالوحدة النمطية ا�!ساسية ل� -  ID
م�حظة: يتم تحميل المفاتيح القياسية ومجموعات المفاتيح مسبًقا مع حزمة تكوين التشفير.

الوحدة النمطية لتكوين القارئ3.2.6 
نشاء بطاقات تكوين بيانات القارئ (لكٍل من المفاتيح وإعدادات القارئ المحدودة) يسمح التطبيق للمستخدم بتغيير المفاتيح أو سلوك القارئ. تستخدم نافذة تكوين القارئ ��
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 3.6SE ومنتديات iCLASS إعداد التشفير

تحميل حزمة التكوين1.3.6 
مبدئًيا سيتلقى العميل أرصدة بيانات ا�عتماد والمفاتيح عن طريق حزمة تكوين. 

لتحميل هذه الحزمة:

حدد تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE > الوحدة النمطية  مدير أمر العمل > عCمة التبويب ملف > تحميل حزمة التكوين. . 1

2 ..HID استعرض لتحديد موقع حزمة التكوين من

حدد الملف وانقر فوق فتح.. 3
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تعرض رسالة تأكيد في أسفل النافذة وستعرض أرصدة بيانات ا�عتماد في جزء التكوين. . 4
م�حظة: قد يتم تحميل المفاتيح أيًضا، حسب ما تم طلبه.

تثبيت التنسيق2.3.6 
.HID Global على مفسر تنسيق بإمكانه تحليل جميع التنسيقات المفتوحة والمخصصة التي تم تطويرها وا�حتفاظ بها بواسطة SE ومنتديات iCLASS يحتوي التشفير

تُقدم حقول التنسيق إلى المستخدم في واجهة مستخدم سطح المكتب بغرض تعيين بيانات لكل حقل.

يجب طلب التنسيقات من خدمة العمCء. معظم التنسيقات مخصصة إلى OEM محدد ومستخدمين نهائيين و� يتم توزيعها بحرية.

H10301 هو التنسيق ا�فتراضي الذي يقدم مع تطبيق سطح المكتب.

�ستخدام تنسيق غير التنسيق ا�فتراضي المتوفر.

حدد تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE > الوحدة النمطية مدير أمر العمل >عCمة التبويب ملف > تثبيت التنسيقات.. 1

استعرض حتى تحديد موقع ملف التنسيق من HID. حدد الملف وانقر فوق فتح.. 2

بعد تحميل التنسيق بنجاح، يعرض التنسيق الجديد كخيار عند إنشاء أمر عمل.. 3
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إنشاء أمر عمل3.3.6 
يتكون أمر العمل من تعليمات عمل واحدة أو أكثر.

 تعليمات العمل هي أمر واحد صدر أثناء تنفيذ أمر عمل. تعليمات العمل المفردة تكون إما القراءة أو الكتابة إلى موقع ذاكرة محدد.
: ستخدام 72لة ااسية و حاالقي نم تادامن�� اعت Prox يوهيرانيسل حالتي ادختسام لحصول .نيتعئاشل ىلع: رعاج Section 6.4: ستخدام 71لة ااح 7ا تادامن�� اعت6
.Asure ID  فصيليةت تالومعم حلمعلت أمر اانيوكت عيمج لو، ريعرجملا ليلدلا عاج
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   حالة ا�ستخدام 1: نشر اعتمادات ا�!من القياسية4.6 
تتناول حالة ا�ستخدام هذه توزيع تطبيق التحكم في الوصول إلى HID القديم في بطاقات iCLASS والرموز المميزة. هذا التطبيق هو التطبيق السائد في ا�ستخدام في 

السوق في العقد ا�cخير. كما تتناول حالة ا�ستخدام تطبيق HID MIFARE القديم ا�cقل استخداًما. لدرجة أعلى من ا�cمن، راجع حا�ت ا�ستخدام لنشر اعتمادات أمن
.SEالنخبة و

م�حظة: تفترض ا��جراءات في حالة ا�ستخدام هذه أنه تم تكوين القراء بالفعل باستخدام مفاتيح أمن قياسية لكٍل من iCLASS وMIFARE وأنها مزودة بمفسرات نموذجية 
.MIFAREو iCLASS لبيانات

.Asure ID  كالومعم ىلعً، ريعرجملا ليلدلا عاج لحصول :حظة�مل Cفصيت رثت أ

 1.4.6iCLASS إنشاء أمر عمل لتشفير اعتمادات 
iCLASS إنشاء أمر عمل جديد لبطاقات

يؤدي إنشاء أمر عمل جديد إلى تحديد تعليمات العمل من خCل مكون إضافي لمعالج ذي تقنية مخصصة يعرض العديد من الخيارات التي يمكن للمستخدم تحديدها.

حدد تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE > الوحدة النمطية  إدارة أمر العمل > جديد.. 1

حدد المكون ا��ضافي iCLASS وانقر فوق موافق.. 2
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يفتح معالج تشفير iCLASS. انقر فوق التالي.. 3

عداد التعليمات.. 4 عين الخيارات على صفحة تحديد تنسيق البيانات. ستعرض هذه الصفحة خيارات ��

في حالة ا�ستخدام هذه نحدد:

n نوع التعليمات: كتابة
HID نوع البيانات: تطبيق الوصول إلى n

n خيارات: � يوجد تحديد

n نوع ا�عتماد: SE (SO فقط)
H10301 :التنسيق n
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  عين الخيارات على صفحة تحديد معلمات التنسيق.. 5

.HID وهو تنسيق مفتوح، 26 بت محدد من قبل ،H10301 ستعرض هذه الصفحة خيارات لتخصيص التنسيق المحدد. في هذه الحالة نرى تفاصيل تنسيق

الوصفحقل/ عمود

يعرض حقل ا�سم أسماء معلمات التنسيق كما هي معينة من قبل HID. يوصى بشدة بترك هذه ا�cسماء كما هي.ا�سم

نوع المعلمة
يعرف حقل القواعد المتعلقة بكيفية استخراج قيمة معلمة. وتُقرأ من ملف التنسيق و� توجد ضرورة لتغييرها.

يعني نوع المعلمة هذا أنه سيكون لكل اعتماد مرمز قيمة حقل القيمة ا7فتراضية لتلك المعلمة.ثابتة

يبدأ نوع المعلمة هذا بقيمة حقل القيمة ا7فتراضية ويسمح للمستخدم بإدخال رقم جديد.إدخال المستخدم يدويًا

يضمن هذا الحقل عدم تكرار الرقم على ا��طCق. �cفضل ممارسة، يوصى بحفظ هذا عليه عCمة لرقم معرف البطاقة.فرض أرقام فريدة

يكون لهذا الحقل معنى فقط �cنواع المعلمات الثابتة وإدخال المستخدم يدوًيا. يستخدم نوع المعلمة الزيادة التلقائية حقل النطاق القيمة ا�فتراضية
التلقائي للرقم.

يحدد هذا الحقل الخطوة لمعلمات التنسيق من نوع معلمة الزيادة التلقائية.خطوة الزيادة

النطاق التلقائي للرقم

يظهر هذا الحقل ا�cرقام المسموح بها التي يمكن تشفيرها �cنواع المعلمة الزيادة التلقائية. في حالة تنسيق H10301، يكون رقم
معرف البطاقة مفتوًحا و� يمكن تتبعه. ويعني هذا أن جميع ا�cرقام لتلك المعلمة (رقم 16 بت) متاحة. ومع ذلك، يكون لكل

دارة معلمة معرف بطاقة ذات نطاق رقم معين في ملف التنسيق ويتم تحديدها عند  الشركة 1k والممتلكات والتنسيقات مفتوحة ا��
طلب التنسيق.
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عين الخيارات في صفحة تكوين خريطة الذاكرة.. 6

.iCLASS ستعرض هذه الصفحة خيارات لتعيين تكوين الذاكرة لبطاقة

عادًة، يتم تشفير بطاقات iCLASS باستخدام بطاقات مكونة مسبًقا من HID (2k، 16x2k، إلخ). في هذه الحالة، يكون نوع البطاقة المتوقع مكونًا و� 
يوجد المزيد من التحديدات ��جرائها.

في بعض حا�ت ا�ستخدام النادرة، يمكن استخدام أداة التشفير لتكوين بطاقة iCLASS أولية. في هذه الحالة تم تعيين نوع البطاقة المتوقع إلى لم يتم 
التكوين ويجب تحديد تكوين بطاقة من القائمة المدعومة.

عين الخيارات في صفحة تحديد المفاتيح.. 7

.iCLASS على بطاقة HID تعرض هذه الصفحة خيارات لتحديد مفاتيح الوسائط المستخدمة للمصادقة باستخدام تطبيق

في حالة ا�ستخدام هذه نستخدم مفاتيح وسائط ا�cمن القياسية. كما ستصبح مفاتيح الوسائط النخبة أو المخصصة قابلة للتحديد في هذه الخطوة إذا كان قد تم
تحميلها.

أنِه المعالج واحفظ أمر العمل.. 8
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6.4.2 MIFARE إنشاء أمر عمل لتشفير اعتمادات
MIFARE إنشاء أمر عمل جديد لبطاقات

حدد تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE > الوحدة النمطية إدارة أمر العمل > جديد.. 1

حدد المكون ا��ضافي MIFARE Classic وانقر فوق موافق.. 2

يؤدي إنشاء أمر عمل جديد إلى تحديد تعليمات عمل واحدة من خCل مكون إضافي لمعالج ذي تقنية مخصصة يعرض العديد من الخيارات التي يمكن للمستخدم 
تحديدها.

يفتح معالج تشفير MIFARE Classic. انقر فوق التالي.. 3
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عين الخيارات على صفحة تحديد تنسيق البيانات.. 4

عداد التعليمات. في حالة ا�ستخدام هذه نحدد: ستعرض هذه الصفحة خيارات ��

n نوع التعليمات: كتابة
HID نوع البيانات: تطبيق الوصول إلى n

n خيارات: � يوجد تحديد

HID نوع ا�عتماد: تطبيق الوصول إلى n
H10301 :التنسيق n

عين الخيارات على صفحة تحديد معلمات التنسيق. راجع iCLASS راجع Section 6.4.1: إنشاء أمر عمل لتشفير اعتمادات iCLASS، الخطوة 5: عين . 5
الخيارات على صفحة تحديد معلمات التنسيق.

انقر فوق التالي في صفحة تحديد المفاتيح.. 6
م�حظة: يكون رقم القطاع والمفاتيح المستخدمة للمصادقة ثابتة وغير قابلة للتحديد.

أنِه المعالج واحفظ ملف تعريف التعليمات.. 7
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6.4.3 iCLASS تشفير اعتمادات
عند تنفيذ تعليمات العمل، تعرض رسالة في أسفل النافذة، يعرض الرقم التسلسلي للبطاقة في الجزء الرئيسي، ويتوفر سجل جديد للتنفيذ.. 1

افتح أمر عمل iCLASS للتشفير منه. حدد فتح من شريط ا�cدوات، وحدد أمر العمل من القائمة.. 2

تظهر طريقة عرض الجدول �cمر العمل ا�عتماد ا�cول الجاهز لتشفيره مع رقم معرف بطاقة بقيمة 1 ورمز مرفق بقيمة 1.

في هذه الحالة، يكون التنسيق المحدد �cمر العمل هو H10301. رمز المرفق هو معلمة ثابتة تم تعيين 1 كقيمة افتراضية لها في معالج تعليمات العمل. سيتم 
تشفير كل بطاقة بقيمة 1 لهذه المعلمة. رقم معرف البطاقة يزيد تلقائًيا وسيزيد بمقدار واحد في كل مرة يتم فيها تشفير البطاقة.

حدد السجل وحدد تنفيذ ما تم تحديده من شريط ا�cدوات.. 3

توفر نافذة الحالة مCحظات حول تقدم عملية التشفير.. 4
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بعد انتهاء عملية التشفير، يتم تحديث طريقة عرض الجدول �cمر العمل بالرقم التسلسلي للبطاقة ويتم إنشاء سجل جديد برقم معرف البطاقة التالي.. 5
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 4.4.6MIFARE تشفير اعتمادات
عند تنفيذ تعليمات العمل، تعرض رسالة في أسفل النافذة، يعرض الرقم التسلسلي للبطاقة في الجزء الرئيسي، ويتوفر سجل جديد للتنفيذ.. 1

افتح  أمر عمل MIFARE Classic للتشفير منه. حدد فتح من شريط ا�cدوات، وحدد أمر العمل من القائمة.. 2

تظهر طريقة عرض الجدول �cمر العمل ا�عتماد ا�cول الجاهز لتشفيره مع رقم معرف بطاقة بقيمة 1 و رمز مرفق بقيمة 1.

في هذه الحالة، يكون التنسيق المحدد �cمر العمل هو H10301. رمز المرفق هو معلمة ثابتة تم تعيين 1 كقيمة افتراضية لها في معالج تعليمات العمل. سيتم 
تشفير كل بطاقة بقيمة 1 لهذه المعلمة. رقم معرف البطاقة يزيد تلقائًيا وسيزيد بمقدار واحد في كل مرة يتم فيها تشفير البطاقة. حد السجل وحدد تنفيذ المحدد 

من شريط ا�cدوات.

توفر نافذة الحالة مCحظات حول تقدم عملية التشفير.. 3
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بعد انتهاء عملية التشفير، يتم تحديث طريقة عرض الجدول �cمر العمل بالرقم التسلسلي للبطاقة ويتم إنشاء سجل جديد برقم معرف البطاقة التالي.. 4
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 5.6Prox حالة ا�ستخدام 2: نشر اعتمادات 
.Prox تتناول حالة ا�ستخدام هذه توزيع بطاقات

 1.5.6Prox إنشاء أمر عمل لتشفير اعتمادات
حدد تطبيق التشفير iCLASS ومنتديات SE > الوحدة النمطية إدارة أمر العمل > جديد.. 1

حدد المكون ا��ضافي Prox وانقر فوق موافق.. 2

يؤدي إنشاء أمر عمل جديد إلى تحديد تعليمات العمل من خCل مكون إضافي لمعالج ذي تقنية مخصصة يعرض العديد من الخيارات التي يمكن للمستخدم تحديدها.
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صفحة 6-17  SE ومنتديات iCLASS تطبيق التشفير

يفتح معالج تشفير Prox. انقر فوق التالي.. 3

عين الخيارات على صفحة تحديد تنسيق البيانات.. 4

عداد التعليمات. في حالة ا�ستخدام هذه نحدد H10301 على أنه التنسيق. ستعرض هذه الصفحة خيارات ��

في حالة ا�ستخدام هذه نحدد:

n نوع التعليمات: كتابة
n خيارات: � يوجد تحديد

H10301 :التنسيق n
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عين الخيارات على صفحة تحديد معلمات التنسيق. راجع iCLASS راجع Section 6.4.1: إنشاء أمر عمل لتشفير اعتمادات iCLASS، الخطوة 5: عين . 5
الخيارات على صفحة تحديد معلمات التنسيق.

.HID وهو تنسيق مفتوح، 26 بت محدد من قبل ،H10301 ستعرض هذه الصفحة خيارات لتخصيص التنسيق المحدد. في هذه الحالة نرى تفاصيل تنسيق

أنِه المعالج واحفظ ملف تعريف التعليمات.. 6



PLT-01391، ا��صدار: 2.3 يونيو 2016 

صفحة 6-19  SE ومنتديات iCLASS تطبيق التشفير

6.5.2 Prox تشفير اعتمادات
افتح أمر عمل Prox للتشفير منه. حدد فتح من شريط ا�cدوات، وحدد أمر العمل من القائمة.. 1

تظهر طريقة عرض الجدول �cمر العمل ا�عتماد ا�cول الجاهز لتشفيره مع رقم معرف بطاقة بقيمة 1 و رمز مرفق بقيمة 1.

في هذه الحالة، يكون التنسيق المحدد �cمر العمل هو H10301. رمز المرفق هو معلمة ثابتة تم تعيين 1 كقيمة افتراضية لها في معالج تعليمات العمل. سيتم 
تشفير كل بطاقة بقيمة 1 لهذه المعلمة. رقم معرف البطاقة يزيد تلقائًيا وسيزيد بمقدار واحد في كل مرة يتم فيها تشفير البطاقة.

حدد السجل وحدد تنفيذ ما تم تحديده من شريط ا�cدوات.. 2

توفر نافذة الحالة مCحظات حول تقدم عملية التشفير.. 3
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بعد انتهاء عملية التشفير، يتم تحديث طريقة عرض الجدول �cمر العمل بالرقم التسلسلي للبطاقة ويتم إنشاء سجل جديد برقم معرف البطاقة التالي.. 4
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صفحة 7-1 تطبيق متقدم 

تطبیق متقدم
دارة المستخدمين وتكوينات الطابعة التي تعمل بالليزر. يستخدم التطبيق المتقدم ��

. Asure ID م�حظة: سنتناول فقط أساسيات الوحدة النمطية لتهيئة المستخدم. للحصول على معلومات تفصيلية حول التطبيق المتقدم بالكامل، راجع الدليل المرجعي

الفصل 7
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الوحدة النمطية لتهيئة المستخدم1.7 
باستخدام تطبيق إدخال البيانات، يقوم مستخدم Asure ID المسؤول باستيراد/ إدخال معلومات المستخدم. يسمح التطبيق المتقدم لمسؤول Asure ID بإدارة هذه 

السجCت.

راجع الفصل 4: تطبيق إدخال البيانات للحصول على معلومات تفصيلية.

إضافة مستخدم1.1.7 
حدد التطبيق المتقدم > الوحدة النمطية تهيئة المستخدم> عCمة التبويب المنزل> إضافة مستخدم.. 1

أدخل معلومات المستخدم في السجل الفارغ م�حظة: تصبح الحقول مفعلة عند المرور بالمؤشر فوقها. . 2

حدد الخيارات التي يكون لهذا المستخدم وصول إليها. في هذا المثال تم تحديد تصميم البطاقة وطباعة البطاقة والتقارير.. 3

4 ..(PACS يوجد �) في القائمة المنسدلة إدخال البيانات، حدد الوصول إلى القراءة/ الكتابة

في القائمة المنسدلة iCLASS SE، حدد ُمشغل.. 5

حدد حفظ مستخدمين من شريط ا�cدوات. سيحفظ هذا جميع المستخدمين الذين تم تعديلهم.. 6
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صفحة 7-3 تطبيق متقدم 

تعديل مستخدم وحفظه2.1.7 
حدد التطبيق المتقدم > الوحدة النمطية  تهيئة المستخدم > عCمة التبويب المنزل.. 1

حدد مستخدًما واحًدا أو أكثر وعدله حسب ما هو مطلوب.. 2

حدد حفظ مستخدمين من شريط ا�cدوات. سيحفظ هذا جميع المستخدمين الذين تم تعديلهم.. 3

إزالة مستخدم3.1.7 
حدد التطبيق المتقدم > الوحدة النمطية تهيئة المستخدم > عCمة التبويب المنزل.. 1

تحديد مستخدم.. 2

حدد إزالة مستخدم من شريط ا�cدوات، وانقر فوق نعم للتأكيد.. 3
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تغيير كلمة مرور مستخدم4.1.7 
لتغيير كلمة مرور مستخدم:

حدد سجل مستخدم.. 1

حدد تغيير كلمة المرور من شريط ا�cدوات.. 2

في مربع الحوار المنبثق، اكتب كلمة المرور الجديدة وقم بالتأكيد.. 3

انقر فوق موافق.. 4
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صفحة 7-5 تطبيق متقدم 

تاريخ المراجعة

إصدار المستندالوصف التاريخ

2.3تم التحديث إلى ا��صدار 7.7يونيو 2016

2.2تم التحديث إلى ا��صدار 7.6يونيو 2015

ديسمبر 2014
2.1ميزات جديدة مضافة، معلومات CP1000، لقطات شاشة محدثة. تنسيق جديد للمستندات.

يوليو 2014
2.0تغيير تاريخ ا��صدار، تحديث عنوان HID، إزالة المرجع إلى ا��صدار 7.4. تحديث معلومات حقوق الطبع

1.9تم إضافة دعم اللغة.يونيو 2013
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