
 
 

البطاقـة الذآيـة ذات 
 اإلتصـال عن ُبعـد

 
  بطاقة ذآية متعددة االستخدامات •
  ١٤٤٤٣ يآي إي س/ مطابقة لمواصفات آیزو •
  دعم عمليات القراءة والكتابة •
  عمليات آمنة •
  اإلحتفاظ بالبيانات لعشر سنوات •
 ID1حجم البطاقة القياسي  •
   متعددةتخصيص  خيارات •

  

 د ـعال عن ُبـ اإلتص ذاتةـة الذآيـبطاقال

  المتعددةتطبيقاتالتعتبر هذه البطاقة ذات    ذات اإلتصـال عن ُبعـدبطاقة السمارت

حيث أنها مزودة بذاآرة تبلغ .  ١٣٣٣٤آي إي سي /  للمقایيس العالمية آیزومطابقة

   . ) آيلوبت٣٢ (آيلوبایت ٤سعتها 

  

  

). عبور الأو نصرافاإل( عملية  هوائي وذلك إلجراءمن خالل البطاقة الذآية  رتمر

 البالستيكية ، إال أنها تتضمن بداخلها  اإلئتمانية البطاقات في شكلها هذه البطاقةتشبه

 مع الهوائي و االتصالتسمح هذه المكونات للبطاقة . رقاقة الكترونية وهوائي  

 الحل  عن بعداالتصال البطاقة الذآية ذاتتعتبر . فيزیائي والقارئ بدون أي اتصال 

  . المعامالت في وقت قصير جدًا إجراء  یتوجبالمثالي  عند ما 

 

  

  تبعد منالكتابة على مسافة/  عن بعد عملية القراءة االتصال  البطاقة الذآية ذاتتدعم

 في نطاق هوائي القارئ بطاقة من أآثرعندما یكون هناك . مم من القارئ٣٠ الى ٠

 .  الكتابة/  القـراءة البطاقة من عمليات   تكتشف وتحميالتصادمة  مكافحة ي آلفإن

 
 
 

  نـالذاآــرة واألم
وهي مبنية ت   آيلوب٣٢ االتصال عن بعد ذاآرة تبلغ سعتها البطاقة الذآية ذاتتوفر  

  جزء وآل جزء له عبور  منفصل وذلك  لضمان٤٠الذاآرة مقسمة إلى . على شریحة

 .متعددة التطبيقاتال تنفيذ أمان

 

 أسالك قویة ذات  خوارزميات منطقية  و  أرقامًا إلىتسلسل طریقتي  التوثيق یستند 

 وذلك لضمان  مشفرةالبطاقةعملية نقل البيانات من والى . عشوائية والمفاتيح السریة

  .المتكررة السریة والحمایة من الهجمات

  

عمليات اإلقراض والخصم . تتميز  البطاقة أیضًا بإظهار مهام المحفظة االلكترونية

 بتنفيذ مهام المحفظة للسماح متميزة بالدخول صالحيةتدار مباشرة داخل الرقاقة مع 

  .االلكترونية بأمان

 
   طباعة البطاقات الذآيةةقيطر

تقدیم البطاقات الذآية بعدة أشكال من حيث الطباعة على سطح البطاقة وهناك یمكن 

خيارات حيث من الممكن الطباعة على وجه واحد باإلضافة إلى الطباعة على 

الوجهين، وجه ملون بالكامل و الوجه اآلخر باللون األسود أما خيارات معالجة 

 .ألبعاد مع طبقة واقيةالطباعة فهي تشمل طبقة واقية أو تطبيقات ثالثية ا
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   المواصفات الفنية
 

بطاقة ذآية متعددة االستخدامات    :النوع
  آي إي سي/ مطابقة لمواصفات آیزو      

    العالمية١٤٤٤٣
 

 قطاع ٤٠ إلى آيلوبایت مقسمة ٤ :سعة ذاآرة البطاقة
 

ت ب ١٢٨  بمقدارجزءنظام قفل لكل  :القفل للحمایة األمنية
 صالحية العبور ومزود یشير إلى 

 بمفتاحين سریين
 

 رقم تسلسلي مميز   :هویة البطاقة
 

أسالك قویة مبنية على حسابات دقيقة   :المميزات األمنية
  الكتابة/ لعمليات القراءة 

  إلرسالتشفيرا+ توثيق ثنائي 
 

تتعرف على عدة بطاقات في مجال  :مكافحة التصادم
  ارئهوائي الق

 
 مستقلة  حقوقالمحفظة االلكترونية،   :مميزات التطبيق

 .للتعامل مع البطاقة 
 

 غير محدودة  :عدد القراءات
 

 ١٠٠.٠٠٠  :عدد الكتابات
 

  سنوات١٠ :مدة االحتفاظ بالبيانات
 

 

 

  
  

 اإلتصـال عن ُبعــد 
 

      ميجا هرتز١٣.٥٦    :تردد التشغيل
 

  مغناطيسيمجال  :مصدر الطاقة
 

 بودآيلو١٠٦   :سرعة اإلتصال
 

  سي آر سي١٦بت جزئي و   :استقامة اإلتصال
 

 ة الذآية ملم مع قارئ  البطاق٣٠-٠  :المدى التشغيلي
 

 
 الفيزيائية  البطاقة الذآيةمواصفات

 
   ملم ٨٥, ٦)الطول (    :المقاس
   ملم٥٤) العرض(               

   ملم٠. ٧) السمك(                
  للطول و العرض % ٠,٥+أآبر من 

 
 

 لون أبيض المع  :هيئة البطاقة
 

 وطباعةملونة بالكامل من وجه واحد و :طباعة البطاقة
ه اآلخر مغطاة بطبقة سوداء من الوج

) وجه واحد (ثالثي األبعاد    واقية أو
 )اختياري(

 مدى تحمل البطاقة
 

   دورة تقوس دائري للوجه الواحد٢٥٠  :اإلجهاد الميكانيكي
 

 ١٠٣٧٣مطـابـق لمواصفـات آیزو  :الجهد الكيميائي
فهي  مقاومة للكحول و البنزین 

 وغيرها من مواد 
 

  )قياسي( درجة مؤویة ٥٠+  إلى٢٠-  :درجة الحرارة
 درجة مؤویة ١٠٠+ إلى ٢٠-
  )اختياري (
 
 

  

 عدة قطاعات 
  
 

 عدة تطبيقات 
  
  
  
  
  
  
 

رقم بطاقة  
 لي مميزتسلس

  

  مفاتيح زوجية مستقلة لكل قطاع -
 مفاتيح مميزة -

 الهيكلة األمنية للبطاقة الذآية


