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تقنية التشفير الذكي 

مســار الريــم للشــبكات هــى واحــدة ـمـن مجموعــة شــركات تعـمـل فــى مجــال تكنولوجيــا المعلومــات لمــا يزيــد علــي الـــ 10 ســنوات تحــت 
منصة المؤسسة األم تايكرس نت وتعتبر وكيلها الرسمي في العراق.

ص مســار الريــم فــى العديــد ـمـن المجــاالت المتصلــة بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات مـثـل تكنولوجيــا البطاقــات الذكيــة، الحلــول  تتخصــ
المصرفية،  اإلتصال باإلنترنت عبر القمر الصناعي، الحلول األمنية، أمن المعلومات، الشبكات والعديد من المجاالت األخرى..

تقدم الريم للشبكات خدماتها وحلولها داخل جميع أنحاء العراق بما فى ذلك كردستان العراق من خالل مكاتبنا فى بغداد و أربيل. 
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هنــاك ثالثــة أنــواع ـمـن البطاقــات الذكيــة الثــي يقــوم التطبـيـق بتشــفيرها، ســواء 
كانت بطاقات Classic  أو بطاقات Java.  لكل نوع إستخدامات مختلفة: 

س تســتخدم فــي القطــاع المالــي مـثـل بطاقــات الـــ ATM وبطاقــات  *بطاقــات التمــا
 .debit cardالفيزا والـ

س تســتخدم فــي قطاعــات األعمــال كبطاقــات هويــة للموظفيــن  *بطاقــات الالتمــا

*بطاقــات تجـمـع بـيـن النوعـيـن(ybrid): تجـمـع هــذه البطاقــة بـيـن حجــم الذاكــرة 
 .NFC الكبير وبين العمل بتكنولوجيا

 (Contactless card) بطاقات الالتماس
هــذه البطاقــات تعمل بتكنولوجيا NFC، لذلك ال تحتاج 
إلي شريحة إتصال أو أن توضع داخل قارئ بطاقات. 

 (hybrid card) بطاقات التماس والالتماس
س  هــذه البطاقاتتجـمـع بـيـن مميــزات بطاقــات التمــا
مــن حيــث مســاحة التخزيــن الكبيــرة وإحتوائهــا علــي 

NFC شريحة، والالتماس إلنها تعمل بتكنولوجيا

 (Contact card) بطاقات التماس
تتميــز بذاكــرة تخزيــن كبيــرة يمكــن تســجيل قــدر أكبــر 

من البيانات عليها.  أنواع البطاقات الذكية 

السرعة والسهولة 

برمجة البطاقات الذكية لم تعد عملية معقدة مع التقنية المعتمدة من 
مسار الريم لبرمجة وتشفير البطاقات الذكية، اآلن أصبح من الممكن 

برمجة وتشفير البطاقات الذكية بسرعة وسهولة غير مسبوقة من خالل 
التعامل  مع تصميم سهل لواجهة المستخدم. 

عــن طرـيـق إســتخدام هــذه التقنيــة فــي برمجــة البطاقــات الذكيــة لــن تكــون 
ـن فــي شــركتك أو التعاـقـد ـمـع شــركة  ـن مبرمجـي فــي حاـجـة إلــى تعيـي
للبرمـجـة إلنجــاز عملـيـة تشــفير البطاقــات الذكـيـة،  إلن  التقنـيـة مُـعـدة 
بواســطة أكفــأ مبرمجينــا خصيصــًا لجعــل هــذه العمليــة غايــة فــي الســهولة 

تقليل التكلفة المعتادة 

خطوات التشفير 


