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Abstract 

This work is devoted for smart card technology and focusing on software 
and security. The main differences between smart card software and Personal 
Computer software have been reviewed. The BasicCard is adopted to design 
a Fuel Card Application; Fuel Card Application deals with the two parts of 
smart card software namely, card side and host side. In the present technique 
programs for Issuing Company, Card User and Fuel Card have been 
developed. The threats those may attack a Fuel Card application were 
analyzed then solutions have been proposed to fulfill the security 
requirements; this is done by designing Fuel Card Application with security 
which has different cryptographic algorithms that use different keys in a 
single Fuel Card. Under ZeitControl BasicCard @Development Kit, two Fuel 
Card Application models, with security and without security, were developed 
and simulated using Professional BasicCard, memory and time of execution 
for the two models have been compared. It is concluded that applying 
security increases memory in not more than 25%, while the increase in the 
execution time is about 60% but this increment is insignificant relative to the 
inputting time. 

 
  تطویر تطبیق بطاقة الوقود بأستخدام البطاقة الذكیة البسیطة

  الخالصھ 
ان هذا البحث مكرس لدراسه تقنية البطاقـات الذكيـه ، بـاالخص برمجـة البطاقـه الذكيـه          

فقد تـم تشـخيص الفروقـات الرئيسـيه بـين برمجـة البطاقـات الذكيـه وبرمجـة          . و أمنيتها
كمنصـة عمـل هـذا البحـث حيـث تـم        Basic Card platform أختيرت.الحاسوب الشخصي 

تطبيـق بطاقـة الوقـود يغطـي     . Basic Cardتصميم تطبيق بطاقة الوقـود بأسـتخدام بطاقـة    
جانـب البطاقـه وجانـب المضـيف الـذي تـدخل فيـه        :برمجة البطاقه الذكيه من كل جوانـب  

: البطاقه، تمت تغطية هذه الجوانب في هـذا البحـث مـن خـالل تطـوير ثـالث بـرامج هـي        
برنامج بطاقة الوقود ،برنـامج الشـركه المصـدره و برنـامج مسـتخدم البطاقه،هـذه البـرامج        

بعـد تصـميم تطبيـق بطاقـة الوقـود تـم       . تتشارك جميعها التمام عمل تطبيق بطاقـة الوقـود  
تشخيص كل االختراقات والتهديدات التي يمكن ان تهاجم هـذا التطبيـق واقتـراح الحلـول التـي      

هـذا يتطلـب تطـوبر بطاقـة     : المتطلبات االمنيه لضمان سـرية المعلومـات  يمكن ان تغطي كل 
وقود اخر يحتوي على خوارزميات تشـفير مختلفـه تسـتخدم مفـاتيح شـفرات مختلفـه تعـود        

ــق  ــنفس التطبي ــوير   . ل ــرامج التط ــة ب ــتخدام مجموع  Zeit control Basic) بأس
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Card@Develoment ki)   قـة الوقـود اللـول    تم تطوير ومحاكاة نمـوذجين مـن تطبيـق بطا
  تمـت محاكـة كـال النمـوذجين باسـتخدام بطاقـه مـن نـوع         . بدون امن والثاني مع االمن

Professional Basic Card        مما يستنتج من هذا العمـل اضـافة االمـن الـى تطبيـق بطاقـة
بينمـا الزيـاده فـي وقـت االعـدام      % 25الوقود يزيد من الذاكره المستخدمه بنسبه ال تزيـدعن  

 لكن هذه الزياده غير محسوسه مقارنة مع وقت االدخال% 60سبهتكون بن
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