املحاضرة الرابعة
البنية التحتية للتجارة اإللكترونية

 مقدمة الشبكة املؤلفة من عدة شبكات (اإلنترنت) الشبكة العنكبوتية (الويب) بروتوكوالت ا إإلنترنت -حلول التجارة اإللكترونية
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 مقدمة:أغلب مواقع التجارة اإللكترونية تقوم على نفس البنیة الشبكیة وبرتوكوالت اإلتصال ومعايیر الويب وأنظمة
األمن .هنا سنركز على أساسیات البنى التحتیة للبرمجیات واملكونات الصلبة التي تستعمل في أغراض البیع
والشراء والخدمات واملحادثة ما بین الشركة وزبائنھا وشركائھا التجاريین .فعلى الرغم من أن األمور املتشابهة
بین مواقع التجارة االلكترونیة أكثر من األمور املختلفة إال أنه أحیانا بعض املواقع تحتاج إلى مزودات وأجزاء
خاصة خصوصا في املواقع التي تشھد مثل عدد مرتفع من الزيارات والتي تحتاج إلى طريقة خاصة للبیع
وللشراء .عندما نناقش البنیة للتحتیة للمواقع ،يجب أن نركز على فكرة أن التنقیة لیست وحدھا املعیار،
فأغلب املواقع تستخدم نفس التقنیة! ولكن األمر الذي يفرق ما بین موقع وآخر ھو كیفیة استعمال ھذه
التقنیة ودرجة االھتمام بالناحیة التجارية للموقع.

 الشبكة املؤلفة من عدة شبكات (اإلنترنت):إذا رجعنا سنوات عديدة للوراء ،نجد بأن الشركات كانت تعاني بشدة من أجل إيصال املعلومات املوجودة
أون الين وإرسال االستمارات حتى إلى موظفیھا خصوصا إلى األماكن الجغرافیة البعیدة والتي ال يسكنھا الكثیر
من الناس .ولكن اآلن ،فإنه بوسع الشركة إرسال أية معلومة ألي موظف أو زبون أو شريك تجاري أو عامة
الناس في أي مكان كانوا .الكثیر من املختصین يرجعون سبب ھذا التطور إلى الويب .ولكن لوال عشرات السنین
من استثمار وتطوير البنیة التحتیة للشبكة العاملیة (اإلنترنت) ،ملا استطعنا أن نحصل على
الويب.
◄ الكثیر من الناس تستعمل اإلنترنيت بشكل يومي ولكن القلیل من يفھم كیفیة عمله .من الناحیة
املادية ،اإلنترنيت ھي شبكة مكونة من آالف الشبكات املتصلة مع بعضھا البعض .من ضمنها:
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-1األعمدة الفقرية املتصلة مع بعضھا البعض والتي لھا امتداد عالمي
 -2عدد وافر من الشبكات الجزئیة للدخول والتوزيع
 - 3اآلالف من الشبكات املؤسسیة والخاصة التي تصل ما بین مزودات املنظمات

 الشبكة العنكبوتية (الويب):يشمل اإلنترنيت ضمن خدماته الشبكة العنكبوتية أو ما يسمى بـ"الويب" ،وتقنيات التخاطب ،والبريد
اإللكتروني ،وبروتوكوالت نقل امللفات .الشبكة العنكبوتية أو الويب ،هي نظام من مستندات النص املرتبطة
ببعضها وتعمل وفق اإلنترنت ،ويستطيع املستخدم تصفح هذه املستندات باستخدام متصفح ويب ،وتحتوي
هذه املستندات على نص وصور ووسائط متعددة .بتعبیر آخر ،الويب هو أحد األساليب التي تمكن شخص
ما من استخدامها للتفاعل مع آخر ضمن قدرات معينة.
يمكن القول إن اإلنترنت -من الناحية التقنية -هو شبكة هائلة تحوي بداخلها عددا ال يحص ى من
الشبكات ،أي أنها البنية التحتية للشبكات التي تربط مليین أجهزة الحاسوب واألجهزة األخرى ببعضها على
مستوى العالم ،بحيث تتكون شبكة يمكن من خللها ألي جهاز أن يتصل بآخر إذا ما كانا على اتصال
باإلنترنيت ،ويتم التخاطب بین تلك األجهزة بما يعرف ببروتوكوالت اإلنترنت .أما الشبكة العنكبوتية أو الويب،
فهي وسيلة لبث املعلومات والحصول عليها عبر اإلنترنت ،وهي طريقة لتبادل املعلومات تعتمد في األساس على
اإلنترنت ،وتعتبر محركات البحث أحد أهم أدوات تلك الشبكة للوصول إلى املستندات املطلوبة والتي تسمى
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بصفحات الويب (املواقع اإللكترونية) واملتصلة ببعضها عن طريق روابط نشطة.

.

.

 بروتوكوالت ا إإلنترنت:من األمور املثیرة للهتمام في عالم اإلنترنت ھو أنه لیس ھناك جھة معینة تتحكم فيه .ھذا ھو السبب الذي
منع الشركات في بادئ األمر من االستثمار في اإلنترنت لألغراض التجارية .فاإلنترنت لیس مثل النظام العالمي
للھواتف التي تدار من قبل عدد صغیر من كبرى الشركات التلفونیة والتي يتم تنظیمھا وإصدار القوانین
بخصوصها من قبل الحكومات والدول ،بل هو عبارة عن فوض ى منظمة .بخصوص البروتوكوالت التي تجعل
شبكة اإلنترنت تعمل ،فإنه يمكن القول أن مشكلة الشبكات البینیة ھو كیفیة بناء مجموعة من البروتوكوالت
التي تستطیع إدارة االتصاالت بین جھازين أو أكثر حتى لو كان كل جھاز يستخدم أنظمة تشغیل
مختلفة.
◄ البروتوكول :ھو مجموعة من القوانین التي تحدد وتفصل كیف لحاسوبین آلیین أن يتصل ببعضھا البعض
عبر شبكة ما .أهم البروتوكوالت التي تم بناء اإلنترنت على أساسها هي:
 -1معرف املوارد املوحد ( :)URLالذي يمكن النظر إليه بمثابة عنوان اإلنترنيت الذي يمنح كل مصدر على
الشبكة عنوانا متفردا خاصا به ،والذي نكتبه في شريط العنوان في أعلى املتصفح للذهاب إلى موقع إنترنيت
معین.
 -2لغة ترميز النص املتشعب ( :)HTMLوهي تنسيق النشر على شبكة اإلنترنت ،ويمكن وصفها بأنها الوقود
الذي يحتاجه املتصفح لعرض النص والصور ونظام اإلرتباط التشعبي الذي يتكون منه الويب ،وهي تعمل
جنبا إلى جنب مع التقنية الثالثة.
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 -3النص املتشعب ( :)HTTPالذي يسمح بجلب املصادر املتصلة بهذا البروتوكول من كافة أنحاء الويب،
وهو يشكل القواعد الرئيسية التي تسمح بحصول الطلبات ونقل امللفات بین متصفحات وخوادم الويب.

 حلول التجارة اإللكترونية:◄ إن تجار الويب مثلهم مثل التجار التقلیديین لديهم عدد من الخیارات في كیفیة إنشاء وإدارة الواجھة
األمامیة اإللكترونیة ملوقعهم .السؤال األول الذي يواجه تاجر الويب ھو كیفیة تحديد املسؤول عن إنشاء
وإدارة الواجھة األمامیة اإللكترونية :ھل يقدم على صفقة مع شركة أخرى تتولى ھذه العملیة؟ أم ينشأ ويدير
ھذه الواجھة االلكترونیة بنفسه؟ في النھاية ،إن الخیار يعتمد على عدة أمور:
 -1حجم الشركة
 -2خبرات الشركة السابقة في إدارة الويب والتجارة االلكترونیة
 -3قدرة وكفاءة التقنیین املوجودين في الشركة
◄ إن الشركات الصغیرة أو متوسطة الحجم التي توظف عدد قلیل من التقنیین وتملك میزانیة مالیة
ضعیفة ،من األفضل لها أن تقدم على صفقة مع شركة أخرى إلنشاء وإدارة الواجھة األمامیة االلكترونیة
ملوقعها ،كما أن اإلقدام على صفقة مع شركة أخرى ھو االختیار األمثل للشركات الكبیرة التي تريد:
 -1اختبار نظام التجارة االلكترونیة ولكن من دون أن تضطر للتضحية بالكثیر من رأس املال.
 -2حماية شبكاتھا الداخلیة.
 -3اإلعتماد على خبراء في ھذا املجال إلنشاء مواقع لھا على اإلنترنيت ومن ثم تتحكم فیھا الحقا.
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◄ في الواقع ھنالك ثلث جھات توفر وتقدم خدماتھا في إنشاء وإدارة واجھة أمامیة إلكترونیة للموقع هي:
 -1املجمعات ا إإلنترنتیة ) : (Internet Mallsإ
ھنالك حوالي  3آالف مجمع إنترنتي على اإلنترنت .فاملجمع اإلنترنتي يتألف من واجھة أمامیة واحدة ملجموعة
من الواجھات األمامیة االلكترونیة .فأي مجمع ذو إدارة ناجحة تسمح بعملیات البیع والشراء ما بین املحلت
وبعضھا البعض وتوفر أيضا طريقة دفع موحدة بحیث أن املشتري يدفع مرة واحدة فقط من أجل شراء
منتجات وخدمات من مختلف املحلت في املجمع اإلنترنتي .نظريا ،إن أي مجمع له قدرة تسويقیة أقوى من
أي محل قائم بحد بذاته ،مما يعني بأنه يستقطب زبائن آكثر .السلبیة الوحیدة ھي وجوب مشاركة صاحب
املجمع في صافي األرباح.
 -2مزودي خدمة ا إإلنترنت ( ) :(Internet Service Providers ISPإ
إضافة إلى تقديم خدمة اإلتصال باإلنترنت للكثیر من الشركات واألفراد ،فإن مزودي هذه الخدمة يوفرون
أيضا خدمات املضیف إلى التجارة االلكترونیة .ولكن في أغلب األوقات ،إن مزودي خدمة اإلنترنيت يھتمون
في توفیر بیئة آمنة للمعاملت املالیة وال يعطون أھمیة بالغة إلى محتوى املوقع .أيضا ،ھناك عدد من مزودي
خدمة اإلنترنيت الذين بدؤوا بتوفیر خدمات كاملة كلیة للتجارة اإللكترونية.
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 -3شركات اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة :إ
بدأت شركات االتصاالت السلكیة واللسلكیة بتوفیر خدماتھا لحلول التجارة اإللكترونية بصورة متزايدة.
الزبون األول لھذه الشركات ھي الشركات الكبیرة والتي تستخدم أيضا خدماتھا االتصالية .الكثیر من الشركات
اتجھت إلى بناء وإدارة الواجھة األمامیة اإللكترونیة بنفسھا على الرغم من العدد الكبیر من التعقیدات التقنیة
والتسويقیة املتزامنة مع ھذا االتجاه.
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