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متطلبات و بنى التسويق اإللكتروني                                

  املتطلبات األساسية للتسويق اإللكتروني: -

 هناك العديد من املتطلبات والشروط الواجب توفرها لنجاح التسويق اإللكتروني من أهمها: 

متطلبات البنى التحتية:  -1  

طبيعة تقنية يتعلق ببناء وتطوير استراتيجيات إدارة مشاريع املعلوماتية في القطاعين العام والخاص هو مطلب ذو 

خاصة تبادل املعلومات بين األعمال التجارية بشكل الكتروني وإنجاز  ،وسالمة التعامل مع لغتها ومتطلباتها التقنية

لالتصاالت تقوم على وجود مخدمات آمنة مع توفير  كما يجب توفير بنية تحتية ،التداوالت املصرفية االلكترونية

وتوفير مراكز األبحاث والتدريب واعتماد املعلومات والبيانات االلكترونية  ،وخدمات االتصال بتكلفة منخفضة االنترنت

يتطلب بناء له وهذا ك ،في حياة املجتمع وتوفير الكفاءات والكوادر املؤهلة للتعاطي مع متطلبات البناء والتطوير التقني

                                                                                                                                            وتطوير التعليم األكاديمي في حقل التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت والتأهيل والتدريب العملي.         

  طلبات تنظيمية: مت -2

يتمثل هذا الجانب في حل املشكالت الحاصلة في الواقع الحقيقي وإعادة هندسة العديد من اإلجراءات واألنظمة  

تتجنب  بحيث ،أي تبني سياسة إدارية جديدة في التعامل مع املنظمة والوثائق والنماذج املتجددة ،والسياسات املعقدة

إلى نظام توثيقي آلي فاعل بحيث يستطيع الزبائن أن يجدوا حاجتهم بمجرد الدخول  املنظمة التوثيق التقليدي وتنتقل

إذ يجب على املنظمات االلكترونية حل مشاكلها اإلدارية والتنظيمية ومعالجة الروتين  ،إلى موقع املنظمة االلكتروني

 ،والبيروقراطية ومراجعة الشروط والتعليمات اإلدارية القديمة قبل أن تقدم على الدخول في التسويق االلكتروني

 ا االلكتروني.  وذلك حتى ال تنقل كل مشاكلها في العالم الحقيقي إلى العالم االفتراض ي وموقعه
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متطلبات تنافسية: -3  

ى اتساع مد بالدرجة األولى علتتعلق بتطوير األعمال اإللكترونية لضمان االستمرارية واملنافسة. إن هذا املتطلب يعت -

لكن مع ضرورة إدراك أن بناء املشاريع اإللكترونية ليس مجرد التواجد  ،رقعة األعمال وحجم سوق التجارة اإللكترونية

على الشبكة ألن التواجد بدون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار األخير أقل كلفة 

                             جود غير الفاعل على الشبكة.                                          ويوفر خسائر الو 

 ،إن نجاح نشاط التسويق االلكتروني يتطلب أيضا تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة -

شبكة ومن أبرزها كانت متاجر املالبس والسيارات مع لقد ساهم هذا في تأسيس الكثير من املتاجر االفتراضية على ال

                                                        لخدمات. من السلع واعديد ظهور العديد من املواقع اإللكترونية الخدماتية الشاملة اإلخبارية واإلعالنية والتسويقية لل

.                                                  

متطلبات املوارد البشرية: -4  

فالوعي العام لدى املنظمة وموظفيها واملتعاملين معها  ،إن التأهيل البشري هو متطلب أساس ي للتسويق االلكتروني 

بأهمية التقنية وتكنولوجيا املعلومات وما تحققه من منافع كبيرة يعتبر ركيزة أساسية ال يمكن ألي منظمة االستغناء 

 االبيئة أمر  هعنها أو تجاهلها. كذلك تعتبر البيئة الداخلية للمنظمة وما يتطلبه التسويق االلكتروني من تغيير في هذ

من خالل إعادة هندسة جميع األعمال والوظائف والنشاطات التي تؤديها املنظمة لكي تتكيف وطبيعة  ،ضروريا

التسويق االلكتروني إلى جانب ضرورة توفير قاعدة بشرية مدربة ومؤهلة وكفوءة وإدخال وظائف جديدة لم تكن 

                                                                                                                                                                                                                        موجودة من قبل. 

متطلبات املوارد املالية:   -5   

ويقصد بها:   

املخصصات الالزمة العتماد نشاط التسويق االلكتروني.رصد  التخطيط املالي و  -  

.   إعادة النظر بنظام األولويات وتوفير األموال الالزمة إلجراء التطبيق املطلوب وفقا إلطار زمني مالئم -  

  قدرة النظام املالي على تحمل التغييرات الالزمة إلنجاز نشاط التسويق االلكتروني. - 
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املتطلبات القانونية والتشريعية: -6  

هذه املتطلبات تتمحور حول اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونية عموما والتسويق اإللكتروني خصوصا. على النظام  -

ومات بالحماية الجنائية للمعلالتشريعي أن يراعي مفرزات عصر املعلوماتية وآثاره على النظام القانوني مثل االعتراف 

من أخطار جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والقبول بحجية الوسائل اإللكترونية واالعتراف بمستخرجات الحاسوب كبينة 

                                                                                                                             إثبات.    

والسبيل لحل هذه املشكلة  ،أيضا يشكل الهاجس األمني أحد عوائق تطور التسويق اإللكتروني بالصورة املرجوة -

يتمثل في توفير القوانين التي تنظم التعامالت اإللكترونية وتضمن حقوق املتعاملين بحيث تتعزز الثقة بتطبيقات 

طار قانوني للتجارة اإللكترونية والصفقات املبرمة عن طريقها مع إيجاد آلية وهنا البد من توافر إ ،التجارة اإللكترونية

                                                                                                                                         التحديات املرتبطة بالحواالت اإللكترونية وآليات الدفع النقدي اإللكتروني.ومواجهة  لحل النزاعات والوفاء بااللتزامات

أيضا إن عامل الخصوصية والسرية يعتبر من العوائق األساسية للتجارة والتسويق االلكتروني والذي يتطلب تشريعا  -

يضاف إلى ذلك ضرورة التعامل القانوني الواضح مع استخدام البطاقات  ،يحمي سرية املعلومات وخصوصيتها

االئتمانية وإمكانية وقوعها بيد املحتالين وضرورة تحديد عالقة األطراف واملسؤوليات املدنية والجزائية الناتجة عن 

والجمركية للمعامالت استخدام البطاقات االلكترونية والتوقيع الرقمي اإللكتروني وتزويره واملعاملة الضريبية 

                                                                      .                                                    .             اإللكترونية.

متطلبات نظم املعلومات واملعرفة:  -7  

إذ ال يمكن ألي منظمة الشروع في تقديم خدمات  ،نييعد نظام املعلومات من أهم متطلبات التسويق االلكترو 

التسويق االلكتروني عبر موقعها على االنترنت بشكل فعال إال إذا كانت تملك نظام معلومات مصمم بطريقة جيدة. 

وهو عبارة عن نظام لتجميع املعلومات وتحليلها  ،هو العملية التي يمكن بواسطتها إدارة املعرفة :نظام املعلومات

. في السابق كان رجال التسويق الذين يعانون من مشكلة معينة يطلبون من وتوصيلها ملتخذي القرارات التسويقية

أما اآلن فعلى رجال التسويق االلكتروني أن يقودوا  ،منظمات تكنولوجيا املعلومات تزويدهم ببرامج جاهزة لحل املشكلة

                                      .ومات إدارية وتسويقية فعالة ملواجهة املشكالت واتخاذ القراراتالتغيرات التكنولوجية ويعملوا على تصميم نظم معل

.                                                                                                                                      
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التسويق االلكتروني:مراحل نشاط  -  

يمكن توضيح مراحل نشاط التسويق االلكتروني من خالل املراحل األربع التالية والتي تعتبر أساسية لكي يكون 

                                                                                                                                         نشاط التسويق االلكتروني فعاال:

Preparation phase: 1- مرحلة اإلعداد  

يقوم املنتج أو املسوق في هذه املرحلة بدراسة السوق لتحديد حاجات ورغبات املستهلكين ومن ثم يتم عرض سلعه 

رحلة فنن زمة لهذه املوخدماته الكترونيا حسب طلب املشترين في السوق املحلي أو الخارجي. لتوفير قاعدة البيانات الال 

فهو  ،التحديد الدقيق لرغبات وحاجات املستهلكين الحاليين أو املرتقبين وحجم السوق واملنافسة يعتبر أمر مهم جدا

                                                                                                                                                .                               بفعالية وكفاءة أكبر من املنافسين.       يساعد في طرح منتجات املنظمة في السوق االلكترونية

Communication phase 2- :مرحلة االتصال  

م الشركات العديد من وسائل االتصال االلكتروني للتواصل مع املستهلكين والترويج ملنتجاتها في هذه املرحلة تستخد 

م وتستخد ،من خالل وسائل اإلعالن املختلفة وبطريقة سهلة وواضحة ومفهومة محاولة إقناعهم وحثهم على الشراء

يمكن  .بصفحة اإلنترنيت أو موقع الويبالشركات الوسائل اإللكترونية في عملية اإلعالن والترويج من خالل ما يعرف 

  AIDAللمستخدم معالجة املعلومات التي تحملها الرسائل اإللكترونية املتعلقة بمنتجات الشركة من خالل نموذج

                                                                                                                                            الذي يتكون من أربع خطوات أساسية توضح مراحل عملية االتصال في التسويق االلكتروني كما يلي: 
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 AIDAمراحل عملية االتصال في التسويق االلكتروني حسب نموذج 

Transaction phase 3-  :مرحلة التبادل  

املستهلك، هنا يكون قد التقى العرض املقدم من قبل البائع البائع و وهي مرحلة القبول واإلنفاق وتجري بين الشركة أو  

ومن ثم يصدر املشتري قراره بالشراء االلكتروني منجزا عملية الدفع من خالل استخدام  ،بالقبول من قبل املشتري 

                                                                                                                                                                                            البطاقة االلكترونية.

After- sale phase 4-  :مرحلة ما بعد البيع  

املفاهيم الحديثة للتسويق التي تعتمد على أصول ومبادئ حديثة في إنجاز العمليات،  يعد التسويق االلكتروني من 

فعملية التسويق االلكتروني مثال ال تنتهي بمجرد انتقال امللكية من املنتج إلى العميل، بل تبقى خدمات ما بعد البيع 

ترونية املتاحة من األمور األساسية لنجاح والتواصل مع العميل وبناء العالقات طويلة األجل باستخدام الوسائل اإللك

التسويق االلكتروني، ويكون ذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات العملية التي يمكن تلخيصها كما 

                                                                                                                                                       يلي:  
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chat rooms  بين املنظمة والعمالء أو بين العمالء أنفسهم.                 إيجاد غرف املحادثة  -   

جديد.                       املتابعة والتواصل عن طريق اإلخطارات والرسائل االلكترونية وتزويد العميل بكل ما هو  -   

                قائمة األسئلة املتكررة مع خدمات دعم وإسناد وتحديثات إضافية. توفير اإلجابات على -

: أنواع التسويق اإللكتروني -  

إلى ثالثة  موماع بأنه يمكن تصنيف التسويق الذي تمارسه املنظمات كوتلريرى بعض الخبراء في التسويق وعلى رأسهم 

 أنواع رئيسية هي:

  External marketing     التسويق الخارجي: -1

 ، الترويج( -التوزيع -السعر -وهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ املزيج التسويقي ) املنتج

فالتسويق االلكتروني يجب أن يعمل على تصميم وتنفيذ مزيجه التسويقي بما يتالءم مع بيئة األعمال االلكترونية 

د العديد من العناصر اإلضافية للمزيج التسويقي االلكتروني والتي سنتعرف عليها تباعا الجديدة مع اإلشارة إلى وجو 

  خالل هذا املقرر. 

 Internal Marketing التسويق الداخلي:  -2

حيث يجب على املنظمة اتباع سياسات فعالة لتدريب العاملين وتأهيلهم  ،وهو مرتبط بالعاملين داخل املنظمة 

ي فكل فرد ف ،وتحفيزهم لالتصال الجيد بالعمالء ودعمهم للعمل كفريق واحد يسعى إلرضاء حاجات ورغبات العميل

لكتروني املنظمة يجب أن يكون موجه في عمله بالعميل الذي يعتبر بوصلته الرئيسية لتنفيذ أنشطة التسويق اال

 بفاعلية وكفاءة. 

    Interactive Marketingالتسويق التفاعلي: -3

ويعتمد بشكل أساس ي على جودة العالقة بين البائع  ،وهو مرتبط بفكرة جودة الخدمات والسلع املقدمة للعمالء

يلة االتصال تعلق بوسواملشتري. ومفهوم التسويق اإللكتروني ال يختلف عن املفاهيم التقليدية للتسويق إال فيما ي

حيث يعتمد التسويق اإللكتروني على شبكة اإلنترنت كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وقليلة التكلفة لتنفيذ  ،بالعمالء

 أنشطته وأعماله.            
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: البنية التحتية للتسويق اإللكتروني  - 

ة ، لذلك كان ال بد من دراسمساندة وداعمة إلكترونيةثمة حقيقة منطقية هي أنه ال يوجد تسويق إلكتروني بال وسائل 

بالبيئة العامة للتسويق اإللكتروني الجانب التكنولوجي أو التقني الخاص بهذا النوع من التسويق واملتمثل 

ومتطلبات أخرى واجب توافرها في البنية التحتية الالزمة له كأسماء النطاق والبريد  ،وبروتوكوالته التجارية

      وني والخوادم واملتصفحات.اإللكتر

 البيئة العامة للتسويق اإللكتروني: -1

إن عملية التسويق اإللكتروني تتطلب وسائل التكنولوجيا الحديثة، بل إن هذا التسويق هو وليد هذه التكنولوجيا  -

ل بين ماليين والتي تؤمن االتصاواملتمثلة بشبكات الكمبيوتر وأهمها شبكة اإلنترنت املتاحة للجميع وعلى نطاق عالمي، 

 الكمبيوترات حول العالم فمن خالل هذه الكمبيوترات يتم تبادل املعلومات وإجراءات عمليات التسويق اإللكتروني.

إن االستخدام الواسع لشبكة اإلنترنت في مجال التسويق كان قد مهد له انتشار الشبكة لعموم املستخدمين في  -

كان ذلك حكرا على األكاديميين واملؤسسات العسكرية في الواليات املتحدة منذ ظهورها في املجال املدني بعد أن 

الستينات من القرن املاض ي، وكان لظهور الشبكة العنكبوتية في بداية التسعينات من القرن املاض ي األثر الكبير في هذا 

. الصور والرسوم وإنجاز املكاملات الصوتية االستخدام الواسع للشبكة في مجال التسويق، بحيث تم التمكن من إظهار 

تمت كتابة وثائقها  websitesبأنها عبارة عن مجموعة مواقع  (word wide web) (www) الشبكة العنكبوتيةوتعرف 

 اإلنترنتأما شبكة  ،(HTML) (Hyper Text Markup Language) بواسطة شيفرة حاسوبية تسمى لغة النص الفائق

  فهي شبكة دولية من الكابالت ووصالت املستخدمين يتم بواسطتها عرض املواقع االلكترونية املعدة واملنفذة مسبقا. 

ها ، كمبيوتر يتيح إدخال البيانات ومعالجتها وتصميمكمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى التسويق اإللكتروني هو  -

ات باتجاهين من النظام وإليه، وحلول تتيح تنفيذ املنظمة اللتزاماتها وعرضها واسترجاعها، وشبكة تتيح تناقل املعلوم

وشراء الزبون الحتياجاته، وموقع على الشبكة لعرض املنتجات أو الخدمات وما يتصل بها من أنشطة إعالم وآليات 

ل حفز للقبو تسويق، ومحتوى هو في ذاته مفردات املوقع من السلع والخدمات وما يتصل بها ضمن إطار العرض امل

والكاشف لقدرات املوقع التقنية والتسويقية. ضمن هذا اإلطار تنطوي كافة وسائل ممارسة أنشطة التسويق 
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االلكتروني من أجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات ووسائل اتصال وتبادل البيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن 

 ن وتقديم الخدمات على الخط.أمن املعلومات وتنفيذ عمليات الدفع والوفاء بالثم

 ملوردين واملستهلكين بحيث تؤمنافي الواقع تقدم شبكة اإلنترنت خدمات مهمة في مجال التسويق لرجال األعمال و  -

سرعة االتصال بينهم و سرعة االتصال بين الشركة وفروعها واألقسام التابعة لها من خالل الشبكة العنكبوتية أو من 

. إن من أهم استخدامات )املزود للحوارات املفتوحة على شبكة اإلنترنت(Talent  روني أو خدمة خالل البريد اإللكت

اإلنترنت في مجال األعمال هو خدمة املستهلك في الزمان واملكان املناسبين، حيث تصله الخدمة حيثما وجد وفي الوقت 

املوقع في جميع األوقات حيث تصل السلعة إليه الذي يشاء، مع بقاء قرار الشراء بيده مادامت األسعار معروضة على 

 يمكن تسليمه مباشرة عبر الشبكة، ويمكن أيضا إجراء اتصال فيديو أو 
ً
 رقميا

ً
وتي مع ص متى طلبها وإذا كانت منتجا

 املستهلكين األمر الذي يعزز ثقتهم بالشركة ويعطي الشركة ميزة تنافسية. 

عبر املوقع االلكتروني الخاص بالشركة من االطالع على معروضاتها واختيار تمكن شبكة اإلنترنت أيضا املستهلكين و  -

السلعة والسعر الذي يرض ي رغباتهم و يالئم إمكاناتهم املالية، وذلك عن طريق استخدام محركات البحث األمر الذي 

 shop برنامج  املوقع االلكتروني أو البحث عن طريق مفردات وخياراتيسمح ملستخدمي اإلنترنت بالبحث ضمن 

hots الذي يعمل كمحرك متقدم للبحث ضمن الوثائق وانتقاء السلعة والسعر األفضل من بين األسعار املعروضة

 Chat roomsاملوجودة على الشبكة. أيضا شبكة اإلنترنت تسمح بالتحاور بين العمالء من خالل بعض النوافذ مثل 

 بحيث توفر على املتحاورين عناء البحث والسفر.  

 بروتوكوالت الحماية التجارية: -2

إن البنية التحتية لشبكة اإلنترنت تتطلب مجموعة من البروتوكوالت التي تضمن حسن سير األعمال االلكترونية 

بها  مثل الهواتف التي تتحكم التجارية عبر الشبكة، خصوصا مع عدم وجود جهة معينة تتحكم فيها فاإلنترنت ليست

مجموعة من الشركات وتنظم قوانينها من قبل الحكومات والدول. يقول بعض املختصين: مشكلة شبكة اإلنترنت هو 

كيفية بناء مجموعة من البروتوكوالت تستطيع إدارة االتصاالت ما بين جهازين أو أكثر بالرغم من أن كل جهاز قد 

جهزة األخرى التي يتصل بها عبر الشبكة، لهذا تم إيجاد مجموعة من البروتوكوالت يستخدم أنظمة مختلفة عن األ 

 التجارية التي تضمن أمن وحسن سير العملية التجارية اإللكترونية والتي سنتعرف على أهمها تباعا.  
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لبعض االبروتوكول هو مجموعة من القوانين التي تحدد وتفصل كيف لحاسوبين آليين أن يتصال ببعضهما ◄

  أما أهم البروتوكوالت التجارية املتعلقة بأمن الشبكة وسير العمليات التجارية الكترونيا فهي:  عبر شبكٍة ما.

وهو بروتوكول نقل تشعبي يسهل القيام بالتحويالت اآلمنة  : HTTP (Hypertext Transfer Protocolبروتوكول )  -أ

 ل بيانات. بين املستخدم واملخدم باستخدام نموذج إدخا

(: أنش ئ هذا النظام ليقدم الربط بين املصارف والشركات  (First Virtual Holdingsنظام الدفع االفتراض ي: -ب

وزبائن اإلنترنت ضمن بيئة العمل اإللكترونية. يتحقق هذا النظام من صحة التحويالت ويتضمن أنظمة مراقبة لتقص ي 

 املشاكل وفعالية األمن املعلوماتي.

 عبر اإلنترنت(:Net Cash بروتوكول  -ت
ً
أو النقود االفتراضية التي Coupons وهو نظام يعتمد على القسائم  )نقدا

ويتم بواسطة هذا  %2هذه القسائم ويحولها مقابل عمولة   Net Cashيجري التعامل بها عبر اإلنترنت ويصدر بنك

 دوالر.100النظام تحويل الدفعات الصغيرة ألقل من 

 وهو نظام يسمح بنجراء الدفعات اإللكترونية عبر اإلنترنت.  ) الفاتورة اإللكترونية(:Net bill بروتوكول  -ث

وهو بروتوكول يحول بيانات السداد واملعلومات الحساسة األخرى  :( SSL) (Secure Socket Layers)بروتوكول  -ج

 املستهلك هو صاحب السداد الذي يمتلك بطاقة السداد أم ال.ال يتحقق من أن SSL بأمان بين التجار والعمالء إال أن 

وهو بروتوكول أمن  :Secure Electronic Transaction (SET))بروتوكول الصفقة التجارية اإللكترونية اآلمنة ) -ح

مصمم باالشتراك بين ماستر كارد وفيزا كارد بمساعد شركة مايكروسوفت، والغرض منه توفير األمن ملدفوعات البطاقة 

هو استخدامه   SETعند عبورها اإلنترنت من مواقع التجار والبنوك. لقد أفادت فيزا وماستركارد بأن من موصفات

رقمية لضمان صالحية كل من املستهلكين والتجار، وبصفة خاصة فننه يقدم بيانات خفية أساسية عامة وشهادات 

 السرية وتكامل البيانات وتوثيق املستخدم والتاجر وعدم نسخ بيانات املستهلك.

 :Address  E-mailوعنوان البريد اإللكتروني  Domain Namesأسماء النطاق -3

والحاسوب املضيف  ،  Hostعلى اإلنترنت إن نمو التسويق اإللكتروني ال يمكن دون انتشار الحواسيب املضيفة ◄

. أسماء IP Addressعلى اإلنترنت هو حاسوب موصول على الشبكة وله اسم نطاق مرتبط بعنوان رقمي على اإلنترنت 

.هذه األسماء مقسمة إلى أجزاء وكل   www.c4arab.com النطاق املستخدمة على اإلنترنت تكون على الشكل التالي: 
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جزء يفصله نقطة عن اآلخر؛ ففي أقص ى اليمين اسم النطاق الرئيس ي وأقص ى اليسار هو اسم الحاسوب الخاص وفي 

هو اسم الحاسوب اآللي الخاص أي الحواسيب  wwwلذلك وحسب املثال السابق فنن  الوسط اسم النطاق الثانوي.

التي هي النظام  wwwاملوزعة في جميع أنحاء العالم واملرتبطة ببعضها عن طريق الهاتف اآللي، أي الشبكة العنكبوتية 

هو اسم النطاق الثانوي.   c4arabهو اسم النطاق الرئيس ي و  comالذي يسهل ويفعل تبادل املعلومات عبر اإلنترنت، و 

وهي على التوالي تعني: منظمة،  org, net, mil, gov, edu, comبرز النطاقات الرئيسية هي النطاقات الستة التالية: أ

شبكة، عسكري، حكومي، تربوي، تجاري،  وتحت كل نطاق رئيس ي نجد طبقة من النطاقات الثانوية وتحتها طبقة 

  م نجد الحواسيب اآللية الحقيقية.أخرى من النطاقات الثانوية وهكذا ... وفي أسفل قاع الهر 

فيتكون من األقسام التالية: مثال لدينا العنوان التالي  Address  E-mail أما عنوان البريد اإللكتروني ◄

friendly@scs-net.org  :نالحظ بأنه مقسم إلى عدة أجزاءfriendly  ،هي االسم الحاسوبيscs-net @  تعني أنه

وهو عنوان الحاسوب املضيف أو النطاق الثانوي الذي يتصل املشترك من خالله باإلنترنت أو  scs-netموجود في 

فهو نوع املنظمة التي تملك الحاسوب املضيف الرئيس ي وهي هنا منظمة وهي تمثل النطاق  orgاملخدم الرئيس ي، أما 

  الرئيس ي.

 (:Web server) الويب أو الحاسوب املضيف خادم  -4

هو عبارة عن برنامج تخزن وتشغل عليه ملفات موقع الويب، بمعنى أنه بعد اإلنتهاء من تصميم وبرمجة  خادم الويب

موقع الويب وإخراج امللفات النهائية للموقع نكون بحاجة لبيئة تقوم بتشغيل هذه امللفات لعرضها على زوار املوقع 

عمل على خادم الويب وخادم الويب يشغل أو فنقول موقع الويب ي واملستخدمين وهذه البيئة هي خادم الويب،

 (.proxy.scs.netمثال: مخدم الجمعية املعلوماتية السورية وعنوانه )يستضيف موقع الويب.  

 (: (Web browserمتصفح الويب -5

هو برنامج حاسوبي مصمم للمساعدة في العثور على مستندات مخزنة على الشبكة العنكبوتية ويعتبر أحد تطبيقات 

اإلنترنت، يستطيع من خالله املستخدم املتصل بالشبكة الحصول على املعلومات الالزمة وتبادلها، ويكون مزود بمحرك 

وتر مى مودم وهو الباعث واملستقبل للبيانات في جهاز الكمبيبحث يعمل بالتنسيق مع كرت يركب في جهاز الكمبيوتر يس

منه إلى شبكة اإلنترنت والعكس. يمكن هذا البرنامج من استعراض نصوص وصور ومعلومات على موقع أو صفحة 
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إنترنت أو شبكة محلية ويمكن للنصوص والصور أن تحتوي على وصالت لصفحات أخرى في الشبكة. أشهر املتصفحات 

 ,Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Operaاملتاحة للكمبيوتر هي:  الحالية

Netscape.  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/

