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 اليت تساهم يف إدارة التبادالت التجارية – الربامج -يقصد بأدوات البناء كل ما يتعلق بالقسم اجملرد 
نشر قوائم البيع على الويب، إدارة وسائل الدفع : باملوقع ؛ فالبيع على اإلنترنت يتطلب سلسلة من العمليات 

ة طلبات الشراء مرورا بتسويتها ووصوال إىل و إحلاق هذه العمليات بنظام املعلومات يف املؤسسة بدءا مبتابع
تسليم املنتجات ؛ وعليه فإنه مهما يكن التطبيق املزمع إقتناءه إلقامة التجارة اإللكترونية، فال بد من توفري 

   :110الربامج اليت حتكم هذه العمليات، ولذلك املوقع التجاري يتطلب إستخدام أداتني برجميتني، مها
  
 عرض قوائم البيع، إعداد طلبات الشراء و إدارة وسائل الدفع واليت يطلق الربامج املستخدمة يف -

وهذه الربامج عادة ما تكون ". Front-office"التجارية مع الزبائن ) العالقة(عليها أدوات الواجهة 
 .الويب) مزود(منصبة يف خادم 

 
 نظام معلومات املؤسسة الربامج املستخدمة يف معاجلة طلبات الشراء بالشبكة، وهي اليت تربط بني -

ة املخزون، حساب قيمة الفاتورة وبني أدوات الواجهة يف نسق حتاوري، حبيث متكن من إدار
 .Back-office"111"تكلفة التسليم والتحويل املايل ؛ ويطلق على هذه املنتجات بأدوات اخللفية و

  
 إلستفاء قرار الشراء عرب جسرا، املرور عليه ضروري" Front Office"ُيعد الربنامج فرونت أوفيس 

، فهو الذي ميكن التاجر اإلفتراضي من بناء الواجهة التجارية على الويب، اليت من )إصدار طلب الشراء(الويب 
خالهلا يتم عرض املنتوجات واخلدمات، وحتصيل أمثاهنا ويف بعض األحيان تستخدم لتسليم املنتجات واخلدمات 

  . اخلط مباشرة ؛ فغياب الواجهة تعين غياب العالقة اليت تربط الزبون بالتاجرغري املادية، القابلة للتحويل على
  

يصنف املوقع التجاري القائم على أساس الربنامج فرونت أوفيس، كمنبع ومصدر للمعلومات املتعلقة 
قوائم بالزبائن االفتراضيني، فقاعدة البيانات حتتفظ بتفضيالت هؤالء عند قيامهم بعملية التسوق وتصفحهم ل

البيع، مما ميكن التاجر من ترشيد التسويق اإللكتروين أكثر وفقا لرغبة زبائنه من جهة، ومن جهة أخرى يوفر 
  .على الزبون عناء إدخال معلوماته يف ذات املوقع

  
  :تنصيب الربنامج فرونت أوفيس بنجاح يف املوقع التجاري، يتطلب   

  
  .واألسعار) املنتجات واخلدمات(إدخال العروض  -

                                                 
110 - 10/10/2001, http://www.supralogic.com/docs/fb_office.htm  
  .وجد فقط يف مواقع الويب املزودة بوسائل الدفع اإللكتروينألدوات تهذه ا - 111
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، جلذب إنتباه املتصفحني للموقع، مما جيعل )infographie (نفوجرايفإستخدام التقنيات البيانية ا -
 .منه حيتل مكانة تنافسية يف فضاء الويب

لتمكنب الزبون من احملاورة ) عن طريق أدوات اخللفية(ربط املوقع بنظام املعلومات باملؤسسة  -
 . اإلجتاهالتفاعلية مع املوقع بطريقة سريعة وثنائية

  
إستخدام أدوات الواجهة املمثلة يف فرونت أوفيس وأدوات اخللفية املمثلة يف باك أوفيس، متكن من   

توليد صفحات ويب ديناميكية تزود الزبون بالكميات املطلوبة واألسعار وكذلك قيمة الفاتورة وطرق الدفع 
عينة، وباملقابل تزود التاجر باإلحصائيات املختلفة، ومتكن أيضا الزبون من إجراء حبث عن منتج أو خدمة م

  .، قد يستهدف الحقا بتقدمي عروض خاصة به)قيمة التحويالت، التفضيالت(الالزمة حول زبون معني 
  

يظهر للزبون أن مواقع التجارة اإللكترونية متشاهبة األداء، واحلقيقة أن ذلك غري صحيح، فهي ختتلف   
ت والوسائل املستخدمة، فاملواقع التقليدية تضم صفحات ستاتيكية مدعمة يف طريقة التصميم والبناء والتقنيا

، أما املواقع التجارية احلديثة فهي أكثر "HTML"ري النص األصلي يبالنص والصور وال حيتاج حتديثها سوى تغ
أجلها، من ذلك فهي ديناميكية الصفحات وتتطلب عدة برامج تتفاعل فيما بينها لتأدية اخلدمة اليت شكلت من 

  :باإلضافة إىل 
  
  .التحديث الدوري لقائمة املنتجات واخلدمات -
 .توفر سلة التسوق اإلفتراضية اليت ميكن اإلطالع على حمتواها وقيمتها يف كل حلضة -
 .وجود حمرك حبث خاص باملنتجات واخلدمات املتوفرة يف املتجر اإلفتراضي -

  
سة موقع التجارة اإللكترونية الديناميكي ؛ وهنا كل هذه اإلختالفات اجلوهرية ترتكز على هيكلة وهند

  :جتدر اإلشارة إىل ذكر ما يتطلبه التسويق اإللكتروين من حاسبات 
  

الزبون يتصفح املواقع التجارية كغريه من املواقع بإستخدام برنامج ) : Le poste client(حاسب الزبون  - 1
 )Microsoft(رنامج ميكروسوفت ، ومن أشهر هذه املستعرضات ب)Navigateur(مستعرض للويب 

 ).Internet Explorer(املسمى بإنترنت إكسبلورور 
  

يعترب مزود الويب الطريق الضروري ملرور املعلومات ملستعرضات ) : Serveur Web(خادم الويب  - 2
 .HTMLالويب، وهو احلاسب املخصص لنشر صفحات الويب املكتوبة بلغة النص الفائق 
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وهو احلاسب املسؤول عن ) : Serveur de commerce électronique(نية خادم التجارة اإللكترو - 3
ديناميكية املوقع التجاري الذي يستقي معلوماته من قاعدة بيانات املؤسسة، أي أنه يستعرض حمتوى 

 .املوقع حسب طبيعة املنتوج أو اخلدمة املطلوبة من طرف املستهلك اإلفتراضي
  

هو حاسب  يسمح بالبحث عن معلومة يف ) : Serveur de base de données(خادم قاعدة البيانات  - 4
قاعدة بيانات املؤسسة، وهو يشكل جزءا من نظام معلومات املؤسسة، ويستحسن أن يكون تنصيب 
خادم قاعدة البيانات غري بعيد جغرافيا عن خادم التجارة اإللكترونية، وأن يكون اإلثنان يف نفس املبىن 

 .يف املؤسسة
  

 وهي لغة  ASP (Active Server Pages) برجمة تدعى بـ112شركة مايكروسوفت من إنتاج لغةمتكنت    
، حبيث أن املعلومات زبونسهلة لبناء واجهة موقع الويب، تفاعلية ذات صفحات ديناميكية، وفقا ملا يطلبه ال

 :اليت تظهر له تستقى من خادم قاعدة البيانات حسب البيان التايل 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  تصور بياين مليكانيزم عمل ملوقع ديناميكي -4.4الشكل 
 من إعداد الباحث: املصدر 

  
    :برجميات إنشاء املتاجر االفتراضية -1

  
 أن ها عرب شبكة إنترنت، فعليايف افتتاح متجر افتراضي لعرض وتسويق منتجاهتاملؤسسات  تإذا رغب
 أداتني تتمتعان بالقوة واملرونة، يف بناء خمازن الشأنا  ونقدم يف هذ، بإمكانات التطور والنموهاختتار حالً يزّود

 :، ومها افتراضية للتجارة اإللكترونية، على شبكة ويب
  

                                                 
  "Front-office"وتعترب هذه اللغة مبثابة أداة من أدوات الواجهة  - 112
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  Microsoft Site Server 3.0 Commerce Edition برنامج  - أ

  Net.Commerce Start 3.11 برنامج  - ب

  
   :Microsoft Site Server 3.0 Commerce Editionبرنامج  - أ

  
رمبا بإمكاهنا ، فايف أعماهل) Windows NT(يت .ناتعتمد نظام التشغيل ويندوز سة املؤسنت اإذا ك

Microsoft Site Server 3.0 Commerce Edition ار برنامجيختإ
  يعمل،كحل مناسب للتجارة اإللكترونية، 113

موعة من  جمضم، وأدوات التطوير التابعة له، ويBackOffice  أدوات اخللفيةربنامج بشكل منفصل عنال هذا
، Visual InterDev بربنامج تيحوقع، كما ياملاألساسية، لتساعد على البدء يف تصميم  )(templatesالقوالب 

بعض اخلربات الربجمية لالستفادة من كافة املصمم لتاج حي و،وقع على الشبكة حسب الطلباملتصميم وتفصيل 
خادم  على منتجات مايكروسوفت، مثل نظامتنوي التركيز املؤسسة نت اوإذا ك ،Site Serverإمكانيات 

الستضافة تطبيقات التجارة االلكترونية، فإن  )IIS: Internet Information Server( 114معلومات اإلنترنت
  .خيار جيد، وقابل للتوسع مستقبالً Site Serverبرنامج 

  
 SQLبرنامج ، وMicrosoft Windows NT 4.0 Option Pack مع نظام Site Serverيرفق برنامج 

Server 6.5 Service Pack 3،داًء من مزّودـ ويعين هذا الدمج أن اجملموعة غنية بالوظائف املتعلقة باملزّود، ابت 
IIS 4 إىل برنامج إدارة التعامالت املالية باستخدام مزّود ،Microsoft Transaction Server (MTS) وإىل برنامج ،

  .Microsoft Message Queue Server (MSMQ)ترتيب الرسائل باستخدام مزّود 
  

 الفريدة، وهي مناذج مرئية )pipelines( مبيزة خطوط املعاجلة Microsoft Site Server 3.0يتمتع برنامج 
خط معاجلة :   ويوجد نوعان من خطوط املعاجلة،نك من التحكم بترتيب تنفيذ طلبات األعمال اإلداريةمتك

 ؤسساتط معاجلة للتبادل التجاري، للتعامالت التجارية اليت تتم بني املباالعتماد على ترتيب الطلبات، وخ
B2B)(،عن عملية جتارية، تأخذ يف االعتبار اخلطوات الالزمة لتعامالت التجارة  وميثل كل خط معاجلة منوذجا 

ومتابعة تنفيذ ، ومعاجلة بطاقات اإلئتمان،  اإلفتراضيةقناصر إىل سلة التسواإللكترونية، مثل إضافة بنود أو ع
  .الطلبات وشحنها، وغري ذلك

  
                                                 

113 - http://www.microsoft.com/france/siteserver/site/ 
 ميلك جمموعة واسعة من امليزات، وواجهة استخدام جديدة وممتـازة لعمليـات             يت، ألنه .يبسط هذا املزود مهمة بناء وإدارة مزودات ويب على نظام التشغيل ويندوز إن             -114

 وهو مناسـب أيضـاً، ملطـوري مواقـع ويـب            ،مما جيعله مناسباً كمزود للمواقع املتوسطة والكبرية، واليت متر فيها حركة مرور عالية            . اإلدارة، وهو أيضاً، سهل االستخدام    
  http://www.microsoft.com/iis:  عنوان موقع إنترنتو ،ستخدامالذين يبحثون عن سهولة اال، ومؤسساتلل
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 الربنامج عملياً من التالؤم مع مجيع سيناريوهات األعمال )pipeline(تقنية خط املعاجلة متكن 
 وتضاف الشفرة الربجمية إىل خطوات خط املعاجلة، حبيث ميكن ،اإللكترونية مبا يف ذلك التموين الداخلي

تلف املراحل، وحتديث جداول قواعد البيانات وغريها، مع دعم التعامالت يف خم) services(استدعاء اخلدمات 
يعترب مفهوم خط املعاجلة ، مبعىن التكامل الكامل مع أدوات اخللفية ؛ التجارية حسب ما تدعوه احلاجة

)pipeline(جلة  وميكن باستخدام حمرر خطوط املعا،، العامل الذي يربط بني قواعد األعمال املتنوعة مع بعضها
  . الربجمية، خالل اخلطوات املختلفة، مثل تعديل رسوم الشحنالشفرةالرسومي، إجراء تغيري أو إضافة يف 

  
بناء يف  البدء بعض اخلربة يف جمال تطوير الربجميات، فمن السهل نسبياً، Site Serverيتطلب استخدام 

 وتتوفر برامج املساعدة هذه يف ،Builder Site Server موقع للتجارة اإللكترونية باستخدام برنامج املساعدة
 خمتلفة، حنتاجها إلعداد خيارات موقعنا على شبكة ويب، ابتداًء من العناصر واملزايا صفحاتأكثر من عشر 

  .املرئية، وانتهاًء مبجموعة املزايا املطلوبة
  

ىل دعم بطاقات يتضمن النموذج األساسي للموقع مجيع املزايا الرئيسية، ابتداًء من سلة التسوق، إ
، وإىل الضرورات األخرى، اليت حنتاجها يف مواقع ويب )(Microsoft Walletمن خالل برنامج (االئتمان 

 وتستطيع تشغيل العمليات اإلدارية اإللكترونية، باستخدام هذه الواجهة التلقائية، لكن ،للتجارة اإللكترونية
 وهذا يعين ضرورة العمل ، باستثناء العمليات الصغرية منهاعليك إعطاء تفاصيل مجيع العمليات اإلدارية أوالً،

 PHP أو 115ASP الربجمية الشفرة املرفق مع هذا املنتج، إلجراء تعديالت على Visual InterDev 1.0مع برنامج 
  .HTML وشفرة، 116

  
ه يدعم ، للوصول إىل قاعدة بياناته الداخلية، كما أنSQL Server 6.5 على برنامج Site Serverيعتمد 

نتجات، لكنها املزبائن وال مايكروسوفت ببيانات افتراضية، ميكنها التعايش مع بيانات ه وتزّود117ODBCتقنية 
ال توفر أداة استرياد رسومية مستقلة، جللب البيانات املوجودة هبيئات أخرى، بل تزّودنا بربنامج خدمي يتم 

، حيث أهنا جاهزة ية قاعدة البيانات مرنة نسبيا بنألن) command line(التحكم فيه بواسطة سطور أوامر 
 وميكن استخدام أي مزيج من حقول قواعد البيانات، إلنشاء ،خطوط اإلنتاج، مثل ألوان األلبسةلدعم 

  .عمليات ترويج متقاطعة، وعمليات بيع، وعمليات ترويج موجهة حنو املستهلك
  

                                                 
115 َ-: Active Server Page  ASP 
116 -   PHP : Page Hypertext Preprocessor  

 -  Open Data Base Connectivity  ربط قواعد البيانات النشطة - 117
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 وميتاز موقع ، التقارير والتحكم مبوقع ويب إمكانات قوية يف جمال توليدSite Serverم برنامج يقد
، بإمكانات جيدة يف جمال اإلدارة والتقارير، وصيانة املوقع، PHP أو ASPفعالة تويب املبين على الصفحات امل

 Siteيعتمد برنامج ، ووإعطاء جمموعة متنوعة من التقارير، بفضل أكثر من عشرة قوالب تقارير جاهزة فيه

Server من الدقة، تقدم هاتان األداتان مستوى عال و، لتحليل موقع ويباحملتوى وأداة ستخداماإل على أداة 
  .يف حتليل نشاط املوقع، مبا يف ذلك إمكانات رسومية رائعة يف عرض النتائج

  
، من منصات التوظيف القوية والشاملة وميكن للمطورين Microsoft Site Serverتعترب منصة برنامج 

) Objets(والكائنات  ،Microsoft Back Office أدوات اخللفيةنسبية، باستخدام تقنيات  بسهولة صممواأن ي
 وعلى الرغم من أن ،لتجارة اإللكترونية من إدارة التعامالت املالية، واملزايا األخرى املتطورةا مواقع مما ميكن
ويب، إال أنه حيتوي على الكثري  أدىن من اخلربة يف جمال تطوير وتصميم مواقع  يتطلب حداSite Serverبرنامج 

  .نصح بوجودها يف برامج التجارة اإللكترونيةيمن املزايا، اليت 
  
  

  : Net.Commerce Start 3.11برنامج  - ب
  

، IBM وهومن إنتاج شركة  للتجهيز والتدرجيعترب نظاما مناسبا  Net.Commerce Start 3.11 118برنامج 
 ويعود الفضل يف ذلك، إىل التصميم  ؛ املخازن االفتراضية على الشبكةوميكّننا من بناء النوع الذي نريده من

 ، يف عملية البناء األساسية للمخزن املصمم يرافق)(wizardالذكي هلذا املنتج، الذي حيتوي على برنامج إرشاد 
استخدام أداة مبنية على االستمارات، متكّنك من الغوص يف الربنامج بعمق من  بعد ذلك،  مستخدمهوميكن

  . برجميةشفرة، عن طريق كتابة ستطيع أن ختطو خطوات أكثر تقّدماأكرب مما يسمح به برنامج اإلرشاد وت
  

، الذي ميكّن من بناء اإلطار األساسي Store Creator على برنامج Net.Commerceحيتوي برنامج 
، One Stop Shopخمزن :   بثالثة أنواع من املخازنStore Creator ويزّود برنامج ،على شبكة ويبملخزنك 

زبائن من التصفح بدون أن يسجلوا دخوهلم إىل املوقع، وخمزن ال، متكّن )كتالوج(القوائم وهو عبارة عن خدمة 
Personal Deliveryسجيل دخوهلم إىل املوقع، ، وهو أقوى نسبياً من سابقه، حيث يطلب من املتسوقني ت

، وهو عبارة عن خمزن حيتاج للتسجيل واحلصول على موافقة مسبقة قبل التسوق عربه، وهو موجه B2Bوخمزن 
 هلا، حبيث نهجيام  ويقدم برنامج اإلرشاد وصفا خمتصرا لكل مهمة، وخمططا،حنو الزبائن من قطاع األعمال

 Store Creator ويطلب برنامج ،خيار من اخليارات املتوفرة أن ترى، ما الذي يقّدمه كل  املؤسسة منميكن

                                                 
118-  http://www.software.ibm.com/commerce/net.commerce/  
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 وميكّن ،بعض اإلجابات البسيطة، مثل اسم املخزن، واسم املسؤول، ومعلومات بسيطة عن الشحن والضريبة
 للموقع التجاري قبل من إجراء اختباراتاملؤسسة  املخزن مبنتجات ومهية لتتمكّن ئبرنامج اإلرشاد من مل

  . حتويل هذه املنتجات إىل منتجات فعلية، وتستطيع الحقاة النهائيةوضعه يف اخلدم
  

بعد أن تنتهي من بناء اإلطار العام للمخزن، ميكن استخدام مدير املخزن إلدخال معلومات عن 
املنتجات واألسعار، واملواصفات األخرى، كما ميكن إدخال وصف للمنتجات، وصور بأحجام كاملة، أو 

لومات عن مستودعات املنتجات، ووزن املنتج عند شحنه، وتكاليف حتضري املنتج بأحجام مصّغرة، ومع
  . للمنتجات القابلة لإلرسال عرب الشبكة، مثل الربجمياتURLللشحن مع كلفة الشحن، وعناوين 

  
ق معلومات معدة تليب شاشات إدخال التصنيفات واملنتجات، يف معظم املخازن، حاجة العمل عن طري

صعوبات مع ال وقد تواجه هنا، أوىل ،نه ميكن إدخال مخسة حقول كحد أقصى، بدون برجمة، إال أمسبقا
ى الشبكة، فريدة  لكن املساعدة الفورية املتوفرة عل،املنتجات، ألن بعض هذه احلقول ليست مفهومة يف ذاهتا

  . لكل مدخل من املدخالت املطلوبةيف تقدميها وصفا
  

، تعتمد على مكتبة Net.Commerce لربنامج )object-oriented structure(البنية كائنية التوجه 
، أو استبدال بعض  هبا وميكن استخدام األوامر املوجودة،ضخمة من األوامر، والوظائف، والربامج اخلدمية

، أو JavaScript وقد حيتاج املربجمون للعمل بلغة ،جديدةالوظائف املوجودة بوظائف أخرى، أو كتابة أوامر 
تستخدم  ؛  و، وذلك حسب نوع التصميمIBM من شركة Net.Data، أو ماكرو ++C/C، أو لغة Javaلغة 

، السترداد وعرض البيانات من قاعدة بيانات  119SQL وHTML، عبارات Net.Dataلغة املاكرو 
Net.Commerce، وتشبه تعليمات Net.Data نسبياً، كائنات ASPوعلى الرغم من ، يف برنامج مايكروسوفت 

 هي العامل الذي يربط بني الكائنات، إال أن هذه الكائنات هي واجهات برجمة التطبيقات HTML لغة أن
  .IBMاملطورة من قبل 

  
، أو إىل DB2، من خالل قاعدة البيانات  القدمي املؤسسةما إىل نظNet.Commerceميكن وصل برنامج 

، ولذلك ميكن استخدام مجيع قواعد ODBC  ويدعم هذا املنتج تقنيةODBC باستخدام تقنية Oracleبرنامج 
  . فقط املربمج لكن القيام مبثل هذا العمل سيقع على عاتقODBCالبيانات األخرى اليت ختضع ملواصفة 

  

                                                 
119 - - SQL:Structured Query Language  لغة إنشاء اإلستفسارات  
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لذلك جيب  و، إىل طريقة جيدة السترياد البيانات من الربامج األخرىNet.Commerceيفتقر برنامج 
ى ريادها باستخدام خدمة األوامر السطرية وهذا يعين أنه إذا كان لدم البيانات إىل هيئات قياسية، واستّيتقس

 إنشاء ملف ها جرد لألسعار الراهنة للمنتجات، وأوصافها، وألواهنا، وقياساهتا، وصفاهتا األخرى، فعلياملؤسسة
غة ، مشاهبة لواصفات لspecial tagsاسترياد ببيانات مقسمة إىل جداول منفصلة، باستخدام واصفات خاصة 

HTML ،مما جيعل عملية استرياد البيانات أكثر صعوبة .  
  

، من إدارة املخازن على انفراد بسهولة، JavaScript ولغة Javaمتكّن الواجهة اإلدارية، املبنية على لغة 
 وميكن ، بناء عدة خمازن حتت سقف افتراضي واحد املؤسسةرتاختإإذا خصوصا أو إدارة املوقع بأكمله، 

إدارة املوقع، إما مباشرة من املزّود ذاته، أو  يف ع بأكمله من قاعدة البيانات، مما يعطي مرونة كبريةقيادة املوق
 حتميل التغيريات يدوياً، باستخدام جيب و)off-line (عن طريق مزّود مرحلي غري مرتبط بشكل حي بالشبكة

  .FTPخدمة بروتوكول 
  
 يف  حالةلة نسبياً وموثقة بشكل جيد، وال سيما سهاملوقع  وجتهيز Net.Commerceن عملية تركيب إ

 خياراً جيداً للشركات Net.Commerceيعترب برنامج و املرفقة مع الربنامج، DB2 قاعدة البيانات امستخدإ
النامية على شبكة ويب، واملستعدة الستثمار الوقت يف إنشاء موقع فعال، بفضل إمكانياته الكبرية يف جمال 

  .اإلعداد واإلدارة
  

نذكر بأن هناك عدة براجميات أخرى خمصصة لبناء املتاجر اإلفتراضية، كربنامج أنفورميكس  
Informix Dynamic Server (IDS)120،  الذي يعترب من أحد احللول املتكاملة للتجارة اإللكترونية، وميتاز

 Universal(الشاملة  ، ويطلق عليه مصطلح التجارة Unix أو نظام Windows NTبإمكانية قبوله على نظام  

Commerce( فهو ميتاز بسماحه إلدارة املعطيات التقليدية ،) أمساء : اجملاميع والكميات ؛  احملارف : األرقام
ن من احلفاظ على ، وقبوله مللفات الوسائط املتعددة وامللفات البيانية، إضافة لذلكُ ميكّ)املنتجات واخلدمات

مولد ويارته للموقع ؛ وهذا ما جيعل منه أداة لبناء مواقع جتارية ديناميكية، املعلومات التارخيية للزبون عند ز
  .للواجهة التجارية

 

مثل هذه الرباجميات تعترب برامج للمواقع احملترفة وسعرها نوعا ما مرتفع، ألهنا تقدم حال متكامال إلدارة 
ال ملتابعة التسليم، وهذا احلل مرتبط بنظام املوقع التجاري، بداء من تصفح قوائم البيع، مث اإلنتقاء والدفع وصو

املعلومات يف املؤسسة مباشرة حبيث تتم معاجلة طلبات الشراء ومتابعة مستويات املخزون وتسديد املشتريات 
                                                 

120- http://www.informix.fr  
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وأحيانا حتمل جمانا من موقع مصمميها، (وتوزيعها، عن بعد ؛ إال أن هناك حلوال جد بسيطة زهيدة الثمن 
، هذه احللول تصلح إلدارة موقع جتاري بسيط، وال ) املوقع لإلشهار، أو إلختبار احللمقابل السماح بإستخدام

ميكن هلا أن تتكامل مع نظام معلومات املؤسسة، ولذلك يتم حتديث املوقع يوميا يف ساعة متأخرة ليال ؛ وميكن 
  .أن نعتربها من ضمن برامج الواجهة

 
 واخلدمات، وإدارة طلبات الشراء وكذلك طرق هذه احللول تسمح بإجناز قوائم بيع املنتوجات

،  مثالBoutica121الربنامج بوتيكا وتعرض القوائم باألسعار وصور املنتجات وخصائصها التجارية، ف التسديد،
، بغرض 9x Windowsتطبيق مت تطويره إلستخدامه يف احلاسبات الشخصية اليت تستخدم النظام ويندوز 

  .لتصميم واإلجنازاحلصول على متجر إفتراضي سهل ا
  

 خدمية وظيفتها تقدمي احللول اجلاهزة للتجارة 122وقد ظهرت يف السنوات األخرية، مؤسسات
، تكيف حسب نظام معلومات املؤسسة، ملن يرغب يف إقتناء موقع "املفتاح باليد"اإللكترونية بصيغة منوذجية 

 ؛ إال أن احللول القائمة على دراسة جتاري جاهز، وعموما هذه احللول يوصى هبا لتلك املؤسسات الصغرية
  .حتليلية مسبقة للمؤسسة، تبقى األفضل واملعربة أكثر عن أصالة تصميم املوقع

  
تلجأ بعض املؤسسات الكبرية إىل حث موزعي منتجاهتا إىل إقامة وتطوير مواقع على الشبكة بأسعار 

لبيع اخلاصة باملؤسسة، فكل حتديث يف مقبولة تسعى هي جللبها، حبيث يكون موقع املوزع يستضيف قوائم ا
 وهناك شكل آخر للمواقع التجارية حيث ،املوقع الرئيسي يؤدي أيضا إىل حتديث قوائم البيع عند املوزع

يتجمع يف موقع واحد جمموعة من العارضني لعدة منتجات خمتلفة ومتعددة، ويشكلون مبا يعرف بالسوق 
معاجلة طلبات الشراء ويف وسائل الدفع ويف التسليم، وتشترك : ة  تشترك يف الواجه، Supermarchéاجملمعة 

أيضا يف نظام املعلومات املرتبط بأحكام مع املخازن املتفرقة، على أن تتم التسوية بني العارضني دوريا ؛ 
اح والشيء اإلجيايب يف هذا هو اإلشتراك يف إقامة متجر إفتراضي حمترف، بتكلفة جمزئة بني اجلميع ؛ ويبقى جن

  :احللول املوجودة واملقترحة مرهون بتوفر اآليت 
  
  . التصميم البياين للموقع الذي يرسخ العالمة التجارية-
  . الثقة اليت مينحها الزبون الزائر للموقع التجاري، وإخالصه املكتسب من خدمات املوقع-
  .اإلشهار التقليدي واإلشهار اإللكتروين اللذان يدفعان الزبون للشراء -

                                                 
121 - http://www.boutika.net 
   : 11/10/2001 يرجى اإلطالع على العنوان التايل، الذي يضم العديد من حلول التجارة اإللكترونية  - 122

http://fr.dir.yahoo.com/Commerce_et_economie/Produits_et_services_pour_les_professionnels/Informatique/Lo
giciels/Internet/World_Wide_Web/Commerce_electronique/ 
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  . توفري حميط آمن للتبادل التجاري-
  . املتابعة الفعالة لطلبات الشراء-
  . وجود خدمة ما بعد البيع كما هو الشأن يف املتاجر التقليدية-

  
 حلول التجارة تساعد املؤسسة تمنتجا ألن، ناجحاالتجارة اإللكترونية سيكون مستقبل أن يبدو 
 بقفزة نوعية، للقيام ةؤسساملهذه املنتجات املتطورة تزّود وأن  ،زبائن عرب شبكة ويبال إىل اعلى بيع منتجاهت

موارد برجمية لتطوير مواقع املؤسسة  وإذا مل يكن لدى ،بأعماهلا اإلدارية والتجارية بشكل أسرع، وبتكلفة أقل
وأكثر (االنتقال إىل حلول أقوى  هلا مصممة حسب الطلب، باستخدام أحد املنتجات املذكورة، فيمكن

  ).ةتكلف
  
  
  

  حالة بناء متجر افتراضي:  ثالثالمبحث ال
  

  : تقدمي احلالة والتصميم - 1
  

بعد ما إستعرضنا إستراتيجية بناء املواقع واحللول املمكنة إلقامة املتاجر اإلفتراضية، سوف نقوم بعرض  
 ،تية يف بالدناتطبيق ويب، صمم إنطالقا مما تقدم عرضه من حتليل وبناءا على ما هو متاح من وسائل وبىن حت

، الذي مت ترتيله جمانا من املوقع Bouticaفاملوقع املراد تشييده يعتمد يف بنائه على الربنامج بوتيكا 
http://www.boutica.net ؛ وقد إخترنا هذا الربنامج نظرا لبساطته ويؤدي بالغرض املنشود لعرض املنتجات 

، windows 9xا إختيار برنامج بناء يتماشى مع النظام على الويب، من جهة، ومن جهة أخرى كان لزاما علين
ا النطام، والربنامج املولد هو برنامج واجهة مكتوب ألن معظم األجهزة املتوفرة حاليا يف األسواق تعمل هبذ

  . ينصب يف خادم الويب واليهم النظام املعتمد يف املنصةHTMLبشفرة 
  

يب جتاري صغري احلجم، خيضع ملتطلبات التجارة التطبيق الذي سنعرضه يتمحور حول بناء موقع و
GECOSاإللكترونية، واحلقيقة أن هذا املوقع هو إمتداد ملوقع ويب جتاري تعود ملكيته ملؤسسة جيكوس 

123 
 .الكائن مقرها اإلجتماعي باجلزائر العاصمة

                                                 
123 - http://www.gecos.dz  


