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المحاضرة الثالثة عشر

تطبيقات تقنية المعلومات
(Information Technology Applications)
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Information)المعلوماتتقنيةمفهوم Technology – IT):

المعلوماتبتقنيةالمقصودIT))اتوحدمنومعداتهإمكاناتهبكلاآلليالحاسبتقنيةمناالستفادةأوجههو

لقبمنإنجازهاالمطلوبالمهاموتسهيلإلنجازعالميةأوسلكيةالأوسلكيةشبكاتأووإخراجإدخال

.(إلخ...االتصالالمنزل،العمل،):المجاالتمختلففياإلنسان

:اليوميةالحياةمجاالتفيالمعلوماتتقنيةاستخداممجاالت

التطورققفتحالمعلوماتيةعصرهوجديدعصرإلىوجيزةفترةخاللاإلنسانيةالمجتمعاتبيدالحاسبأخذ

الكفاءةيفالبارزأثرهالمجتمعفيالحاسبلتوظيففكانقطاعاتهاوكافةالحياةميادينشتىفيوالتقدم

.ودقتهالعملوسرعةوالتنظيم

الحاسب) التعليمفي1
الحاسب) المنزلفي2
الحاسب) اإلدارةفي3
الحاسب) والبنوكالمصارففي4
الحاسب) الطبيةالمجاالتفي5
الحاسب) الصيدلةفي6
الحاسب) الصناعيالقطاعفي7
الحاسب) الداخلياألمنفي8
الحاسب) والشبكيةالهاتفيةاالتصاالتفي9
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الحاسب. التعليمفي1

وتحققتسهلوالتي،مالتعليمجالفيالفعالةالتكنولوجيةالوسائلمناآلليالحاسبيعد

:اآلتيةالعمليات

حفظ بيانات المعلمين والطالب والموظفين.

طباعة كشوف األسماء والدرجات والتقارير.

عرض الدروس التعليمية.

عرض التجارب العلمية بشكل سهل وممتع.

حفظ بيانات الكتب في المكتبة المدرسية.

التعلم والحصول على بيانات أوفر من خالل اإلنترنت.

التعليم االلكتروني.
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االلكترونيالتعليم

فياملةشأوجزئيةبصورةومتابعةوتفاعلوتمارينشروحاتمنيتضمنهمامعالتعليميالمحتوىتقديم

.اإلنترنتشبكةعبرأوالحاسبفيمخزنةمتقدمةبرامجبواسطةبعدعنأوالفصل

:االلكترونيالتعليمميزات

 طريقة لتقديم التعليم في ظل التقنية وليست هدفاً في حد ذاته.

 إلى التعليم بمساعدة التقنية ( وجهاً لوجه ) التحول من التعليم الصفي.

المناقشاتقدم،التمتابعةالدرجات،رصداالختبارات،التمرين،التدريس،)التعليميةالعملياتجميعأتمتة

.(التفاعلوالمراسالت،

صولوالفاإلنترنت،وبواسطةالحاسب،بواسطةالتدريس)والعملياتالتطبيقاتمنمجموعةيشمل

.(الخاالفتراضية

درسةم–الجوانبجميعفي)شامالً أو(الصفيللتعليممكمالً –معينجانبفي)جزئياً يكون

..(افتراضية

الخوالعسكري،والهندسي،والطبي،والعلمي،والشرعي،األدبي:التعليمأنواعلكلمناسب..

سالمدارفيوالخاص،الحكوميوالجامعي،الجامعيقبلماالرسمي،وغيرالرسميللتعليممناسب

.والشركات
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الحاسب. منزلالفي2

والفرنكيفوالمكالتلفازوظائفهافيللتحكمالحاسبإليهافأضيفالمنزليةاألجهزةبعضتطورت

.والغسالة

واستخدامهااألقاربوهواتفاألسماءقائمةحفظمنيمكننامماالحاسبعلىالهواتفاحتواء

.المتصلعلىوالتعرفلالتصال

واألصدقاءاألقرباءمعللتواصلاإلنترنتاستخدام.

المنزلفيوالترفيهالمتعةالحاسبألعابقدمت.
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الحاسب. دارةاإلفي3

(اإلداريةالمعلوماتنظم)المؤسساتفيالحاسباستخدامفيالحديثةالطرقعلىيطلق.

oالحصولنمالعليااإلدارةتتمكنبحيثالبعضبعضهامعاألقسامتفاعلعلىبدورهيساعدالذيو

.اعدةللقالقمةمنالهرميالبناءبأسلوبيعرفماوهوالمؤسسةأنشطةلجميعكاملةصورةعلى

منهااألهدافمنكثيرتحقيقعلىالمؤسساتفيالحاسبيقوم:

oالسجالتوحفظالنسخمثلاإلداريةاألعمالفيالبشريالعنصرويقللينظمالحاسب.

oالسكرتاريةأخطاءمنالحاسبيقلل.

oراراتالقاتخاذسرعةعلىيساعدمماكبيرةبسرعةاألعمالورجالللمديرينالمعلوماتتوفير

.اإلدارية

oااللكترونيالبريد.
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الحاسب. والبنوكمصارفالفي4

هابعضمعترتبطأنالصرافةمؤسساتوجميعالمصارفتمكن

زيالمركالمصرفإلدارةتخضععاليةتقنيةذاتبشبكةالبعض

الصرفأجهزةمنأيمعالتعاملمنالعمالءتمكنوهيللدولة،

.مكانكلفيالمنتشرة

عناالستعالميمكنهفالعميل،العمالءراحةعلىفاالصرعمل

ضرائبوالوالهاتفوالكهرباءالماءمثلالفواتيربعضودفعرصيده

موظفيعنداالنتظارصفوففيالوقوفإلىاللجوءدونوذلك

.المصرف

ريدالبمكاتبعلىالعبءتخفيفعلىالصرفأجهزةتساعدكما

الصكوكىإلاللجوءوبدونالماليةالقوائمسدادقبولفيخدماتهافتقدم

.البريدمكاتبأعباءتخفيفعلىيساعدمماالبريدأو

فيأصبحتالتيالمصرفيةالبطاقاتإيجادعلىالحاسبعملكما

دفعلالصكوكآالفالحكوماتترسلأنمنفبدالً .الجميعمتناول

صرفالمإلىبهاالعاملينبأسماءكشوفترسلبهاالعاملينرواتب

هراتبسحبمنيتمكنلكيعامللكلبطاقةبإصداريقومالذي

نعاالستعالممنهاكثيرةخدماتالبطاقاتهذهوتقدمآليةبطريقة

لدوريةاالفواتيردفعالصكوك،إيداعالرصيد،منالسحبالرصيد،

.والهاتفالكهرباءمثلالمستحقة
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الحاسب. طبيةالالمجاالتفي4

لعبت) لتعليمافيذلكانأكسواءً الطبيةالمجاالتشتىفيكبيراً دوراً الطبيالمجالفيالحاسبات1

إدارةفيملحةضرورةأصبحتكماالطبيةالعقاقيرأوالعالجأوالتشخيصأوالطبي

.المستشفيات

تنقسم) المجاليفالحاسبتطبيقاتاألول:قسمينإلىالطبيالمجالفيالحاسباستخدامات2

أعمالإدارةوالثاني.العالجأوالتشخيصفيذلكأكانسواءالمبرمجةالوحداتحيثمنالطبي

.المستشفيات

ساعد) وجودفياعدوس،العمليوالتدريبالعلميالتحصيلعلىالطبيالتعليمفيالطالبالحاسب3

تالعملياعلىالتدريبمثلالطالبأماممغلقةكانتمجاالتإلىتطرقتقويةطبيةرامجب

أنمنبدالً فالقبورونبشالبشريةاألعضاءبيععلىالتقنياتهذهقضتكما،الخطيرةالجراحية

المطلوبالعضولهتقدمالحاسببرامجفإنمتوفىلشخصجسمأعضاءمنعضوالطالبيشتري

األجزاءبعضدراسةكذلكوالتدريب،الشرحفيمساعدةمعالثالثيةواألبعادالطبيعيةباأللوان

مثلجسمالفيالهامةاألجزاءوبعضوالجراحةالتشريحبرامجمثلكبيرةخطورةفيهاالتيالهامة

.والقلبالدمويةوالدورةالمخ
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طبيةالالمجاالتفيالحاسب

وفي) وطلبةاألطباءمنكالً الحاسبساعداألمراضتشخيص4

المرضىساعدكمااألمراضتشخيصفيسواءحدعلىالطب

يثةالحداألجهزةطريقعنأمراضهموتحديدتشخيصفيأنفسهم

عنالمعلوماتبإدخالالممرضأولطبيبافيقوموالمتطورة

والجنسالعمرمثلبالمريضخاصسجلعملأيالمريض

الحاسبيقومثمالدموضغطالحرارةودرجةوالطولوالوزن

دلتحدياالحتماالتمنقليلعددإلىاألمراضقائمةبتقليص

.ضللمرالمناسببالعالجبالتوصيةالبرنامجيقومثمالمرض

دخل) يفهاًمادوراً ليؤديالجراحيةالعملياتغرفةإلىالحاسب5

.الجراحةطرقوتطويراألطباءمساعدة

(aالرأسقياسفيالحاسباألطباءيستخدماألسنانطبمجالففي

لثةوأسنانعنوافيةدراسةوعملالتعظممعدلوقياسوالفكين

مناسبالالعالجإلىللوصولالدراسةهذهنتائجوتحليلالمريض

.المناسبةالجراحةوعمل

(bواألوعيةالعينقاعكتصويرالعيونجراحةفياألمروهكذا

فيةالمستخدمالليزرأشعةفيالتحكمكذلكللمريضالدموية

.مختلفةالالجراحةمجاالتفيثمالبصرلتصحيحالقرنيةمعالجة
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طبيةالالمجاالتفيالحاسب

إدارة) وهذافىالمستشملفاتجميعبإدارةمتخصصةأنظمةخاللمنالحاسبيقوم:المستشفيات6

:النظاميشملهاالتيالملفاتهذهوأهم،المستشفىمعلوماتبنظاميعرفما

(aالمنومينالمرضىملف.

(bالخارجيةوالعياداتاإلسعافمرضىملف.

(cالمستشفىدخولهمالمتوقعالمرضىملف.

(dوباتمناوجداولبهايعملونالتيواألقسامتخصصاتهموبيانالشخصيةاألطباءسجالت

.األطباء

(eبالتمريضالعاملينملف.

(fوالمختبراتالمعاململف.

(gمخزنملف.
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الحاسب. صيدلةالفي5

:الصيدلةفيللحاسبنظامينيوجد

معامالتالحيثمنبهاخاصةأنظمةاستخدامعلىالصيدليةتقتصرحيثالتجاريةالصيدليات:األول

.دليةبالصياألدويةوتوفيرالعقاقيرفاعليةانتهاءتواريخعنومعلوماتالتخزينونظامالمالية

بالمريضالخاصالعالجالطبيبيصفأنفبعدبالمستشفياتالملحقةبالصيدلياتخاصهو:الثاني

بالصيدليةألدويةاتوفيرمنالتأكدمنهاإجراءاتبعدةالنظاميقومذلكبعدالطبيةالوصفةالحاسبيستقبل

جوتخرالدواءبصرفيسمحذلكبعداألدويةلهذهالمريضتعاطيمنيمنعماوجودعدممنوالتأكد

الدواءتعاطيونظامالطبيبواسمالمريضواسمبالصرفتسلسليرقمعلىتحتويالصقةبطاقة

.وغيرها
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الحاسب. الصناعيقطاعالفي6

:قسمينإلىالصناعيالمجالفيالحاسباستخداماتقسمت

.الصنعيالذكاءتقنياتوأهمهاالبرمجةوحداتفيالحاسبتطبيقات:األول•

اتخاذرعةوساإلداريالتحكمحيثمنالشبكاتتقنيةمناستفادتالتيالمصانعإدارةهو:الثاني•

.القرارات

الذكاء الصنعي) 1(Artificial Intelligence):

 حل في  ساعد  ية ت لي ذك سب آ مة حا صميم أنظ لى ت هدف إ تي ت سب  ال لوم الحا من ع جزء  هو 

يل المعلو خاذ المشاكل ولها بعض الخصائص المتوفرة في السلوك اإلنساني من حيث تحل مات وات

.القرارات

 سعلى أطلق ليم بوا ها التع عدة مجاالت من شمل  نه ي فة أل نه صناعة المعر صنعي بأ لذكاء ال طة ا

.والبرمجة وأنظمة حاسة السمع والبصر والمجال العسكري والنظم الخبيرةالحاسب

علىفي المصانعيعمل الذكاء الصنعي:

o،إعداد مواصفات اإلنتاج

o،إعداد مراحل التصميم للمصانع ومنتجاتها

oة، إعداد مراحل التخطيط سواء للمنتجات أو الستغالل المخازن والمستودعات للمواد األولي

o،إعداد خطط اإلنتاج لالستفادة القصوى من الطاقة البشرية واآلالت المتاحة

oإعداد خطط التوزيع للمنتجات النهائية.
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الحاسب في المجال الصناعي

الر) :(Robot)اآللي اإلنسان/ تبوو2

 ومنظمةجهاز لمحاكاة أعمال اإلنسان بطريقة سريعة هو.

o وقوالذبعض الحواس كالسمع والحس والبصر والشم هذا الجهاز ة صناعتتوفر في قد.

o محددبرمجته على الحركة سواء كان للمشي أو تحريك األذرع للقيام بعمل يمكن.

o لهدون الحاجة لمتابعته أو مراقبته طبقاً للبرنامج المتاحتلقائياً الجهاز يعمل هذا.

يقابلهاي التي تكون قادرة على اتخاذ القرارات التالصنعي هو من تقنيات الذكاء تبووإذاً فالر.

 تبووالرأجهزة ؤديها تالتي يمكن أن األعمال :

. التجميع في مصانع السيارات وبعض المصانع األخرىخطوط 1)

. القيام بأعمال اللحام والسباكة2)

. القيام بأعمال الطالء3)

. مناولة المواد الخطرة4)

. القيام بأعمال التعبئة والتغليف5)

. القيام بأعمال خلط المواد الكيميائية الخطرة6)

. القيام بأعمال مكافحة الحرائق7)

.القيام بالكشف عن القنابل والمتفجرات وإبطال فاعليتها8)
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الحاسب في مجال األمن الداخلي. 7

:ومنهاالكثيرةاألمنقطاعاتتطويرفيالحاسوبأجهزةساهمتقد

صالتراخيملفوالسياراتلقيادةالممنوحةالتراخيصملفعلىالمرورقطاعويشمل:مرورلاإدارة

دنيةالمعاللوحاتوأرقاموصالحيتها،السياراتعنببياناتخاصملفوهوالسياراتلسيرالممنوحة

مدنالداخلالمرورلحركةالمروريةالخرائطعلىيحتويوهوالمرورحركةتنظيموملفتحملها،التي

تفصيليانبيمعالمرورلقواعدالمخالفينجميعأسماءعلىويحتويالمرورأمنملفوأخيرابينها،وفيما

.والغراماتالمحاكماتمثلبشأنهتتخذالتيواإلجراءاتمنهمكللمخالفات

والتييالمدنالسجلملفاتعلىتحتويعمالقةحاسباتبتوفروذلكالحاسباستخدم:المدنيالسجل

الكثافةحيثمنالسكانعنالمتوفرةالبياناتتحليلطريقعنواالقتصاديالعمرانيالتخطيطعلىتشتمل

الزواجالتوحاالمواليدتسجيلثموالتعليميالمهنيوالتوزيعلهماألعماروفئاتالمناطقفيالسكانية

يةالهوبطاقاتاستخراجعلىالمواطنينتساعدالتيالرسميةالوثائقواستخراجوالطالقوالوفاة

.الشخصية
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الحاسب في مجال األمن الداخلي

علىتعرفيأنالموظففيستطيعكبيرةبياناتقاعدةيديرعمالقمركزيحاسببتوفروذلك:الجوازات

الرحالتقاموأرالتواريخبيانمعمسافرينأوقادمينأكانواسواءاألفراديقدمهاالتيالبياناتصالحيات

عنالطلبذلكأكانسواءطلبهاحينللمواطنينسفرجوازاتإصداريمكنالقاعدةهذهطريقوعن

فموظلدىيتوفرالدولبعضوفيالخارجفيالدولةسفارةطريقعنأوالدولةداخلإداراتطريق

جوازاتوتزويرمشاكلحدوثلمنعكبيرةودقةبسرعةالجوازاتلفحصخاصةأجهزةالجوازات

.السفرووثائق

كوثهممومدةالمساجينملفاتعلىتحتويالتيالسجونإداراتتنظيمبالحاسبيقوم:السجونإدارات

.بحقهمالصادرةواألحكام

لسلعاوصالحيةوالواردالصادرعلىتدقيقالفيالجماركإدارةتنظيمبالحاسبيقوم:الجماركإدارات

.للمواصفاتومطابقتها
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الحاسب في مجال االتصاالت الهاتفية والشبكية. 8

سواءً بالحاسشبكاتتكوينفييدخلاليوميةالحياةمجاالتفيالحاسباستخداممجاالتأغلبإن

:يليماكذلكتوضيحويمكنمباشرة،غيرأومباشرةبطريقةالهاتفيةأوالالسلكيةأوالسلكية

ببعضهاالفروعارتباطأوبالبنوكاآلليالصّرافأجهزةارتباطحيثمن:البنكيةالتعامالت

وموسعة((LANمحليةشبكاتتستخدمحساباتهممعالبنوكعمالءتعامالتلتسهيلالبعض

(WAN)المهامتلكألداء.

والسلكيةسلكيةاتصاالتشبكةتستخدم:الجوالواتصاالتالهاتفيةاالتصاالت.

أوتألمنشباوترتبطالمنشأةأوالمبنىداخل(محلية)شبكاتتستخدم:والوزاراتاألمنيةالجهات

.(موسعة)شبكاتباستخداماألخرىالوزارات
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هورظمعاألخيرةاآلونةفينشأتتجاريةفكرةعلىأُطلقُمصطلحعنعبارةوهُبعدعـنالعمل

نـفـسهعلىيوفربحيثبيتهمناإلنترنتطريقعنشركةفييعملالموظفأنومفادهااإلنترنت،

للموظفالُمخصصالماليااللتزامالشركةعلىيوفركماالعكس،أوالمنزلإلىالعملمناالنتقالعناء

.الرسمي

:اإليجابيات

تقليل. .كلياً االنتقالعمليةإنهاءأوالعكسأوالعملإلىالبيتمنالموظفانتقالوقت1

زيادة. علىالمسؤولينضغوطمثلعادةالموظفمنهايعانيوالتيللموظفالـنفسيةالراحة2

.الموظفين

زيادة. .يةالنفسالراحةإلىراجعوهذاالموظفإلىأوكلتالتيالمهمةوعلىالعملعلىالتركيز3

تقليل. قـلـيـــلـددعـالــشــركةفــييــتــواجــدأنيمكنحيث:(التوظيف)الشركاتمتطلباتمساحة4

.ُبعدعنعملواليالخارجيينالمزودينإلىالمهامبقيةوتوكل(مثالً اإلدارة)الرئيسيينالموظفينمن

الحاسب والعمل عن بعد . 8(Teleworking)
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(Teleworking)بعدعنالعمل

:السلبيات

قلة. بينلتواصأواجـتـماعاتهـنـالكسـيـكونماقـليالً أنهحيث:البشرياالتصالأوالتواصل1

.العملسيرمستوىعنالتقاريرتقلماغالباً وبالتاليالعملفيورؤسائهمالموظفين

موظفينالمصداقـيةمـــنالتأكديمكنالُبعدعنالعملخالل:العـملفـريـقعـلـىالـتأكـيـدقـلة2.

.الموظفينهؤالءإنتاجيةمدىإلىذلكقياسأوالمعياريرجعوبذلكيعملون،الأوحقاً يعملونبأنهم

غالباً . ـيـثحمنللشركاتالميزةهذهلفوائدونظراً باإلنتاجالـوظيفةهـذهدخلأوعائديكونما3

.الشركاتقبلمنالمعروضةالثابتةأوالرسميةالوظائفقلةسينتجأعبائهاتخفيف
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الحاسب و. (Electronic Documents)المستندات اإللكترونية 9

:مثلاسب،الحتطبيقاتباستخدامالمنشأةالملفاتأوالمستنداتعنعبارةهي:اإللكترونيةالمستندات

بيناملالتعويوفرالمعلومات،تقنيةعصرفياليدويالعملمحلحلتوالتي،(النصوصمستندات)

:يليكماأهمهاعرضيمكنوالتيالفوائدمنالكثيرالمستنداتهذهبواسطةاألشخاص

االستغناء. منالمكلفةعةالطبامصروفاتمنالتقليلوبالتالي،(....الرسائلالكتب،):المطبوعاتعن1

.التصحيحأوللتعديلُعرضةالمطبوعةالمادةكانتإذاخاصة(الطابعةأحبارالورق،):حيث

سهولة. أوقلهنأوتبادلهيسهلفإنهإلكترونيالملفأوالمستندكانإذا:تبادلهاأوالملفاتإرسال2

اإلنترنتبكةشمثلالشبكاتباستخدامأواألقراصباستخدامسواءً المستخدمينقبلمنعليهالتعديل

فسكنتكلفأندونمعدودةثوانغضونفيالعالمفيمكانأيإلىملفأيإرسالمنتمكنكالتي

سطةبواإرسالهاإلىتحتاجالتيالمطبوعاتبعكسوذلكالحاسب،جهازأماممنالقيامعناءحتى

عناهيكنأياميستغرقمماالمرسلالمستندأوالملفأهميةحسب(السريع)الخاصأوالعاديالبريد

.الماديةالتكلفة
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(Electronic Documents)المستندات اإللكترونية الحاسب و

سهولة. استخدامميزاتمنميزةأهمهذه:(تصفحها)المستنداتأوالملفاتمحتوىعلىاإلطالع3

مثالً،صالنصومعالجبرنامجعلىنصيلمستندفتحكبمجردأنهحيث،اإللكترونيةمستنداتال

وضوعمإلىللوصول(البحث)أمراستخداميمكنككماثوانغضونفينقاطهأهماستعراضيمكنك

.المستندصفحاتعددزادتمهماالمستندفيمكتوبةمعينةنقطةأو

التعامالت. تنداتالمسباستخدامالرسميةأوالتجاريةالتعامالتأنيشجعمما:الرسميةأوالتجارية4

تبادلأورنت،اإلنتشبكةعلىاإللكترونيةالتجارةوبياناتنماذج):مثلموثوقةأصبحتاإللكترونية

.(أخرىجهةإلىحكوميةجهةأومصلحةمنالحكوميةالشبكاتعبرالملفات
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العالم. Electronic)اإللكتروني01 World)

وتقنيته،الحاسبباستخداممستخدمأيقبلمنللمشاركةالمتاحالعالمهو

إلىحليةالممنالمعلوماتتقنيةاستخدامعنعبارةبأنهاإللكترونيالعالموصفيمكنعامةبصورة

.خدماتمنتوفرهماكلمنواالستفادةالعالمية

أهمهاومنخدماتمنتوفرهاومااإلنترنتشبكةباستخداماإللكترونيالعالميتمثل:

اس. Electronic)اإللكترونيالبريدتخدام1 Mail - E Mail):وجيزةفترةخاللأصبحتالتي

:منهاأسبابعدةإلىذلكويرجعالحاضرعصرنافياالتصالوسائلأهممن

(aإالاجتحتوالاإلنترنتشبكةمواقعأغلبعلىمجانيةالخدمةهذهأنحيث:المجانياالشتراك

.بياناتكتسجيلإلى

(bخرآمستخدمأيإلىرسالةإرسالمنُتمكّنكالخدمةهذهأنحيث:والسرعةالبعيدتقريب

القبالهاواستالرسائلإرسالأنأيضاً يميزهاومااألرضية،الكرةعلىموقعهكانمهماللشبكة

.معدودةثوانأودقائقإاليستغرق

(cالموجودةالملفاتأنواعمننوعأيإرسالإمكانيةفياإللكترونيالبريدأهميةتزداد:المرفقات

فيركةالمشا)خدمةتتحققوبذلكالرسالةمستقبلليستلمهاالرسالةمعكمرفقجهازكعلى

.الشبكاتخدماتمنخدمةأهمتعتبروالتي(الملفات

(dاالستفادةوألتنفيذهامعينوقتفيالشبكةعلىالدخولالخدمةهذهتشترطال:المفتوحالوقت

ستقبلمليستلمهارسالتكوإرسالوقتأيفياإلنترنتشبكةإلىالدخوليمكنكحيثمنها

.اإللكترونيبريدهفيهيتصفحوقتأيفيالرسالة
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التجارة. :(E-Commerce)اإللكترونية2

مواقععلىلمنتجاتهاالتجاريةوالمحالتالشركاتعرضإمكانيةأتاحت(اإلنترنت)العالميةالشبكة

.كةالشبعبرالمبالغواستالمالشراءطلباتواستقبالبلاإلنترنتشبكةعلىبهاخاصة

أكثـرأوطرفينبينتتمالتيالتجاريةالعملياتمنمجموعةعنعبارةهي:ةاإللكترونيتجارةال

لميةالعاالشبكةمثلاالتصالشبكاتمنمعّيننوععبرالمتصلةالحاسـبأجهزةباستخدام

.نتجاتالموعرضالمصرفيةوالتعامالتوالشراءالبيععملياتالتجارةهذهوتشمل،(اإلنترنت)

اإلنترنتشبكةعبرالمشترياتقيمةدفعطرق

بطاقات. :االئتمان1 (Visa Card, Master Card)منإصدارهايتمبطاقاتعنعبارةوهي

الشبكةرعبأوالتجاريةالمحالتمنسواءً بواسطتهاالمـشـتــرياتقــيـمــةدفــعبغـرضالبنوك

ويتمللبطاقة،الُمصدرالبنكوبينليالعمبينعلــيــــهُمتفقمحدودرصيدعلىوتحتويالعالمية،

(بــائعال)الـشـركــــةإلــىرقـمـهـاإعــطــاءبمجرداإلنترنتشبكةعبراقةطالبرصيدمنالسحب

صاحبهاهوةالبطاقمستخدمأنتؤكدالتي(...البلدالبطاقة،صاحباسم)المعلوماتبعضتوفيرمع

.مثالً مسروقةغيرأنهاأي

الشيكات. وسيطوجودمعوالبائعالمشـــتريبـينبــهالتعامليتمنموذجعنعبارةهي:اإللكترونية2

موافقةبعدمباشرةالبائعحسابإلىالمبلغبتحويليقومالذي(المشتري)العميلبنكوهوبينهما

.المشتري
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اإلنترنتشبكةعبرالمصرفيةالخدماتأنواع

خدمة. .المتوفرالرصيدعنالكشف1

خدمة. .محّددةخيتوارخاللأجريتالتيالعملياتبجميعحسابكشفطباعة2

خدمة. .آلخرحسابمنالماليةالمبالغتحويل3

خدمة. .االئتمانبطاقاتوأقساطالفواتيرسداد4

خدمة. .بيعهاأواألسهمشراء5

اإللكترونيةالتجارةمميزات

فبمجردا،أنواعهبــمختلفالتجاريةللمنتجاتعرضأكبرالعالميةالشبكةتوفر:العالميلسوقا1.

طالعواإليةاآلسيوأواألوروبيةأواألمريكيةالسوقفيبالتسوقالبدءيمكنكالشبكةعلىدخولك

تبطاقاستخدامابتحتاجهماشراءمباشرةويمكنكالمجاالت،شتىفيجديدهـومـاكـلىعل

.موقعهتتصفحالذيالسوقفيوكأنكاإللكترونيةوالشيكاتاالئتمان

الوقت. يمكنكحيثوقتبأيتقيدهبعدمالعالميةالشـبكةعلىاإللكترونيالسوقيتميز:المفتوح2

وذلكيومياً (ساعة24)الـمدةخاللوقتأيفيالشراءأوامرإصدارأوالمنتجاتعلىطالعاإل

تتمكلها(....الفواتيرواستصدارالنماذجوتعبئةالطلباتاستقبال):التجاريةالمعامالتإنجازألن

.التجاريبالموقعخاصةعمالءبياناتوقواعدبرامجبواسطةإلكترونـياً 
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اإللكترونيةالتجارةبموقعالخاصالمعلوماتنظاممسئولية

يجب. البرامجيلبـتـحـموذلــكالتجسسوملفاتواالختراقالفيروساتضدمؤمناً الموقعيكونأن1

.األخطارلهذهالمضادة

تجنب. النظاممــســتخدميأوبموظفــيالتحكموسائلبزيادةالبشريةاألخطاءأوالضعفنقاط2

.إليهللولوجُتستخدمالتيالسربكلماتالتالعبوعدمصالحياتهموتحديد

اإللكترونيةالتجارةتواجهالتيوالصعوباتالمخاطر

مخاطر. قمرأواالئتمانبطاقةرقمعناإلفصاحخطـورةفيالمخاطرمنالنوعهذايتمثل:الدفع1

قبلمــنالمواقعهذهاختراقالحتمالوذلكاآلمنة،غيرالتجاريةالمواقععلىالبنكحساب

أواالئتمانوبطاقاتاإللكترونيةالشيكاتأرقاموباألخصزبائنهابياناتعــنوالكشفالمخترقين

.البنكيالتفويضرقم

مخاطر. اعتراضلخطريـتعرضمعلوماتنظامأيإن:النقلأثناءواعتراضهاالمعلوماتتسرب2

عبرأواإللكترونيةالنماذجعبرسواءً نقلهاأثناءالنظامبعمالءالخاصةالبياناتأوالمعلومات

عنوانغييرت:مثلوالمعلوماتالبياناتتغييرلخطريعرضهاممااإللكترونية،البريـديةالرسائل

.آخرشخصإلىالشبكةعبرالُمباعةالمادةلـتـصلواسمهالمشتري
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نهاية المحاضرة الثالثة عشر


