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 رونيكتالكتجارت 

 تجارت  الكترونيك  واژه اي  است  كه  امروزه  در مقاالت  و ادبيات  

اين  . بازرگاني  و تجارت  و رسانه هاي  عمومي  بسيار به  گوش  مي رسد

پديده  نوين  هم  به  علت  نوپابودن  و هم  به  علت  كاربردها و زمينه هاي  

. جع  گوناگون  تعاريف  مختلفي  داردبسيار متنوع  فعاليت، نزد مرا

همچنين  تجارت  الكترونيك  پديده اي  چندرشته اي  است  كه  ازطرفي  با 

پيشرفته ترين  مفاهيم  فناوري  اطالعات  و ازسوي  ديگر با مباحثي  مثل  

از . بازاريابي  و فروش، مباحث  مالي  و اقتصادي  و حقوقي  پيوستگي  دارد

 . گوناگوني  از آن  پديد آمده  استاين رو تعابير 

   برخي  فكر مي كنند تجارت  الكترونيك  به  معني  انجام  امور تجاري  بدون  

برخي  ديگر تبليغات  بر روي  . استفاده  از اسناد و مدارك  كاغذي  است
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. اينترنت  و حتي  خود اينترنت  را مترادف  با تجارت  الكترونيك  مي دانند

 تصور مي كنند تجارت  الكترونيك  يعني  سفارش  دادن  كاالها برخي  ديگر

همه  ديدگاههاي  باال بخشي  از . و خدمات  و خريد آنها به وسيله  رايانه

 . مفهوم  تجارت  الكترونيك  را پوشش  مي دهند اما كامل  نيستند

 

 تعاريف  تجارت  الكترونيك  

 

 و مراكز تجاري  معتبر جهاني  و    سازمانها و موسسات  علمي  و تحقيقاتي 

پژوهشگران  فعال  در زمينه  تجارت  الكترونيك  چندين  تعريف  از تجارت  

 : الكترونيك  ارائه  كرده اند

 

تجارت  الكترونيك  به  معناي  مبادله  <: تعريف  لينچ  و ليندكوئيست

نترنت  محصوالت  و خدمات  درمقابل  پول  با استفاده  از تواناييهاي  اي

 ] ١.[>است
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كاالكوتا و وينسون  دو پژوهشگر مشهور تجارت  الكترونيك  در كتاب  

آن  را اين طور تعريف  > مرزهاي  تجارت  الكترونيك<خود به  نام  

تجارت  الكترونيك  واژه  معادلي  است  براي  خريدوفروش  <: مي كنند

 ] ٢.[>  شبكه ايمحصوالت، خدمات  و اطالعات  به وسيله  زيرساختارهاي

 

)( IITA(١(گروه  كاري  فناوري  زيرساختارهاي  اطالعاتي  و كاربرد آن  

تجارت  <: يك  تعريف  كاركردي  از تجارت  الكترونيك  ارائه  مي كند

الكترونيك  ارتباطات، مديريت  داده ها و خدمات  ايمني  را يكپارچه  

ناگون  بتوانند به  صورت  مي سازد تا كاربران  تجاري  در سازمانهاي  گو

 ] ٣.[>خودكار اطالعات  را مبادله  كند

 

ساختار و آثار كالن  تجارت  <والديمير زواس  در مقاله  خود به نام  

تجارت  الكترونيك  به  معني  سهيم  شدن  در <: بيان  مي دارد> الكترونيك
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به وسيله  اطالعات، حفظ  ارتباطات  تجاري  و هدايت  مبادالت  بازرگاني  

 ] ٤.[>شبكه هاي  ارتباطي  است

 

باتوجه  به  تعاريف  فوق  شايد بتوان  تجارت  الكترونيك  را اين طور تعريف  

تجارت  الكترونيك  به  معني  اطالع رساني، تبليغات  و <: كرد كه

خريدوفروش  كاالها و خدمات  و حفظ  و برقراري  روابط  تجاري  

 . >راتي  و ابزارهاي  پردازش  داده ها استازطريق  سيستم هاي  مخاب

   ويژگي  اصلي  همه  اين  فعاليتها تسهيل  فرايندهاي  تجاري، حذف  

فرايندهاي  غيرضروري  در انجام  امور بازرگاني  و كاهش  هزينه ها 

ازطريق  بهبود و افزايش  هماهنگي، كاهش  هزينه هاي  اداري  به ويژه  

ذبازي  و بهبود دسترسي  به  بازار و افزايش  تنوع  هزينه  مكاتبات  و كاغ

 . براي  مشتريان  به  معناي  عام  است
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   مهمترين  ويژگي  تجارت  الكترونيك  از ديدگاه  بازاريابي، برقراري  

ارتباط  سازمان  يا فرد با كل  مخاطبان  و سازگار ساختن  محصوالت  و 

برآيند اين  عمل  رقابت  شديد، .  فرد آنهاست-خدمات  با نيازهاي  فرد 

تنوع  عرضه كنندگان  و محصوالت  و خدمات  آنها و درنتيجه  كاهش  

 . هزينه ها و افزايش  رضايتمندي  مشتريان  است

   نكته  مهمي  كه  بايد به  آن  توجه  داشت  اين  است  كه  موضوع  تجارت  

در بحث  تجارت  . الكترونيك، موضوع  فناوري  و دانش  فني  نيست

الكترونيك  بيشتر هدف  شناخت  الگوهاي  جديد تجارت  و ارتباطات  

همچنين  بايد توجه  داشت  كه  . موجود در محيط  الكترونيكي  است

تجارت  الكترونيك  مجموعه اي  است  از فناوريهاي  مخابراتي، پردازش  و 

تريان، واسطه ها و ذخيره  داده ها در ارتباط  با بازارها، سازمانها، مش

 . سيستم هاي  پرداخت  الكترونيكي
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 پيدايش  تجارت  الكترونيك  

 

( ٢EDI( برمبناي  ١٩٦٠   تجارت  الكترونيك  به  شيوه  امروزي  در دهه  

درواقع  مبادله  الكترونيك  داده ها را مي توان  پدر تجارت  . شكل  گرفت

ت  زمان  و پديدآمدن  با گذش. الكترونيك  امروزي  به حساب  آورد

ابزارهاي  ذخيره  و بازاريابي  و پردازش  داده ها و دسترسي  عامه  مردم  

و سازمانها و همچنين  پيشرفت  فناوريهاي  مخابراتي  و شبكه هاي  

رايانه اي  گسترده، فرصتي  پديد آمد كه  بازيگران  صحنه  تجارت  آن  را 

 . بسيار سودمند يافتند

 ريشه  BERLIN AIRLIFTت  الكترونيك  نيم  قرن  پيش  درتجار... < 

اين  فعاليت  به  مبادله  الكترونيك  داده ها بدل  گرديد يعني  تبادل  . گرفت

اسناد استاندارد شده  الكترونيكي  مربوط  به  مبادالت  از يك  رايانه  به  

الكترونيك  سنتي  اگرچه، آنچه  هم اكنون  مي توان  نام  تجارت  . رايانه  ديگر
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 محدود نمي شده  است  و دامنه  گسترده اي  از EDIبر آن  نهاد تنها به 

و پرونده ها را در حاشيه  ) BARCODE(شكلهاي  گوناگون  پيام، رمزينه 

 ] ٥.[ارسال  رايانه اي  اسناد، دربرمي گيرد

 

    طي  بيست  سال  گذشته  يكي  از روندهاي  عمده  در گسترش  تجارت 

الكترونيك، كاهش  چشمگير قيمت  سخت افزارهاي  رايانه اي  و مهمتر از 

. آن  ايجاد استانداردهاي  جهاني  براي  توسعه  سخت افزارها بوده  است

. چنين  فرايندي  را استانداردسازي  يكپارچه  سيستم هاي  باز مي نامند

ا درمورد نرم افزارها نيز چنين  روندي  وجود داشته  است  ام

استانداردهاي  نرم افزاري  هنوز به  اندازه  استانداردهاي  سخت افزاري  

 . يكپارچه  و سازگار نيستند

   روند بعدي  پس  از يكپارچه سازي  و استانداردكردن، پديدآمدن  

امكانات  شبكه اي  و توانايي  ارتباط  ميان  سيستم هاي  گوناگون  رايانه اي  
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رتباطي  به  اين  ترتيب  مهمترين  نقش  را در شبكه هاي  ا. بوده  است

 ] ٦.[اطالع رساني  و سهيم  شدن  در اطالعات  بازي  كرده اند

 

 جهت  انجام  همكاريهاي  تحقيقاتي  ١٩٦٠   مهمترين  اين  شبكه ها در دهه  

. ميان  واحدهاي  نظامي  گوناگون  در وزارت  دفاع  آمريكا شكل  گرفت

نام  داشت  مبناي  اوليه  اينترنت  امروزي  ) ٣(>رپانتآ<اين  شبكه  كه  

 . به شمار مي رود

   امروزه  به  لطف  كاهش  چشمگير قيمت  سخت افزارها و انعطاف پذيري  

و سازگاري  استانداردهاي  نرم افزاري، امكان  مبادله  اطالعات  در سطح  

مبناي  . شده  استجهان  با هزينه هاي  اندك  براي  عامه  مردم  فراهم  

اصلي  و بنيادي  تجارت  الكترونيك  دسترسي  سريع، ارزان  و آسان  به  

 . اطالعات  است
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 چارچوب  نظري  

 

 :    چارچوب  تجارت  الكترونيك  از سه  سطح  عالي  تشكيل  شده  است

 

سخت افزار، نرم افزار، پايگاههاي  داده اي  و ارتباطاتي  را :  زيرساختار- ١

 بر روي  WWWامل  مي شود كه  براي  انجام  وظيفه  در قالب  خدمات ش

 و ساير اشكال  پيام گذاري  و پيام گيري  بر روي  EDIاينترنت  يا پشتيباني 

 . به كار مي روند) ٤(اينترنت  يا ساير شبكه هاي  ايجاد ارزش افزوده  

 

ي  از خدمات  كه  پيام گذاري  و پيام گيري  و دامنه  گسترده ا:  خدمات- ٢

) در صورت  نياز در قالب  تجاري  آن(توانايي  پيداكردن  و ارائه  اطالعات  

را فراهم  مي آورند و شامل  جستجو براي  شركاي  تجاري  بالقوه  و 

 . همچنين  مذاكره  و توافق  درمورد مبادالت  تجاري  هستند
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 بيني  و تدارك  پيش:  محصوالت  و ساختارهاي  تجارت  الكترونيك- ٣

مستقيم  كاالها و خدمات  تجاري  وابسته  به  اطالعات  براي  مشتريان  و 

شركاي  تجاري، همكاري  و سهيم  شدن  در اطالعات  داخل  و خارج  

سازمان  و سازماندهي  محيط  بازاري  الكترونيكي  و زنجيره  تهيه  و 

 ] ٧.[پشتيباني

ونيك  و نتايج  حاصل  از آن  سه  زمينه  را    در اين  چارچوب، تجارت  الكتر

 : پوشش  مي دهند

 

 ؛ امور بازرگاني  با گرايش  به  مصرف كننده  نهايي

 ؛ تجارت  ميان  شركتها يا فعاليتهاي  بازرگاني  عمده

 . امور تجاري  درون  سازمانها

 

    مهمترين  و بازارگراترين  كاربردهاي  عملي  تجارت  الكترونيك  بخش 
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اين  كاربردها شامل  خريد از راه دور، . مصرف كننده گراي  آن  است

به هرحال  . عمليات  بانكي، داللي  سهام، تبليغات  مستقيم  مي شوند

همان طور كه  انتظار مي رفت  پتانسيل  عظيم  اين  بخش  بيشتر انگيزه هاي  

 . مرتبط  با تجارت  الكترونيك  را به  خود جلب  مي كند

ر بخش  امور تجاري  و فعاليتهاي  ميان  تهيه كنندگان  مواداوليه  و    د

 برقرار مي شوند بهترين  EDIمصرف كنندگان، ارتباطاتي  كه  به وسيله 

سريع الرشدترين  زمينه  در . گروه  كاربردهاي  تجارت  الكترونيك  هستند

عات  اين  سطح  از تجارت  الكترونيك، همكاري  و سهيم  شدن  در اطال

 . به وسيله  اينترانت ها و اكسترانت ها است

 

شبكه هاي  اينترانت  از گشايش  پايگاههاي  داده اي  و انبارهاي  داده اي  در 

داخل  شركت، نشر و گسترش  اطالعات  در قالب  صفحه هاي  وب  و 

همكاري  گروه  گرايانه  و مستقل  از موقعيت  جغرافيايي، در محدوده  
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 . طالعاتي  شركت  را پشتيباني  مي كنندمرزهاي  ا

   در قلب  چارچوب  تجارت  الكترونيك  محيطهاي  بازاري  الكترونيكي  و 

سلسله  مراتب  الكترونيكي  وجود دارند كه  ارتباطات  بازرگاني  و مبادالت  

محيطهاي  بازاري  الكترونيكي  به منظور . ميان  شركتها را تسهيل  مي كنند

بادالت  از طريق  شبكه هاي  ارتباطي  ميان  خريداران  و تسهيل  م

 . تهيه كنندگان  متعدد پديد آمده اند

 

 -   سلسله  مراتب  الكترونيك، ارتباطات  طوالني  مدت  تهيه كنندگان  

مصرف كنندگان  بين  شركتها هستند كه  به وسيله  شبكه هاي  ارتباطي  

ن  هماهنگ  مي شوند تا به وسيله  حفظ  شده  و بيشتر به وسيله  مديرا

شكل گيري  سلسله  مراتب  الكترونيكي  ميان  سازمانها . نيروهاي  بازار

به واسطه  باب  شدن  زنجيره هاي  ارزشي  يكپارچه  و پيشرفت  توليد به  

. بوده  و با نيروي  سفارشهاي  مشتريان، پشتيباني  مي شود) ) JITموقع 
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اي  تجاري  تاحد قابل  توجهي  به وسيله  كاربرد زنجيره هاي  ارزشي  شرك

 . سيستم هاي  اطالعاتي  و شبكه هاي  مخابراتي  يكپارچه  شده اند

) مديريت(   آينده نگري  در تعيين  سطوح  موجودي  انبارها ازطريق  

زنجيره  ارزشي  در به  حداقل  رساندن  موجودي  انبارها و كاهش  

اين  شكل  از عمليات، محدوديتهاي  . ي كندسرمايه  در گردش  كمك  م

شديدي  را بر هماهنگي  درون  و ميان  سازماني  تحميل  مي كند و انتظار 

بر اين  است  كه  اينترانتها، اكسترانتها و دركل  اينترنت  نقش  مهمي  در 

در حقيقت  تكيه  هر سه  زمينه  تجارت  الكترونيك  بر . آن  بازي  كنند

ازطريق  ايجاد . فناوري  يكسان  براي  يكپارچه شدن، حياتي  استبسته هاي  

ارتباط  ايمن  ميان  شبكه هاي  فرعي  و شبكه هاي  شركاي  تجاري  در يك  

اكسترانت، كه  تكيه  بر توانايي  ارتباطات  اينترنتي  و نرم افزارهاي  آن  

 توسعه  دارند، سازمان  و شركاي  تجاري  سهيم، مي توانند گسترش  و

 ] ٨.[محصول، توليد و توزيع  يا تحويل  را هماهنگ  سازند
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   ازسوي  ديگر اين  نوع  عمليات  و سهيم  شدن  در اطالعات  منجربه  

سازمانها در اين  بازار ديگر . رقابت  بسيار شديد در بازار مي شود

نتيجه  پيدايش  . نمي توانند با روشهاي  سنتي  مديريت  موفق  باشند

سازمانهاي  مسطح، ساختار سازماني  مجازي، كار از راه دور، تيمهاي  

كاري  گسترده  در تمام  نقاط  دنيا، و استفاده  از منابع  خارج  سازمان 

OUTSOURCING ( (اين  نتايج  در . براي  تامين  تقاضاها خواهدبود

 . بخش  آثار و برآيندهاي  تجارت  الكترونيك  بررسي  خواهندشد

 

 اوريهاي  پشتيباني كننده  فن

 

   تقسيم بنديهاي  متفاوتي  از فناوريهاي  پشتيباني كننده  تجارت  الكترونيك  

برخي  از مراجع  علمي  و تحقيقاتي  اينترنت  و . وجود دارد

زيرمجموعه هاي  آن  مثل  اكسترانتها و اينترانتها را فناوري  اصلي  تجارت  
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 ديگر نيز تقسيم بندي  خود را بسيار برخي . الكترونيك  مي دانند

گسترده اند تا جايي  كه  رمزينه  و نمابر را نيز در چارچوب  ابزارهاي  

هريك  از اين  تقسيم بنديها نيز توجيه  . تجارت  الكترونيك  گنجانيده اند

يكي  از معتبرترين  مراكز تحقيقاتي  درمورد . منطقي  خود را دارا هستند

اين  مركز . است> مركز منابع  تجارت  الكترونيك<ك  تجارت  الكتروني

فناوريهاي  پشتيباني كننده  تجارت  الكترونيك  را به  دو گروه  تقسيم  كرده  

 فناوريها - ٢ گروه  فناوريها و ابزارهاي  ارتباطي  و مخابراتي  و - ١: است

له  اين  مبناي  اين  مقا. و ابزارهاي  پشتيباني كننده  تجارت  الكترونيك

 . تقسيم بندي  است

 

 فناوريهاي  مخابراتي  و ارتباطي  

 

   گروه  فناوريهاي  مخابراتي  و ارتباطي  پشتيباني كننده  اينترنت  شامل  
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ابزارها و امكانات  ارتباطي  مي شوند كه  داده ها به وسيله  آنها ميان  

 : ي شونداين  گروه  شامل  موارد زير م. كاربران  منتقل  مي شوند

 

  PPTSشبكه هاي  پست  و تلگراف  و تلفن 

 VALUE ADDEDشبكه هاي  ارزش افزوده  و خدمات  داده اي 

N=VADS) )  

 INTEGRATED SERVICEخطوط  ارتباطي  يكپارچه  خدمات  ديجيتال 

DIGITAL = ) ISDN NETWORK)  

  .٤٠٠Xاستاندارد ارتباطي  

 شبكه  اينترنت  

 

 PPTي  به  شبكه هاي  پست  و تلگراف  و تلفن  گفته  مي شده   به طور سنت

. است  اما امروزه  به  ارائه دهندگان  ملي  خدمات  مخابراتي  اشاره  دارد

به عنوان  عامل  ) ٥(در سطح  جهاني  اتحاديه  بين المللي  مخابرات
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 انتقال ) ٦(هماهنگ كننده  عمل  كرده  و گسترش  و به كارگيري  پروتكلهاي

يكي  از زيرمجموعه هاي  سازمان  ملل  به  نام . اطالعات  را هدايت  مي كند

ITU-T  به عنوان  عامل  استانداردكننده  عمل  كرده  و مسئوليت 

 Xارتباطات  نوع  ) ارتباطات  عمومي  رايج  درشبكه  تلفن (Vارتباطات  نوع 

 Iاطات  نوع وارتب)ارتباطات  براي انتقال داده ازطريق شبكه هاي خاص(

 .  را داراستISDN(ارتباطات  انجام  شده  به وسيله  (

 

اين  شبكه ها به طور گسترده  :    شبكه هاي  ارزش افزوده  و خدمات  داده اي

اين  شبكه  .  مورداستفاده  هستندEDIبراي  ارتباطات  عمومي  ازطريق 

 خدمات  ذخيره  و .به وسيله  عامل  ثالث  اداره كننده، راه اندازي  مي شوند

مزاياي  عمومي  اين  شبكه ها شامل  . بازيابي  اطالعات  را ارائه  مي كنند

، پست  الكترونيك، )BBS)٧ارائه  خدمات  ساير سرويسهاي  اطالعاتي  مثل  

ايمني  باال، خدمات  آموزشي  و مشاوره اي، امكان  رديابي  و دريافت  پيام  
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شركتهاي  بزرگ  .  انتقال  اطالعات  مي شودو پشتيباني  بيشتر پروتكلهاي 

اين  انتخاب  را دارند كه  شبكه هاي  خاص  خودشان  را براي  انتقال  داده ها 

اين  شبكه ها توسط  شركتها و براي  استفاده  از . نصب  و راه اندازي  كنند

سيستم  داخلي  خود آنها اداره  مي شوند اما مي توانند به وسيله  خطوط  

و يا حتي  از طريق  شبكه هاي  عمومي  به  ) LEASED LINE(اره اي اج

 . ديگر سايتها متصل  شوند

 

شبكه  يكپارچه  خدمات  ديجيتال  نوعي  از شبكه هاي   :ISDN   خطوط

عمومي  است  كه  براي  اداره كردن  انتقال  صدا و داده  ازطريق  يك  ارتباط  

(نقطه -به- اين  شبكه  ارتباط  نقطه.منحصربه  فرد طراحي  گرديده  است

END-TO-END)و از يك  .  ازطريق  خط  ديجيتال  را فراهم  مي كند

مجموعه  مجزا از استانداردهاي  واسطه  براي  سازگاري  با خدمات  

 هم  شبكه ها ISDNواژه . گوناگون  موجود براي  انتقال  استفاده  مي نمايد
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بر . ه  براي  انتقال  را پوشش  مي دهدو هم  استانداردهاي  مورداستفاد

 و فكس  را EDI امكان  انتقال  همزمان  صدا، تصوير،ISDNاين  اساس،

نوع  .  وجود داردISDNدو نوع  ارتباط  در شبكه هاي  . فراهم  مي كند

 كيلوبايت  برثانيه  در يك  كانال  ديجيتال  را ٦٤اوليه  انتقال  داده  با سرعت  

 كيلوبايتي  را بر روي  يك  ٦٤ كانال  ٢٤نوع  دوم  ارتباط، . كندپشتيباني  مي 

 . خط  اداره  مي كند

 

اين  استاندارد يك  استاندارد بين المللي  است  كه  : X.400   استاندارد 

 MESSAGE HNADING(به عنوان  يك  سيستم  اداره  پيام 

SYSTEM=MHSS (  ٤٠٠گسترش  يافت  اولين  نسخهX .  ٨٤در سال 

براي  خدمت  پست  الكترونيك  برپايه  ارسال  متن  ميان  اشخاص  تعريف  

براي  هر كاربر يك  صندوق  پستي  الكترونيكي  تعريف  شده  و هر . شد

پيامها ميان  كاربران  و . خاص  خودش  را دارا بود. ٤٠٠Xكاربر عامل  
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در سال  . ٤٠٠Xتر نسخه  كامل. منتقل  مي شد) ٨(ازطريق  عامل  انتقال  پيام

اين  .  شناخته  مي شودPEDIنام  دارد و با نام . ٤٣٥X ارائه  شد كه  ١٩٨٨

استاندارد جديد ويژگيهاي  پوشش دهنده  هويت  افراد، يكپارچگي  

اين  استاندارد عالوه  بر پست  الكترونيك  مي تواند . داده ها را دربردارد

 . خته  شده  مورداستفاده  قرار گيردبراي  انتقال  ساير انواع  داده هاي  سا

 

به  هر شبكه  ) internetيعني ( بزرگ  Iاينترنت  بدون  حرف :    اينترنت

) INTERACTIVE(رايانه اي  گفته  مي شود كه  به  صورت  متقابل 

ابزارهاي  شبكه  و يا رايانه هاي  ) ) ROUTERSبه وسيله  مسيريابها

  متصل  شده اند و بسته هاي  به  هم) HOST COMPUTERS(ميزبان 

 . اطالعات  را منتقل  مي كنند

 

 بزرگترين  نمونه  يك Internet(يعني ( بزرگ  I   اينترنت باحرف 
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INTERNETاين  شبكه  پروتكلهاي  متعددي  را مثل  پروتكل  انتقال  .  است

  ]٩.[را پشتيباني  مي كند... پرونده، پروتكلهاي  متعدد پست  الكترونيك  و

)٩ پروتكل INTERNET   پروتكل  اصلي  انتقال  اطالعات  بر روي  شبكه 

TCP/IP ( است . 

 

 پيدايش  و پيشرفت  اينترنت  

 

در .  در وزارت  دفاع  آمريكا شكل  گرفت١٩٦٠   اينترنت  در اواخر دهه  

آن  زمان  وزارت  دفاع  اياالت  متحده  آژانس  پروژه هاي  پژوهشي  

شكل  داد كه  نهادي  بود براي  گسترش  فناوريهاي  اطالعاتي  پيشرفته  را 

آرپانت  اوليه  دربردارنده  مراكز .  نام  گرفتARPANETاين  شبكه 

پژوهشي  و نهادهاي  نظامي  بود كه  رايانه هاي  آنها به وسيله  خطوط  

هدف  اصلي  از راه اندازي  يك  چنين  مركزي، . تلفن  به هم  متصل  بودند
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ايجاد يك  سيستم  غيرمتمركز براي  ارتباطات  پژوهشي  بود به طوري  كه  

حتي  در شرايط  اضطراري  درصورتي  كه  هر بخش  از شبكه  به  هر دليلي  

 . از كار مي افتاد ساير اجزاء شبكه  به  فعاليت  خود ادامه  مي دادند

ت  خود را شروع   آرپانت  با تعداد اندكي  رايانه  فعالي١٩٧١   در سال  

 .  عدد رسيد١٠٠ تعداد رايانه ها به  بيش  از ١٩٨٤در سال  . كرد

 

پژوهشگراني  كه  با آرپانت  كار مي كردند به  شبكه هاي  رايانه اي، سرعت  

 موسسه  ملي  علوم  ١٩٨٦در سال  . باالتر براي  تحقيقات  روي  آوردند

ات  شبكه اي  به  مراكز  را براي  ارائه  ارتباطNSFNETآمريكا شبكه 

 ١٩٨٧در سال  . تحقيقاتي  بيشتر و گسترش  شبكه  بين المللي  تاسيس  كرد

 دستگاه  رايانه  ١٠٠٠٠شبكه  بين المللي  اينترنت  مشتمل  بر بيش  از 

 ١٩٩٠در سال  .  رسيد١٠٠٠٠٠ به  ١٩٨٩تعداد رايانه ها تا سال  . گرديد

اد اما اينترنت  رشد كرد و در سال  آرپانت  به  فعاليت  خود خاتمه  د
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 به  دو ميليون  رايانه  مجهز ١٩٩٣ به  يك  ميليون  و در سال  ١٩٩٢

 ] ١٠.[گرديد

 ٢٥   آمارهاي  موجود نشان  مي دهند كه  هم اكنون  چيزي  بيش  از 

ميليون  رايانه  مستقيماً  به  اينترنت  متصل  هستند و تعداد كاربران  آن  به  

 ) ١٠.( ميليون  نفر رسيده است٥٠٠حدود 

 

   هدايت  و پيشبرد اينترنت  و گسترش  آن  به وسيله  هيئت  فعاليتهاي  

 براي  ٨٣هيئت  معماري  اينترنت  در سال  . اينترنت  انجام  مي شود

 و ارائه  توصيه هاي  پژوهشي  به  TCP/IPهدايت  تحول  حتي  پروتكل 

ين  سازمان  هم اكنون  دو گروه  اصلي  و چند ا... جامعه  اينترنت  ايجاد شد

گروه  كاري  مهندسي  اينترنت  و گروه  كاري  . زيرمجموعه  فرعي  دارد

بخش  نخست  مسئوليت  تحول  . پژوهشي  اينترنت  دو گروه  اصلي  هستند

 و استانداردسازي  آن  با توافق  هيئت  TCP/IPو پيشبرد پروتكل  
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ي  ساير پروتكلها درقالب  عمليات  اينترنتي  را معماري  و يكپارچه ساز

گروه  كاري  پژوهشي  اينترنت  به  سازماندهي  و اكتشاف  . به عهده  دارد

مفاهيم  پيشرفته  در شبكه  تحت  هدايت  هيئت  معماري  و با پشتيباني  

يك  اداره  منشي گري  نيز . سازمانهاي  دولتي  گوناگون  ادامه  مي دهد

ديريت  عملكرد روزانه  هيئت  معماري  و گروه  كاري  مهندسي  براي  م

گروه  كاري  مهندسي  در سال  سه  بار رسماً  . اينترنت  ايجاد شده  است

ثبت  آدرسهاي  اينترنت  به وسيله  .  گروه  كاري  خود ديدار مي كند٥٠با 

ز سازمان  اختصاص  شماره هاي  اينترنت  انجام  مي شود كه  بخشي  ا

مسئوليتهاي  خود را درمورد ثبت  آدرسهاي  اينترنتي  تفويض  كرده  

است  و به عنوان  عامل  مركزي  براي  اطالعات  مربوط  به  اينترنت  فعاليت  

مي كند و خدمات  مربوط  به  مركز اختصاص  شبكه  و سيستم  آدرسهاي  

 هايي  براي  در برخي  موارد نيز شعبه. منحصربه  فرد را ارائه  مي كند

همچنين  اداره  ثبت  اينترنت  . ثبت  آدرسها در كشورهاي  گوناگون  دارد
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خدمات  مربوط  به  مركز نگهداري  سيستم  نام  آدرسها در فهرست  

پايگاههاي  اطالعاتي  را ارائه  مي كند كه  اين  نامها به  شعبات  توزيع  شده  

 . شاره  دارند بر روي  اينترنت  اDNSسرويس دهنده هاي 

 

 چگونگي  عرضه  اطالعات  

 

   در بحث  عرضه  اطالعات  و دسترسي  به  آنها بر روي  اينترنت  بايد به  

اولين  نكته  نحوه  اتصال  به  اينترنت  است  نكته  دوم  . چند نكته  اشاره  شود

شيوه  مشخص  شدن  اطالعات  بر روي  اين  شبكه  يا شيوه  آدرس دهي  

نكته  ديگر استانداردهاي  انتقال  اطالعات  يا . رنت  به شمار مي روداينت

نهايتاً  درمورد صفحات  وب  و چگونگي  . پروتكلها بر روي  اينترنت  است

 . استفاده  از آنها و دريافت  اطالعات  محتوي  آنها بحث  خواهدشد

 

 سطوح  تماس  با اينترنت  
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 : وان  به  اينترنت  متصل  شد   به طوركلي  به  سه  شيوه  مي ت

در اين  شيوه  كاربر به وسيله  يك  شبكه  فرعي  كه  ارتباطي  به  : سطح  اول

اين  شبكه  ازطريق  يك  . شبكه  جهاني  ندارد به  اينترنت  متصل  مي شود

در اين  سطح  از ... دروازه  اجازه  تماس  با شبكه  جهاني  را فراهم  مي كند

نات  كاربر به  امكاناتي  كه  شبكه  فرعي  دراختيارش  مي گذارد ارتباط  امكا

 . محدود مي شود

كاربر به وسيله  يك  مودم  و يك  خط  تلفن  و رايانه  شخصي  : سطح  دوم

در اين  حالت  رايانه  كاربر ... خود به  شبكه  اينترنت  متصل  مي شود

فن  به  يك  ارائه دهنده  به وسيله  يك  نرم افزار مناسب، مودم  و خط  تل

خدمات  اينترنتي  متصل  شده  و رايانه  كاربر مثل  يك  رايانه  كه  مستقيماً  

دراين  حالت  كاربر . به  يك  رايانه  بزرگ  متصل  است  عمل  مي كند

دستورات  را بر روي  رايانه  خود تايپ  مي كند اما اين  فرامين  بر روي  
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 .  دهنده  اجرا مي شوندرايانه  ميزبان  سرويس

 

اين  . در اين  سطح  كاربر ارتباط  مستقيم  با اينترنت  دارد: سطح  سوم

در اين  سطح  . سطح  عالي ترين  و گران قيمت ترين  سطح  ارتباط  است

و ) يا ماهواره(فرد به  صورت  مستقيم  و ازطريق  خطوط  پرسرعت  

اعته  با اينترنت  در تماس  س٢٤ظرفيت  ارتباطي  اختصاصي  به  صورت  

اين  سطح  ارتباط  عالي  درصورتي  مفيد است  كه  براي  يك  رايانه  . است

اخيراً  روشهايي  . اصلي  يا يك  سايت  رايانه اي  با صدها كاربر به  كار رود

٢٤و نه  (براي  استفاده  از ارتباطات  در سطح  سوم  در ساعات  موردنياز 

 ] ١١.[ه  است  كه  هزينه  كمتري  دربرداردابداع  شد) ساعته

 

 آدرسهاي  اينترنت  

 

   به  هر رايانه اي  كه  مستقيماً  به  اينترنت  متصل  است  يك  شماره  منحصر 
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همچنين  حتي  رايانه هاي  شخصي  كه  به  . به فرد اختصاص  داده  مي شود

س  پروتكلي  صورت  موقت  به  اينترنت  متصل  مي شوند نيز يك  آدر

معموالً  آدرسهاي  اينترنتي  . اينترنت  موقت  اختصاص  داده  مي شود

شامل  چهار عدد هستند كه  به وسيله  سه  نقطه  از هم  جدا مي شوند مثل  

.  اين  اعداد نمايانگر محل  و نوع  كاربري  رايانه  هستند٢٣,١٢٨,٢١٥,١٢٥

نحصربه  فرد رايانه  است  و شماره  م) ٢٣(در اين  مجموعه  آخرين  عدد 

شبكه  رايانه اي  با عدد .  نماينده  سازمان  است١٢٨شماره  ماقبل  يعني  

 نشان دهنده  كشوري  است  كه  رايانه  در آنجا واقع  ١٢٥ و عدد ٢١٥

از آنجا كه  به  خاطر سپردن  اعداد كار ساده اي  نيست، به  جاي  اين  . است

بر روي  شبكه  اينترنت  در سايتهاي  .   مي شوداعداد از اسامي  استفاده

گوناگون  يك  پايگاه  داده اي  نگهداري  مي شود كه  كار ترجمه  كردن  و 

 . معادل يابي  اسامي  را براساس  اين  شماره ها انجام  مي دهد
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 از آنجا كه  هر رايانه اي  كه  به  شبكه  اينترنت  متصل  است  داراي  يك  

صاصي  است  لذا مي توان  هر پيامي  را به  هر رايانه  در هر آدرس  اخت

مشروط  بر . نقطه اي  از جهان  ارسال  كرد يا با آن  ارتباط  برقرار كرد

 ] ١٢.[آنكه  رايانه  به  شبكه  اينترنت  متصل  باشد

 

 اطالعات  در صفحات  وب  

 

 هاي  رايانه اي  و    روشهاي  متعددي  براي  ارائه  اطالعات  بر روي  شبكه

به ويژه  اينترنت  وجود دارد اما معموالً  در روي  اينترنت  اطالعات  

. درقالب  صفحات  وب  دردسترس  مالقات كنندگان  قرار مي گيرند

)١١(پروتكل  مبنا براي  انتقال  صفحات  وب  بر روي  اينترنت  پروتكل 

HTTPار متنوعي  قابل  همچنين  بر روي  اينترنت  خدمات  بسي.  است

از مهمترين  اين  خدمات  خدمات  انتقال  پرونده ها، . دسترسي  هستند
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 WWWپست  الكترونيك  و مهمترين  آنها سرويس  تور گسترده  جهاني  يا

غالباً  صفحات  وب  بر روي  اينترنت  با پشتيباني  اين  سرويس  . است

 . دردسترس  هستند

نتقال  ابرمتن  اجازه  مي دهد تا متون  محتوي   يا پروتكل  اHTTP   پروتكل 

 HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) HTML(داده ها كه  با زبان 

 به  كاربران  مختلف  منتقل  WWWنوشته  شده اند به وسيله  سرويس  

) ACTIVE PAGE ASP ) SERVERالبته  زبانهاي  ديگري  مثل . شوند

 . اده  هستندنيز براي  طراحي  صفحات  وب  مورداستف

 يك  صفحه  وب  WWW.يك  سند بر روي  سرويس :    تعريف  صفحات  وب

 همراه  با پرونده هاي  گرافيكي  و برنامه هاي  HTMLشامل  يك  پرونده 

 . اجرايي  داخل  آن  در يك  زيرشاخه  بر روي  يك  ماشين  مشخص  است

 

 ] ١٣.[ ها داردغالباً  يك  صفحه  اينترنت  ارتباطي  با ساير صفحه
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   در يك  صفحه  وب  غالباً  مي توان  متون، تصاوير نقاشي  متحرك، جداول  

و نمودارها، فيلمهاي  تبليغاتي، پيامهاي  صوتي  و اتصال  به  ساير صفحات  

 . وب  يا وب  سايتهاي  ديگر را مشاهده  كرد

حه  وب  كه  مي توان  از يك  صف) HYPERTEXT(   به  لطف  فناوري  ابرمتن 

بر روي  يك  رايانه  در نقطه  مشخص  قرار دارد به  اطالعات  صفحات  

ديگر در مكانهايي  بسيار دورتر از عمل  واقع  شدن  رايانه  ميزبان  

اين  فناوري  باعث  گرديده  است  تا دسترسي  به  . دسترسي  داشت

يايي  و آگاهي  اطالعات  براي  همه  كاربران  صرف نظر از موقعيت  جغراف

 . آنها درمورد موقعيت  قرارگرفتن  اطالعات  موردنياز، امكان پذير گردد

   صفحات  وب  بر روي  اينترنت  همان طور كه  پيشتر نيز گفته  شد، 

غالباً  آدرس  . به وسيله  يك  آدرس  منحصربه  فرد مشخص  مي شوند

 : موردنظر به  شكل  زير

  :WWW./HTTP/نام  سايت. پسوند
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 نشان دهنده  استاندارد مبادله  صفحات  وب،http.مشخص  مي گردد

www  نمايانگر سرويس  مورداستفاده، نام  سايت  نشان دهنده  صاحب 

 . يا موسس  سايت  و پسوند نشان دهنده  نوع  كاربري  سايت  است

 

 اينترنت ها و اكسترانت ها 

 

بردهاي  مشابه  آن  براي  استفاده     همراه  با گسترش  اينترنت، نياز به  كار

ايده  . در داخل  سازمانها و گروههاي  متوسط  و بزرگ  پديد آمد

استفاده  از امكاناتي  كه  تكيه  بر اينترنت  داخلي  در سازمانها و گروهها 

راه حل  اين  نياز يك  . دارند تاحدي  به  ايده  شبكه هاي  بسته  نزديك  است

ست  كه  همه  به جز افراد درون  آن  يا افراد مرتبط  با ا> ميني  اينترنت<

اينترانت  يك  اينترنت  است  كه  تنها براي  . آن  سازمان  يا گروه  بسته  است

گروه  محدودي  از افراد در يك  منطقه  جغرافيايي  محدود قابل  
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 . دسترسي  است

ر يك  شركت  يا شبكه اي  كه  براي  پردازش  اطالعات  د: تعريف  اينترنت

كاربردهاي  آن  شامل  توزيع  اسناد، توزيع  . سازمان  طراحي  شده  است

 . نرم افزار، دسترسي  به  پايگاههاي  داده اي  و آموزش  مي شود

   علت  نام گذاري  اينترنت  اين  است  كه  معموالً  اينترانت ها برنامه هايي  را 

نترنت  هستند مثل  صفحات  وب، به  كار مي گيرند كه  مربوط  به  اي

 ، پست  الكترونيك، گروههاي  خبري  و FTPمرورگرهاي  وب، سايتهاي 

اين  خدمات  تنها براي  آنان  كه  درون  سيستم  هستند . فهرستهاي  پستي

 ] ١٤.[قابل  دسترسي  است

 

يك  اكسترانت  را مي توان  چيزي  بين  اينترنت  و : تعريف  اكسترانت

اكسترانت  يك  اينترنت  است  كه  دسترسي  . ت  به حساب  آورداينتران

محدودي  براي  غير دارد وبراي  اين  گروه  جمع آوري  و ارائه  اطالعات  
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 . بر روي  اينترانت  سازمان  را امكان پذير مي سازد

   با تائيد اجازه  دسترسي  به وسيله  كلمه  عبور براي  افراد يا گروههاي  

تعيين  شده، امكان  تغيير درجه  دسترسي  به  اكسترانت  امكان پذير ازپيش  

مي شود و امكان  كنترل  دسترسي  به  مطالب  حساس  مثل  قيمتهاي  

منطقه اي، شرايط  انجام  امور تجاري، انواع  محصوالت  موجود و غيره  

 ] ١٥.[فراهم  مي آيد

ني كننده  تجارت  الكترونيك     پنج  مورد باال فناوريهاي  ارتباطي  پشتيبا

: نكته  مهمي  كه  بايد موردتوجه  قرارگيرد اين  است  كه. به شمار مي روند

ابزارهاي  ارتباطي  و چه  ابزارهاي  عملياتي  تجارت  الكترونيك  تنها محدود 

امروزه  با پيشرفت  . به  موارد معرفي  شده  در اين  نوشته  نمي شوند

 هر روز ابزارهاي  جديدي  براي  تسهيل  امور تجاري  تكنولوژي  اطالعات 

 . و بازرگاني  پديد مي آيند
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 ابزارهاي  اجرايي  و عملياتي  

 

EDI,EDI،تركيبي EDI متقابل  پست  الكترونيك  ابزارهاي  اينترنتي  نمابر 

 انتقال  CALS)٢١(پيشرفته  ابزارهاي  صوتي  پشتيباني  پيوسته  درخواست  

 طراحي  و توليد به  كمك  رايانه  ابزارهاي  چندرسانه اي  پرونده ها

تابلوهاي  اعالن  الكترونيكي  كنفرانسهاي  راه دور تعيين  هويت  به  صورت  

 . خودكار

 

 مبادله  الكترونيك  داده ها 

 

 EDI  يا مبادله  الكترونيكي  داده ها يكي  از قديمي ترين  و بنيادي ترين 

جالب  اينكه  به  علت  . ه سازي  فعاليتهاي  تجاري  استابزارهاي  يكپارچ

ماهيت  سازگار و استانداردسازيهاي  صورت  گرفته، اين  ابزار هنوز هم  

يكي  از مفيدترين  و پيشروترين  كاربردهاي  تجارت  الكترونيكي  امروزي  
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 . است

  تجاري  در  ، تبادل  داده هايEDI مبادله  الكترونيك  داده ها ياEDI:تعريف 

در تبادل  الكترونيكي  . يك  الگوي  استاندارد شده  ميان  رايانه هاست

داده ها، اطالعات  بر اساس  يك  الگوي  مشخص  كه  به وسيله  طرفين  

مبادله كننده  مشخص  شده  است  سازماني  مي شوند به طوري  كه  اجازه  

ت  دهند و نيازمند مي دهند رايانه ها بدون  دخالت  مبادله  را صور

هيچ گونه  دخالت  عامل  انساني  يا ورود مجدد اطالعات  در دو سر مسير 

اطالعاتي  كه  در يك  مجموعه  مبادله  الكترونيك  وجود دارند در . نيستند

 ] ١٦.[بيشتر موارد مثل  اسناد چاپي  متعارف  هستند

 :  وجود داردEDI   دو دليل  عمده  براي  به كارگيري 

 

 ؛ كاهش  مبادالت  كاغذي

 . كاهش  ورود مجدد اطالعات
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 بسيار زياد EDI   استانداردهاي  مبادله  داده ها در اسناد الكترونيكي 

حتي  صنايع  گوناگون  در كشورهاي  مختلف  نيز استانداردهاي  . هستند

 است  كه  ١٢X استاندارد EDIاستاندارد اصلي . خاص  خود را دارا هستند

براي  مالحظه  . ه  كميته  استانداردهاي  آمريكا تعيين  شده  استبه وسيل

فهرست  كامل  استانداردها و نحوه  پيشرفت  آنها سايت  زير را مشاهده  

 : كنيد

 

Http: //WWW.ARMYEC.SRA.COM/ 

DOC/KNOWBASE/DOCS/22  

 در سطح  بين المللي  ايجاد يك  ابزار استاندارد EDI   مهمترين  پيشرفت 

. توسط  سازمان  ملل  متحد است) ١٣(شده  جهاني  به  نام  اديفاكت

اديفاكت  به  معني  مبادله  الكترونيك  داده ها براي  انجام  امور اجرايي، 

استانداردهاي  اديفاكت  به وسيله  هيئتهاي  . تجارت  و حمل ونقل  است
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ل  ايجاد منطقه اي  و عوامل  گزارش دهنده  آنها تحت  نظر سازمان  مل

. زبان  استاندارد و اديفاكت  زبان  اسپرانتو تعيين  شده  است. مي شوند

 و اديفاكت  آدرس  زير را EDIبراي  كسب  اطالعات  كامل  درمورد

درضمن  مي توانيد نرم افزار آموزشي  اديفاكت  را نيز از . مشاهده  كنيد

  /http://www.unece.orgاين  آدرس  دريافت  كنيد

 

 : 

EDIهدف  از به كارگيري :  تركيبيEDI  حذف  تمامي  مبادالت  كاغذي 

گاهي  اوقات  برخي  از عوامل  فعال  در . مرتبط  با فرايندهاي  تجاري  است

 تركيبي  به منظور برقراري  ارتباط  EDI.  نيستندEDIبخش  تجارت  كاربر

 با عوامل  فاقد آن  در سطح  بين المللي  استفاده  مي شود و EDIن كاربرا

توانايي  دارد تا اسناد كاغذي  آنها را در قالب  اسناد الكترونيكي  منتقل  

اين  شيوه  مبادله  الكترونيكي  اجازه  مي دهد تا تمامي  مبادالت  . سازد
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.  بهره  مي برندEDIتجاري  طوري  انجام  شوند كه  گويي  همه  طرفين  از

 تركيبي، پيامهايي  كه  براي  عوامل  ناتوان  از استفاده EDIبا استفاده  از

EDI  فرستاده  مي شوند به  صورت  فكس  بر روي  كاغذ يا به  صورت 

همچنين  در برخي  موارد راه حلهاي  . نامه هاي  پستي  ارسال  مي شوند

 عوامل  فعال  بخش  تجارت  EDI غيرنرم افزاري  ارائه  شده اند كه  پيامهاي 

 ] ١٧.[ ترجمه  كرده  و انتقال  مي دهندEDIرا به  پيامهاي 

 

EDIدر بيشتر موارد پيامهاي :  متقابلEDI به صورت  دسته بندي  شده  و 

اما شرايطي  وجود دارد كه  ديدگاهي  . مشخص  پردازش  مي شوند

 نمونه  اين  شرايط  مي تواند .متقابل  براي  تجارت  الكترونيك  الزم  است

در چنين  . رزرو كردن  خدمات  مسافرتي  و تفريحي  براي  تعطيالت  باشد

مواردي  عوامل  متعددي  مثل  رزرو پرواز، رزرو هتل  و اجاره  كردن  

عموماً  هريك  از . خودرو در مقصد و غيره  بايد موردتاييد قرار گيرند
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ه  سيستم هاي  جداگانه اي  ترتيب  داده  اين  عوامل  مي بايست  به وسيل

. شوند و ممكن  است  برخي  موارد را نتوان  به  شكل  متناسب  مرتب  كرد

در اين  موارد اگر بتوان  سيستم ها را به  يكديگر متصل  كرد مي توان  

عمليات  رزرو كلي  و يكپارچه  را باتوجه  به  دسترسي  كليه  عوامل  انجام  

 متقابل  يكپارچه سازي  فرايندهاي  گوناگون  در يك  EDI وظيفه. داد

 .  استEDIسيستم  چندمنظوره 

 

يكي  از تكنولوژي هاي  جديد در صنعت  : مبادله  الكترونيكي  داده هاي  مالي

مبادله  . است) FEDI(مبادله  داده ها انتقال  الكترونيك  داده هاي  مالي 

ارنده  انتقال  رايانه  به  رايانه  دستورهاي  الكترونيك  داده هاي  مالي  دربرد

پرداخت  و جزئيات  جمع  اقالم  با استفاده  از استانداردهاي  بين المللي  پيام  

 . نمونه  آن  مي تواند يك  پرداخت  تجاري  باشد. است
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 ، انتقال  EDIفناوري  جديد ديگر در صنعت : انتقال  الكترونيكي  وجوه

 EDIالكترونيكي  است  كه  استفاده  از آن  براي  كاربران وجوه  به  صورت  

 ] ١٨.[مي تواند مبادالت  مالي  آنها را بسيار تسهيل  كند

 و ساير زيرمجموعه هاي  EDI   به طوركلي  برايندهاي  حاصل  از استفاده 

 : آن  را مي توان  در دو طبقه  كلي  جاي  داد

 

كاهش  هزينه هاي  اداري  و اجرايي، : ملنتايج  و مزاياي  كلي  راهبردي  شا

 نيستند، افزايش  EDIمزيت  بازاريابي  نسبت  به  رقبايي  كه  كاربر

ارزش افزوده  ازطريق  افزايش  سرعت  و دقت  در پردازش  عمليات، 

 و پردازش  EDIبهبود كنترل  موجودي، يكپارچگي  استراتژيك  داده هاي 

 ؛ اطالعات

 

بهبود ارائه  خدمات  به  مشتريان، : عملياتي  و فني  شاملنتايج  و مزاياي  
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حذف  كاغذ، فكس  و پيامهاي  پستي  بدون  الگو، حذف  پردازشهاي  تكراري  

داده ها، حذف  پايانه هاي  رايانه اي  وقت گير و مشكل ساز و برنامه هاي  

 و محدودكننده، حذف  بايگانيهاي  دستي، حذف  نياز به  انطباق  اسناد

نسخه برداري  و پرونده سازي، حذف  نياز به  ورود كليد واژه ها براي  

جستجوي  اسناد و حذف  استانداردهاي  مشكل سازي  حفظ  و نگهداري  

اسناد و مدارك  اداري، كاهش  زمان  كلي  پردازش  معامالت، حذف  

هزينه هاي  پستي  و هزينه  طراحي  و چاپ  فرمهاي  اداري، بهبود 

 . ريت  نقدينگي  و نظارت  بر هزينه هاي  عملياتيمدي

 

 پست  الكترونيك  

 

   كاربرد اصلي  پست  الكترونيك  مبادله  پيامهاي  محتوي  متن  ازطريق  

همچنين  ارسال  پرونده هاي  . پروتكل  پست  ساده  انتقال  بوده  است
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يل  سيستم  ديگري  مثل  برنامه ها و پرونده هاي  صفحه  گسترده  با تبد

همچنين  مي توان  . كدگذاري  آنها به  سيستم  استاندارد امكان پذير است

ساير پرونده ها را به  صورت  ضميمه  با يك  پيام  پست  الكترونيك  ارسال  

 ] ١٩.[كرد

   امروزه  پست  الكترونيك  بعداز اينترنت  ابزار شماره  دو تجارت  

اده  از پست  الكترونيك  باعث  كاهش  استف. الكترونيك  به شمار مي رود

بسيار شديد در هزينه هاي  مكاتبات  و سرعت  در انتقال  و پردازش  

امروزه  به  لطف  فناوريهاي  چندرسانه اي  . اطالعات  گرديده  است

مي توان  به وسيله  پست  الكترونيك  متن، پرونده، تصوير، پيامهاي  صوتي  

صاوير و نمودارهاي  گوناگون  را به  هرجاي  دنيا و فيلمهاي  تبليغاتي  و ت

سيستم  آدرسهاي  پست  الكترونيكي  از استاندارد . ارسال  كرد

معموالً  يك  آدرس  پست  .  پيروي  مي كندDNSآدرس دهي  اينترنتي  يا

 : الكترونيكي  به  صورت  زير است
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 نام كاربر @نام رايانه سرويس دهنده پست الكترونيكي

. ام  كاربر كلمه اي  است  اختياري  كه  به وسيله  كاربر انتخاب  مي شود   ن

نشان  مي دهد كه  آدرس  فوق  نمايانگر يك  صندوق  پستي  @ عالمت  

سمت  . الكترونيك  بر روي  رايانه  سرويس دهنده  پست  الكترونيكي  است

ين  آدرس  ا. نام  رايانه  سرويس دهنده  آورده  مي شود@ راست  عالمت  

نيز مثل  آدرسهاي  اينترنت  يك  عدد چهار رقمي  است  كه  به  يك  نام  

 . ترجمه  مي شود

 

 ابزارهاي  اينترنتي  

 

   ابزارهاي  اينترنتي  اشاره  دارد به  كليه  خدمات  و برنامه هايي  كه  بر 

مهمترين  اين  ابزارها . روي  اينترنت  قابل  دسترسي  و اجرا هستند

. هستند... فحات  وب، خدمات  پيام گذاري  و پيام گيري، پست  اينترنتي  وص
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دامنه  شمول  ابزارهاي  اينترنتي  تقريباً  از گسترده تر از همه  ابزارهاي  

 . ديگراست

 

 نمابر پيشرفته  

 

   نمابر پيشرفته  اشاره  به  فناوري  دارد كه  مي تواند پيامهاي  پست  

 .   صورت  نمابر بر روي  دستگاه  گيرنده  ارسال  كندالكترونيكي  را به

 

 ابزارهاي  صوتي  

 

   گروه  ابزارهاي  صوتي  كليه  تواناييهاي  ابزارهاي  تجارت  الكترونيك  براي  

ارسال، دريافت، تبليغات  و پيام گذاري  به  صورت  صوتي  را پوشش  

اي  اينترنتي  بسيار زياد و امروزه  تعداد اين  ابزارها مثل  ابزاره. مي دهد

يكي  از جالبترين  اين  ابزارها ابزارهاي  . كاربرد آنها بسيار متنوع  است
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 . پاسخگوي  پيام  و ذخيره كننده  پيامهاي  صوتي  اينترنتي  هستند

 

 پشتيباني  درخواست  پيوسته  

 

ر    اين  ابزار يك  استراتژي  جهاني  براي  يكپارچه سازي  هرچه  بيشت

فرايندهاي  ) STREAM LINING(سازمانها ازطريق  سرراست  كردن 

تجاري  و كاربرد استانداردها و فناوريها براي  توسعه، مديريت، مبادله  و 

اين  ابزار پيشتر به نام  . استفاده  از اطالعات  بازرگاني  و فني  است

 ] ٢٠.[درخواست  و پشتيباني  لجستيك  به  كمك  رايانه  ناميده  مي شد

 

 انتقال  پرونده ها 

 

   انتقال  پرونده ها يكي  از مهمترين  ابزارهايي  است  كه  انتقال  اطالعات  

اساس  كار اين  ابزار پروتكل  . درقالب  پرونده ها را پشتيباني  مي كند
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به وسيله  اين  ابزار كاربران  مي توانند به  سايت  . انتقال  پرونده  است

. تبط  شده  و پرونده  موردنظر را دريافت  كنندموردنظر خود مر

همچنين  مي توان  اطالعات  بازرگاني  و فني  را به  صورت  پرونده  از 

درمورد محتواي  . شعبات  گوناگون  براي  مركز يا بالعكس  ارسال  كرد

اطالعات  پرونده  و نوع  اطالعات  ارسالي  در اين  روش  تقريباً  هيچ گونه  

تي  وجود ندارد و پرونده هاي  ارسالي  و دريافتي  كليه  اشكال  محدودي

اين  پرونده ها مي توانند اطالعات  . داده هاي  موجود را پوشش  مي دهند

تجاري، مالي، فني  شركت  يا شعبات  آن، اطالعات  پرسنلي  يا مشخصات  

 . فردي  و يا حتي  كاتالوگ هاي  الكترونيكي  براي  مشتريان  باشند

 

 طراحي  و توليد به  كمك  رايانه  

 

 :    طراحي  و توليد به  كمك  رايانه  دو فناوري  را پوشش  مي دهد
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CADاستفاده  از فناوري  اطالعات  براي  عناصر :  يا طراحي  به  كمك  رايانه

فرايند طراحي  محصوالت  توليدي، مونتاژي  يا ساختني  كه  هم  نسخه هاي  

در مرحله  ايجاد، تغيير، ذخيره سازي  و مهندسي  (زمايشي  پيش نويس  و آ

ايجاد (و هم  در مرحله  مدل سازي  ) توليد و ساير شاخه هاي  فني

 . را پوشش  مي دهد) استفاده  از مدل هاي  كامالً  سه بعدي

 

CAMكاربرد فناوري  اطالعات  براي  كنترل  و :  توليد به  كمك  رايانه

  توليدي  كه  معموالً  به  كنترل  ابزارهاي  ماشيني  مثل  مديريت  فرايندهاي

تراش  و فرز محدود مي شوند يعني  جايي  كه  ابزار مستقيماً  به وسيله  

 . رايانه  كنترل  مي گردد

 

/    اخيراً  فناوري  جديدتري  به  نام  استاندارد مبادله  داده هاي  محصوالت  

ناوري  مجموعه اي  است  از استانداردهاي  اين  ف. مدلها ابداع  شده  است
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درحال  توسعه  براي  برقراري  ارتباط  درمورد مدل  يك  محصول  تكميل  

شده  همراه  با اطالعات  كافي  كه  به وسيله  برنامه هاي  پيشرفته 

CAM/CAD٤١( قابل  تفسير هستند(PDES .  به عنوان  يك  استاندارد

وان  همتاي  بين المللي  آن  درحال  توسعه   به عنSTEP)٥١(آمريكايي  و

 ] ٢١.[هستند

 

 ابزارهاي  چندرسانه اي  

 

   ابزارهاي  چندرسانه اي  نمايانگر ادغام  صنايع  رايانه، ارتباطات  و پخش  

با تركيب  دامنه  وسيعي  از منابع  اطالعاتي  مثل  صدا، گرافيك، . هستند

تي  و تصويري  در يك  رسانه  جذاب  نقاشي  متحرك، تصاوير، امكانات  صو

و فوق العاده  پويا، سيستم هاي  چندرسانه اي  شيوه  كار، يادگيري  و 

 ] ٢٢.[سرگرمي  را دگرگون  خواهندكرد
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 تابلوهاي  اعالن  الكترونيكي  

 

يك  بولتن  برد .    يك  بولتن  برد مشابه  يك  شبكه  و يك  اينترنت  است

، )براي  دريافت  كاربران(اكتوري هايي  از پرونده ها مي تواند شامل  داير

يعني  جايي  كه  كاربران  مي توانند پيامها را (امكانات  پست  الكترونيكي  

بسته  به  نوع  امكان  دسترسي  . باشد) مبادله  كرده  يا آنها را ارسال  كنند

ند پرونده هاي  كساني  كه  از يك  بولتن  برد استفاده  مي كنند، آنها مي توان

يك  نسخه  را از بولتن  برد (ذخيره  شده  را بخوانند، آنها را دريافت  كنند 

، پرونده هايي  را بر روي  بولتن  برد قرار دهند و حتي  آن  )دريافت  كنند

بولتن  بردها مي توانند روي  اينترنت  نيز قرار . پرونده ها را تغيير دهند

 ] ٢٣.[گيرند

 

 اه دور كنفرانسهاي  ر
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   كنفرانسهاي  راه دور به  صورت  صوتي  و تصويري  بر روي  اينترنت  

از مهمترين  مزاياي  اين  كنفرانسها صرفه جويي  در . انجام  مي شوند

هزينه هاي  مسافرتهاي  بازرگاني  و وقت  تلف  شده  در اين  حمل ونقلها 

(راه دور، گپ يكي  از محبوب ترين  كاربردهاي  كنفرانسهاي  . است

CHAT)  اينترنتي  است  كه  هم  به  صورت  تايپ  لغات  و هم  به  صورت 

اين  خدمات  كاربران  بسيار زيادي  . ارسال  صوت  و تصوير انجام  مي شود

 . را به  خود جلب  كرده  است

 

 تعيين  هويت  به  صورت  خودكار 

 

خت  كاربران  به وسيله     تعيين  هويت  به  صورت  خودكار به  معني  شنا

ابزارهاي  الكترونيكي  يا شناخت  آنها به وسيله  سوابق  ايجادشده  گذشته  

آشناترين  شيوه  شناسايي  خودكار، شناسه هايي  هستند به  نام . است
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COOKIE كه  هنگام  مالقات  سايت هاي  گوناگون  بر روي  اينترنت  بر 

در .  موردمالقات  ايجاد مي شوندروي  سيستم  كاربر و بر روي  سايت 

اين  شناسه  تاريخ  مالقات، نام  كاربر يا نام  رايانه، نوع  اطالعات  دريافتي  و 

اين  . احتماالً  كاالها يا خدماتي  كه  سفارش  داده  است  ذخيره  مي شوند

شناسه  در مالقاتهاي  بعدي  كاربر به  سرعت  به  ناظر سايت  نشان  

 چه  كسي  با چه  عاليقي  به  سايت  وصل  شده  و كمك  مي كند مي دهند كه 

 . تا بهتر بتواند عاليق  و نيازهاي  او را تامين  كند

 

   عالوه  بر موارد فوق  درحال  حاضر ابزارهاي  مالي  و ابزارهاي  پرداخت  

الكترونيكي  بخش  بسيار مهمي  از ابزارهاي  پشتيباني كننده  تجارت  

به طوركلي  مي توان  ابزارهاي  الكترونيكي  . يك  به شمار مي آيندالكترون

پشتيبان  مالي  را به  دو گروه  ابزارهاي  پرداخت  و ابزارهاي  انتقال  تقسيم  

ابزارهاي  پرداخت  ابزارهايي  هستند كه  براي  پرداخت  وجوه  كاالها : كرد
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گان  استفاده  مي شوند و خدمات  به وسيله  كاربران  نهايي  و مصرف كنند

ژتون  و كوپن  الكترونيك، ) ١٦(مثل  كارتهاي  اعتباري، كارتهاي  هوشمند،

. و غيره) DIGICASH(، پول  ديجيتال ))NETCHEQUEچك  الكترونيك  

اين  ابزارها درحال  حاضر در حال  گسترش  هستند و در برخي  موارد 

مشكل  اصلي  اين  ابزارها . اندنيز به  صورت  آزمايشي  به  كار گرفته  شده 

 . امنيت  انتقال  اطالعات  مالي  و حفظ  اطالعات  خصوصي  افراد است

كاربرد اين  ابزارها براي  .    گروه  دوم  ابزارهاي  انتقال  وجوه  هستند

قدمت  اين  ابزارها بسيار . انتقال  وجوه  عمده  ميان  بانكها يا شركتهاست

از نمونه  . پرداخت  است  و ايمني  باالتري  نيز دارندبيشتر از ابزارهاي  

اين  ابزارها مي توان  از انتقال  وجوه  ميان  بانكها، انتقال  الكترونيكي  

 . نام  برد) EFT(انتقال  وجوه  به  صورت  الكترونيك ) FEDI(داده هاي  مالي 

 

 : پانويسها
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١- INFORMATION INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY 

AND APPLICATIONS.IITA).)  

٢- ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)  

٣- ADVANCED RESEARCH PROJECT AGENCY (ARPA)  

٤- VALUE ADDED AND DATA SERVICES NETWORK 

(VADs)  

٥- INTERNATIONAL TELECOMMUNI- CATION UNITY 

(ITU).  

كه  به  رايانه ها يك  زبان  يا مجموعه اي  از قواعد :  تعريف  پروتكل- ٦

اجازه  مي دهد تا به  شيوه  تعريف  شده اي  با يكديگر ارتباط  متقابل  داشته  

 . باشند

٧- BULLTIN BOARD SERVICE (BBS)  

٨- MES8SAGE TRANSFER AGENT (MTAS)  
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٩- TRANSFER CONTROL PROTOCOL / INTERNET 

PROTOCOL) TCP/IP)  

امع  درمورد اينترنت  و فناوريها و  براي  دريافت  اطالعات  ج- ١٠

كاربردهاي  آن  مي توانيد به  آدرس  جامعه  اينترنتي  مراجعه  كنيد

WWW.ISOC.ORG :  

١١ - HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP)  

١٢ - CONTINUOUS ACQUISITION AND LIFE-CYCLE 

SUPPORT, FORMERLY COMPUTER-AIDED 

ACQUISITION AND LOGISTIC SUPPORT.(CALS)  

١٣ - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE FOR 

ADMINISTRATION, COMMERCE AND 

TRANSPORTATION (EDIFACT)  

١٤ - PRODUCT DATA EXCHANGE STANDARDS (PDES)  

١٥ - STANDARD FOR THE EXCHANGE OF PRODUCT 
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MODED DATA (STEP) /157knowbse /newdocs/ doc 

/FOR MORE INFORMATION SEE: 

http://www.armyec.sra.com/ glossary.htm.  

نوع  جديدي  از كارتهاي  ) SMART CARD( كارت  هوشمند- ١٦

اعتباري  هستند كه  مي توانند همزمان  چندين  نوع  ارز را نگهداري  كرده  

در داخل  اين  كارت  يك  . و عمليات  تبديل  آنها را به  يكديگر انجام  دهند

معتبر و قيمت  اين  كارت  نرخهاي  ارزهاي  . تراشه  رايانه اي  قرار دارد

سهام، شاخصهاي  قيمت  معتبر جهاني  را در حافظه  خود نگهداري  مي كند 

و كاربر را در مديريت  داراييها و وجوه  خود و تبديل  آنها به  يكديگر 

 . راهنمايي  مي كند

 

 

 


