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لترتيب المواقع ) الشبكات العصبية االصطناعية والمنطق المضبب( بناء نظام هجين

  جودة المواقع االلكترونيةااللكترونية باالعتماد على نموذج تقييم 

  ***عائشة صديق شاهين    **منار يونس احمد    *لهيب محمد الزبيدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخصمال
ي هذا البحث دراسة مجموعة  من نماذج قياس جودة المواقع االلكترونية لغرض              ف تتم

 مثل جودة   يميللتقمقترحة  التقييم الجودة للموقع االلكتروني من خالل قياس مجموعة من العناصر           

ونظرا ألهمية قياس جودة    . المحتوى وسهولة التعامل واالعتمادية وجودة األداء وغيرها من القيم        

اإللكترونيـة   يم جودة المواقـع ينموذج لتقلكتروني لمستخدم شبكة االنترنيت تم تصميم الموقع اال

 من اجل    )ببض والمنطق الم   االصطناعية   الشبكات العصبية (التقنيات الذكائية   ومن  ثم استخدام     

حسب القيم التـي    اعتمادا على جودة وأهمية ومدى استفادة المستخدم للموقع         ترتيب هذه المواقع    

 تم اختيار أهم العناصر     اذ.  تطبيق نموذج  تقييم الجودة على هذه المواقع        أثناءل عليها   وحصتم ال 

عـن  بغض النظـر    لقياس جودة الموقع االلكتروني وإمكانية تطبيقها على  المواقع االلكترونية           

ـ  ا ونموذج اويعتبر هذا النموذج  أساس    , الخدمات التي يقدمها كل موقع الكتروني         ممكـن   ا علمي

عتماد عليه في قياس جودة  المواقع  االلكترونية لتسهيل وصـول المـستخدم إلـى مواقـع                   اال

  .الكترونية جيدة والحصول على  معلومات موثقة ومعتمدة  في المجاالت العلمية والحياتية
Create Hybrid System (Artificial Neural Networks and Fuzzy System) 

tp Arrange Websites According to there Quality 
Abstract 
The main of this study is to give model to estimate Websites quality by 

Artificial Neural Network and fuzzy system to arrange these websites according 
to there quality depending on the values that get it during the application of the 
model on these webs, this models contain the most important element suggested 
for quality criteria like the content quality, availability, reliability, performances 
and some other elements that must took care when estimating websites with 
possibility to apply it on all webs by using numeral numbers to meager these 
categories, in order to get a syntactic model can depended on in estimating 
websites  for easy access to good websites and notarization information can use it 
in scientific research      
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    قدمةمال -1
 للتحكم في مـدى جـودة المعلومـات         اال تمتلك نظام  )االنترنت(من الثابت أن الشبكة العالمية      

 شـبكة االنترنـت     ى يمكنه نشر ما يريده من معلومات عل        المستخدم المتاحة من خاللها، كما أن    

قبل عملية  م والفحصيدون أن تخضع للتحك المعلومات ومدى دقتها بصرف النظر عن قيمة هذه

 من حرية النشر دون الخضوع لتحكيم لجان علمية،         ن نظراً لما يقدمه اإلنترنت للمستخدمي     نشرال

، وتبعاً لذلك تعاني كثير من مصادر المعلومات        العلميأو االلتزام بتطبيق شروط وقوانين النشر       

 ومن هنا إذا أراد مستخدم شبكة الويب في تفـادي           .على اإلنترنت من انخفاض مستوى جودتها     

وجب عليه التمتـع  غير صحيحة جودة محدودة أو اإلشارة إلي معلومات  اتوقاء معلومات ذاست

وبالرغم مـن  . هالمواقع التي يستقي منها المعلومات والتي تقع في مجال اهتمام  تقيمىبالقدرة عل

دة  جوفيتخلو من بعض السلبيات التي تؤثر  أنها الفحققها اإلنترنت للباحثين يالفوائد الجمة التي 

بالرديء منها، وتتسبب في انخفاض درجة الثقـة بهـا، و    المعلومات التي تتيحها فيختلط الجيد

  .[4,5]للباحثين حيال هذه المعلومات إيجاد نوع من الحيرة والقلق

 اتمثل عقبة يواجهها الباحثون عند االعتماد عليه مصدر ومن أبرز سلبيات اإلنترنت التي

 على مليارات الصفحات و يحتويزخر به اإلنترنت فهيي ذ الألمعلوماتيتضخم  الللمعلومات

يناسبه ويلبي طلبه ويدعم   أمام الباحث النتقاء مائامما يشكل عبع االلكترونية وماليين المواق

 و االنترنت المنظمة لحقوق الملكية الفكرية للمعلومات المتاحة على غياب القوانين، بحثه بإيجابية

ال تمر المواد المنشورة غالبا على لجنة  اذ وجود ضوابط علمية حرية النشر ألي شخص دون

 إنكما ة، نشرها كما هو الحال في المصادر التقليدي للقراءة والتحكيم والمراجعة والرقابة قبل

عدم  فضال عن، ول عنها فكرياً ومادياً مجهول الهويةؤالمعلومات يكون المس مصادربعض 

 ات طابع ديناميكي مما يجعل من الصعبونترنت فهي ذاستقرار مصادر المعلومات على اإل

قابلية محتويات هذه المصادر  و العثور على هذه المصادر أو معاودة االهتداء إليها مستقبالً

 حتى -فر معايير وسياسات واضحة ومحددةام تو وأخيرا عدواإلضافة للتغير والتبديل أو الحذف

على  ويم مصادر المعلومات المتاحة على اإلنترنت، للحكميمكن للباحثين االعتماد عليها لتق -اآلن

  [1,4]  .منها جودتها ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب بإمكانية االستشهاد بها واإلفادة

 دراسة نماذج قياس جودة المواقع االلكترونية لغرض تقييم الجـودة           تتم بحثالا  هذفي  

جـودة الموقـع    مدى  قياس  لمقترحة  الالمعايير  وماذج  النهذه   للموقع االلكتروني ومن ثم استخدام    

مـن  التـي    لنمـاذج  جودة المحتوى وسهولة التعامل واالعتمادية وغيرها من ا        االلكتروني  مثال  

تـصف مـدى   عطى قيم حسب هذه المعايير تو.شبكة االنترنيت مواقع قياس جودة  يمكن خاللها

لها علـى   اادخكبيانات يتم   كون هذه القيم     وت أخر إلىجودة الموقع والتي تكون مختلفة من موقع        
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ـ تعتقنيات ذكائية أوال  المنطق المضبب ومن ثم الشبكة العصبية االصـطناعية  ل              ين المواقـع   ي

  و   محوسب لوصـف   ذكائي   بناء نموذج   ذلك ب و,  ة العالية ات الجودة المعلوماتي  وذااللكترونية  

مضبب لصياغة العالقة القائمة بين مدخالت       نموذج المنطق ال   استخدمبتقييم المواقع االلكترونية،    

  في التقيـيم  الشبكة العنكبوتية العالمية يم مواقعيالمعايير المقترحة لتقأما . نموذج ومخرجاتهال

وبعد ذلـك     للمنطق المضبب  الرياضية تهابني مدخالت تتناولها القواعد المنطقية السائدة في        فهي

دالة األسـاس    إلى الشبكة العصبية االصطناعيةيتم استخدام مخرجات المنطق المضبب كمدخل

 للحصول على قائمـة بأسـماء المواقـع    )exact radial basis network(الشعاعية الدقيقة  

  .االلكترونية مرتبة من األعلى جودة إلى األدنى جودة

 نتناول في هذا البحث في مبحثه الثاني المعايير المقترحة لتقييم مواقع الشبكة العنكبوتيـة          

نماذج لقياس الجودة   بوصفها  العالمية، وتناول المبحث الثالث المواقع االلكترونية الطبية المقترحة         

مناقـشة النتـائج    ل النموذج الذكائي المقترح و المبحث الخـامس         نا فيه   أما المبحث الرابع فتناول   

  .واالستنتاجات وأعمال مستقبلية

  

  :نكبوتية العالميةالمعايير المقترحة لتقييم مواقع الشبكة الع.2

تصفح مواقع بعض الجهات نشره واالطالع عليه أثناء  مما تم نماذج مختارة نستعرض هنا  

والجمعيات المهنية على اإلنترنت والتي تتضمن قوائم بالمعايير المقترحة  األكاديمية والبحثية

  والخروجلقوائمعلى نقاط القوة والضعف في تلك اوالتعرف  قياس جودة المواقع االلكترونية ل
بغرض قياس درجة الثقة والمصداقية وذلك لمساعدة الباحثين في قاة تشمل المعايير تبقائمة من

 في كتابة البدء قبل المعلومات وإمكانية االعتماد عليها واالقتباس منها الحكم على مصادر

 األجنبية و لعربيةالمواقع اومتطلبات  متها لطبيعةءبحوثهم ، وقد روعي في القائمة المقترحة مال

 لعملية فلتره مواقع شبكة االنترنت وتصنيفها إلى موقع ا بسيطايمثل مخطط) 1(والشكل  .أيضا

  .جيد ومتوسط الجودة وموقع رديء
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  مخطط بسيط لعملية فلتره مواقع شبكة االنترنت وتصنيفها إلى موقع) 1(شكل ال

   جيد ومتوسط الجودة وموقع رديء

  

 أهميتها في اغلب الدراسات التي طبقت       تا النموذج الذي يضم معايير ذكر     ي عرض لهذ  اتوفيما ي 

  :على هذا المجال ومنها

ول عـن مـصدر   ؤيتضمن هذا المحور المعايير المتعلقة بالمـس       :ولية الفكرية ؤالمس -1

فرها من األمور األكثـر أهميـة لقيـاس مـصداقية           ا يعد التحقق من تو    اذالمعلومات،  

ولية فردية أو مؤسساتية، لذلك البد من التأكـد         ؤد تكون المس  ، وق  وموثوقيتها المعلومات

 ، لتأثير ذلك بالسلب أو اإليجـاب فـي        ول وشهرته ومكانته في المجال    ؤمن هوية المس  

آراء المتخصصين حول المعايير المقترحة بهذا      ) 1(جدول  الويعرض  . استخدام المصدر 

  .المحور
 

  لمسؤولية الفكريةاآلراء حول المعايير المتعلقة با)1(الجدول  

 قائمة الفحص الرقم
 توافر العنوان الفعلي للشركة على الموقع 1

 وجد معلومات عن اإلدارة العليا مع الصفة الوظيفية لإلداريينت 2

 يوجد بريد الكتروني للقائمين على الموقع لالتصال بهم 3

  وجد معلومات عن حقوق الطبع للموقعت  4

 ..واقع أخرى موثوق بها في المجال الموقع قي مإلى اإلشارة 5
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يعتبر  . لطرحة علي المستفيدينا موضوعياموقع الويب جوهرينبغي أن يتضمن  :ىالمحتو -2

شـبكة الويـب    ىالمحتوى المعيار األول واألساسي حيث أن الدافع األول لزيارة موقع معين عل

والعمق في المعالجة  ات االتساعويكمن في البحث عن المعلومات، ويجب التركيز علي المواقع ذ

إليها، والروابط الفائقة المتضمنة في  واإلشارة إلى المراجع والمصادر المرجعية التي تم االستناد

ويبرز ذلك مـن خـالل   . في عرض المحتوى  جانب جودة أسلوب الكتابة المستخدمىالموقع إل

بغـض   م المحتوى ياالعتبار عند تقي  لمستفيد أخذها في    ل التي ينبغي    تية  مجموعة االستفسارات اال  

وهذا مـا  . االستعمال النظر عن شكل الوعاء أو المصدر أو النوع فإن الغاية من المعلومات هو

  .) 2(يوضحه الجدول 

  
  اآلراء حول المعايير المتعلقة بالمحتوى) 2(الجدول 

 قائمة الفحص الرقم
 ).الخ.. تعليمي، إخباري، شخصيتجاري، ترفيهي، (وضوح الهدف من الموقع ، هل هو موقع  1

 .مة محتوى المصدر مع الجمهور المستهدف مالء 2

 ).اللغوية، اإلمالئية، المطبعية(   خلو مصدر المعلومات من األخطاء 3

  هي منفصلة عن المحتوى أم ترتبط به؟أ من اإلعالنات التجارية؟ وإذا كان يحتوي على إعالنات هل المصدر خال  4

 .معلومات التي يقدمها المصدر بحيث ال تميل إلى التحيز لفكر معينموضوعية ال 5

  

يم المواقع اإللكترونية   يأحد أهم عناصر تق   بوصفه  لقد ظهر هذا العنصر     :  سهولة التعامل  -3

 الدراسات السابقة، حيث يعتبر من أكثر العناصر التي تم التطرق إليها في الدراسـات  في معظم

الموقع، تعنى السهولة في استخدام الموقـع مـن قبـل أي     التعامل معإن جودة سهولة  .ةالسابق

العلمية للحصول على المعلومة المطلوبة، كمـا تعنـي قـدرة     مستخدم، بغض النظر عن خلفيته

 ويمكـن  ،إمكانية التكيف حسب رغبة المستخدمفضال عن لكفاءته،  الموقع على توفير أداء ثابت

  [6] ).3( في الجدول ةكما موضحإجمال مؤشرات جودة سهولة التعامل 
 

   اآلراء حول المعايير المتعلقة بسهولة التعامل)3(الجدول 

 
 قائمة الفحص الرقم

 .سهولة استخدام الموقع وفهمه والتعامل معه 1

 .سهولة إيجاد المعلومات والتصفح في الموقع 2

 .سهولة إيجاد الموقع من محركات البحث 3

 .استخدامه إضافة معلومات جديدة للموقع عندسهولة معرفة المستخدم ب 4

  .مثل الحصول على الصفحة األكثر استخداما عند الدخول إلى موقع معين داخل الموقعتوفر أسلوب البحث الذكي  5



]478[ ...لترتيب المواقع بناء نظام هجينـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  

تحرص المؤسسات والشركات على إظهـار مواقعهـا علـى     : وتصميمهالموقع بناء  -4

ائن لزيارتها وإعادة زيارتها بعـد اسـتخدامها   بحيث تجذب الزب اإلنترنت بأفضل وأبهى صورة،

التصميم بالصفات المرئية في تصميم الموقع لجذب المـستخدمين    ويهتم عنصر جودة،أول مرة

ومن ثَم المكوث أطول فترة ممكنة داخل الموقع، وأخيراً تكـرار زيارتـه    لزيارة الموقع ابتداًء

المختلفة على إظهار مواقعها اإللكترونية وتحرص الشركات والمؤسسات . مستقبالً مرات أخرى

  ق إبداعية مبتكرة لجذب انتباه المستخدمين لها وترغيبهمائصورة باستخدام أساليب وطر بأفضل

فـي    إن سوء التصميم قد يؤدي إلى ملل المستخدم وعدم الرغبةاذالتجوال خالل صفحاتها، في 

قائمة ) 4(ويوضح الجدول   ،  يه ومثرية  احتوائه على معلومات غن     من   رغمعلى ال تصفح الموقع   

 [1,4,5] . وتصميمهالموقع بناء جودة الفحص الخاصة ب
  

   الموقع وتصميمبناء جودة باآلراء حول المعايير المتعلقة ) 4(الجدول 

 قائمة الفحص الرقم
 .الموقع يتصف بالجاذبية من حيث االبتكار في التصميم 1

 .قدمها الموقعالتصميم مالئم لنوع الخدمة التي ي 2

  وجود خارطة للموقع تسهل عملية اإلبحار في الموقع  3

 تتوفر الوسائط المتعددة واإلمكانيات التفاعلية 4

  الخطوط المستخدمة يسهل قراءتها تناسق األلوان و 5

المؤشر  ويمكن قياس هذا. وطبيعته هوخصائصمناسبة عنوان الموقع للموقع   :االعتمادية  -5

  [1,4,5] ،)5(موضحة في الجدول  ائمة الفحص الباستخدام ق
  

  باالعتماديةاآلراء حول المعايير المتعلقة ) 5(الجدول 

 
 قائمة الفحص الرقم

 .مناسبة عنوان الموقع للموقع وطبيعته وسهولة تذكره 1

  توفر جميع البرمجيات الالزمة لعرض الموقع وسهولة تحميلها 2

 .متصفحيدعم الموقع التصفح بأكثر من  3

 .طويلة يحتوي الموقع على أقل عدد ممكن من اإلعالنات لتفادي تحميل الصفحات لفترات 4

 .يوجد عداد لمعرفة عدد المستخدمين للموقع في فترة معينة 5
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وبرنـامج   وجود تعليمات واضحة الستخدام أي جزء مـن الموقـع،  : الميزات التفاعلية - 6

المستخدمين والموقع من خالل  ات اتصال وتغذية راجعة بينمساعدة لمساعدة المستخدمين، وأدو

الموضـحة بالجـدول    قائمة الفحص  ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام. وسائل اتصال مختلفة

)6(، [1,4,5]  
  ا

  بالميزات التفاعليةاآلراء حول المعايير المتعلقة ) 6(لجدول ا

 قائمة الفحصالرقم
 .أي جزء من الموقعوجد تعليمات واضحة الستخدام ت 1

 .مشكلة وجد برامج مساعدة ورسائل خطأ لمساعدة المستخدمين عند حدوثت 2

 .وجد أسئلة متكررة مع إجاباتها على الموقعت 3

 .االلكتروني أو الدردشة أو نماذج التقويم ونحوه وجد أدوات اتصال وتغذية راجعة بين المستخدمين والموقع من خالل البريدت 4

هناك حاجة إلى االسـتعانة بـبعض كافة محتويات الموقع دون الحاجة إلى برمجيات خاصة؟ وإذا كانتن االطالع على يمكهل  5

 البرنـامج السـتعراض محتويـات-الحصول على-من خالله تحميل  البرمجيات، هل هناك رابطة تحيل إلى الموقع الذي يتم

 الموقع؟

  

نة في بحثه وعندما يعاود استرجاعها بعد مدة قد         قد يستشهد الباحث بمعلومة معي    :  الحداثة -7

ويمكن قيـاس   ،  ال يجدها أو تتغير مدلوالتها بفعل التحديث مما قد يضعف بحثه ويقلل من قيمته             

  [1,4,5] ،)7(الموضحة بالجدول قائمة الفحص  هذا المؤشر باستخدام
  

   بالحداثةاآلراء حول المعايير المتعلقة) 7(الجدول  

 فحصقائمة الالرقم
 .المعلومات على الموقع حديثة 1

 .عدد مرات التحديث خالل فترة زمنية محددة، معقوالان يكون  2

 .وضوح وقت آخر تحديث للمستخدم 3

  .حداثة الروابط المتوفرة بالمصدر 4

 RSSوجود خدمة   5

  

 
فـضال  ة، والخدمات المقدم قة المستخدمين من خالل أمان العملياتثللحصول على : األداء - 8

قياس هذا المؤشر باستخدام  ويمكن.  الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية للمستخدمعن 

  [1,4,5] ،) 8(الموضحة بالجدول قائمة الفحص 
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   باألداءاآلراء حول المعايير المتعلقة) 8(الجدول  

 قائمة الفحص الرقم
 سرعة التحميل 1

 .للمستخدم خصيةيحافظ الموقع على خصوصية المعلومات الش 2

 .يحافظ الموقع على أمان العمليات والخدمات التي يقدمها 3

  عدة لغات في الموقعاستخدام  4

 ....,التسوق,المحادثة,يوجود خدمات منها البريد االلكترون  5

  

من الخصائص المميزة للمصادر اإللكترونية المتاحة علـى اإلنترنـت إمكانيـة            :  الروابط -9

 القدرة على الوصول إلى مصادر ومواقـع أخـرى          فضال عن ين أجزاء المصدر،    التنقل الحر ب  

التـي  ) Hyper Links(ات عالقة بموضوع المصدر األساسي، عن طريق الروابط الفائقة وذ

خلصت الباحث من الجمود الذي يفرضه التتبع التسلسلي عند البحث عن معلومات معينـة فـي                

روابط وحداثتها ضمن الجوانب التي تزيد من جودة مصدر         وتدخل فاعلية ال  .  المصادر التقليدية 

قيـاس    ويمكن.المعلومات، ولذلك تم اعتبارها أحد المحاور التي يمكن قياسها في عملية التقويم

  [1,4,5] ،) 9(الموضحة بالجدول هذا المؤشر باستخدام قائمة الفحص 

  بالروابط اآلراء حول المعايير المتعلقة) 9(الجدول  

 قائمة الفحصالرقم
  احتواء المصدر على روابط داخلية للربط بين جوانب الموضوع الفرعية 1

  نفسهلموضوعلى روابط خارجية لمواقع أخرى في ا احتواء المصدر ع 2

 صفحة أخرى فيةمن خالل أي د روابط مساعده في كل صفحة بحيث تسهل للمستخدم االنتقال إلى الصفحة الرئيسةوجو 3

 .الموقع

  ).بمعنى أنها ال ترتبط بصفحات محذوفة، مغلقة، متغيرة( الروابط في المصدر متاحة بالفعل  4

 .االتساق بين متن الرابط و طبيعة الهدف منه 5

وبالرغم من ذلك تباينت اآلراء حول مدى إمكانية اعتبار الروابط من المعايير الجوهريـة فـي                

عض مزايا إضافية يتنافس من خالل إتاحتها منتجو         اعتبرها الب  اذتقويم جودة مصدر المعلومات،     

 على قيمة المعلومات المقدمـة فـي        ا كبير تاثيراالمعلومات لجذب المستفيدين، وبالتالي ال تؤثر       

  [4].المصدر
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عند البحث في محرك البحث أو الكشاف الخاص بالموقع هل يتم البحـث             :  تقنية البحث  -10

  .[4,5]المتبع في البحث ما السياق و عضه بىستثنيالمستخدمة أم  بكل الكلمات
  اآلراء حول المعايير المتعلقة بالبحث)10(الجدول 

 قائمة الفحصالرقم
 هل يوجد أكثر من صيغة للبحث 1

 يوجد بحث ضمن البحث 2

 يوجد بحث ضمن الموقع 3

 يوجد بحث ضمن الشبكة 4

 إمكانية البحث بأكثر اللغات شيوعا 5

 

  :رونية الطبية المقترحة نماذج لقياس الجودةالمواقع االلكت. 3

 معلومات عن مواضيع مثل األمراض و الحـاالت         لى للحصول ع  ا قيم ايعتبر اإلنترنت مصدر   

و عنـد   . كذلك العالج و المنتجات الطبية و المؤسسات الـصحية و الطبيـة           , الصحية المختلفة 

ثل هذه المعلومات مـن خـالل       مالى  استخدامه بحكمة فهو يتيح لك الوصول السريع و المريح          

ـ . فرة عليه و الجامعات و المنظمات الطبية و المؤسسات الحكوميـة          االمكتبات الطبية المتو    ىعل

 اإلنترنت تختلف من مصدر آلخر بشكل       ىالرغم من ذلك فإن جودة المعلومة الطبية المقدمة عل        

ـ      ىكبير و غالباً ما يكون من الصعب عل        لمـصدر الحقيقـي     ا ى مستخدم اإلنترنت التعـرف عل

 و مطابقتها ألحدث ما وصل إليه العلـم مـن           اكتمالها صدقها و    ىللمعلومة ليتمكن من تحديد مد    

 بحثه عن المعلومات الطبيـة علـى        أثناءغالباً ما ُيواَجه جمهور شبكة اإلنترنت العربي،        .نتائج

اقع ما يكفي من     هل تقدم له تلك المو     ،هل يعثر على مواقع طبية عربية     : ، بأسئلة صعبة  »الويب«

 كيف يتجاوز الصعوبات الناجمة عن استخدام مصطلحات        ؟ وكيف يتثبت من صحتها    ؟  معلومات

 المواقع العربيـة التـي      إلىوقع نفسه بالنسبة    مكيف يبدو ال   ؟تقنية وعلمية ُمعقّدة في تلك المواقع     

لة وليس فقـط    تعنى بشؤون الصحة، ال سيما عند البحث عن المعلومات الجادة والدقيقة والمفص           

   ؟ المواقع هذهوثوقية وكيف يمكن ضمان ظعن مواد تثقيفية أو تعليمية

ويمكن بعد التقيـيم    وقياس جودتها      العربيةالطبية  وبهذا وجد من أألهمية تقييم المواقع       

 المواقع  من ثم    المواقع الجيدة بإعطائها عالمة الجودة والترويج لها وتلزم          اأن تكافئ لهذه المواقع   

وقد يردع ذلك المواقع التي تـروج       . خرى بالحصول على هذا الشعار بعد تحسين مضمونها       األ

) 3( والـشكل    لعالجات زائفة أو تحاول تضليل المرضى من خالل الترويج لمنتجات غير فعالة           

  [2][7].يمثل نموذج ألحد المواقع الطبية
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  موقع طبي) 3(شكل ال

  :المواقع االلكترونية الطبيةالنموذج ألذكائي المقترح لقياس جودة .4

 إن النموذج ألذكائي المقترح لقياس جودة المواقع االلكترونية الطبية الهدف منه تـوفير مقيـاس               

، بين المواقع االلكترونية     على سلّم التنافس     وقع االلكتروني   مناسب يحدد المكانة التي يتبوأها الم     

عبر قيمـة عدديـة واعتمـد المقيـاس         جودتها  وتقييم  لتوفير معايير قياس المواقع االلكترونية      

الموقع قيمته من الحدود العليا كان ذلك       التقييم للمواقع وكلما اقتربت     التصاعدي في وصف قيمة     

النموذج ألذكائي المقترح على مواقع الكترونيـة طبيـة          هذا   وقد تم تطبيق    . االلكتروني متميزا 

  :ياتو يتضمن النموذج ألذكائي المقترح وحدتين وكما ي) الحظ الملحق أ(

استخدم المنطق المضبب لتقييم كل معيار وإعطائه قيمة عددية تتراوح          :  الوحدة األولى  •

) سـط، رديء    ممتاز، جيد جدا، جيـد، متو      (االتيةلتعبر عن الحاالت ا   ) 100-0(بين  

 .من خالل مجموعة من القواعد المنطقية) 11(وكما موضح في الجدول 
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  )ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، مقبول، رديء (التقييم لمعيار المحتوى ) 11(الجدول 

لر
ا

قم
 قائمة الفحص 

از
مت
م

جدا  
د 
جي

  

سط  جيد
تو
م

  

ول
مقب

يء  
رد

  

1 
ترفيهي، تعليمـي، إخبـاري،     تجاري،  (وضوح الهدف من الموقع ، هل هو موقع         

 ).الخ.. شخصي

            

             .مة محتوى المصدر مع الجمهور المستهدفء مال 2

             ).اللغوية، اإلمالئية، المطبعية(   خلو مصدر المعلومات من األخطاء 3

4  
ـ  أهل المصدر خال من اإلعالنات التجارية؟ وإذا كان يحتوي على إعالنـات              ي ه

   أم ترتبط به؟منفصلة عن المحتوى

            

              .موضوعية المعلومات التي يقدمها المصدر بحيث ال تميل إلى التحيز لفكر معين 5

دالة األسـاس الـشعاعية الدقيقـة      استخدم الشبكة العصبية االصطناعية: الوحدة الثانية . •

)exact radial basis network(   مـن  في تحديد المكانة المتميزة للموقع االلكترونـي

  تعتبر المخرجات للوحدة األولـى هـي       ضمن مجموعة المواقع االلكترونية الطبية حيث     

 المدخالت للوحدة الثانية 

  : المنطق المضبب المقترح4-1

المنطق المضبب بالمعنى الواسع هو منظومة منطقية تقوم على تعميم للمنطق التقليـدي ثنـائي               

لمعنى الضيق هو نظريات وتقنيات تـستخدم       وبا. القيم، وذلك لالستدالل في ظروف غير مؤكدة      

يمثل هذا المنطـق طريقـة سـهلة        . المجموعات المضببة التي هي مجموعات بال حدود قاطعة       

لتوصيف وتمثيل الخبرة البشرية، كما أنه يقدم الحلول العملية للمشاكل الواقعية، وهـي حلـول               

إن نظام معالجة    .م التقنيات األخرى  بتكلفة فعالة ومعقولة، بالمقارنة مع الحلول األخرى التي تقد        

 FIU (fuzzy inferencing unit) استنتاج ضبابية المنطق الضبابي يدمج داخل ما يسمى وحدة

تضم نظـام اإلدخـال و   :  الوحدة األولى: للمعالجة هي تضم هذه الوحدة ثالث وحدات أساسية

 تقوم بمعالجـة القاعـدة  : ة الثالثةالوحد. التزويد من قبل المستخدمين  : الوحدة الثانية. اإلخراج

  [9,8].)3( وكما موضح بالشكل .المعطاة
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  FIU (fuzzy inferencing unit) استنتاج ضبابية وحدة) 4(شكل ال   

بعد االطالع على المعايير المقترحة لتقييم وقياس جودة المواقع االلكترونية والمشار إليهـا فـي               

للمعالجة  تضم هذه الوحدة ثالث وحدات أساسية استنتاج ضبابية وحدة  بناء تم) 10-1(الجداول 

  : هي

 من المدخالت التـي تـشمل القـيم         تتألف وهي   تضم نظام اإلدخال و اإلخراج    :  الوحدة األولى 

 الموقع االلكتروني لمعيار معين مـن المعـايير العـشرة لتقيـيم              واالرقمية التي منحها مستخدم   

ا منحته  م عبارة ع  يفه،  إما المخرجات     )ب(، الحظ الملحق    وقياس جودتها   نية  المواقع االلكترو 

  . وحدة المنطق المضبب لهذا المعيار

  .التزويد من قبل المستخدمين  :  الوحدة الثانية

  صياغة مجموعة من القواعـد المنطقيـة    من خالل المعطاة تقوم بمعالجة القاعدة:  الوحدة الثالثة

  :)5(، الحظ الشكل واعد صيغةوقد اتخذت هذه الق
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    القواعد المنطقية ) 5(شكل  ال

المطبقـة  Exact Radial Basis Network (ERBN)  الشبكة العصبية االصطناعية 4-2

  في نموذج قياس الجودة للموقع االلكتروني

ب بض يتم حساب المعايير الخاصة بقياس الجودة للموقع االلكتروني وتطبيق المنطق المأنبعد 

يتم إدخالها إلى الشبكة ) ج( متغيرات لكل موقع الكتروني،الحظ الملحقةيتم الحصول على عشر

المواقع االلكترونية وتحديد المواقع لتقييم  exact radial basis networkالعصبية االصطناعية 

  .األفضل استخداما

ابي مبني على  هي نموذج حسexact radial basis networkالشبكة العصبية االصطناعية  

عضها البعض بروابط اعتمادية بخواص الشبكة العصبية الحيوية، و يتكون من وحدات مترابطة ب

)Dependencies( وتقوم هذه الشبكات بمعالجة البيانات باستخدام مبدأ حساب يسمى بـ ،

)Connectionist Approach (تعتبر ،و(ERBN) للتكيف  قابالانظام )adaptive 

system( ، على المعلومات التي تعبر من خالله في ما يسمى بمرحلة اعتماداتغير بنيته تاذ 

 تطبيق خوارزميات مصممة لتغيير إمكانيةيكمن االستخدام العملي لهذه الشبكات في  و.التعلم

، إلنتاج سيل عصبي ببعضهاالروابط، التي تربط الخاليا العصبية االصطناعية ) أو قوة(وزن 

 عن طريق معالجة ضخمة موزعة على (ERBN)يعتمد عمل  .معين، فعل أو رد فعل

التوازي، ومكونة من وحدات معالجة بسيطة، هذه الوحدات ما هي إال عناصر حسابية تسمى 
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والتي لها خاصية عصبية ، من حيث أنها تقوم  ) Nodes  ،Neurons(عصبونات أو عقد 

تاحة للمستخدم وذلك عن طريق ضبط بتخزين المعرفة العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها م

 [10] .األوزان

ي، اتي المطبقة في نموذج التقييم يمثل بما (ERBN)الشبكة العصبية االصطناعية  هيكل  إن

  [10].)4(الحظ الشكل 

  )two-layer feed-forward networks( األماميةن من طبقات التغذية يتتكون من اثن - 1

 عصبونات تمثل قيم معايير Input(   :x1, x2, x3, ….x10) 10( ل ادخ إشارات اال-2

  )ج(الملحق ).التقييم العشرة الناتجة من وحدة المنطق المضبب 

  

 Gaussian(ومثال على ذلك   radial basis العصبونات في الطبقة المخفية تطبق عليها دالة-3

functions( ، 3من العصبونات .  

 linear summation(ة الجمع الخطية يطبق عليها دال) Y( عصبونات اإلخراج  -4

functions( كالتي تطبق في شبكة Perceptron .)5 عصبونات تمثل تقييم الموقع االلكتروني 

 يدل على 1والعصبون الذي قيمته ) يءممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط،  رد( محاورةضمن خمس

  .قيمة تقييم  الموقع االلكتروني

  ين  تدريب الشبكة يقسم إلى مرحلت-5

 تدريب األوزان من طبقة اإلدخال إلى الطبقة المخفية •

 تدريب األوزان من الطبقة المخفية إلى طبقة اإلخراج •

 exact radial basis networkوحسب الخوارزمية المعروفة للشبكة العصبية االصطناعية 

 .)1( باالعتماد على المعادلة يحسب الوزن
 

--)1(  معادلة                                                         

--  

 هو الهدف الذي يجب أن تدرب الشبكة عليه وشكليا  التحديد الدقيق لمجموعـة مـن    t إنحيث 

 في فضاء متعدد األبعاد يحتاج إلى كل  متجهات اإلدخال N    البيانات تقدر بعدد من النقاط هو 

XP = {Xi وهي Dات البعد وذ
p : I =1,….,D}بالمقابل مع اإلخراج المطلـوب  تربط  لكي P   

t  .  والغرض من ذلك هو حساب الدالة)f (xيات كما ي: 
--)2(  معادلة                                                       

---  
 من الدوال األساسية دالة واحدة لكل نقطة        Nأسلوب دالة األساس الشعاعية يعرف مجموعة من        

 هي على نحو φ(0) عندما تكون  φ(|| X – Xq ||)  يتتي تأخذ الشكل اال والqمن البيانات  



א א ]487[ אא−א

 || x – xq ||  فان هذه الدالة تعتمد على البعد qthأما  . ما دالة غير خطية كما ستوضح الحقا

سيكون عبارة عن مـزيج مـن       فأما اإلخراج لهذا الربط     .   xq وبين   xوهو البعد االقليدي بين     

  :ةتيفي المعادلة االالدوال األساسية كما 

  
                               --)3(                        معادلة رقم 

  

  . وبهذا  تمر هذه الدوال عبر نقاط البيانات المعطاةWq والفكرة هي إليجاد األوزان

   

   )J  ) :Processing Element عنصر المعالجة -6

  : ى قسمينالوهذا العنصر يقسم 

  .لجمع اإلشارات في الدخل الموزون  ) Adder ( الجامع-أ  •

وهذا التابع يحد من خرج :  )Activation Function( تابع النقل أو تابع التفعيل -ب  •

 Squashing .[10]العصبون لذا يسمى بتابع التخميد 

                                       ---- --- )4(معادلة رقم 

 

 

   Exact Radial Basis Functionsشعاعية الدقيقة دالة األساس ال) 6(شكل  ال
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 علـى المواقـع      وقياس جودتهـا   المواقع االلكترونية تقييم  بعد تطبيق نموذج    : االستنتاجات  . 5

االلكترونية الطبية وباستخدام التقنيات الذكائية ومن خالل الدراسة والبحث  في هذا الموضـوع               

رونية حتى ال يبدد وقت المستخدم ويغرق في بحـر مـن             تقييم المواقع االلكت   أهمية لنا   تاتضح

 وضع  وأهمية. البحث عنه  المعلومات والتي في كثير من األحيان تأخذ المستخدم بعيدا عما يبغي          

 المواقـع   وإعطاءنظم لمواقع االنترنيت التي تقدم مصادر معلومات لمستخدم المواقع االلكترونية           

ى العلمي، وان يكون لكل موقع الكتروني شـهادة قيـاس           شهادة بعلميتها واعتمادها على المستو    

 فستصبح أكثر فاعلية نظراً لما تتميـز        الجودة  تضمن جودة مصادر المعلومات على االنترنيت         

  .به من سرعة النشر والحداثة وإمكانية الوصول السريعة

 Exactاعية  استخدام التقنيات الذكائية من المنطق المضبب والشبكة العصبية االصـطن إنكمان 

Radial Basis Functions  في قياس جودة الموقع االلكتروني كان له دور كبير في تـسهيل 

  . وكفاءة عملية قياس الجودة للمواقع االلكترونية وإسراع

  

  :المصادر
عماد أبو الرب، ليلى رشيد حسن ،جامعة       .، د إطار نموذج لتقويم جودة المواقع اإللكترونية      -)1

  الزرقاء األهلية
html.5/2006-4/arabiaall/net.arabcin.www://http  

   رحلة بحث في المواقع الطبية العربية على اإلنترنت-العالج الطبيعي السعودي  -)2
netl.saudipt.www://http  

 فـي  المعلومـات     إشكالية جودة  - مجلة النادي العربي للمعلومات      - 3000ة العربية    مجل -)3

  .المواقع اإللكترونية
html.2005/12/arabiaall/net.arabcin.www://http 

  

 منتـديات اليـسير للمكتبـات وتقنيـة         - اإلنترنتمصادر المعلومات المتاحة على شبكة       -)4

  .المعلومات

مـصادر المعلومـات المتاحـة      _ عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ، هناء على الـضحوي         _د 

  .اإلنترنتشبكة  على
htm.resources/10no/journal/info.cybrarians.www://http 

  

  . منتدى المكتبات-معايير مقترحة لتقييم مواقع الشبكة العالمية العنكبوتية  -)5
o4cii1arz6e5/-/farag-ahmed-dr/k/com.google.knol://http  
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6(-                                              (Hasan and Abuelrub, 2006) 
(Gledec,  2005). 
http://www.igi-global.com/downloads/excerpts/8272.pdf    

           

http://www.elmalakrx.com/Arabic                                                          -(7 

8(-                                                                          org.wikipedia.en://http

                  
Bishop A. 1996. “Neural networks for pattern recognition”, Oxford (9 
England Oxford university, press. 

  
Radial Basis Function Networks: Introduction                             -(10 
(Neural Computation : Lecture 13 
© John A. Bullinaria, 2008 
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   المواقع االلكترونية الطبية ):أ(ملحق ال

  
  :المواقع األجنبية

1-http//www. rsna.org. 
2-http//www.emedicine.com. 
3-http//www. Radiologyeducation.com. 
4-http//www. radiology.org. 
5-http://www.acr.org 

 المواقع العربية:
6-http//www.psychcentral.com. 
7-http//www.diabetes-rdu.com.  
8-http://www.dermatologyinfo.net 
9-http://www.Adama hospital. 
10- http://www.drdia.com/ 
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   التقييم  لموقع االلكتروني الطبي من قبل المستخدم):ب(ملحق 

)  ال أونعم  ( االختيارين   أو قيم رقمية لبعض عناصر التقييم       إدخالقييم   يطلب من المستخدم عند الت     :مالحظة

تعادل قيمتها ب   ) نعم( المنطق المضبب فان     إلى العناصر   إدخاللبعض العناصر وهي موضحة للمستخدم وعند       

  50تعادل قيمتها ب ) ال( و 90

  اآلراء حول المعايير المتعلقة بالمسئولية الفكرية) 1-ب(الجدول 

 ائمة الفحصقالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

         نعم توافر العنوان الفعلي للشركة على الموقع 1

 ال         معلومات عن اإلدارة العليا مع الصفة الوظيفية لإلداريينتوجد  2

         نعم  بريد الكتروني للقائمين على الموقع لالتصال بهمتوجد 3

         نعم  ع معلومات عن حقوق الطبع للموقتوجد  4

          نعم .. الموقع قي مواقع أخرى موثوق بها في المجالإلى اإلشارة 5

  

  اآلراء حول المعايير المتعلقة بالمحتوى) 2-ب(الجدول 

 الفحصقائمة الرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

          90 .)الخ.. تجاري، ترفيهي، تعليمي، إخباري، شخصي(وضوح الهدف من الموقع ، هل هو موقع  1

          95 .مة محتوى المصدر مع الجمهور المستهدفء مال  2

          95 ).اللغوية، اإلمالئية، المطبعية(   خلو مصدر المعلومات من األخطاء 3

4  
 هي منفصلة عن المحتوى أم      أهل المصدر خال من اإلعالنات التجارية؟ وإذا كان يحتوي على إعالنات            

  ترتبط به؟

        نعم

        نعم  . المعلومات التي يقدمها المصدر بحيث ال تميل إلى التحيز لفكر معينموضوعية 5

  

   اآلراء حول المعايير المتعلقة بسهولة التعامل)3-ب(الجدول  

  

 قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

          99 .سهولة استخدام الموقع وفهمه والتعامل معه 1

2 
  

          98 .ت والتصفح في الموقعسهولة إيجاد المعلوما

          90 .سهولة إيجاد الموقع من محركات البحث 3

          90 .استخدامه سهولة معرفة المستخدم بإضافة معلومات جديدة للموقع عند  4

5 
مثل الحصول على الصفحة األكثر استخداما عند الدخول إلى موقـع داخل الموقع فر أسلوب البحث الذكي     اتو

 .معين

 ال        
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   الموقع وتصميمبناء جودة باآلراء حول المعايير المتعلقة ) 4-ب(الجدول 
  

  

 قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

      80   .الموقع يتصف بالجاذبية من حيث االبتكار في التصميم 1

      80   .التصميم مالئم لنوع الخدمة التي يقدمها الموقع  2

      88  وقع تسهل عملية اإلبحار في الموقع وجود خارطة للم 3

        90 فر الوسائط المتعددة واإلمكانيات التفاعليةاتتو  4

      77    الخطوط المستخدمة يسهل قراءتها تناسق األلوان و 5

  

  

  باالعتماديةاآلراء حول المعايير المتعلقة ) 5-ب(الجدول  

 قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

  

ي
رد

  ء

        88   .مناسبة عنوان الموقع للموقع وطبيعته وسهولة تذكره 1

       80   فر جميع البرمجيات الالزمة لعرض الموقع وسهولة تحميلهااتو  2

         90 .يدعم الموقع التصفح بأكثر من متصفح 3

      70    .طويلة يحتوي الموقع على أقل عدد ممكن من اإلعالنات لتفادي تحميل الصفحات لفترات  4

       نعم .يوجد عداد لمعرفة عدد المستخدمين للموقع في فترة معينة 5

  

  

  

  بالميزات التفاعليةاآلراء حول المعايير المتعلقة ) 6-ب(الجدول  

ممتاز قائمة الفحصالرقم
جيد جدا  

  

جيد
  

متوسط
رديء  
  

         نعم . تعليمات واضحة الستخدام أي جزء من الموقعتوجد 1

          نعم .مشكلة عدة ورسائل خطأ لمساعدة المستخدمين عند حدوث برامج مساتوجد  2

          نعم . أسئلة متكررة مع إجاباتها على الموقعتوجد 3

4  
االلكترونـي أو    أدوات اتصال وتغذية راجعة بين المستخدمين والموقع من خالل البريدتوجد

 .الدردشة أو نماذج التقويم ونحوه

  ال       

5 

 موقع يمكن اإلطالع عليها دون الحاجة إلى برمجيات خاصة؟ وإذا كانتهل كافة محتويات ال

من  هناك حاجة إلى االستعانة ببعض البرمجيات، هل هناك رابطة تحيل إلى الموقع الذي يتم

  البرنامج الستعراض محتويات الموقع؟-الحصول على-خالله تحميل 

          نعم
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   بالحداثةتعلقةاآلراء حول المعايير الم) 7-ب(الجدول 

  

  قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

          95 .المعلومات على الموقع حديثة 1

          90 .عدد مرات التحديث خالل فترة زمنية محددة، معقول  2

  ال         .وضوح وقت آخر تحديث للمستخدم 3

          90  .حداثة الروابط المتوفرة بالمصدر  4

 ال        RSSوجود خدمة  5

  

  

   باألداءاآلراء حول المعايير المتعلقة) 8-ب(الجدول  

  

 قائمة الفحصالرقم
ممتاز

جيد جدا  
  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

          95 سرعة التحميل 1

          95  .للمستخدم يحافظ الموقع على خصوصية المعلومات الشخصية  2

         نعم .يحافظ الموقع على أمان العمليات والخدمات التي يقدمها 3

         نعم  عدة لغات في الموقعاستخدام   4

         نعم ....,التسوق,المحادثة,يوجود خدمات منها البريد االلكترون 5

  

  

  بالروابط اآلراء حول المعايير المتعلقة) 9-ب(الجدول 

  

 قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

         نعم ب الموضوع الفرعيةاحتواء المصدر على روابط داخلية للربط بين جوان 1

         نعم احتواء المصدر على روابط خارجية لمواقع أخرى في نفس الموضوع  2

3 
من خالل أي  يوجد روابط مساعده في كل صفحة بحيث تسهل للمستخدم االنتقال إلى الصفحة الرئيسة

 .صفحة أخرى في الموقع

         نعم

         نعم ).أنها ال ترتبط بصفحات محذوفة، مغلقة، متغيرةبمعنى ( الروابط في المصدر متاحة بالفعل   4

 ال         .االتساق بين متن الرابط و طبيعة الهدف منه 5

  اآلراء حول المعايير المتعلقة بالبحث)10(الجدول 

  

 قائمة الفحصالرقم

ممتاز
جيد جدا  

  

جيد
متوسط  

يء  
رد

  

         نعم يوجد بحث ضمن الصفحة لحالية 1

         نعم لبحثيوجد بحث ضمن ا  2

         نعم يوجد بحث ضمن الموقع 3

         نعم يوجد بحث ضمن الشبكة  4

 ال         إمكانية البحث بأكثر اللغات شيوعا 5
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التقييم  للمواقع االلكترونية الطبية العشرة كمخرجات لوحدة المنطق المضبب  : )ج(الملحق 

 Exact Radialساس الشعاعية الدقيقة  الشبكة العصبية االصطناعية دالة األإلىوتعتبر مدخالت 

Basis Functions.  

  

  الموقع
  

المس
ؤ

ولية 

الفكرية
ى  
المحتو

  

سهولة التعامل
  

جودة 
 

بناء
 

صميم
وت

 الموقع
  

االعتمادية
  

ت التفاعلية
الميزا

  

الحداثة
  

األداء
الروابط  

  

ث
البح

  

http//www. rsna.org VG E VG VG  VG VG G E VG VG 
www.emedicine.com E E VG  G E E  G  G  G  G  
www. Radiologyeducation.com G  G  VG  G  E  G  E  G  G  G  
www. radiology.org VG  G  VG  P  VG  P  P  F  VG  P 
www.acr.org VG  G  P  P  VG  VG  VG  E  VG  P  
www.psychcentral.com VG  VG  VG  VG  VG  VG  VG  VG  E  VG  
www.diabetes-rdu.com VG  G  G  P  G  F  VG  VG  VG  E  
www.dermatologyinfo.net E  G  G  F  G  G  G  VG  VG  VG  
www.Adama hospital G  VG  VG  VG    P  E  VG    VG  
www.drdia.com P  G  G  G  P  P  G  P  VG  VG  

 الشبكة إلى إدخالها وعند E = Excellent ،VG=Very good ، G=Good ،P=Pass ،F=Fair علما بان 

  قيم رقميةإلىالعصبية االصطناعية تحول 

  
  
 
 
 


