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Abstract: Recommender systems suggest proper items to customers
based on their preferences and needs. Needed time to search is reduced
and the quality of customer’s choice is increased using recommender
systems. The context information like time, location and user behaviors
can enhance the quality of recommendations and customer satisfication
in such systems. In this paper a context aware recommender system is
designed and implemented in android smart phones to help customers
select mobile phones. The system removes ineffective criteria on user’s
purcheses using customer mobile phones’ sensor data. Then creates
analytic hierarchy processing tree and computes weights. Finally the
recommender system recommends proper mobile phone to user. The
system selects and recommends suitable phones using combination of
elimination method and analytic hierarchy processing (AHP). The context
aware recommender system is used by mobile phone customers to assess
recomendation satisfication and user interface design satisfication. In
addition a traditional non-context aware recommender system is used by
users to compare the recommendation results in two different systems.
The article concludes that using context information can improve the
recommendation quality and user satisfication. Because of decreasing
criteria and pair-wised comparisions, the user interface design satisfication
improves a little too.

Iranian Research Institute
for Science and Technology
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 32 | No. 4 | pp. 1203-1228
Summer 2017

Keywords: Recommender System, Context Aware, Mobile Phone
Selection, Analytic Hierarchy Processing (AHP), Elimination Method

xv

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪة زﻣﯿﻨﻪآﮔﺎه
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﺒﺮاﻧﻰ
و ﻏﯿﺮﺟﺒﺮاﻧﻰ
ﺟﻼل رﺿﺎﯾﻰﻧﻮر

دﮐﺘﺮى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ؛ داﻧﺸﯿﺎر؛
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ؛
ﭘﺪﯾﺪآور راﺑﻂ j.rezaee@qom.ac.ir

ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎدات ﻟﺴﺎﻧﻰ

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت؛
داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ؛ f.lesani@stu.qom.ac.ir
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت  129روز ﻧﺰد ﭘﺪﯾﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿــﺪه :ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻋﻼﯾــﻖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪىﻫــﺎى ﻣﺸــﺘﺮى،
ﮐﺎﻻﻫــﺎ و ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ را ﺑــﻪ او ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰدﻫﻨــﺪ .اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎ
زﻣــﺎن ﺟﺴــﺖوﺟﻮى ﻣﺸــﺘﺮى را ﮐﺎﻫــﺶ داده و ﮐﯿﻔﯿــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب وى را ﺑــﺎﻻ
ﻣﻰﺑــﺮد .از ﻃﺮﻓــﻰ ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت زﻣﯿﻨــﻪآﮔﺎه در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه،
ﻣﺎﻧﻨــﺪ زﻣــﺎن و ﻣــﮑﺎن ﺧﺮﯾــﺪ و ﻋــﺎدات رﻓﺘــﺎرى ﮐﺎرﺑــﺮ ﺑــﻪ ارﺗﻘــﺎء ﮐﯿﻔﯿــﺖ و
اﻓﺰاﯾــﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨــﺪى ﻣﺸــﺘﺮى ﮐﻤــﮏ ﻣﻰﮐﻨــﺪ .ﻣﺸــﺘﺮىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻋﻼﯾــﻖ و
ﻧﯿﺎزﻫــﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗــﻰ دارﻧــﺪ .ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿــﻞ ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫــﺎى ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ ﺧﺮﯾــﺪ در آنﻫــﺎ
ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ .ﮐﺸــﻒ ﻧﯿﺎزﻫــﺎى ﻣﺸــﺘﺮى ﺑــﺪون ﭘﺮﺳــﺶ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ از او و ﺑﻪوﺳــﯿﻠﮥ
ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت زﻣﯿﻨــﻪاى ،ﺑــﻪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﻣﻨﺠــﺮ
ﻣﻰﺷــﻮد .در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﯾــﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪة زﻣﯿﻨــﻪآﮔﺎه ﺑــﺮاى اﻧﺘﺨــﺎب
ﮔﻮﺷــﻰ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤــﺮاه در ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎى ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾــﺪ ﻃﺮاﺣــﻰ
و ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزى ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺣﺴــﮕﺮﻫﺎى ﮔﻮﺷــﻰ ﺗﻠﻔــﻦ
ﻫﻤــﺮاه ﮐﺎرﺑــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت زﻣﯿﻨــﻪاى او را اﺳــﺘﺨﺮاج ﻣﻰﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده
از اﻃﻼﻋــﺎت زﻣﯿﻨــﻪ ِ
اى ﺑﻪدﺳــﺖآﻣﺪه ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ ﺧﺮﯾــﺪ ﮔﻮﺷــﻰ
ﺟﺪﯾــﺪ را ﺣــﺬف ﻣﻰﮐﻨــﺪ .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ،درﺧــﺖ ﺳﻠﺴــﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻰ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ را
اﯾﺠــﺎد ﮐــﺮده و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﺎرﺑــﺮ و ﻣﺎﺗﺮﯾــﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴــﺎت زوﺟــﻰ ﺑــﻪ
وزندﻫــﻰ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﺆﺛــﺮ ﻣﻰﭘــﺮدازد .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ،ﮔﻮﺷــﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻓــﺮد ﺑــﻪ او
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داده ﻣﻰﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ روش ﻏﯿﺮﺟﺒﺮاﻧــﻰ ﺣﺬﻓــﻰ و روش
ﺟﺒﺮاﻧــﻰ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺳﻠﺴــﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻰ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮔﻮﺷــﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻓــﺮد
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میپــردازد .در نهایــت ،سیســتم پیشــنهاددهندة زمینـهآگاه در اختیــار مشــتریان گوشـی تلفــن همــراه قــرار
گرفتــه و دو فاکتــور رضایــت از نتایــج پیشــنهادات و رضایــت از رابــط کاربــری مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه اســت .همچنیــن ،یــک پیشــنهاددهندة ســنتی و غیرزمینـهآگاه نیــز در اختیــار آنهــا قــرار میگیــرد
تــا ایــن دو فاکتــور در دو سیســتم بــا هــم مقایســه شــود .در نهایــت ،نشــان داده میشــود کــه اســتفاده از
اطالعــات زمین ـهای ،کیفیــت پیشــنهادات و رضایــت مشــتری را افزایــش داده اســت .همچنیــن ،بهدلیــل
کاهــش تعــداد فاکتورهــای مؤثــر بــر خریــد و در نتیجــه ،کاهــش تعــداد مقایســات زوجــی ،رضایــت
مشــتری از رابــط کاربــری را نیــز اندکــی افزایــش داده اســت.
كليدواژههــا :سیســتمهای پیشــنهاددهنده ،زمینــهآگاه ،انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه ،روش تحلیــل
سلســلهمراتبی ،روش غیرجبرانــی حذفــی
 .1مقدمه

بــا رشــد ســریع اینترنــت و تجــارت الکترونیــک در دنیــای امــروز ،نیــاز بــه سیســتمهای

پیشــنهاددهنده بیــش از پیــش احســاس میشــود .ایــن سیســتمها بــر اســاس عالیــق و نیازمندیهــای
مشــتری ،کاالهــا و خدمــات متناســب را بــه او پیشــنهاد میدهنــد .اســتفاده از ایــن سیســتمها زمــان

جســتوجوی مشــتری را کاهــش داده و کیفیــت انتخــاب وی را بــاال میبــرد .شــرکتهای
تجــارت الکترونیــک زیــادی ماننــد «آمــازون» از سیســتمهای پیشــنهاددهنده بــرای کمــک بــه

مشــتریان خــود بهــره میبرنــد.

اصلیتریــن وظیفــة یــک سیســتم پیشــنهاددهنده ،کشــف عالیــق و نیازهــای مشــتری اســت.

بــه ایــن منظــور ،میتــوان خریدهــای گذشــتة مشــتری را مــورد بررســی قــرار داده یــا فاکتورهــای

مؤثــر بــر خریــد را شناســایی کــرد .بهعنــوان مثــال ،یــک ســایت تجــارت الکترونیــک بــرای فــروش

لــوازم الکترونیــک را در نظــر بگیریــد .در صورتــی کــه مشــتری ایــن ســایت در خریدهــای قبلــی
خــود لپتــاپ و گوشــی همــراه از یــک برنــد خــاص را خریــداری کــرده باشــد ،احتمــاالً بــرای

خریــد تبلــت نیــز از محصــوالت همــان برنــد انتخــاب میکنــد .یــا در صورتــی کــه مشــتری همیشــه
خریدهایــی زیــر یــک میلیــون تومــان داشــته باشــد ،احتمــاالً در خریدهــای بعــدی خــود نیــز بــه

خریدهایــی در همیــن بــازة قیمــت میپــردازد .بــا ایــن حــال ،اگــر مشــتری قب ـ ً
ا خریــدی انجــام
نــداده باشــد یــا خریدهــای مشــابهی نداشــته باشــد ،اســتفاده از تکنیکهــای دادهکاوی بــرای
پیشبینــی و پیشــنهاد خریــد آینــده مؤثــر نخواهــد بــود ،زیــرا ویژگیهــای خریــد جدیــد مشــخص

نیســت و فاکتورهــای مؤثــر بــر خریــد مشــتری تعییــن نشــده اســت .از طرفــی ،از آنجــا کــه در اکثــر

خریدهــا ،فاکتورهــای متفاوتــی بــر خریــد مؤثرنــد و مشــتری بــا اســتفاده از تــوازن بیــن فاکتورهــا
1204

سیستم پیشنهاددهندة زمینهآگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با ترکیب روشهاي  | ...رضایینور و لسانی

بــه نتیجــة نهایــی میرســد ،اســتفاده از یــک روش تصمیمگیــری چندمعیــاره منطقــی میباشــد.

سیســتمهای پیشــنهاددهندة زمینــهآگاه ،1پیشــنهادات خــود را بــا اســتفاده از اطالعــات

زمین ـهای فــرد ماننــد زمــان ،مــکان ،عــادات فــردی و شــبکههای حســگر بیســیم بهبــود میبخشــند

( .)S.Abbar, M.Bouzeghoub and S.Lopez 2009; D.Gavalas and M.Kenteris 2011اطالعــات
زمینــهای فــرد بهصــورت صریــح ،تلویحــی ،بــا اســتفاده از دادهکاوی و یــا ترکیبــی از ایــن ســه

روش بهدســت میآیــد.

بــر اســاس تحقیقــات فراوانــی کــه پیــش از انجــام ایــن پژوهــش انجــام شــد ،تاکنــون در هیــچ

پژوهشــی از ویژگیهــای رفتــاری کســی کــه هماکنــون در حــال اســتفاده از یــک گوشــی همــراه
اســت ،بــرای انتخــاب گوشــی بعــدی او اســتفاده نشــده اســت .بهعنــوان مثــال ،در سیســتمهای

پیشــنهاددهندة زمین ـهآگاه قبلــی از عالیــق موســیقی فــرد اســتفاده شــده و موســیقی جدیــد بــه او
پیشــنهاد میشــود ( .)Tan et al. 2011همچنیــن ،از اطالعــات فیلمهایــی کــه قبــ ً
ا توســط کاربــر

مشــاهده شــده ،اســتفاده میشــود تــا فیلــم جدیــدی مطابــق بــا عالیــق و ویژگیهــای شــخصیتی

او پیشــنهاد شــود ( .)Chiru et al. 2015همچنیــن ،لیســت خریدهــای قبلــی کاربــر پردازششــده و

کاالهــای جدیــد مطابــق بــا عالیــق او بــه او پیشــنهاد میشــود ( .)Ghosh et al. 2016بــا ایــن وجــود،

یکــی از فاکتورهــای مهــم در خریــد کاال نیازهــای فــرد اســت .کشــف نیازهــای فــرد بــا اســتفاده از
اطالعــات زمین ـهای او ،منجــر بــه انتخابــی هوشــمندانه میشــود.

از آنجــا کــه بــازار خری دوفــروش گوشــیهای تلفــن همــراه روزبــهروز در حــال گســترش

اســت ،یکــی از دغدغههــای مشــتریان امــروز ،انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه مناســب اســت.
از طرفــی ،هــر فــرد در حــال حاضــر یــک گوشــی تلفــن همــراه دارد و در صورتــی تصمیــم بــه

خریــد و انتخــاب گوشــی جدیــد میگیــرد کــه قصــد تعویــض و ارتقــاء گوشــی را داشــته باشــد.
گوشـیهای تلفــن همــراه متنوعــی وارد بــازار شــدهاند کــه هــر کــدام از آنهــا دارای ویژگیهــای

متفاوتــی هســتند .بنابرایــن ،انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه و مقایســة برندهــا و مدلهــای مختلــف،
یــک فراینــد دشــوار و زمانبــر اســت .بــههمیــن دلیــل ،اســتفاده از یــک سیســتم پیشــنهاددهنده

کــه بــر اســاس عالیــق ،ویژگیهــا و نیازهــای فــرد ،گوشــی مناســب او را پیشــنهاد دهــد ،ضــروری
اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه تنــوع گوش ـیهای تلفــن همــراه و وجــود ویژگیهــای متفــاوت در
آنهــا و از آنجــا کــه فاکتورهــای مختلفــی بــر خریــد مشــتریان مؤثــر اســت ،مســئلة انتخــاب گوشــی
1. Context Aware Recommnder Systems
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را میتــوان بهعنــوان یــک مســئلة تصمیمگیــری چندمعیــاره مدلســازی کــرد .میتــوان دادههــای

گوشــی فعلــی فــرد را تحلیــل کــرده و بــا اســتفاده از ویژگیهــای زمینــهآگاه موجــود ،نیازهــا و

عالیــق وی را بــا اســتفاده از رفتارهــای فعلــی او پیشبینــی کــرد.

فاکتورهــای مختلفــی ماننــد قیمــت ،برنــد ،طراحــی ،ویژگیهــای نرمافــزاری و ســختافزاری

در انتخــاب گوشــی همــراه مؤثرنــد ( .)Chen et al. 2010همچنیــن ،اهمیــت ایــن فاکتورهــا بــرای
افــراد مختلــف ،متفــاوت اســت .بهعنــوان مثــال ،ممکــن اســت یــک مشــتری بــه فاکتــور قیمــت
ی کــه مشــتری دیگــر ویژگیهــای ظاهــری گوشــی را مهمتــر
اهمیــت بیشــتری بدهــد ،در حالــ 
بدانــد .بنابرایــن ،نمیتــوان وزن ثابتــی را بــه فاکتورهــا اختصــاص داده و بــرای همــة مشــتریان از

همــان فرمــول بــرای پیشــنهاد گوشــی مناســب اســتفاده کــرد .همچنیــن ،فاکتورهایــی وجــود دارنــد
کــه در خریــد یــک مشــتری مؤثرنــد ،ولــی در خریــد مشــتری دیگــر هیــچ نقشــی ندارنــد .بهعنــوان

مثــال ،اگــر یــک مشــتری از گوشــی خــود بــرای مکالمــات طوالنــی و متعــدد اســتفاده کنــد،
ی کــه
ویژگــی مؤثــر بــر انتخــاب گوشــی مناســب بــرای او داشــتن باتــری مناســب اســت ،در حال ـ 
اگــر بیشــترین اســتفاده او از گوشــی بــرای کارهــای اینترنتــی باشــد ،انــدازة صفحــه و قابلیتهــای

شــبکهای گوشــی را بااهمیتتــر میدانــد .انتظــار مـیرود پیشــنهاددهندهای کــه بتوانــد عــادات فــرد

را شناســایی کــرده و در پیشــنهاددهی از آنهــا اســتفاده کنــد ،بتوانــد عملکــرد دقیقتــری در جلــب

رضایــت مشــتری نســبت بــه پیشــنهاددهندهای داشــته باشــد کــه از تعــدادی فاکتــور ثابــت بــرای
پیشبینــی عالیــق مشــتری اســتفاده میکنــد.

در ایــن مقالــه دو سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه پیادهســازی شــده اســت .در

سیســتم پیشــنهاددهندة اول از ویژگیهــای زمین ـهای ماننــد زمــان ،مــکان و عــادات فــردی مشــتری

بــرای تعییــن و توصیــة گوشــی مناســب اســتفاده میشــود ،ولــی در سیســتم پیشــنهاددهندة دوم

تنهــا از تعــدادی ویژگــی ثابــت بــرای انتخــاب گوشــی اســتفاده میشــود .در هــر دو سیســتم بــرای
وزندهــی شــاخصها و توصیــة گوشــیهای مناســب از روش فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی

اســتفاده شــده اســت .در نهایــت ،میــزان رضایــت مشــتری در هــر دو سیســتم ارزیابیشــده و اثبــات

میشــود کــه وجــود ویژگیهــای زمین ـهای در بهبــود نتایــج یــک سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی
تلفــن همــراه مؤثــر اســت.

در ادامــه ،در بخــش دوم ،مــروری بــر ادبیــات تحقیــق و کارهــای مرتبــط قبلــی انجــام

میشــود .در بخــش ســوم ،روش تحقیــق و ابزارهــای مــورد نیــاز توضیــح داده شــده ،در بخــش

چهــارم طراحــی ،پیادهســازی و ارزیابــی نتایــج کار بهطــور مشــروح و بــا جزئیــات بیــان میشــود.
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در نهایــت ،در بخــش پنجــم ،نتایــج کار اعالمشــده و دربــارة نتایــج کار و کارهــای آتــی بحــث
میشــود.

 .2مروری بر پیشینة پژوهش
 .1-2انتخاب گوشی تلفن همراه و سیستمهای پیشنهاددهنده

رشــد ســریع دنیــای گوشـیهای تلفــن همــراه و تنــوع در مدلهــای مختلــف ،انتخــاب گوشــی

را بــرای افــراد مشــکل ســاخته اســت .تعــداد زیــاد گوش ـیهای تلفــن همــراه ،جس ـتوجوی یــک

گوشــی مناســب را تبدیــل بــه فراینــدی پیچیــده و زمانبــر کــرده اســت .سیســتمهای پیشــنهاددهنده،

بــه سیســتمهایی اطــاق میشــود کــه عمــل انتخــاب یــک گزینــه از بیــن گزینههــای موجــود را
بهصــورت اتوماتیــک و بــدون نیــاز بــه جس ـتوجو توســط کاربــر انجــام میدهنــد .ایــن سیســتمها
بــا درنظــر گرفتــن عالیــق و محدودیتهــای مــورد نظــر فــرد ،او را در فراینــد تصمیمگیــری و

انتخــاب گزینــة مناســب یــاری میدهنــد .یــک سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه نیــز بــا

درنظــر گرفتــن عالیــق فــرد ،گوشــی مناســب را بــرای او انتخــاب کــرده و پیشــنهاد میدهــد.

محققــان تاکنــون سیســتمهای پیشــنهاددهندة بســیاری را در زمینههــای گوناگــون پیادهســازی

کردهانــد .بهعنــوان مثــال ،در زمینــة پیشــنهاد فیلــم (Winoto and Tang 2010; Carrer-Neto et al.
 ،)2012; Chiru et al. 2015موســیقی (;Nanolopoulus et al. 2010; Lee, Cho and Kim 2010; Tan

 ،)Bu et al. 2011برنامههــای تلویزیونــی (،)Yu et al. 2006; Barragáns-Martı´nez et al. 2010

کتــاب ( )González-Crespo et al. 2011, Núñez-Valdéz et al. 2012و آمــوزش الکترونیــک
( ،)Zaiane 2002; Bobadilla, Serradilla and Hernando 2009سیســتمهای پیشــنهاددهندة مختلفــی

طراحــی و پیادهســازی شــده اســت.

مســئلة انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه بســیار فراگیــر بــوده و افــراد مختلفــی را درگیــر کــرده

اســت .بــا ایــن وجــود ،تــا بــه حــال مقــاالت کمــی بــه سیســتمهای پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن

همــراه پرداختهانــد .تنهــا در ســال  2010سیســتمی پیشــنهاددهنده مبتنــی بــر وب بــرای انتخــاب

گوشــی تلفــن همــراه پیادهســازی و آزمایــش شــده اســت ( .)Chen et al. 2010ایــن سیســتم بــا
اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بــه انتخــاب گوشــی مناســب فــرد میپــردازد و آن را بــا

یــک سیســتم پیشــنهاددهنده کــه از روش رتبهبنــدی بــرای انتخــاب گوشــی مناســب بهــره میبــرد،
مقایســه میکنــد .در ایــن تحقیــق دو فاکتــور رضایــت از سیســتم پیشــنهاددهنده و رضایــت از
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واســط کاربــری ایــن سیســتم مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .در زمینــة رضایــت از عملکــرد

سیســتم پیشــنهاددهنده و نزدیکــی پیشــنهادات بــه تمایــات کاربــر ،پیشــنهاددهندهای کــه از روش
تحلیــل سلســلهمراتبی بــرای پیشــنهادات خــود اســتفاده کــرده اســت ،رضایــت بیشــتری را بــه خــود

اختصــاص داده بــود .بــا ایــن حــال ،ایــن سیســتم از لحــاظ ســادگی رابــط کاربــری امتیــاز قابــل
قبولــی از جانــب کاربــران دریافــت نکــرد ،چــون کاربــران نیــاز داشــتند بهمنظــور تکمیــل ماتریــس

مقایســات زوجــی تعــداد زیــادی مقایســه انجــام دهنــد تــا نتیجــة نهایــی پیشــنهادات را مشــاهده

نماینــد؛ در صورتــی کــه در پیشــنهاددهندة مبتنــی بــر رتبهبنــدی تنهــا چنــد فاکتــور برتــر را انتخــاب
کــرده و نیــاز بــه اســتفاده از ماتریــس مقایســات زوجــی وجــود نــدارد.
 .2-2سیستمهای پیشنهاددهندة زمینهآگاه

تمرکــز سیســتمهای پیشــنهاددهندة ســنتی بــه پیشــنهاد آیتــم مناســب بــه کاربــران معطــوف

اســت و از اطالعــات زمین ـهای بــرای بهبــود پیشــنهادات خــود بهــره نمیبرنــد .اطالعــات زمین ـهای

شــامل زمــان ،مــکان و عــادات رفتــاری فــردی اســت کــه سیســتم پیشــنهاددهنده بــرای او پیشــنهادی
دارد .بهعنــوان مثــال ،یــک سیســتم پیشــنهاددهندة ســفر ،در صورتــی کــه پیشــنهاد ســفر را در فصــل

تابســتان ارائــه دهــد ،نتایــج متفاوتــی نســبت بــه زمانــی دارد کــه در فصــل زمســتان مقصــد ســفر
را انتخــاب میکنــد ( .)Adomavicius and Tuzhilin 2011در مقالــة

(Adomavicius et al. (2005

نشــان داده شــده اســت کــه اضافهکــردن اطالعــات زمینـهای بــه سیســتم پیشــنهاددهنده بــه افزایــش

کیفیــت پیشــنهادات آن کمــک میکنــد.

محققــان ،سیســتمهای پیشــنهاددهندة زمینــهآگاه را در شــاخههای مختلفــی مــورد مطالعــه

قــرار دادهانــد و ایــن شــاخهها بهطــور دائــم در حــال افزایــش هســتند .از آنجــا کــه اســتفاده از

گوشــیهای تلفــن همــراه روزبــهروز در حــال افزایــش اســت ،سیســتمهای پیشــنهاددهندة
زمینــهآگاه نیــز توجــه محققــان زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بیشــترین زمینــهای کــه

توجــه محققــان ایــن سیســتمها بــه آن جلــب شــده ،پیشــنهاد ســفر اســت .بهعنــوان مثــال ،مقــاالت

( Cena et al. (2006و ( Van Setten et al. (2004بــا اضافهکــردن اطالعــات زمینـهای ،پیشــنهاداتی را

بــه مســافران ارائــه میدهنــد .همچنیــن ،در سیســتمهای پیشــنهاددهندة رســتوران نیــز بــا اســتفاده از
اطالعــات زمینـهای میتــوان بــه بهبــود کیفیــت پیشــنهاد کمــک کــرد .در مقالــة (Oku et al. (2006

اطالعــات زمین ـهای ماننــد زمــان ،وضعیــت هــوا و همراهــان فــرد بــرای پیشــنهاد رســتوران مناســب

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .نتایــج تحقیــق نشــان داده اســت کــه اســتفاده از اطالعــات
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زمین ـهای ،هــم دقــت سیســتم پیشــنهاددهنده و هــم رضایــت کاربــر را بــاال بــرده اســت.

از دیگــر شــاخههایی کــه اســتفاده از اطالعــات زمینــهای در آن ســودمند اســت ،میتــوان

جســتوجوی را اطالعــات نــام بــرد .بهعنــوان مثــال ،در مقالــه (Church et al. (2007اطالعــات

زمین ـهای فــرد ماننــد زمــان ،مــکان و عالیــق او مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .شــباهت کاربــر بــه
کاربرهایــی کــه در موقعیــت مشــابه او قــرار دارنــد ،اســتخراج شــده و عالیــق آنهــا و عبــارات
مــورد جس ـتوجوی آنهــا بــه کاربــر فعلــی نشــان داده میشــود تــا نتایــج جس ـتوجوی او بهبــود

پیــدا کنــد.

پیشــنهاددهندگان فیلــم و موســیقی نیــز از پیشــنهاددهندههایی هســتند کــه اســتفاده از اطالعــات

زمین ـهای میتوانــد بــه بهبــود نتایــج آنهــا کمــک فراوانــی بکنــد .در ایــن راســتا در ســال 2015

پیشــنهاددهندهای زمین ـهآگاه بــرای پیشــنهاد زمــان فیلــم در ســینما طراحــی و پیادهســازی شــد .در
ایــن سیســتم از اطالعــات زمینـهای مــکان ،زمــان و جمعیــت بــرای بهبــود نتایــج و پیشــنهاد مناســب

اســتفاده شــده اســت .آنهــا کار خــود را بــا اســتفاده از وب معنایــی پیادهســازی کردهانــد .در

تحقیــق آنهــا بــه محتــوای فیلــم توجهــی نشــده و کار آنهــا پیشــنهاد زمــان و مــکان مناســب بــرای

تماشــای فیلــم اســت (.)Colombo-Mendoza et al. 2015

در رابطــه بــا پیشــنهاد خریــد نیــز میتــوان از اطالعــات رفتــاری کاربــر اســتفاده کــرد.

بهعنــوان مثــال ،در مقالــة «ســایونگ و همــکاران» ،اطالعــات رفتــاری زمینــهآگاه کاربــری کــه

در حــال خریــد اســت بــه  5کالس تقســیم میشــود« :در حــال حرکــت»« ،در حــال مشــاهده»« ،در
حــال بررســی»« ،در حــال برداشــتن» و «مناســب انتخــاب» ( .)Sae-Ueng et al. 2008در صورتــی کــه
اطالعــات زمین ـهای در کالس آخــر یعنــی «مناســب انتخــاب» قــرار گیــرد ،آن محصــول بــه کاربــر
پیشــنهاد داده میشــود .اطالعــات زمین ـهای کاربــر بــا اســتفاده از حســگرهای بازشناســی بــا امــواج

رادیویــی و دوربینهــای دیجیتــال جمــعآوری میشــود.

نظــرات و تجربــة افــرادی کــه دارای دانــش الزم در رابطــه بــا یــک موضــوع یــا محصــول

هســتند ،بــه بهبــود نتایــج پیشــنهاددهنده کمــک فراوانــی میکنــد .در صورتــی کــه بتــوان زمینــة

کاری و تجربــة کاربــران را اســتخراج کــرد ،میتــوان از نظــرات آنهــا در خریــد اســتفاده نمــود.
تــا بــه حــال تحقیقــات فراوانــی دربــارة تعییــن زمینــة کاری و تجربــی کاربــران انجــام شــده اســت.
بهعنــوان مثــال Carchiolo et al. (2015( ،تحقیقــی دربــارة جســتوجوی کاربــران باتجربــه در

رابطــه بــا موضوعــات مرتبــط بــا تجربــة آنهــا انجــام داده اســت.

یکــی از موضوعاتــی کــه قابلیــت باالیــی بــرای تبدیلشــدن بــه یــک سیســتم پیشــنهاددهندة
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زمینـهآگاه دارد ،مســئلة انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی فرد اســت،
ولــی بنــا بــر جســتوجوهای انجامشــده تــا بــه حــال سیســتم پیشــنهاددهندة زمینهآگاهــی بــرای
انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه پیادهســازی نشــده اســت .در ایــن مقالــه ،یــک سیســتم پیشــنهاددهندة

زمینـهآگاه بــرای انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه طراحــی و پیادهســازی شــده و عملکــرد آن بــا یــک
سیســتم پیشــنهاددهندة ســنتیِ انتخــاب گوشــی مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.

 .3روش و ابزارهای تحقیق
 .1-3روش تحقیق

یکــی از مهمتریــن کارهــا بــرای افزایــش دقــت سیســتم پیشــنهاددهنده ،اســتفاده از

شــاخصهای مناســب بــرای تصمیمگیــری بیــن گزینههــا و انتخــاب گوشــی متناســب بــا عالیــق
و عــادات رفتــاری هــر فــرد اســت .پــس از مطالعــة منابــع مختلــف و اســتفاده از نظــرات افــراد
خبــره ،فاکتورهــای اصلــی مؤثــر بــر خریــد گوشــی تلفــن همــراه شناســایی و اســتخراج شــد .ســپس
شــاخصها دســتهبندی و ســاختار سلســلهمراتبی آنهــا ترســیم گردیــد .در بخــش  2-3انتخــاب

شــاخصهای مؤثــر بــر خریــد تلفــن همــرا ه و در بخــش  3-3دســتهبندی شــاخصها و ســاخت

درخــت تحلیــل سلســلهمراتبی آنهــا بــه تفصیــل آورده شــده اســت.

تعــدادی از شــاخصها بهعنــوان شــاخصهای زمینـهآگاه در نظــر گرفتــه شــدند .شــاخصهای
زمینـهآگاه شــاخصهایی هســتند کــه مرتبــط بــا عــادات رفتــاری کاربــر بــوده و وجــود یا نبــو ِد آنها

در درخــت سلســلهمراتبی شــاخصها بــا اســتفاده از شــخصیت فــرد قابــل پیشبینــی اســت .از آنجــا
کــه عــادات رفتــاری هــر فــرد ،منحصــر بــه خــود اوســت ،تــاش شــد بــا اســتفاده از گوشــی فــرد
اســتفادهکننده از سیســتم پیشــنهاددهنده ،عــادات رفتــاری او شناساییشــده و مشــخص شــود کــه
بــر اســاس عــادات استخراجشــده ،کــدامیــک از شــاخصهای زمینـهآگاه بــر خریــد او تأثیرگــذار

بــوده و کــدام یــک نیســت .شــاخصهایی کــه بهعنــوان شــاخصهای بیاثــر شــناخته شــوند ،از

درخــت تحلیــل کاربــر حــذف شــده و در فراینــد پیشــنهاد گوشــی مناســب وارد نمیشــوند .در
بخــش  4-3شــاخصهای زمینـهآگاه و نحــوة جمـعآوری و تحلیــل عــادات رفتــاری کاربــر بهطــور
مشــروح بیــان گردیــده اســت.

قبــل از پیادهســازی و آزمایــش و ارزیابــی سیســتم پیشــنهاددهنده ،پایــگاه دادة گزینههــا،

یعنــی پایــگاه دادهای از گوش ـیهای تلفــن همــراه آمــاده شــد و بــه سیســتم اتصــال یافــت .سیســتم
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پیشــنهاددهنده بــا اســتفاده از شــاخصها و عــادات رفتــاری فــرد ،از بیــن گزینههــا مناســبترین
آنهــا را بــه کاربــر پیشــنهاد میدهــد.

در ایــن تحقیــق ،دو سیســتم پیشــنهاددهنده بــرای اجــرا در گوش ـیهای تلفــن همــراه مجهــز

بــه سیســتمعامل اندرویــد پیادهســازی شــده اســت .هــر دو سیســتم بــا اســتفاده از روش غیرجبرانــی
حذفــی بــه حــذف گزینههــای دور از انتطــار کاربــر میپــردازد .کاربــر میتوانــد بــازة قیمــت مــورد

نظــر خــود بــرای خریــد گوشــی تلفــن همــراه را وارد کنــد .بــه ایــن ترتیــب سیســتم ،گوش ـیهایی

را کــه قیمتــی خــارج از ایــن بــازه داشــته باشــند ،از گزینههــای نهایــی حــذف میکنــد .همچنیــن،

کاربــر میتوانــد یــک یــا چنــد برنــد مــورد عالقــه خــود را انتخــاب کنــد تــا سیســتم ،از بیــن
گوشــیهای آن برندهــا گزینههــای مناســب را بــه کاربــر پیشــنهاد دهــد .همچنیــن ،در هــر دو
سیســتم ،کاربــر بایــد تعــدادی مقایســة زوجــی بیــن شــاخصهای مختلــف انجــام دهــد تــا وزن

نهایــی هــر شــاخص محاســبه شــود.

در سیســتم اول ،سیســتم پیشــنهاددهنده بــا شناســایی عــادات رفتــاری فــرد ،برخــی از

شــاخصهای غیرمؤثــر بــر خریــد او را شناســایی کــرده و از درخــت تصمیــم حــذف میکنــد،

ولــی سیســتم دوم ،بــدون اســتفاده از اطالعــات زمینــهای و بــا درنظــر گرفتــن درختــی ثابــت از

شــاخصها ،بــه انتخــاب گوشــی مناســب فــرد میپــردازد .وزندهــی بــه شــاخصها و انتخــاب
گوشــی مناســب بــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی انجــام میشــود.

از فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی در شــاخههای متعــددی اعــم از مهندســی ،مدیریــت،

سیســتمهای اطالعاتــی و بــورس بــرای انتخــاب گزینــ ة مناســب از بیــن چنــد گزینــه بــر اســاس

تعــدادی شــاخص اســتفاده شــده اســت .ایــن روش از یــک ســاختار سلســلهمراتبی بــرای
تصمیمگیــری اســتفاده میکنــد

(1980; Saaty 1988; Saaty and Kearns 1991

 .)Saatyدر

باالتریــن ســطح از تحلیــل ،هــدف کلــی سیســتم و در پایینتریــن ســطح آن ،گزینههــای مختلفــی
کــه بــرای تصمیمگیــری و انتخــاب وجــود دارنــد ،آورده میشــود .ســطوح میانــی نیــز بــه توصیــف
شــاخصها و زیرشــاخصهای مؤثــر بــر تصمیمگیــری میپــردازد .از آنجــا کــه شــاخصهای
مؤثــر بــر تصمیمگیــری دارای اهمیــت یکســانی نیســتند ،بــرای هــر شــاخص وزن جداگان ـهای در
بــازة صفــر و یــک در نظــر گرفتــه میشــود .در صورتــی کــه وزن شــاخصها مشــخص نباشــد،

بــا اســتفاده از ماتریــس مقایســات زوجــی ،کــه توســط کاربــر تکمیــل میشــود ،ارزش نهایــی
هــر شــاخص محاســبه میشــود .ســپس ،گزینههــای مختلــف از منظــر شــاخصهای مختلــف در
ماتریسهــای مقایســات زوجــی جداگانــه مقایســه شــده و در نهایــت ،ارزش نهایــی هــر گزینــه
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محاســبه میشــود .نمونــهای از درخــت تحلیــل سلســلهمراتبی در شــکل  1آمــده اســت.

شکل  .1نمونهای از یک درخت تحلیل سلسلهمراتبی مورد استفاده در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
()Chen et al. 2010

 .2-3انتخاب شاخصهای مؤثر بر خرید تلفن همراه

کیفیــت و دقــت یــک سیســتم پیشــنهاددهنده بــه شــاخصهایی وابســته اســت کــه در ســاخت

مــدل بــهکار گرفتــه شــدهاند .بهعبارتــی ،معیارهایــی کــه بــرای ارزیابــی گزینههــا و انتخــاب آنهــا

در نظــر گرفتــه میشــوند ،در کارایــی و صحــت سیســتم پیشــنهاددهنده تأثیــر بهســزایی دارنــد .در

حالــت کلــی ،خریــداران یــک گوشــی تلفــن همــراه محصوالتــی را میپســندند کــه بــا عالیــق و
عــادات رفتــاری آنهــا بیشــترین انطبــاق را داشــته باشــد (.)Jahng et al. 2000; Jahng et al. 2006
بنابرایــن ،بــرای ســاخت یــک سیســتم پیشــنهاددهندة کارا بــرای انتخــاب گوشـیهای تلفــن همــراه،

ابتــدا بایــد ویژگیهــا و شــاخصهای گوناگونــی کــه بــرای مشــتریان حائــز اهمیــت اســت و در
انتخــاب گوشــی همــراه بــهکار گرفتــه میشــود ،شناســایی شــوند.

در ابتــدای کار ،منابــع گوناگونــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت تــا فاکتورهــای مؤثــر در
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انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه اســتخراج شــوند .در ایــن راســتا ،وبســایتهای مختلــف تجــارت
الکترونیــک کــه در زمینــة فــروش تلفــن همــراه فعالیــت دارند ،مورد بررســی قــرار گرفتنــد و نظرات

افــراد مختلــف اعــم از مشــتریان و فروشــندگان و تحلیلگــران ب ـ ه دقــت بررســی شــد .همچنیــن،
مقالــهای کــه در زمینــة انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه کار تحقیقاتــی انجــام داده بــود ،مطالعــه

شــد ( )Chen et al. 2010و نظــرات خبــرگان مختلــف در ایــن زمینــه اعمــال گردیــد .در نهایــت،
فاکتورهــای اساســی مؤثــر بــر انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه اســتخراج شــد .فاکتورهــا در پنــج

دســتة اصلــی قیمــت ،برنــد ،جدیدبــودن ،ویژگیهــای نرمافــزاری ،و ویژگیهــای ســختافزاری
دســتهبندی و گروهبنــدی شــد .بهجــز قیمــت ،برنــد و جدیدبــودن ،دو فاکتــور باقیمانــده یعنــی
ویژگیهــای نرمافــزاری و ویژگیهــای ســختافزاری شــامل چنــد زیرشــاخص هســتند .در

دســتة ویژگیهــای نرمافــزاری میتــوان بــه قابلیــت تشــخیص چهــره و ویژگیهــای امنیتــی

گوشــی ماننــد قفــل صفحــه اشــاره کــرد .فاکتورهایــی ماننــد دارا بــودن حســگرهای مختلــف (ماننــد
قطبنمــا ،فشارســنج ،ضربــان قلــب و اثــر انگشــت) ،ویژگیهــای ظاهــری (ماننــد انــدازة صفحــه،
خمیدهبــودن و نــوع گوشــههای گوشــی) ،وزن ،قابلیــت باتــری (کــه معــادل قابلیــت مکالمــة

طوالنیمــدت اســت) ،دوربیــن ،ارتباطــات (ماننــد پشــتیبانی از نســل چهــارم ،شــبکة بیســیم،
 ،EDGEســرویس بســته امــواج رادیویـی ،بلوتــوث و ارتبــاط حــوزة نزدیـک) ،قابلیتهــای حافظــه
(ماننــد حافظــة داخلــی ،رم و قابلیــت ارتقــاء حافظــه) و ضــد آببــودن در دســتة ویژگیهــای

ســختافزاری قــرار میگیرنــد.

در ایــن میــان ،ارزش و وزن فاکتورهــای مختلــف بــرای افــراد گوناگــون متفــاوت اســت.

همچنیــن ،فاکتورهایــی وجــود دارنــد کــه بــر اســاس عــادات فــرد ممکــن اســت دارای اهمیــت

بیشــتر یــا فاقــد اهمیــت باشــند .بنابرایــن ،ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه از بیــن فاکتورهــای مؤثــر
بــر خریــد شناساییشــده ،کــدام فاکتورهــا بــر خریــد کاربــر خــاص مؤثــر اســت .ســپس ،بایــد بــا
اســتفاده از مقایســات زوجــی میــزان اهمیــت هــر فاکتــور بــرای کاربــر بهصــورت دقیــق مشــخص

شــود.

حســگرهای مختلفــی در گوشــی تلفــن همــراه وجــود دارد .در ایــن میــان ،میتــوان از

جیپ ـیاس ،قطبنمــا و حســگر صفحــهنمایــش نــام بــرد .از آنجــا کــه ایــن برنامــه بــرای اجــرا در
گوش ـیهای تلفــن همــراه طراحــی و پیادهســازی شــده ،میتــوان بــا اســتفاده از تحلیــل اطالعــات

مختلفــی کــه از حســگرهای تلفــن همــراه کاربــر بهدســت میآیــد ،برخــی از عــادات فــردی کاربــر
را شناســایی کــرد .در نهایــت ،بــا اســتفاده از عــادات فــردی کاربــر میتــوان دربــارة شــاخصهای
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نهایــی مؤثــر بــر خریــد وی تصمیــم گرفــت تــا بتــوان گوشــیهای تلفــن همــراه متناســب بــا
شــخصیت و عــادات مشــتری بــه او پیشــنهاد داد.

 .3-3ساخت درخت تحلیل سلسلهمراتبی انتخاب گوشی تلفن همراه

یــک سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه کارا نیازمنــد شــاخصهای اصلــی و

کلیــدی و مدلــی دقیــق بــرای انتخــاب گوشــی متناســب بــا ســایق هــر فــرد اســت .پــس از اســتخراج
شــاخصهای مؤثــر بــر خریــد تلفــن همــراه ،مــدل کلــی درخــت تحلیــل سلســلهمراتبی بــرای

انتخــاب گوشــی تلفــن همــراه در شــکل  ،2آمــده اســت.

شکل  .2درخت تحلیل سلسلهمراتبی انتخاب گوشی تلفن همراه

پنــج دســتة اصلــی شــاخصها شــامل قیمــت ،برنــد ،جدیدبــودن ،ویژگیهــای نرمافــزاری و
ســختافزاری هســتند .خــو ِد ویژگیهــای ســختافزاری بــه دو گــروه ویژگیهــای ســختافزاری
پایــه و پیشــرفته تقســیم میشــود .وجــود حســگرهای مختلــف در گوشــی ،دوربیــن ،ارتباطــات و
ضدآببــودن گوشــی در گــروه ویژگیهــای پیشــرفته قــرار میگیرنــد.

قیمــت :یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی کــه در خریــد افــراد مؤثــر اســت ،قیمــت میباشــد.

همچنیــن ،ایــن شــاخص بــهنوعــی بــه کیفیــت گوشــی همــراه نیــز اشــاره دارد ،زیــرا معمــوالً
گوشــیهای گرانتــر کیفیــت باالتــری نیــز دارنــد (.)Mitra 1995

برنــد :ویژگیهایــی ماننــد نــام شــرکت ســازنده ،لوگــو و نشــان آنهــا ،طراحــی و ســایر
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ویژگیهــای مرتبــط اســت کــه محصــوالت و ســرویسهای یــک شــرکت را از ســایرین متمایــز
میســازد

(2002

.)Kotler

جدیدبــودن :نســبت معکــوس بــا فاصلــة زمانــی انتشــار گوشــی تــا خریــد آن دارد .هرچــه ایــن

فاصلــه کمتــر باشــد ،گوشــی جدیدتــر بــوده و بــرای مشــتریان ،رضایتبخشتــر میباشــد.

ویژگیهــای نرمافــزاری :ویژگیهایــی هســتند کــه مســتقل از ســختافزار در یــک گوشــی

تلفــن همــراه پیادهســازی شــدهاند .ایــن ویژگیهــا بــه دســتهای از برنامههــای کاربــردی پایــه
اشــاره میکنــد کــه از ابتــدا روی گوشــی تلفــن همــراه نصــب شــدهاند .مهمتریــن آنهــا ،کــه در

ایــن تحقیــق از آنهــا اســتفاده شــده ،تشــخیص چهــره و برنامههــا و قابلیتهــای امنیتــی گوشــی
اســت.

ویژگیهــای ســختافزاری :گوشــیهای مختلــف تلفــن همــراه ،دارای ویژگیهــای مختلــف
ســختافزاری هســتند و مشــتریان ،بــرای خریــد گوشــی تلفــن همــراه بــه ایــن ویژگیهــا توجــه

زیــادی دارنــد ( .)Chen et al. 2010تنــوع زیــاد در جنبههــای ســختافزاری ماننــد طراحــی و ظاهــر

گوشــی ،ایــن فاکتــور را بــه یکــی از دســتههای اصلــی شــاخصهای مؤثــر در خریــد گوشــی تلفــن

همــراه تبدیــل کــرده اســت.

.4-3شاخصهای زمینهآگاه و جمعآوری و تحلیل عادات فردی کاربر

همانطــور کــه در بخشهــای قبــل گفتــه شــد ،بــا اســتفاده از تحلیــل دادههــای مختلــف

موجــود در گوشــی تلفــن همــراه مشــتری ،میتــوان عــادات فــردی و فاکتورهــای مؤثــر بــر

خریــد یــک گوشــی تلفــن همــراه جدیــد را شناســایی و اســتخراج کــرد .همچنیــن ،در بخــش
قبــل ،فاکتورهــای کلــی مؤثــر بــر خریــد گوشــی تلفــن همــراه مشــخص شــد .در ایــن میــان برخــی
از فاکتورهــا زمینــهآگاه هســتند ،بنابرایــن میتــوان بــا اســتفاده از عــادات رفتــاری کنونــی فــرد

مشــخص کــرد کــه آیــا ایــن فاکتورهــا بــر خریــد وی مؤثــر هســتند یــا خیــر .در ادامــه ،فاکتورهــای

زمینـهآگاه مؤثــر بــر خریــد گوشــی همــراه و عــادات فــردیای کــه منجــر بــه وجــود یــا عــدم وجــود
ایــن فاکتــور در درخــت سلســلهمراتبی انتخــاب گوشــی میشــود ،آورده شــده اســت.

جدیدبــودن :یکــی از ویژگیهــای زمینـهای کــه هنــگام خریــد قابــل بازیابــی اســت ،زمــان اســت.

بــا اســتفاده از زمــان خریــد ،میتــوان فاصلــة زمــان انتشــار گوشــی تــا خریــد را محاســبه کــرده و

میــزان جدیدبــودن گوشــی را مشــخص کــرد.
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انــدازة صفحــه :عوامــل مختلفــی بــر تعییــن انــدازة صفحــة مناســب بــرای کاربــر مؤثرنــد .در صورتی

کــه کاربــر مــدت زمــان زیــادی را بــه مکالمــه بــا گوشــی خــود بپــردازد ،صفحــة بــزرگ بــرای او
ی بــا صفحــه کوچــک یــا متوســط اســتفاده کنــد.
آزاردهنــده خواهــد بــود و بایــد از یــک گوش ـ 
همچنیــن ،در صورتــی کــه کاربــر گوشــی خــود را بــرای مطالعــات طوالنــی یــا اســتفادة مــداوم از

اینترنــت بــهکار گیــرد ،صفحــات بــزرگ انتخــاب مناســبی بــرای او خواهنــد بــود.

قابلیــت باتــری :افــرادی کــه مدتزمــان طوالنــی را بــه مکالمــات شــبانهروزی خــود اختصــاص

میدهنــد ،بــه قابلیتهــای بــاالی باتــری اهمیــت میدهنــد .همچنیــن ،کاربرانــی کــه زیــاد در حــال
جابهجایــی هســتند و یــا زیــاد بــه مســافرت میرونــد ،نیــاز دارنــد کــه گوشــی آنهــا دارای قابلیــت
بــاالی باتــری باشــد ،چــون در جابهجاییهــای مــداوم ،امــکان شــارژ مجــدد گوشــی وجــود نــدارد.
دوربیــن:عواملــی ماننــد اســتفادة زیــاد از دوربیــن در گوشــی فعلــی ،مکالمــات تصویــری

طوالنیمــدت و یــا اســتفاده زیــاد از نرمافزارهایــی کــه نیــاز بــه دوربیــن دارنــد ،بــر اهمیــت داشــتن
یــا نداشــتن دوربیــن بــرای کاربــر مؤثرنــد.

ارتباطــات :روشــنبودن طوالنیمــدت شــبکة بیســیم ،داده همــراه ،بلوتــوث و  ،NFCهمچنیــن،

وجــود نرمافزارهــای پیامرســان متعــدد مبتنــی بــر وب ،ماننــد تلگــرام ،نشــاندهندة اســتفادة
طوالنیمــدت از اینترنــت توســط کاربــر اســت.

جــدول  ،1فاکتورهــای زمین ـهآگاه مؤثــر بــر خریــد گوشــی تلفــن همــراه و عــادات فــردی

مؤثــر بــر آنهــا را نشــان میدهــد .در جــدول  2نیــز عــادات فــردی زمین ـهآگاه مــورد اســتفاده در

تحقیــق بــ ه همــراه روش تشــخیص آن در گوشــی تلفــن همــراه آورده شــده اســت .همانطــور

کــه در جــدول  2نشــان داده شــده ،بــرای تشــخیص عــادات مختلــف در یــک فــرد ،روشهــای
مختلفــی وجــود دارد .بهعنــوان مثــال ،یکــی از عــادات و ویژگیهــای رفتــاری کــه در شــخص

بایــد تشــخیص داده شــود ،میــزان اســتفاده از اینترنــت اســت ،زیــرا اگــر میــزان اســتفادة فــرد از
اینترنــت در گوشــی همــراه طوالنــی باشــد ،انــدازة صفحــه بزرگتــر بــرای او مطلــوب خواهــد

بــود .همچنیــن ،فاکتورهایــی ماننــد قابلیتهــای شــبکه در گوشــی نیــز بــرای فــرد مهــم خواهــد
بــود .همچنیــن ،یکــی از عواملــی کــه در تعییــن انــدازة صفحــة گوشــی بــرای فــرد مؤثــر اســت،
اســتفاده از گوشــی بــرای مطالعــة کتــاب الکترونیــک میباشــد .روش تشــخیص اینکــه آیــا

شــخص از گوشــی خــود بــرای مطالعــه اســتفاده میکنــد ،ایــن اســت کــه مدتزمانــی کــه صفحــة
گوشــی روشــن ،ولــی تعــداد دفعــات لمــس صفحــه کــم میباشــد ،طوالنــی اســت ،زیــرا شــخص
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در حــال مطالعــه اســت.
جدول  .1فاکتورهای زمینهآگاه مؤثر بر خرید گوشی تلفن همراه و عادات فردی مؤثر بر آنها
فاکتور زمینهآگاه

1

عادات فردی مؤثر بر فاکتور

اندازة صفحه

.1
.2
.3

1مکالمات طوالنی :اندازة صفحه کوچک یا متوسط
2استفاده زیاد از اینترنت :اندازة صفحه بزرگ
3مطالعة کتابهای الکترونیک :1اندازة صفحه بزرگ

قابلیت باتری

.1
.2

1مکالمات طوالنی :قابلیت باتری باال
2جابهجایی و مسافرت زیاد :قابلیت باتری باال

دوربین

.1
.2
.3

1استفادة زیاد از دوربین در گوشی فعلی
2مکالمات تصویری طوالنیمدت
3استفادة زیاد از نرمافزارهایی که نیاز به دوربین دارند

ارتباطات

.1
.2
.3
.4

1روشنبودن طوالنیمدت شبکه بیسیم
2روشنبودن طوالنیمدت شبکه داده همراه
3روشنبودن طوالنیمدت بلوتوث و NFC
4تعدد نرمافزارهای پیامرسان مبتنی بر وب مانند وایبر یا تلگرام

جدول  .2عادات فردی زمینهآگاه و روش تشخیص آن در گوشی تلفن همراه
عادت فردی زمینهآگاه

روش تشخیص در گوشی تلفن همراه

میزان مکالمات

مدتزمانی که شخص با گوشی تلفن همراه خود صحبت میکند.

میزان استفاده از اینترنت

مدتزمانی که شبکة داده همراه و بیسیم روشن است.

مدت مطالعة کتاب الکترونیک
میزان جابهجایی و مسافرت

مدتزمانی که صفحة گوشی تلفن همراه روشن است ،ولی مقدار لمس
صفحه توسط کاربر اندک میباشد.

جمع بازههای زمانی که در آنها ،مکان کاربر نسبت به مکان قبلی بیش از
 10متر جابهجایی داشته است .مکان کاربر با استفاده از جیپیاس مشخص
میشود.

میزان استفاده از دوربین

مدتزمانی که کاربر از دوربین گوشی همراه خود استفاده میکند.

مدت مکالمات تصویری

مدتزمانی که کاربر از برنامههای کاربردی پیامرسان تصویری استفاده
میکند.

)1. electronic book (e-book
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 .5-3آمادهسازی دادههای گزینهها برای ذخیره در پایگاه داده

پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه از بیــن گوشـیهایی کــه در یــک پایــگاه داده ذخیره شــده

اســت ،بــه انتخــاب گوشــی مناســب و پیشــنهاد آن میپــردازد .در ایــن پایــگاه داده گوش ـیهایی
بــا مدلهــای مختلــف و ویژگیهــای متفــاوت ذخیــره شــدهاند .در ادامــه ،شــیوة امتیازدهــی بــه

شــاخصهای مختلــف تصمیمگیــری ایــن سیســتم پیشــنهاددهنده آمــده اســت.

شــاخصهایی کــه در ایــن سیســتم مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،از نــوع کمــی ،کیفــی،

دومقــداری یــا ترکیبــی هســتند .شــاخصهای کمــی بــه شــاخصهایی اطــاق میشــود کــه
بــرای امتیازدهــی بــه آن شــاخص از یــک عــدد صحیــح اســتفاده میشــود .شــاخصهای قیمــت،
جدیدبــودن ،ویژگیهــای امنیتــی (کــه بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان از قبــل مقداردهــی شــده

اســت) ،باتــری ،رم ،حافظــة داخلــی ،وزن ،انــدازة صفحــه و دوربیــن (میــزان وضــوح آن) از نــوع
کمــی هســتند .مقــدار ایــن شــاخصها در هــر گزینــه در پایــگاه داده ذخیــره میشــود .در نهایــت،
ایــن شــاخصها بــا اســتفاده از روش نرمالســازی خطــی نرمالشــده و بهعنــوان ارزش گزینههــا

در آن شــاخص اســتفاده میشــود.

تنهــا شــاخصی کــه در ایــن سیســتم از نــوع کیفــی میباشــد ،برنــد اســت .پــس از آنکــه بــا

اســتفاده از روش غیرجبرانــی حذفــی ،تعــدادی از گزینههــا فیلتــر شــدند ،در صورتــی کــه تعــداد
برندهــای مــورد عالقــة فــرد بیــش از یــک مــورد بــود ،بــا اســتفاده از طیــف  5تایــی «لیکــرت» نظــر

فــرد در مــورد هــر برنــد پرسیدهشــده و امتیــاز آن محاســبه میشــود تــا جــدول مقایســات زوجــی
معــادل آن تشــکیل و نرمالســازی شــود.

شــاخصهای دومقــداری در ایــن سیســتم پیشــنهاددهنده شــامل تشــخیص چهــره ،قابلیــت

ارتقــاء ،نــوع گوشــهها (منحنــی یــا گوشــهدار) ،خمیدهبــودن گوشــی ،ضــد آببــودن،
زیرشــاخصهای ارتباطــات و زیرشــاخصهای حســگرها (وجــود یــا نبــو ِد فاکتــور ارتباطــی و
حســگر) هســتند .ایــن شــاخصها بــ ه وجــود یــا نبــو ِد یــک ویژگــی در گوشــی اشــاره دارنــد،
بنابرایــن ،از نــوع دومقــداری هســتند.

دســتهای دیگــری از شــاخصها در ایــن سیســتم وجــود دارنــد کــه از آنهــا بــا عنــوان ترکیبــی

نــام بــرده شــده اســت .بــرای تســهیل در انجــام مقایســات زوجــی ،زیرشــاخصهای موجــود در
ســطح پنجــم درخــت تصمیمگیــری مســتقیماً وارد فراینــد تصمیمگیــری نمیشــوند تــا ماتریــس
مقایســات زوجــی جداگانــه بــرای هــر کــدام تشــکیل داده نشــود .بلکــه ،فــرض میشــود هــر

دســته از ایــن زیرشــاخصها دارای وزن یکســانی هســتند و جمــع آنهــا بهعنــوان امتیــاز شــاخص
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سرگروهشــان منظــور میشــود .بهعنــوان مثــال ،در صورتــی کــه یــک گوشــی دارای ســه حســگر
از ایــن پنــج حســگر باشــد ،فاکتــور حســگر آن گزینــه امتیــاز  3میگیــرد .در نهایــت ،امتیــاز هــر
گزینــه محاسبهشــده و نرمــال میشــود تــا در بــازة صفــر و یــک قــرار گیــرد و وارد جــدول تصمیــم

نهایــی شــود.

 .4پیادهسازی و ارزیابی
 .1-4پیادهسازی سیستم پیشنهاددهنده

نمونــة اولیــه دو سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه بــرای اجــرا در گوشــیهای

هوشــمند مجهــز بــه سیســتمعامل اندرویــد پیادهســازی و آزمایــش شــد .سیســتم پیشــنهاددهندة

اول زمین ـهآگاه اســت و بــا اســتفاده از سنســورهای گوشــی تلفــن همــراه کاربــر ،عــادات ،رفتــار و

اطالعــات زمینـهای او را اســتخراج کــرده و بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات ،تشــخیص میدهــد کــدام
یــک از فاکتورهــای مؤثــر بــر خریــد گوشــی تلفــن همــراه ،بــر خریــد او تأثیرگــذار اســت و کــدام

یــک نیســت و بــه ایــن ترتیــب ،تعــدادی از فاکتورهــای بیتأثیــر بــر خریــد مشــتری را شناســایی و

حــذف میکنــد .سیســتم دوم بــدون اســتفاده از اطالعــات زمین ـهای و تنهــا بــا اســتفاده از تعــدادی

شــاخص ثابــت بــرای همــة مشــتریان ،کــه در درختــی از شــاخصها دســتهبندی شــدهاند ،بــه
انتخــاب گوشــی مناســب فــرد میپــردازد .کاربــران پــس از اســتفاده از هــر دو سیســتم ،دربــارة آن
نظــر داده و مشــخص میکننــد پیشــنهاد کــدامیــک از ایــن دو سیســتم بــه عالیــق آنهــا نزدیکتــر

بــوده اســت.

در هــر دو سیســتم پیشــنهاددهنده ،کاربــر در ابتــدا وارد صفحــة فیلتــر میشــود تــا مشــخص

کنــد بــازة قیمتــی ترجیحــی وی کــدام بــازه اســت تــا گوش ـیهایی در خــارج از ایــن بــازة قیمــت
بــه او پیشــنهاد نشــود .همچنیــن ،برندهــای مــورد عالقــة خــود را نیــز وارد میکنــد تــا پیشــنهادات،
تنهــا در بیــن گوشــیهای برندهــای انتخابــی انجــام شــود .نمونــهای از صفحــة انتخــاب قیمــت و

برنــد ،در شــکل  - 3الــف آمــده اســت .ســپس ،در سیســتم پیشــنهاددهندة زمین ـهآگاه ،اطالعــات

فــردی و زمینــهای فــرد مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و شــاخصهای غیرمؤثــر بــر خریــد کاربــر
حــذف میشــوند .بهعنــوان مثــال ،در صورتــی کــه کاربــر مدتزمــان زیــادی را بــه مطالعــه بــا
گوشــی بپــردازد ،یعنــی صفحــة گوشــی روشــن باشــد ،ولــی میــزان لمــس صفحــه بســیار کــم باشــد،

زیرشــاخص انــدازة صفحــه از ویژگــی ظاهــر کــه در بیــن شــاخصهای پایــة ســختافزاری وجــود
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دارد ،روی اندازههــای بــزرگ (بــاالی  5.4اینــچ) تنظیــم میشــود و گوشـیهایی بــا ایــن خصیصــه

بــه او پیشــنهاد داده میشــود.

پــس از آنکــه شــاخصهای مؤثــر بــر خریــد فــرد مشــخص شــد ،کاربــر وارد صفحــة

مقایســات زوجــی (شــکل  -3ب) میشــود .در ایــن صفحــه میــزان اهمیــت یــا بهعبارتــی ،وزن

شــاخصهای مؤثــر بــرای ورود بــه فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی محاســبه میشــود .کاربرانــی
کــه از ایــن سیســتم پیشــنهاددهنده اســتفاده میکننــد بــه احتمــال زیــاد افــرادی هســتند کــه بــا

مفاهیــم ماتریــس مقایســات زوجــی و فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی آشــنایی ندارنــد .بــ ه همیــن

دلیــل ،بــرای تعییــن مقادیــر مختلــف ماتریــس مقایســات زوجــی ،از یــک رابــط کاربــری بســیار
ســاده اســتفاده شــده اســت .شــاخصهای مختلــف دو بــه دو مقابــل هــم قــرار میگیرنــد و کاربــر
مشــخص میکنــد از بیــن هــر دو شــاخص ،کــدام یــک برایــش ب ـا اهمیتتــر اســت .در بیــن هــر

دو شــاخص نشــانگری قــرار داده شــده اســت کــه کاربــر بــا جابهجایــی آن میتوانــد برنــده هــر
مقایســه را مشــخص کنــد .هرچــه نشــانگر انتخابــی بــه یــک شــاخص نزدیکتــر باشــد ،میــزان
اهمیــت آن شــاخص بــرای کاربــر بیشــتر اســت و میــزان نزدیکــی نشــانگر مقــدار آن مقایســه را

مشــخص میکنــد .بهعنــوان مثــال ،در شــکل  -3ب مقایســه بیــن قیمــت و ویژگــی نرمافــزاری
نشــان میدهــد کــه میــزان اهمیــت ویژگــی نرمافــزاری بــرای کاربــر  3برابــر قیمــت بــوده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،عمـ ً
ا تنهــا بــاالی قطــر ماتریــس مقایســات زوجــی کامــل شــده و سیســتم بــا انجــام
محاســبات مــورد نیــاز ،همــة ماتریــس را کامــل میکنــد .ســپس ،وزن شــاخصها محاسبهشــده و
فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بــر روی گوشــیها بهعنــوان گزینههــا اعمــال میشــود تــا وزن هــر

ی مناســب فــرد کــه
گوشــی بهدســت آیــد .در نهایــت ،نیــز در صفحـهای ماننــد شــکل  ،4دو گوشـ 

بیشــترین امتیــاز را در فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بهدســت آورده اســت ،بــه کاربــر نشــان داده
میشــود .همچنیــن ،امتیــاز نهایــی گوش ـیهای برتــر بــه او نشــان داده میشــود تــا اهمیــت و امتیــاز

نهایــی هــر پیشــنهاد بــرای کاربــر مشــخص شــود.
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 .2-4آزمون و ارزیابی

هــدف از پیادهســازی سیســتم پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه در دو وضعیــت ســنتی

و زمینــهآگاه ،مقایســه و ارزیابــی ایــن دو سیســتم در رضایــت کاربــران از پیشــنهادات اســت .در

حقیقــت ،هــدف از پیادهســازی ایــن دو سیســتم ایــن بــود کــه تعییــن شــود آیــا اضافهکــردن
اطالعــات زمین ـهای رفتــار کاربــر در گوشــی فعلــی او ،در بهبــود نتایــج و پیشــنهاد گوشــی جدیــد

بــه او مفیــد اســت یــا خیــر.

نمونــة اولیــه ایــن سیســتم ،توســط تعــدادی کاربــر کــه تصمیــم بــه خریــد گوشــی تلفــن

همــراه جدیــد داشــتند ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .افــرادی کــه ایــن سیســتم را مــورد اســتفاده
قــرار دادنــد ،بیــن  20تــا  57ســال ســن داشــتند .همچنیــن 75 ،درصــد آنهــا مؤنــث و بقیــه مذ ّکــر
بودنــد .در صورتــی کــه نــرخ ناســازگاری ماتریــس مقایســات زوجــی بیشــتر از  0/1بــود ،از کاربــر
درخواســت میشــد تــا مجــددا ً مقایســات زوجــی را تکمیــل کنــد .پــس از اســتفاده از هــر دو

پیشــنهاددهنده ،از کاربــران خواســته شــد تــا میــزان رضایــت خــود از پیشــنهادات دو سیســتم را بــا
اســتفاده از طیــف «لیکــرت» 5تایــی اعــام کننــد .در ایــن طیــف 1 ،بــهمعنــای کامـ ً
ا ناراضــی و 5
بــهمعنــای کام ـ ً
ا راضــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن ،میــزان کارپســندبودن سیســتمها

نیــز بــا اســتفاده از همیــن طیــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .طراحــی پرسشــنامه ارزیابــی سیســتم بــا
الهــام از پرسشــنامة مقالــه ( )Chen et al. 2010انجــام گرفتــه اســت.

نتایــج نهایــی نظرســنجی رضایــت مشــتری از نتایــج و کیفیــت پیشــنهادات در جــدول 3

آمــده اســت .میانگیــن رضایــت از سیســتم پیشــنهاددهنده در پاســخگویی بــه نیازهــا در سیســتم
زمینـهآگاه  4/5از  5و در سیســتم غیرزمینـهآگاه  4از  5اســت .همچنیــن ،میانگیــن رضایــت مشــتری
از پیشــنهادات در حالــت زمینــهآگاه  4از  5و در حالــت غیرزمینــهآگاه  3از  5اســت.
جدول  .3نتایج نهایی رضایت از پیشنهاددهنده در دو حالت زمینهآگاه و غیرزمینهآگاه
سیستم
پیشنهاددهندة
اول
(زمینهآگاه)

سیستم
پیشنهاددهندة
دوم
(غیرزمینهآگاه)

میانگین

میانگین

 .1پیشنهادات سیستم پاسخگوی نیازمندیهای من است.

4/5

4

 .2پیشنهادات سیستم برای من رضایتبخش است.

4

3

آیتم مورد ارزیابی
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همچنیــن ،نتایــج نهایــی رضایــت از رابــط کاربــری دو سیســتم پیشــنهاددهنده در جــدول 4

آمــده اســت .همانطــور کــه در ایــن جــدول مشــخص اســت ،میانگیــن رضایــت از رابــط کاربــری
در فاکتورهــای مختلــف در هــر دو سیســتم تقریبـاً یکســان اســت ،زیــرا دو سیســتم از رابــط کاربــری
مشــابهی برخــوردار بودنــد .تنهــا تفاوتــی کــه دو سیســتم در رابــط کاربــری دارنــد ،ایــن اســت کــه
در سیســتم پیشــنهاددهنده زمین ـهآگاه بهدلیــل حــذف برخــی از فاکتورهــای غیرمؤثــر بــر خریــد،

تعــداد مقایســات زوجــی کاهــش مییابــد .بــههمیــن خاطــر ،در ســؤال آخــر کــه نشــانگر رضایــت
کلــی از رابــط کاربــری اســت ،سیســتم زمین ـهآگاه امتیــاز بهتــری نســبت بــه سیســتم غیرزمین ـهآگاه
بهدســت آورده اســت .در شــکل  ،5خالصــة نتایــج نهایــی مقایســة دو سیســتم پیشــنهاددهنده

زمین ـهآگاه و غیرزمین ـهآگاه آمــده اســت.

جدول  .4نتایج نهایی رضایت از رابط کاربری پیشنهاددهنده در دو حالت زمینهآگاه و غیرزمینهآگاه
سیستم
پیشنهاددهنده
اول
(زمینهآگاه)

سیستم
پیشنهاددهنده
دوم
(غیرزمینهآگاه)

میانگین

میانگین

 .1عملکرد سیستم واضح و روشن است.

4/25

4/25

 .2اطالعاتی که توسط سیستم نمایش داده میشود قابل فهم است.

4/25

4/25

 .3رابط کاربری سیستم مورد پسند است و کار با آن آسان است.

3/5

3/5

 .4در کل ،استفاده از سیستم راحت و آسان است.

3/25

3

آیتم مورد ارزیابی
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شکل  .5مقایسة نتایج نهایی رضایت از پیشنهادات و رابط کاربری دو سیستم پیشنهاددهنده زمینهآگاه و
غیرزمینهآگاه برای پیشنهاد گوشی تلفن همراه

 .5بحث و نتیجهگیری و کارهای آتی

در ایــن مقالــه ،یــک سیســتم پیشــنهاددهندة زمین ـهآگاه گوشــی تلفــن همــراه بــرای اجــرا در

گوش ـیهای هوشــمند مجهــز بــه سیســتمعامل اندرویــد طراحــی و پیادهســازی شــده اســت .ایــن

سیســتم پیشــنهاددهنده بــرای کمــک بــه افــرادی پیادهســازی شــده اســت کــه در حــال حاضــر،
گوشــی تلفــن همــراه دارنــد ،و در عیــن حــال مایــل هســتند گوشــی جدیــدی خریــداری کننــد.

اطالعــات زمینــهای کاربــر بــا اســتفاده از گوشــی فعلــی او جمعآوریشــده و تحلیــل میشــود

تــا عــادات رفتــاری وی اســتخراج گــردد .بــا اســتفاده از عــادات رفتــاری کاربــر ،شــاخصهای
مــورد عالقــه و مؤثــر بــر خریــد او شناســایی شــده و شــاخصهای غیرمؤثــر بــر خریــد وی ،از

درخــت تصمیــم حــذف میشــوند .در ایــن تحقیــق از ترکیــب دو روش تصمیمگیــری جبرانــی و

غیرجبرانــی اســتفاده شــده اســت .روش تصمیمگیــری غیرجبرانــی مــورد اســتفاده ،روش حذفــی و
روش جبرانــی مــورد اســتفاده ،فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی اســت.
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ابتــدا ،درخــت ثابتــی از شــاخصهای مؤثــر بــر خریــد در چنــد ســطح شــامل شــاخصها

و زیرشــاخصهای مؤثــر ایجــاد میشــود .ســپس ،بــا تحلیــل اطالعــات حســگرهای مختلــف
گوشــی تلفــن همــراه ،عــادات رفتــاری کاربــر شــامل صحبتهــای طوالنیمــدت بــا گوشــی

همــراه ،مطالعــة کتــاب ،اســتفادة طوالنیمــدت از اینترنــت و جابهجایــی و مســافرتهای طوالنــی
و متعــدد شناســایی میشــود .همچنیــن ،اطالعـ ِ
ـات زمانــی فــرد نیــز بهعنــوان یــک شــاخص زمینــه
ای در نظــر گرفتــه میشــود و فاصلــة زمانــی بیــن انتشــار گوشــیهای پیشــنهادی و زمــان حــال

محاســبه میشــود .ســپس ،بــا اســتفاده از روش حذفــی ،گوشــیهای دارای برندهــا و بازههــای
قیمــت نامناســب فــرد حــذف میشــود .در نهایــت ،بــا اســتفاده از یــک رابــط کاربــری ســاده،
شــاخصهای مختلــف مؤثــر بــر خریــد فــرد دوبــهدو مقایســه شــده و ماتریــس مقایســات زوجــی

تکمیــل میشــود .فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ،وزنهــای محاسبهشــده بــرای شــاخصها را
مــورد اســتفاده قــرار داده و دو گوشــی مناســب فــرد را بــه او پیشــنهاد میدهــد.

رضایــت کاربــران از نتایــج سیســتم پیشــنهاددهندة زمینــهآگاه بــا سیســتم پیشــنهاددهندة

ســنتی کــه از اطالعــات زمین ـهای اســتفاده نمیکنــد ،مــورد مقایســه قــرار گرفــت .میــزان رضایــت

از پیشــنهاددهندة زمینــهآگاه در زمینــة پاســخگویی بــه نیازمندیهــا  4/5از  90( 5درصــد) و در

زمینــة رضایتمنــدی مشــتری از نتایــج پیشــنهادی  4از  80( 5درصــد) بــود ،در حالــیکــه میــزان

رضایــت از پیشــنهاددهندة ســنتی در پاســخگویی بــه نیازهــا  4از  80( 5درصــد) و در رضایتمنــدی
مشــتری از کیفیــت نتایــج  3از  60( 5درصــد) بــود .بنابرایــن ،نشــان داده میشــود کــه اضافهکــردن

اطالعــات زمینـهای بــه پیشــنهاددهندة گوشــی تلفــن همــراه در بهبــود نتایــج آن مؤثــر بــوده اســت.
همچنیــن ،رضایــت از ســادگی رابــط کاربــری نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .از آنجــا کــه رابــط

کاربـ ِ
ـری هــر دو سیســتم مشــابه بــود ،میــزان رضایــت از هــر دو سیســتم در فاکتورهــای مختلــف
رابــط کاربــری تقریب ـاً مشــابه بــود .بــا اینحــال ،رضایــت از رابــط کاربــری سیســتم پیشــنهاددهندة
زمینــهآگاه در حالــت کلــی از نظــر ســادگی اندکــی بیشــتر بــود ،زیــرا کشــف عــادات رفتــاری
کاربــر و حــذف تعــدادی از شــاخصهای غیرمؤثــر ،منجــر بــه کاهــش تعــداد مقایســات زوجــی در
ایــن سیســتم میشــود کــه در نهایــت ،فراینــد رســیدن بــه پیشــنهادات را کوتاهتــر کــرده و انــرژی

کمتــری از کاربــر میگیــرد و بنابرایــن ،کاربرپســندتر میباشــد.

در ایــن تحقیــق از ترکیــب دو روش فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی و روش حذفــی بــرای

تصمیمگیــری و ارائــه پیشــنهادات اســتفاده شــد .در آینــده میتــوان از ســایر روشهــای

تصمیمگیــری نیــز بــرای ارائــة نتایــج اســتفاده کــرد .همچنیــن ،میتــوان شــاخص هــای زمین ـهآگاه
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 ﻣﻰﺗــﻮان از ارﺗﺒﺎﻃــﺎت، ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل.ﺑﯿﺸــﺘﺮى را ﻧﯿــﺰ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮐــﺮده و ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار داد
 ﮐﺎرﺑــﺮان ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺗﻤﺎﯾــﻞ دارﻧــﺪ ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎﯾﻰ.و ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﮐﺎرﺑــﺮ ﻧﯿــﺰ ﮐﻤــﮏ ﮔﺮﻓــﺖ
ً ﺧﺮﯾــﺪارى ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸــﺎن ﻗﺒ ـ
 ﮐﺸــﻒ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ.ﻼ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده و از آن راﺿــﻰ ﺑﻮدهاﻧــﺪ

 ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻈــﺮات، ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ.ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات دوﺳــﺘﺎن اﻓــﺮاد ﻧﯿــﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد ﻧﺘﺎﯾــﺞ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ
و اﻧﺘﻘــﺎدات اﻓــﺮاد ﺧﺒــﺮه ﮔﻮﺷــﻰ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤــﺮاه در ﺳــﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻓﺮومﻫــﺎى ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده

از روشﻫــﺎى اﻧﺪﯾﺸــﻪﮐﺎوى ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه را آﮔﺎهﺗــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اراﺋــﮥ
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جالل رضائينور

دارای مــدرک دکتــری در رشــتة مهندســي صنايــع از دانشــگاه علــم و صنعــت
ايــران اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار دانشــگاه قــم اســت.

اندازهگيــري و مديريــت عملکــرد ،مديريــت دانــش ،مديريــت و مهندســي
مجــدد فرايندهــاي کســبوکار ،تصميمگيــري بــا معيارهــاي چندگانــه و

تحليــل چنــد متغيــرة آمــاري از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
فاطمهسادات لسانی

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة مهندســی فنــاوری اطالعــات بــا
گرایــش تجــارت الکترونیــک اســت .ایشــان هماکنــون دانشــجوی دکتــری

در رشــتة مهندســی فنــاوری اطالعــات گرایــش تجــارت الکترونیــک در
دانشــگاه قــم اســت.

سیســتمهای زمینــهآگاه ،سیســتمهای پیشــنهاددهنده و هوشــمندی اشــیاء از

جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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