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چکیده
قابلیت استفاده یکی از ویژگیهای مهم کیفیت نرم افزار است که در آن نحوه تعامل کاربران با نرمافزار مورد توجه قرار میی گییرد
ویژگیهای مختلفی جهت ارزیابی قابلیت استفاده نرم افزار وجود دارند یکی از این ویژگیها ،امکان یادگیری نحوه اسیتفاده از نیرم
افزار توسط کاربران آن است در این پژوهش ،روشی کمّی و خودکار جهت ارزیابی قابلیت یادگیری نرم افزار توسیط کیاربران ارائیه
شده سپس از این روش ،جهت ارزیابی قابلیت یادگیری یک نرمافزار تلفن همراه استفاده شده اسیت در ایین ارزییابی ،معیارهیای
فعالیتهای اضافه کاربر ،فعالیتهای جاافتاده کاربر و تعداد خطا ،بر اساس تاریخچه تعاملات کاربران با نرم افیزار ،طیی سیه هفتیه
متوالی مورد بررسی قرار گرفته است به منظور اجرای این بررسی ،یک آزمایش تجربی طراحی شده و از  92کاربر خواسته شده کیه
سه هفته متوالی از قابلیتهای مشخصی از نرمافزار استفاده نمایند دادههای تعاملات کاربران با نرمافزار به صورت خودکار ثبت شده
است سپس ،با استفاده از روش فرآیند کاوی ،میزان انحراف کاربران از نحوه مطلوب تعامل با نرمافزار ،ارزیابی و میزان بهبود آن در
طی هفته های مختلف تحلیل شده است
نتایج ارزیابی نشان میدهد ،در نرمافزار موردنظر ،با توجه به مقدار بدست آمده برای معیارها طی سه هفته ،یادگیری نحوه موردانتظار
اجرای برخی وظایف ،در هفته دوم به میزانی میباشد که اجرای مجدد آنها در هفته سوم تاثیری بر یادگیری نداشته است همچنیین،
میتوان دریافت ،یادگیری نحوه موردانتظار اجرای برخی وظایف دیگر در طول سه هفته افزایش پیدا نموده است

کلمات کلیدی
قابلیت استفاده ،نرمافزار ،ارزیابی کمّی و خودکار ،فرآیند کاوی ،تکنیک بررسی تطابق ،کیفیت

 -1مقدمه
با توجه به افزایش روزافزون استتااده از نتر افزارهتای متنتو در حتوزههتای
مختلف ،کیایت یک نر افزار نقش مهمی در تأمین نیازهای کاربران متنتو و
درنتیجه موفقیت آن در فضای کسب و کار خواهد داشت .یکی از ویژگیهتای

مهم کیایت نر افزار ،ویژگی قابلیت استااده آن است .قابلیت استااده به معنتی
استااده کاربران از نر افزار جهت رسیدن به اهداف خود به صتور ارتربخش،
کارا و با رضایت میباشد] .[1روشهای مختلای جهت ارزیابی قابلیت استااده
ارائه شده است .پرسشنامه و بررسی تعاملا کاربران روشهای متداول ارزیابی
هستند ،اما دقت این روشها با یکدیگر متااو بوده و در بسیاری موارد نتایج

حاصل از این روشها با یکدیگر همخوانی ندارنتد] .[2بطوریکته در برختی از
پژوهشها نتایج حاصل از پرسشنامه ،مورد تردید واقع شده است] .[1همچنین
در بسیاری از مطالعا رابت شده است که تکنیکهای مربوط به ربت رویتداد،
از نظر ارائه دیدگاههای کاربردی ماید برای ارزیابان ،قابل اعتمادتر و کارآمدتر
میباشند].[3
از طرفی تحلیل دستی تاریخچه تعاملا کاربران ،بسیار دشوار و پرهزینته
میباشد ،از این رو انجا تحلیلها به صور خودکتار امتری ضتروری استت.
تحلیل خودکار دادهها ،مزیتهایی چون کاهش هزینه و زمان موردنیاز(بتدلیل
عد اجرای کارهای تکراری توسط کارشناسان جهت تحلیل نتایج) و همچنین
امکان کار بر روی دادههای حجیم را در پی خواهتد داشتت] .[4جهتت رفتع
مشکلا مربوط به تحلیل دستی تعاملا  ،در این پتژوهش ،قابلیتت یتادگیری
نر افزار ،به عنوان زیرمجموعهای از ویژگی قابلیت استااده ،مورد ارزیابی قترار
گرفته است .بدین منظور ،یک روش ارزیابی مبتنی بر متدل ،کمتی و خودکتار
ارائه شده و سپس از روش مطرح شده ،جهت ارزیابی قابلیتت یتادگیری یتک
نر افزار تلان همراه استااده شده است .در این ارزیابی ،معیارهای فعالیتهتای
اضافه کاربر ،فعالیتهای جاافتاده کاربر و تعداد خطتا بتا توجته بته استتااده از
روش مطرح شده در این پژوهش انتخاب شده ،سپس مقدار آنها طی سه هاته
متوالی مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور ،پس از ربت خودکار تعاملا
کاربران با نر افزار ،با استااده از تکنیک بررسی تطابق در روش فرآینتدکاوی،
میزان انحراف کاربران از نحوه موردانتظار تعامل با نر افزار ،ارزیتابی و میتزان
بهبود آن در طی هاتههای مختلف بررسی شده است.
در تکنیک بررسی تطابق ،میزان تطابق مدل فرآیند موردنظر و تاریخچته
تعاملا کاربران موردبررسی قرار میگیترد .از ایتن رو جهتت استتااده از ایتن
تکنیک در این پژوهش ،مدل فرآیند یا مدل وظیاه موردانتظار ،براساس تتوالی
فعالیتهای موردانتظار جهت اجرای یک وظیاه مشخص طراحی شتده استت.
سپس براساس تاریخچه تعاملا کاربران با نر افزار ،میزان تطابق فعالیتهای
ربت شده با مدل وظیاه موردانتظار استخراج شده استت .یتادگیری استتااده از
نر افزار توسط کاربران ،طی هاتههای متوالی ،براساس مقایسه میزان تطتابق
فعالیتهای آنها با مدل وظیاه موردانتظار و در نتیجه اندازهگیری معیارهای در
نظر گرفته شده ،ارزیابی میشود.
در ادامه مقاله ،در بخش 2به بررسی پژوهشهای مرتبط پرداخته میشود.
در بخش 3فرآیند ارزیابی قابلیت استتااده تشتری میگتردد .در بختش  4بته
بررسی تکنیک بررسی تطابق پرداخته میشود .در بختش  ،5مطالعته متوردی
تشری میشود .در این مطالعه ،یک نر افتزار تقتویم تلاتن همتراه متتن بتاز
انتخاب و مراحل مختلف فرآیند مطرح شده ،بر آن اعمال میشود .در بختش6
نتایج حاصل از مطالعه موردی تاسیر میشتود .در پایتان نیتز ،جمتع بنتدی و
کارهای آینده تشری میگردد.

 -9پژوهشهای مرتبط
از روشهای مبتنی بر متدل ،جهتت ارزیتابی قابلیتت استتااده ،براستاس
تاریخچه تعاملا کاربران استااده میشود[ .]5به طتور ماتال در پژوهشتی بتا
تطابق خودکار فعالیتهای ربت شده کاربران و نحوه استااده موردانتظار که از
طریق یک مدل وظیاه توصیف شده است ،معیارهایی چون زمتان انجتا هتر
وظیاه ،نرخ موفقیت در انجا وظیاه ،تعداد دفعتا کلیتک ،مقتدار جابتهجایی
اشارهگر و خطا اندازهگیری شدهاند[ .]6در پژوهشهای دیگر نیز با استتااده از

این روش ،معیارهایی چون فاصلهی مکان نما ،تعداد کلیتکهتا ،متد زمتان
انجا وظیاه ،نرخ تکمیل وظایف با موفقیت[ ،]4متداول ترین مسیر ،صتاحا
ورودی و خروجی ،صاحا بازدیدشده ،میتانگین زمتان صترف شتده در یتک
صاحه ،مد زمانی که اشارهگر بر روی المانها شناور میمانتد ،متد زمتان
استااده از عناصر ،مکان اشارهگر و عناصر زیر اشارهگر[ ]7محاسبه شده است.
تااو این پژوهشها با پژوهش مطرح شده در این مقاله ،در ویژگی کیای در
نظر گرفته شده ،معیارهای منتخب و روش اندازهگیری معیارها میباشد.
در برخی از پژوهشها با استااده از روشهای مبتنی بر متدل ،بته کشتف
مشکلا قابلیت استااده ،براساس تاریخچه تعاملتا کتاربران پرداختته شتده
است .به طور ماال در پژوهشی با تطابق بین الگوهای مکرر استااده کاربران از
نر افزار و مسیرهایی پیشبینی شده از اجرای وظایف توسط کاربران ،انحرافا
مربوط به مسیریابی که شامل عد توانایی در اتما یک وظیاه بتا موفقیتت و
اتما آن وظیاه در زمانی طولانی میباشتد ،تشتخیص داده شتده و ستپس بتا
کمک تحلیل آنها مشکلا قابلیت استااده استخراج شده است[.]8
در پژوهشی دیگر ،جهت تشخیص مشکلا قابلیت استااده ،پس از ربتت
مختصا کلیکهای کاربران هنگا اجرای یک وظیاه مشخص و کلیکهای
یک یا چند فرد آشنا به دنباله کلیکهای مطلوب جهتت اجترای یتک وظیاته
مشخص ،به مقایسه آنها پرداخته شدهاست .با استتااده از ایتن روش ،دو نتو
ناسازگاری شامل :فعالیتهای غیرضروری و فعالیتهای از دست رفته کاربران
استخراج شده سپس با استااده از این اطلاعا  ،بته کشتف مشتکلا قابلیتت
استااده پرداخته شده است .به طور ماال :بر روی لینک مشخصی کلیک نشده
است(فعالیت از دست رفته) ،که ممکن است دلیل آن واض نبودن و یا سختی
در یافتن آن باشد[.]9
در برخی پژوهشها ،جهت کشف مشکلا قابلیت استااده ،بته تشتخیص
خودکار الگوهای مربوط به مشکلا قابلیت استااده ،در بین تاریخچه تعاملا
کاربران پرداخته شده است [.]10,11

 -3فرآیند ارزیابی کمّی و خودکار قابلیت یادگیری
هدف اصلی این پژوهش ،ارائه روشی مبتنی بر متدل جهتت ارزیتابی کمتی و
خودکار ویژگی قابلیت یادگیری میباشد .این ارزیابی ،براستاس تطتابق رفتتار
کاربران با نحوه تعامل موردانتظار با نر افزار صور میگیرد که جهت اجترای
آن ،فرآیندی مطابق شکل ،1تعریف شده است .بدین منظور ،مجموعه مراحتل
زیر اجرا میشوند:
 ابتدا معیارهای قابلیت استااده انتختاب میشتوند .معیارهتایی کته
امکان محاسبه دقیق آنها بر اساس فرمولهای تعریتف شتده و بتا
استااده از روش بررستی تطتابق رفتتار کتاربران بتا متدل وظیاته
موردانتظار ،وجود داشته باشد.
 سپس ،وظایای جهت اجرای کارکردهایی از نر افزار کته ارزیتابی
کیایت آنها از نظر ویژگی قابلیت یادگیری دارای اهمیت میباشتد،
تعیین میشوند.
 در ادامه ،به نر افزار موردنظر ،قابلیت ربتت تعاملتا کتاربران بتا
کارکردهایی از آن که در مرحله قبل انتختاب شتده استت ،اضتافه
میگردد .وقایع ربت شده ،باید شامل اطلاعا کافی جهت محاسبه
معیارهتا بتا استتااده از روش در نظتر گرفتته شتده و بتر استاس
فرمولهای تعریف شده برای آنها باشند.

 سپس ،برای هر کدا از وظایف تعییین شتده ،یتک متدل وظیاته
موردانتظار تعریف میشتود .در متدل وظیاته ایجتاد شتده ،دنبالته
فعالیتهای موردانتظار جهت اجرای یک وظیاه مشتخص توستط
کاربران تعیین میشود.
 در ادامه ،یک ارزیتابی تجربتی طراحتی میشتود .در ایتن مرحلته
جزئیا مربوط به مراحل اجرای ارزیابی ،شامل :شرکت کننتدگان،
شرایط اجرای ارزیتابی و نحتوه انجتا آن مشتخص شتده ستپس
کاربران مطابق با آزمایش طراحی شده از نر افزار موردنظر استااده
کرده و اطلاعا مربوط به تعاملا آنها با نر افزار ،ربت میشود.
 پس از جمعآوری دادهها ،با استااده از تکنیک بررستی تطتابق بته
عنوان یکی از تکنیکهای فرآیند کاوی ،میزان تطابق میان رفتتار
کاربران و مدل وظیاه موردانتظار مورد بررسی قرار میگیرد.
 سپس ،مقدار معیارهتای در نظتر گرفتته شتده از طریتق نگاشتت
اطلاعا حاصل از مرحله قبل به معیارها ،براساس فرمول در نظتر
گرفته شده برای آنها محاسبه میشوند.
 در صورتی که تعداد تکرار ارزیابی به میتزان در نظتر گرفتته شتده
توسط کارشناس قابلیت استااده رسیده باشد ،نتتایج بدستت آمتده
جهت تحلیل قابلیت یادگیری هر یک از کارکردهتای منتختب بته
کار گرفته میشوند ،در غیراینصور ارزیابی مجدد انجا میشود.
این فرآیند ،جهت ارزیابی خودکار قابلیت یادگیری در یک نر افزار تقویم
تلان همراه مورد استااده قرار گرفته است.

انتخاب معیارهای قابلیت استااده

تعیین وظایف

اضافه نمودن قابلیت ربت تعاملا
کاربران به برنامه

 -4تکنیک بررسی تطابق
در این پژوهش از روش فرآیندکاوی ،جهت ارزیابی کمی و خودکار معیارها
استااده میشود ،که شامل تکنیکهای مختلف و کاربردی در تحلیل دادههای
ربت شده میباشد .تکنیک مورد استااده در این پژوهش ،تکنیک بررسی
تطابق است .در این تکنیک ،با کمک تطابق میان رویدادهای ربت شده و مدل
وظیاه موردانتظار ،انحرافا تشخیص داده میشوند] .[12انحرافا  ،شامل
پرش از تاریخچه رخداد و پرش از مدل میباشند .در انحراف پرش از مدل،
مشخص میشود که کدامیک از فعالیتهای موجود در مدل وظیاه موردانتظار،
اجرا نشده است .در انحراف پرش از تاریخچه رخداد ،فعالیتهای خارج از مدل
وظیاه موردانتظار یا اضافی و فعالیتهای موجود در مدل وظیاه موردانتظار که
مطابق با ترتیب فعالیتهای موجود در مدل وظیاه موردانتظار نمیباشند تعیین
میشود .با کمک تشخیص انحرافا  ،میتوان معیارهایی از ویژگی قابلیت
استااده را اندازهگیری نمود.

 -5مطالعه موردی :نرمافزار متن باز تقویم
در این پژوهش ،قابلیت یادگیری یک نر افزار متن باز تلان همراه تقویم مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در این مطالعه موردی هدف اصتلی ،ارزیتابی قابلیتت
یادگیری به عنوان یک زیرمجموعه از ویژگی قابلیت استااده در نر افزارهتای
تلان همراه میباشد .به همین دلیل کاربران وظایف موردنظر را در سته هاتته
متوالی اجرا نموده و در هر بار اجرا وظایف ربت یادداشت و تنظیم یادآور را بته
تعداد پنج مرتبه تکرار نمودهاند .با توجه به فرآیند انجا ارزیابی(شکل ،)1جهت
ارزیابی قابلیت یادگیری نر افزار منتخب ،ابتدا معیارهتای قابلیتت استتااده ،بتا
توجه به روشی که جهت اندازهگیری آنها درنظر گرفته شده است ،یعنی بررسی
تطابق رفتار کاربران با مدل وظیاه موردانتظار ،انتختاب میشتوند .معیارهتای
نهایی که در این ارزیابی اندازهگیری شدهاند ،به همراه توضیحا در جدول ()1
تشری گردیده استت .ایتن معیارهتا از ] [2و ] [9استتخراج شتده ستپس در
صورتی که فرمول دقیقی جهت اندازهگیری آنها در نظتر گرفتته نشتده باشتد،
فرمولی به آنها تخصیص داده شده و در صورتی که دارای فرمول باشند ،جهت
استااده در این پژوهش ،تغییر و ساارشی شدهاند.

تعریف مدل وظیاه موردانتظار

جدول ( )1معیارهای قابلیت استفاده

شماره
1

اجرای ارزیابی

نا معیار

فرمول اندازهگیری

تعداد خطا

X=A
 = Aتعداد خطای به وجود آمده توسط کاربر جهت انجا
یک وظیاه مشخص بدون توجه به موفقیت کاربر در
اجرای آن
X=A
 = Aتعداد گا های جاافتاده کاربر جهت انجا یک
وظیاه مشخص با توجه به عد موفقیت کاربر در اجرای
آن
X=A
 = Aتعداد گا های اضافه کاربر جهت انجا یک وظیاه
مشخص با توجه به موفقیت کاربر در اجرای آن

بررسی تطابق رفتار کاربران با مدل
وظیاه

بلی

2

فعالیتهای
جاافتاده
کاربر

3

فعالیتهای
اضافه کاربر

اندازهگیری معیارها

نیاز به تکرار است؟
خیر
گزارش نتایج ارزیابی

شکل( : )1نمودار فعالیت اجرای ارزیابی کمّی و خودکار قابلیت یادگیری

در ادامه وظایای جهت اجرای کارکردهایی از نر افزار موردنظر که از نظر
ویژگی قابلیت یادگیری حائز اهمیت میباشند ،مشخص شدهاند .وظایف در
نظر گرفته شده جهت ارزیابی به شرح زیر میباشند:
.1
.2
.3

ربت یادداشت.
تنظیم یادآور.
تبدیل تاریخ  11ژانویه  2112به تاریخ شمسی.

 -1-5مراحل اجرای ارزیابی
در این ارزیابی تجربی 22 ،دانشجو به عنوان کاربر مشارکت نمودند که تجربه
قبلی کار با این برنامه را نیز نداشتهاند .اطلاعا مربوط به
شرکتکنندگان در این ارزیابی در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( : )9ویژگی شرکت کنندگان در ارزیابی
تجربه قبلی کار با
رده سنی
مقطع تحصیلی
برنامه
خیر
21-31
کارشناسی و
کارشناسی ارشد

در ادامه ،مجموعه مراحل زیر جهت اجرای ارزیابی انجا شده است:
 .1ابتدا دستورالعملی مکتوب در مورد وظایف و کارکردهای مشخصی
از نر افزار به کاربران داده شده است تا توضیحا داده شده برای
تمامی آنها یکسان باشد.
 .2کاربران شرو به انجا وظایف کرده و پس از اتما هرکدا  ،با
توجه به ترتیب درج شده در توضی متنی ،وظیاه بعدی را شرو
کردند.
 .3تما تعاملا کاربران با برنامه ،ربت شده و با اتما آخرین وظیاه،
ذخیره گردید.
پس از انجا ارزیابی در هر هاته ،از کاربران خواسته شد برنامه موردنظر
را تا انجا ارزیابی هاته بعد اجرا نکنند ،زیرا اجرای برنامه در این مد زمان
بر یادگیری کاربران تاریر میگذارد.

 -9-5تعریف مدل وظیفه مورد انتظار
با توجه به وظایف در نظر گرفته شده برای کاربران ،متدل وظیاته موردانتظتار
طراحی و سپس بتر استاس زبتان مدلستازی شتبکههای پتتری ،1در نر افتزار
 WoPeD2رسم شده است.
مدل وظیاه موردانتظار شامل دنباله فعالیتهای موردانتظار جهت اجترای
یک وظیاه مشخص میباشد .در شکل ،2مدل وظیاه مربوط به اجرای هر سه
وظیاه تعیین شده در این مطالعه موردی ،مشخص شده است .همانطور که در
شکل 2نشان داده شده است ،در گراف شبکه پتری ،چهار عنصر مکان(دایره)،
گذر(مستطیل) ،کمان و نشانه(3دایره پررنگ) وجتود دارد .مکانهتا بته عنتوان
بخشهایی جهت نگهداری نشانه و گذرها نشاندهنده فعالیتهای موردانتظتار
جهت انجا وظایف میباشند .از فعالیتهای در نظر گرفته شده در این مطالته
موردی ،میتوان به فعالیت ذخیره یادداشت که فعالیتت نهتایی ،جهتت انجتا
وظیاه ربت یادداشت بوده و هنگا انتختاب گزینته ذخیتره در فایتل تعاملتا
کاربران ربت میشود ،اشتاره نمتود .در شتکل ( ،)2مکانهتا و گتذرهایی کته
کمرنگ ،کمی پررنگ و پررنگ میباشند ،به ترتیب مسیر موردانتظار مربوط به

وظایف ربت یادداشتت ،تنظتیم یتادآور و تبتدیل تتاریخ میباشتند .در فرآینتد
موردنظر ،مکانها و گذرهای بدون رنگ  ،متعلق به وظیاه مشخصی نبتوده و
ممکن است هنگا انجا هر کدا از سه وظیاه ،اجرا شوند.

 -3-5استفاده از تکنیک بررسی تطابق
در این مرحله ،با استااده از تکنیک بررسی تطابق ،به بررسی میتزان انحتراف
کاربران از نحوه موردانتظار تعامل با نر افزار ،میپردازیم .در ایتن پتژوهش ،از
ابزار  Promبه منظور اجرای خودکار تکنیک بررسی تطابق استااده شده است.
در ادامه ،جهت محاسبه معیارهای در نظرگرفته شده ،بین اطلاعا حاصل
از اجرای تکنیک بررسی تطابق و معیارها ،با توجه به فرمول درنظر گرفته شده
برای آنها نگاشت صور میگیرد.
همانطور که در بخش چهار توضی داده شده است ،در انحتراف پترش از
تاریخچه رخداد ،فعالیتهای ختارج از متدل وظیاته موردانتظتار یتا اضتافی و
فعالیتهای موجود در مدل وظیاه موردانتظار که مطابق با ترتیب فعالیتهتای
موجود در مدل وظیاه موردانتظار نمیباشند تعیین میشود .همچنین با توجه به
تعریف معیار فعالیتهای اضافه کاربر یعنی تعداد فعالیتهایی که انتظار نمیرود
هنگا انجا یک وظیاه مشخص اجرا شوند و فعالیتهتای موردانتظتاری کته
مطابق با ترتیب فعالیتهای موردانتظار موجود در مدل وظیاه موردانتظار اجترا
نشدهاند ،میتوان دریافت مقدار این معیارکه بیان کننده میزان سرگردانی کاربر
هنگا انجا وظایف میباشد ،از طریق تعیین مقدار انحرافا پرش از تاریخچه
رخداد قابل محاسبه است .مقدار معیار تعداد خطا نیتز از طریتق تعیتین مقتدار
انحرافا پرش از تاریخچه رخداد محاستبه میشتود ،زیترا رختداد خطتا ،جتز
فعالیتهای موردانتظتار یتا فعالیتهتای موجتود در متدل وظیاته موردانتظتار
نمیباشد.
در انحراف پرش از متدل ،تعتداد فعالیتتهتای موجتود در متدل وظیاته
موردانتظار که اجرا نشدهاند ،تعیین میشود .در معیار فعالیتهای جاافتاده کاربر
نیز تعداد فعالیتهای موردانتظاری که توسط کاربر اجرا نشتده و موجتب عتد
موفقیت کاربر در انجا یک وظیاه مشخص شتده استت ،تعیتین میشتود .در
نتیجه با استااده از قابلیت تشخیص انحراف پرش از مدل ،میتوان مقدار معیار
فعالیتهای جاافتاده کاربر را محاسبه نمود.
در این مطالعه موردی ،ارزیابی بنابر تعداد تکرار درنظر گرفتته شتده ،سته
مرتبه انجا شده سپس براساس نتایج بدست آمده به تحلیل قابلیت یتادگیری
نر افزار موردنظر پرداخته میشود.

 -6نتایج ارزیابی
در این مرحله ،پس از اندازهگیری معیارها ،به ارائه و تحلیل نتایج بدست آمتده
پرداخته میشود .پس از جمتعآوری دادههتای مربتوط بته تعاملتا کتاربران،
مشخص شد برخی از کاربران به تعداد دفعا کمتر یا بیشتری هتر کتارکرد را
اجرا نموده بودند .جهت عد تاریر تجربیا مختلف بر نتایج آزمایش ،دادههای
مربوط به تعامل کاربرانی که در هر هاته دو کارکرد ربتت یادداشتت و تنظتیم
یادآور را بین  4تا  6مرتبه اجرا کردهاند ،جهت اندازهگیری معیتار فعالیتهتای
اضافه کاربران انتخاب شده و نتایج سایر کتاربران (کته تعتداد تجربیتا آنهتا
بیشتر یا کمتر بوده) حذف شده است .بدین ترتیتب ،جهتت انتدازهگیری معیتار
فعالیتهای اضافه کاربران برای وظیاه تنظیم یادآور ،اطلاعا مربوط به 12

شکل( : )9مدل وظیفه موردانتظار

کاربر و برای وظیاه ربت یادداشت ،اطلاعا مربوط به  21کتاربر مورداستتااده
قرار گرفته است .همچنین  11نار از کاربران وظیاته تبتدیل تتاریخ را در هتر
هاته اجرا نموده بودند که اطلاعا مربوط به آنها در اندازهگیری معیار فعالیتت
اضافه کاربران برای این وظیاه شرکت داده شده است .جهت انتدازهگیتری دو
معیار دیگر یعنی فعالیتهای جاافتاده کاربران و تعداد خطا ،دادههای مربوط به
تعامل تما  22کاربر مورد استااده قرار گرفته است.
در نمودار ( )1مجمو مقدار معیار فعالیتهای اضافه کتاربران ،در نمتودار
( ،)2مجمو مقدار معیار فعالیتهای جاافتاده کاربران و در نمودار ( ،)3مجمو
مقدار معیار تعداد خطاهای کاربران برای تما وظایف و در سه هاتته متتوالی،
مشخص شده است .با تحلیل مقادیر بدستت آمتده میتتوان میتزان تغییترا
معیارهای فوق ،در هاتههای مختلف را به صور دقیق اندازهگیری نمود.
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نمودار( : )1مقدار معیار فعالیتهای اضافه کاربران

مطابق نمودار ( ،)1مجمو فعالیتهتای اضتافه کتاربران ،بترای وظیاته ربتت
یادداشت در هاته سو نسبت به هاته دو افزایش یافتته و کتاربران در هاتته
دو  ،فعالیتهای اضافه کمتری نسبت به هاته سو داشته و در نتیجه با انجا
فعالیتهای اضافه کمتری وظیاه موردنظر را انجا دادهانتد .بنتابراین میتتوان
نتیجه گرفت یادگیری نحوه انجا صحی و موردانتظار وظیاه ربتت یادداشتت،
به طوریکه حداقل فعالیتهای اضافه توسط کاربران اجرا شود ،در هاته دو به
میزانی است که اجرای مجدد این وظیاه در هاته ستو تتاریری بتر یتادگیری
نداشته است .مقدار این معیار ،برای وظایف تنظیم یتادآور و تبتدیل تتاریخ ،در
طول سه هاته کاهش پیدا نموده است که نشان دهنتده کتاهش فعالیتهتای
اضافی جهت انجا وظایف و افزایش یادگیری نحوه انجا صحی و موردانتظار
این وظایف ،در طول سه هاته میباشد.
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نمودار( : )9مقدار معیار فعالیتهای جاافتاده کاربران

مطابق نمودار( ،)2در وظتایف تنظتیم یتادآور و ربتت یادداشتت ،مجمتو
فعالیتهای جاافتاده کاربران در هاته دو و سو ) از آنجتایی کته مقتدار ایتن
معیار برای وظایف تنظیم یادآور و ربت یادداشت در هاته سو به انتدازه یتک
واحد از هاته دو بیشتر میباشد ،میتوان مقدار این معیار برای این وظایف در
هاته دو و سو را برابر یکدیگر در نظر گرفت( نسبت به هاتته اول کتاهش
قابل ملاحظهای داشته و در نتیجه فعالیتهای موردانتظار کمتتری جاافتتاده و
منجر به عد انجا وظایف شدهاند .به طتور ماتال ،در صتورتیکه کتاربران در
هاته اول پس از اجرای اولین فعالیت از وظیاه مشخصتی ،موفتق بته اجترای
سایر فعالیتهای آن نشده و در نتیجه وظیاه متوردنظر را انجتا ندادهانتد ،در
هاته دو  ،کاربران پس از اجرای تعداد بیشتری از فعالیتهای آن وظیاه موفق
به اجرای باقی فعالیتهتای آن نشتده و در نتیجته موفتق بته انجتا وظیاته
موردنظر نشدهاند .پس میتوان نتیجه گرفت ،یادگیری نحوه موردانتظار انجتا
وظایف تنظیم یادآور و ربت یادداشت ،یه طوریکه اجرای فعالیتهای جاافتتاده
کمتری موجب عد انجا وظتایف متوردنظر شتود ،در هاتته دو بته میزانتی
میباشد که اجرای مجدد آن در هاته سو تاریری بر یادگیری نداشته است .در
وظیاه تبدیل تاریخ نیز ،مقدار معیار فعالیتهای جاافتاده کاربران در طول سته
هاته کاهش پیدا نموده و درنتیجه یادگیری نحوه موردانتظار انجا این وظیاه
در طول سه هاته افزایش یافته است.
مطابق نمودار( ،)3تعداد خطاها ،هنگا اجترای وظتایف ربتت یادداشتت و
تنظیم یادآور توسط کاربران ،در طول سه هاته کاهش پیدا نمتوده استت کته
نشان دهنده افزایش یادگیری نحوه انجا وظایف بدون ایجاد خطتا ،در طتول
سه هاته میباشد.
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نمودار( : )3مقدار معیارتعداد خطاهای کاربران

همچنین ،با توجه به ماهیت وظیاه تبدیل تاریخ ،امکان ایجاد خطا هنگا
اجرای این وظیاه وجود نداشته و در نتیجه مقدار این معیار برای این وظیاه در
تما اجراها برابر صار میباشد.

 -7نتیجهگیری و کارهای آینده
در ایتن پتتژوهش هتتدف اصتتلی ،ارزیتابی کمتی و خودکتتار قابلیتتت یتتادگیری
نر افزارها براساس تطابق رفتار کاربران با مدل وظیاه موردانتظار است .بتدین
منظور ،فرآیندی جهتت انجتا ارزیتابی تعریتف شتده و براستاس آن قابلیتت
یادگیری نر افزار تلان همراه تقویم موردارزیابی قترار گرفتته استت .در ایتن
ارزیابی ،ابتدا معیارهای قابلیت استااده شامل :معیار تعتداد خطتا ،فعالیتهتای
اضافه کاربر و فعالیتهای جاافتاده کاربر انتخاب شده است .در ادامته ،پتس از
تعیین وظایف موردنظر جهت اجرا توسط کاربران و اضافه نمودن قابلیت ربتت
خودکار تعاملا کاربران به نر افزار ،برای تما وظایف در نظتر گرفتته شتده،
یک مدل وظیاه موردانتظار طراحی شده است .ستپس ،یتک ارزیتابی تجربتی
طراحی و طی سه هاته متوالی تکرار شد .در ادامه ،معیارهتای در نظتر گرفتته
شده با کمک بررسی تطابق رفتار کاربران با مدل وظیاته موردانتظتار طراحتی
شده ،اندازهگیری شده میزان بهبود آنها طی هاتههای مختلتف متورد بررستی
قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این ارزیابی نشان میدهد ،مجمو فعالیتت هتای اضتافه
کاربران هنگا اجرای درست وظایف تنظیم یادآور و تبدیل تاریخ ،در طول سه
هاته کاهش پیدا نموده ،در نتیجه یادگیری نحوه موردانتظار اجرای این وظایف
افزایش یافته است .اما مجمو فعالیت های اضافه کاربران جهت انجا وظیاه
ربت یادداشت ،در هاته سو نسبت به هاته دو افزایش یافته است .در نتیجه
یادگیری نحوه موردانتظار اجرای این وظیاه در هاته دو به میزانتی میباشتد
که اجرای مجدد آن در هاته سو تاریری بر یادگیری نداشتته استت .مجمتو
فعالیتهای جاافتاده کاربران هنگا اجرای وظایف تنظیم یادآور ،ربت یادداشت
و تبدیل تاریخ در طول سه هاته کتاهش یافتته و در نتیجته یتادگیری نحتوه
موردانتظار اجرای وظایف افزایش یافته است .همچنین تعداد خطاهای کاربران
طی اجرای وظایف تنظیم یادآور و ربت یادداشت در طول سته هاتته کتاهش
یافته و در نتیجه یادگیری نحوه موردانتظار اجرای وظایف افزایش یافته است.
در ادامه این پژوهش میتوان مجموعه فعالیتهای زیر را درنظر گرفت:
 افزایش تعداد معیارها ،کارکردها و قابلیتهای نر افزار متورد
ارزیابی
 ارزیابی سایر نر افزارها براساس فرآیند ارزیابی مطرح شده
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