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سخن مدیر مسئول

فناوریهای نوین دیجیتالی به ویژه حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا یک مفهوم بدیع
هستند که امکان برقراری ارتباط میان دنیای فیزیکی و مجازی را فراهم میآورند و یک جهان
نوین و پیچیده ایجاد میکنند .بدون شک ورود به این دنیای پیچیده در گرو شناخت بنیادی
و پایهای مفاهیم آن است و این شناخت تنها با پژوهش و تحلیلهای حاصل از آنها محقق
خواهد شد .به دلیل میانرشتهای بودن فناوریهای نوین هوشمندسازی و اینترنت اشیا ،این
فناوریها از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردارند و همین موضوع اهمیت ایجاد و انتشار
یک مجموعه کامل از پژوهشهای حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را بیش از پیش نمایان
میکند زیرا استفاده از پژوهشهای متخصصان این حوزه ،عالوه بر جهتدهی به تحقیقات
آینده موجب تسریع آنها نیز میشود که این مسئله در رشد یک فناوری در جامعه بسیار
تاثیرگذار خواهد بود.
هدف اصلی فصلنامه علمی تخصصی "هوشمندسازی و اینترنت اشیا" که به همت گروه علمی
و پژوهشی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا پایهگذاری گشته ،انسجام بخشیدن به تمامی
پژوهشهای انجام شده در کشور در این حوزه است تا بتوان جهت تحقق واقعی مفهوم اینترنت
اشیا در تمام حوزههای دانشـی گامهای موثری برداشت و مرجع مناسـبی برای فعاالن این
حوزه و پژوهشـگران فراهم نمود.
امیرهوشنگ تاجفر
مدیر مسئول فصلنامه

سخن سردبیر

با پیشرفت روز افزون فناوریهای دیجیتالی در دنیا ،مباحثی نظیر انتقال دانش ،افزایش تولیدات
ملی ،دستیابی به اقتصاد پایدار و توسعه کارآفرینی؛ اهمیت بومیسازی فناوریهای نوین
هوشمند و اینترنت اشیا را دو چندان میکنند و جهت انتقال تکنولوژی ،رشد و نهادینه شدن
استفاده از آنها در کشور ،ابتدا باید فازهای پژوهشی و مطالعاتی صورت پذیرد .ایجاد بستر جهت
انتشار پژوهشها و پشتیبانی از نوآوری و سیاستگذاری در خصوص بکارگیری اینترنت اشیا و
هوشمندسازی از اهداف واالی فصلنامه علمی تخصصی هوشمندسازی و اینترنت اشیا است که
بر اساس این اهداف ،مقاالت مرتبط در اختیار پژوهشگران قرار خواهند گرفت تا خوانندگان
بتوانند با مطالعه بینشها ،ایدهها و پژوهشهای نوین آشنا شوند و بر اساس نیازهای جامعه و
کشور به طرح موضوعات و پژوهشهای جدید بپردازند.
در این فصلنامه سعی شده با انتشار پژوهشها در زمینه ساختار ،جنبهها ،خدمات ،ارتباطات و
امنیت فناوری های هوشمندسازی و اینترنت اشیا؛ توسعه و پیشرفت این فناوریها در کشور
تسریع یابد .همچنین ،ضمن تشکر از اعضای محترم هیئت علمی ،گروه پژوهشی و هیئت
تحریریه؛ از پژوهشگران محترمی که در انتشار این فصلنامه همکاری مینمایند ،قدردانی نموده
و از دیگر پژوهشگران فعال جهت غنیتر شدن محتوا و تحقیقات دعوت به همکاری مینماییم.
همچنین در پایان هر شماره از این نشریه علمی ،کوشش شده با انتشار نظرسنجیهای به عمل
آمده از متخصصین این حوزه ،به شفافسازی ذهن و مسیر پژوهشگران کمک شود.
محمد قیصری
سـردبیر فصلنامه
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شناسایی و ارزیابی میزان اثربخشی اینترنت اشیا بر متغیرهای چابکی زنجیره تامین
و تاثیر آن در سودآوری
Identifying and evaluating the effects of the internet of thing on agility
variables of supply chain and its impact on profitability
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باقری4

چکیده
مفهوم اینترنت اشیییاد در نیند ای نه چندان دور به طور گسییترد ای ،کارخانهها و تولیدیها را در بر خواهدگرفت .با توجه به بازار در حال
تغییر امروز ،پاسیگوویی به موق به نیازها وخواسیتههای مشیتری امری حیاتی در صین ت و تولید به حسیای مینید .برای دسیتیابی به این
امر ،میبایسییت مام ی به نام چاب ی را در زنریر تامین کارخانهها و تولیدیها افزایش داد .کامپیوتری کردن و یا اسییتفاد از فناوریهایی
مانند اینترنت اشییا که هدفشیان سیرمت و ان اخ بگشییدن به ف الیتها میباشید ،میتوانند به منوان بازیوری تاثیرگذار در افزایش چاب ی
تولید ممل کنند .در این تحقیق به بررسیییی تاثیر مامل اینترنت اشییییاد بر پارامترهای چاب ی به منظور ارتقاد سیییودنوری پرداخته ،میزان
افزایش ان اخ پذیری هر کدام از پارامترها و چاب ی در زنریر تامین تولیدیها و کارخانهها بررسیی خواهد شید .برای شیناسیایی موامل از
روش دلفی و پرسیش از خررگان اسیتفاد شید اسیت .جام ه نماری این پووهش بیش از ی دید نفر از کارشیناسیان خرر و متگدی و مرری
در زمینه اینترنت اشییاد و زنریر تامین در نظر گرفته شیدند و از بین ننان  16نفر ب نوان نمونه در فرنیند انرام و ت میل تحقیق هم اری
نمودند .نتیره حاصیل از این پووهش نشیان میدهد که اینترنت اشییاد بر بیشیتر پارامترهای چاب ی در زنریر تامین تاثیر بسیزایی دارد .بر
اسیا نتای به دسیت نمد از این تحقیق مشیگ گردید اینترنت اشییا بیشیترین تاثیر را بر روی پارامتر برنامهریزی ت امل مم یاتی دارد و
کمترین تاثیر در پارامتر قدرتمندی میباشد.

واژگان کلیدی :اینترنت اشیاء ،پارامترهای چابکی ،مدیریت زنجیره تأمین ،سودآوری
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 -1مقدمه
در نیند  ،کسییو و کارها یک شییر ه جهانی متشیی ل از
ماشیین نتت ،سییسیتم های انرار داری و ام انات تولیدی
خود را در قالو یک سیستم فیزی ی-مرازی ایراد خواهند
کرد.
سیییسییتمهای فیزی ی مرازی مرمومهای از محاسییرات
کییامپیوتری و پردازش هییای فیزی ی میبییاشییینیید .این
سییسیتمها با بهر گیری از سییسیتمهای  embeddedو
شیییر یههیای ارتریاطی میتواننید پردازشهیای فیزی ی را
میانیتور و کنترل کننید .بیا اسیییتفیاد از بیازخوردهیایی کیه از
این روالهییا جمی نوری میشیییود میتوان پردازشهییای
فیزی ی و محاسیرات را بهرود بگشیید .سییسیتمهای فیزی ی
مریازی برای ی پیارچیهسیییازی تولیید و لرسیییتییک نییازمنید
اسیییتفیاد از اینتر اشیییییا در فرنینیدهیای مربو بیه تولیید
میباشند ].[4] [3] [2] [1
برخالخ برخی از اصیییالحیات در میدیرییت کیه ت یاریف
مگت فی دارنید ،زنریر تیممین از نویا همیه میدیران مفهوم
واحدی دارد .زنریر تممین شییامل تمام کسییو و کارها و
واحدهایی اسیییت که به طور مسیییتقیم یا غیر مسیییتقیم،
برطرخ کنند تقاضیییای مشیییتری نهایی هسیییتند .امروز
نورش میدیران بیه میدیرییت زنریر تیممین تغییر ییافتیه و
کاربرد فناوری اطالمات در این زمینه رو به افزایش اسییت.
از سیییوی دیور ی ی از موثرترین دسیییتیهوردهیای فنیاوری
اطالمات ،ارتقاد سی هوشیمندی کسیو و کار محسیوی
میشود ]. [5
با به کارگیری قاب یتهای سیینرش فراگیر فناوری اینترنتی
از اشیییاد ،مشیی الت مدیریت زنریر تممین و لرسییتیک
سییازمانها از قریل تنظیم شییر ه توزی  ،اسییتراتوی توزی ،
گردش اطالمات ،مدیریت موجودی و جریان نقدینوی به
واس ه یک دید ابرمحور برطرخ میگردد ].[6
ی ی از حیاتیترین و بنیادیترین بگشهای مدیریت ک ی
یک سیازمان ،مدیریت زنریر تممین نن سیازمانها محسیوی
میشیود .بگشیی که وظیفه هماهنوی میان تمام واحدها از
مراحیل ابتیدایی میاننید تیممین مواد تیا مراحیل نهیایی نظیر
تحویل و خدمات پس از فروش کات را بر مهد دارد .وجود
بسیترهای اطالماتی جام و م ترر از الزامات مدیریت یک
زنریر تیممین میبیاشییید .از این رو بیه کیارگیری هرچیه
صییحی تر س ییسییتمهای ی پارچه اطالماتی نظیر فناوری
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اینترنت اشیییاد در این بگش از مدیریت سییازمان مورد
اهمیت اسیت .پوشیشدهی این اطالمات به شی ل دقیق و
در لحظه بامث تسهیل امور و شفاختر شدن روند پیشرفت
فرنیندها میشود ].[6
این روزهیا محققیان بسیییییاری بیاور دارنید میدیرییت زنریر
تممین موثر ،مامل ک یدی برای ایراد و تداوم مزیت رقابتی
محدیوتت (کات/خدمات) ننهاسیت .سیازمانها برای مدیریت
زنریر تیممین ،بیه نومی پیذیرش راهررد زنریر تیممین و
اجرای منیاسیییو نن ن یاز دارنید ،امیا اقیدامیات و راهرردهیای
مگت ف میدیرییت زنریر تیممین ،مسیییت زم پشیییتیریانی
برنامههای کاربردی فناوری اطالمات مناسییو و ب ارگیری
ننهاست ].[7
امروز با گسییترش اید اینترنت اش ییاد کاربردهای فناوری
اطالمات به شییدت روی زندگی افراد جام ه تمثیر گذاشییته
اسیییت .تف ر اینترنت اشیییاد ترم و ارترا میان اشییییاد
فیزی ی را تروی میدهد و اشییار به شییر ه ارتراطی بین
اش ییایی دارد که از همه نوع ابزار حسییور اطالماتی و دیور
ابزارهای مگت ف تشی یل شید اند ] .[8هنوامی که چیپها
و حسیورهای جاسیازی شید به اشییاد اضیافه میشیوند ،ننها
توانایی ف ر ،احسییا و صییحرت با دیور اش ییاد را بدسییت
مینورند .با اسیتفاد از زیر سیاختهای شیر ههای متحرک
و اینترنت اشیییاد توانایی ارترا با بشیییر را پیدا کرد و ما
میتوانیم ننهیا را در هر زمیان و م یان کنترل و نظیارت
کرد و از سییرویسییی که در اختیار ما میگذارند اسییتفاد
کنیم ].[8
شیین و هم اران در سییال  2010به این موضییوع اشییار
کرد اند که بسیییاری از م ال ات انرام شیید اذمان دارند
فرنیندها و سیامانههای مدیریت زنریر تممین با ب ارگیری
فناوری اینترنت اشیاد در حال تحول هستند ،و این فناوری
موجو توسی ه کارنیی و اثربگشیی در زنریر تممین شید
اسیییت ] .[9فنیاوری پردازش اطالمات در مدیریت زنریر
تممین ،بر مرنای  NFC ،RFIDو سییایر توانمندسییازهای
حوز اینترنیت اشییی یاد ،کمیک کرد انید تیا کنترل زمیانرنیدی
تمیام ح قیههیای زنریر تیممین و تحویل کیات و خیدمیات تیا
مراحیل ب یدی و خیدمیات پس از فروش را بهرود دهنید.
موسییسییه تحقیقاتی گارنتر (در سییال  )2012با سییوال از
مدیران اجرایی ارشید در بگش زنریر تممین  340شیرکت
مگت ف ،نشیان داد اسیت که بیش از  30درصید ننها در 3
سیال نیند برنامه توسی ه اینترنت اشییاد را در دسیتور کار
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خود دارند ].[9
در این راسیییتا ی ی از مواردی که میتوان بدان اشیییار
نمود ،فرنینید بهر برداری از خیدمیات حمیل و نقیل اتوبو
شییهری و بین شییهری اسییت که با اسییتفاد از تولید ب یط
مریازی و میدیریت زنریر نن تیا حدیییول درنمید صیییورت
میگیرد.
همان ور که از گفتههای بات مشیگ اسیت ،اینترنت اشییا
ارتریا تنویاتنوی بیا چیاب ی در زنریر تیامین ییک تولییدی
دارد .لیذا در این مقیالیه بیه بررسیییی نحو اثرگیذاری اینترنیت
اشیییا بر پارامترهای چاب ی در زنریر تامین و سییودنوری
موثر پرداخته شد است.
اصی ال اینترنت اشییاد اولین بار توسیط Kevin Ashton
در سیال  1999ب ار برد شید .اینترنت اشییاد یک موضیوع
جدیدی اسیت که به سیرمت در حوز ارترا های بیسییم
در حال گسیترش اسیت .اید اصی ی این مفهوم فراگیر شیدن
حضیییور موجودیتهیا ییا اشییی یایی از قر یل برچسیییوهیای
ردفیاشیییور ،حسیییورهیا ،ت فنهیای همرا و غیر در اطراخ
ماسیت .هر کدام از این اشییاد دارای ندر مگت به خود
بود و توانایی ارترا با دیور اشی ییاد را دارند و با هم اری
همسییایههای خود برای رسیییدن به یک هدخ مشییترک
هم اری میکنند ].[10
توانیایی و قیدرت دامنیه اینترنیت اشیییییاد و تیمثیر نن بر
جنریههیای مگت ف زنیدگی روزمر و رفتیار کیاربران ان یار
نشییدنی اسییت .از دیدگا یک کاربر کاربردهای خدییوصیی
اینترنت اشییییاد و مزایای نن بیشیییتر در دو زمینه کاری و
خانوی قابل مشیاهد اسیت .مدیارخ خانوی ،دسیتیار منزل،
درمیان ال ترونی ی و ییادگیری تنهیا نمونیههیای کمی از
کاربردهای مم ن از موضومات جدیدی است که در زندگی
نیند نقش مهمی بازی خواهند کرد ] .[11به طور مشییابه
از دیدگا تراری کاربران ،بیشتر کاربردهای اینترنت اشیاد
در زمینیههیایی از قرییل کیارخیانریات صییین تی و خودکیار،
مدیریت فرایند ترارت ،انتقال هوشیمند افراد و کاتها اسیت
].[11
ت اریف زیادی از اینترنت اشیییاد توسییط مراکز تحقیقاتی و
انرمنهای مگت ف تحقیقاتی بر اسیا نوع نورش ننها به
نقا قوت این اید بیان شید اسیت .با جسیترو در مقاتت
مگت ف در این زمینه شیییاید خواننید برای فهمیدن م نی
واق ی اینترنت اشییاد و این ه پایه و اسیاسیی که پشیت سیر
این مفهوم قرار دارد چیسیت ،دچار مشی ل شیود .دلیل چند
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وجهی بودن این مفهوم بییه نییاموییذاری این ای ید ی نی
اینترنیت اشیییییاد بر میگردد .مفهوم اینترنیت اشیییییاد در
برگیرنید مرمومیه بزرگی از موجودیتهیای مگت ف اسیییت
که با ی دیور در ارترا هسیتند و هر کدام دارای سیرویسیی
بود کیه بیه ی یدیور و دیور کیاربران نن را ارائیه میدهنید
].[10

 -2ادبیات تحقیق
به طور جداگانه یک زنریر تامین مم ن اسیییت به منوان
ییک فراینید ی پیارچیه بیه شیییمیار رود کیه در نن ت یدادی از
شیییرکیت هیای مگت ف (بیه منوان مایال ،تیامین کننیدگیان،
تولیید کننیدگیان ،توزی کننیدگیان و خرد فروشیییان) بیا
ی یدیور کیار می کننید تیا مواد اولییه را بیدسیییت نورنید ،این
مواد خیام را بیه محدیییوتت خیا تریدییل کننید و این
محدیوتت را به خرد فروشیان تحویل دهند ][13] [12
].[14
از نظر لو و هم یاران توانیایی پیاسیییگوویی سیییری بیه
تغییرات بیازار ،چیاب ی خوانید میشیییود .کیه بیه منوان جزد
ک یدی در موفقیت و بقای بنوا ها در بازار ت ریف شد است
]. [15
برحسییو نتای و پیامدها ،چاب ی به م نی تغییرات پویا،
موق یتگرا ،و جسیورانه میباشید که متضیمن موفقیت در
زمینه سیهم بازار ،دسیتیابی به مشیتریان انرو میباشید .به
مریارت دیور ،در اینریا منظور از چیاب ی توانیایی یک واحید
کسیو و کار برای رشید و بقا در یک محیط رقابتی اسیت که
تغییرات نن مسیییتمر و غیرقیابیل پیشبینی بود و ن یازمنید
واکنش سیری به بازارهای متغیر اسیت.بدون تردید ،این امر
از طریق ارزشنفرینی در محدیییوتت و خیدمیات مورد ن یاز
مشتری صورت میگیرد ].[16
برای کسییو مزیت رقابتی در محیط متغیر کسییو و کار،
شیرکتها باید در راسیتای کارنمدی مم یات خود با تامین
کنندگان و مشیتریان همردیف شید و برای کسیو سی
قابل قرولی از چاب ی با ی دیور مشیارکت و هم اری کنند.
مت یاقریا ،زنریر هیای تیامین چیابیک طر هیای رقیابتی بیارزی
بود و به دنرال ارج نهادن به مشیتریان و کارکنان هسیتند.
لیذا ییک زنریر تیامین چیابیک قیادر اسییییت تیا بیه طرز
شیایسیتهای به تغییراتی که در محیط کاری روی میدهند
پاسیخ دهد.چاب ی در زنریر تامین ،میتواند به این صیورت

ت ریف شیییود" :توانیایی ییک زنریر تیامین برای واکنش
سیییری به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشیییتریان"
][17یک زنریر تامین چابک ،مرمومهای از شییرکتها را
دربر میگیرد که مرزا از ی دیور هسیتند و در مین حال از
لحاظ کاری به ی دیور وابسیتویهایی دارند .این شیرکتها
توسیط جریان رو به ج و مواد و جریان بازخورد اطالمات با
ی یدیور مرترط میشیییونید .زنریر تیامین چیابیک بر افزایش
ان ریا پیذیری و ان یاخپیذیری تیاک ید دارد و دارای قیاب یت
واکنش و پاسیییگوویی سیییری و اثربگش به تغییرات بازار
اسیییت .زنریر تیامین چیابیک بیه منوان اسیییتراتوی برد
شیرکتهایی که به دنرال رهرری بازار در سی بینالم ی
هسیییتنید ،در نظر گرفته میشیییود .روی ردهای موجود در
راب یه بیا چیاب ی زنریر تیامین ،م موت چوونوی ارتقیا
ویوگیهیای چیاب ی داخ ی بنویا بیا اسیییتفیاد از مرضیییه و
تقاضییای انتهای شییر ه را مورد بررسییی قرار میدهد .این
روی ردهیا ،سییی ی در همیاهنی کردن فیزی ی شیییر یه بیا
مقتضییات بازار و رقابت ،تغییر ش ل دادن فرایندهای تولید
در درون زنریر تیامین و تح ییل رفتیاری و ارتریاطی بین
امضا زنریر تامین دارند ]. [18
توانیایی سیییری و دقیق در احسیییا تغییرات بیازار و بیه
اشیتراکگذاری این اطالمات با شیرکتهای دیور در سیراسیر
زنریر تامین برای سییازمانها بس ییار حیاتی اسییت و برای
سیییازمیانهیا از طریق بهر گیری از توانیاییهیا و منیاب یک
زنریر تیامین ی پیارچیه ایریاد مزییت رقیابتی مینمیایید.
کیفییت ارتریاطیات برقرار شییید در زنریر مرنیایی برای
تدیییمیمگیریهیا و ممیل همیاهنی امضیییا اسیییت.فنیاوری
اطالمات نقش مهمی در این تدیمیمگیری هماهن شید از
طریق مدیریت حرم زیادی از اطالمات و داد ها در سراسر
زنریر تیامین کیه بیاید تغییرات بیازار توزی  ،جیذی و تقویت
شود ،ایفا مینماید ].[19
اینترنت اشییا یک ت نولوژی منحدیر به فرد نیسیت ب ه
مرمومهای از ت نولوژیهای تواناسیاز و اید هاسیت .ی ی از
جنریههای تواناسیییازی ،کوچک کردن ق یات ال ترونیک و
کاهش بهای ننهاست.
ت نولوژیهای انتقال اطالمات بیسی ییم ارترا نسیییان را
برای اشیییییا فراهم میکنید .از سیییوی دیور پیشیییرفیت
ت نولوژیهیای حسیییورهیا بیامیث تولیید حسیییورهیای
کوچ تر،ارزانتر و دقیقتر میشیود که توان کمتری مدیرخ
میکننید و ت نولوژیهیای م یانییابی اطالع از موق ییت

م ق و یا نسیری ق ات را فراهم میکنند .همه موارد ذکر
شیید بیانور توانایی بالقو گسییترش اینترنت اش ییا اسییت.
زمانی که ام ان گسییترش وسیی اینترنت اشییا فراهم نید
یک فیاکتور مهم پ یاد سیییازی یک اسیییتیانیدارد ی پیارچیه
میباشد .همچنین باید استفاد و فرمت داد ها و پروت لها
از ی سری توافقات پیروی کند تا قاب یت هم اری بین اشیا
مگت ف به وجود نید .اینترنت اشییا شیامل اشییا فیزی ی به
همرا ت دادی شییناسییه ال ترونی ی میباشیید .زمانی که
کاتها به ی دیور و یا سییسیتمهای دیور متدیل میشیوند
یک شیر ه فراگیر همه جا حاضیر را که محدود وسیی ی و
انواع مگت فی از کیاتهیا را تحیت پوشیییش قرار میدهید بیه
وجود مینورند .وقتی اینترنت اشیا بهوجود مینید ،بسیاری
از کاتها مم ن اسییت مزیتهای بیشییتری نسییرت به یک
شیناسیه ال ترونی ی داشیته باشیند .کاتها مم ن اسیت این
اختیار را داشیته باشیند که با اسیتفاد از توان پردازش خود
و همچنین توانایی ارسییال داد ها به صییورت خودمگتار به
تیغی ی یرات میحی یط اطیرافشییییان پییاسیییخ دهینیید .افیزودن
ت نولوژیهیای توانیاسیییاز بیه اشییی یا تنهیا ام یان ارتریا بین
اشیییگیا و افراد را بیه وجود نمینورد ب یه ام یان ارتریا
بین خود اشی ییا را نیز به وجود مینورد.این پدید بامث به
وجود نمدن شر ه فراگیر خواهدشد ].[20
این همیشیه نامشیگ ماند که چوونه سیرمایه گذاری IT
روی گسیییترد تر سیییاختن توانمندی مم یاتی و همچنین
مم رد تاثیر میگذارد .با توجه به  ITو توانمنیدی مم یاتی
همرا بیا راب یه و تیاثیر نن روی واحید تولییدی ،مم رد
میتواند پویا باشیید .به نظر میرسیید شیی اخ قابل توجهی
وجود دارد که نیاز به پر کردن نن با انرام تحقیق در رشته
ما وجود دارد ]. [21
اینترنت اشییا سی باتیی از شیفافیت را ایراد میکند که
نشییاندهند مگاطرات داخ ی و خارجی سییازمان خواهد
بود .سییازمانها میتوانند با شییناسییایی این مگاطرات به
سیرمت م سال مل نشیان داد و اقدام به اصیال نن نمایند.
را حلهای ف ی و نرمافزارهای موجود به صیورت جزیر ای
بود و هر ییک در بگش جیداگیانیهای ف یالییت میکننید کیه
کارایی محدودی در زنریر تامین خواهد داشت ]. [22

-3روش شناسی تحقیق
محققان م تقد هسییتند پووهشها براسییا

هدخ به سییه
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دسیته تقسییم میشیوند :تحقیق بنیادی ،تحقیق کاربردی و
تحقیق و توسییی یه .با منیایت به دسیییتیهبنیدی فو میتوان
گفت تحقیق حاضیر از نظر هدخ از نوع تحقیقات کاربردی
بود و از جم ه تحقیقات توصیفی و پیمایشی است.
جیام یه نمیاری این پووهش ،خررگیان و ف یاتن در زمینیه
زنریر تیامین و اینترنیت اشیییییا میبیاشییینید .برای ت مییل
پرسیشینامه ،به بیش از  50خرر درخواسیت هم اری ارسیال
شید و با توجه به محدوددیت زمانی ت یین شید و مشیغ ه
فراوان خررگیان موصیییوخ ،ت یداد  16تن از این افراد در
ت میل پرسیییشییینامه با ما هم اری کردند که بر اسیییا
م ال ات قر ی صییورت گرفته در زمینه اسییتفاد از نظرات
خررگیان ،نتیای و برنینید نظرات همین ت یداد نیز قیابیل
ت میم بیه جیام یه نمیاری در نظر گرفتیه شییید میبیاشییید.
کارشینا یا خرر در این تحقیق به کسیی گفته میشیود
کیه در زمینیه اینترنیت اشییییا و زنریر تیامین در کیارخیانیههیا
ف الیت داشیته و یا در مراکز پووهشیی م ترر و دانشیوا ها
مشییغول به تدریس و پووهش هسییتند .روش شییناسییایی
متغیرهیا و پیارامترهیای تحقیق بر اسیییا متید دلفی کیه
ب نوان ی ی از شییناخته شیید ترین روشهای پرسییش از
خررگیان بود  ،کیه از طریق ایریاد اجمیاع در بین ننیان ،طی
دو یا چند مرح ه پرسش بدست مینید.
 -3-1ابزار جمع آوری
از ننجایی که پرسیییشییینامه به منوان ی ی از بهترین ابزار
گردنوری اطالمات در پووهش به روش دلفی میباشیید ،لذا
در این پووهش از دو پرسیشینامه اسیتفاد شید که پرسیشنامه
س دوم از تح یل پرسشنامه س اول طر شد.
پرسیشینامه اول شیامل  7سیوال ک ی به صیورت باز بود که از
ادغام پارامترهای چاب ی زنریر تامین به دسییت نمد بود
که هر سوال مشتمل بر سواتت چندگزینهای و یا تشریحی
بود.
پرسیشینامه دوم شیامل  20سیوال بود که بر اسیا مقیا 7
درجیهای لی رت (بیتیاثیر ،خی یکم ،کم ،متوسیییط ،زییاد،
خی ی زیاد ،نظری ندارم) تنظیم شیید .هر سییوال بر ی ی از
پارامترهای چاب ی زنریر تامین متاثر از اینترنت اشیییا که
از پرسیشینامه اول بدسیت نمد بود ،اشیار داشیت .با توجه به
اجماع باتی نظرات خررگان پووهش در پرسییشیینامه دوم،
نیازی به طراحی پرسییشیینامه سییوم دید نشیید و نتای در
قالو پارامترهای شیناسیایی شید  ،ارائه گردیدند .همچنین
7

میزان ضریو امتماد برای نزمودنی مورد استفاد در مرح ه
دوم تحقیق با روش نلفای کرونراخ به میزان  0.941بدست
نمد .این مقدار نشیاندهند نن اسیت که پرسیشینامه مورد
اسیییتفیاد در مرح یه دوم این تحقیق از قیاب ییت امتمیاد و
پایایی بسیار خوبی برخوردار است.
 -3-2روش و ابزار تجزیه و تحلیل
در ابتدا نمار توصییفی مربو به اطالمات جم یت شیناختی
پاسخدهندگان (افراد نمونه) و همچنین وض یت متغیرهای
تحقیق بییا ب ییارگیری جییداول و نمودارهییا بییه نمییایش
گذاشتهشد و در ادامه برای پاسگوویی به سواتت پووهش
و نتیریهگیری از روشهیای نمیاری و نزمونهیای متفیاوت بیا
اسیییتفیاد از نرمافزارهیای  spss25بیه نحوی کیه در ادامیه
ذکر میشیود ،اسیتفاد گردید .برای نزمون پایایی سیااتت
پرسیییشییینیامیه از نزمون نلفیای کرونریاخ ،جهیت بررسیییی
نرمالبودن داد ها از نزمون ک موگروخاسیمیرنف ،از نزمون
 t-testجهت نزمون فرضیییات و برای اولویتبندی موامل
از نزمون فریدمن بهر گرفته شد است.

 -4یافتهها و بحث
بیا توجیه بیه روش تحقیق مورد نظر ،در ابتیدای تحقیق
سیییوالهای تشیییریحی و چندگزینهای به منظور نگاهی از
نظرات ک ى خررگیان دربیار تیاثیر اینترنیت اشییی یا بر چیاب ی
زنریر تیامین ،نمیاد گردیید تیا بیا تح ییل پیاسیییخ ننهیا
پارامترهایی که از مناب و تحقیقات پیشیین یافته شید بود
و به منوان فرضییات تحقیق م ر شید بود را تایید کند و
اگر مواردی نیاز به حذخ یا اضیافه شیدن داشیته باشید امالم
نمایند .با تح یل پاسییخهای خررگان در پرسییشیینامه اول
پارامترهای دیوری نیز شییناسییایی شیید که صییحت ننها در
پرسیشینامه دوم همرا با سیایر پارامترها مورد ارزیابی قرار
گرفت .پرسیشینامه مرح ه دوم که به نومی محوریت ارزیابی
این تحقیق نیز میباشید ،با توجه به پاسیخهای پرسیشینامه
اول طر گردید .حاصیل پرسیشینامه اول تایید تاثیر اینترنت
اشییییا بر پارامترهای چاب ی زنریر تامین بود .همچنین با
تح یل پاسیخهای تشیریحی نیز  5پارامتر دیور شیناسیایی
شییید .این پیارامترهیا شیییامیل :برنیامیهریزی ت یامیل مم ییاتی،
ارزش مشیتری ،ان اخپذیری در تحویل ،ان اخپذیری در
حرم ،ان اخپذیری در تنوع محدیوتت ،ان اخپذیری در
تولیید محدیییوتت جیدیید بود .در ادامیه این بگش ،نتیای

بدسیت نمد از هر کدام از مراحل تحقیق ،ارائه شید و در
خدو ننها بحث شد است.
 -4-1آمار توصیفی

دراین بگش چوونوی توزی متغیرهیای پووهش براسیییا
مهمترین شیییاخ های مرکزی (میانوین) ،شیییاخ های
پراکنیدگی (وارییانس و انحراخ م ییار) مورد بررسیییی قرار
میگیرند.

شییاخ های توصیییف داد ها به سییه گرو ش شییاخ های
مرکزی ،شییاخ های پراکندگی توزی تقسیییم میشییوند.
حرم نمونه

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانوین

انحراخ م یار

شاخ /مامل/متغیر
سرمت

16

4

6

5.44

.629

رقابتپذیری

16

4

6

5.25

.856

ان اخپذیری در حرم

16

3

6

4.88

.806

ان اخپذیری در تحویل

16

4

6

5.37

.719

ان اخپذیری در تنوع محدوتت

16

3

6

4.88

.957

ان اخپذیری در تولید محدول جدید

16

3

6

4.75

1.065

پاسگوویی

16

4

6

5.38

.619

استراتوی

16

4

6

4.88

.719

ظرفیت

16

3

7

5.31

1.250

سفارشسازی

16

3

6

5.13

.957

بهر وری

16

4

6

5.31

.704

ت املپذیری

16

4

6

5.44

.727

میدان دید

16

4

7

5.25

.775

خودسازماندهی

16

4

6

5.31

.602

پیمانهای بودن

16

4

6

4.88

.619

مقیا پذیری

16

2

6

4.69

1.138

قدرتمندی

16

3

6

4.63

.885

ادغامپذیری

16

4

6

5.19

.544

برنامهریزی ت امل مم یاتی

16

4

7

5.75

.931

ارزش مشتری

16

4

7

5.38

.806

جدول  :1نتایج آزمون شاخصهای پراکندگی

 -4-2آمار استنباطی
برای اجرای روشهیای نمیاری و محیاسیییریة نمیار نزمون
مناسییو و اسییتنتاج من قی دربار فرضیییههای پووهش؛
مهمترین ممیل ،قریل از هر اقیدامی انتگیای روش نمیاری
منیاسیییو برای پووهش اسیییت .برای این منظور نگیاهی از
توزی داد هیا از الوییت اسیییاسیییی برخورداراسیییت .برای
همینمنظور در این پووهش از نزمون م ترر ک موگروخ-
اسمیرنوخ برای بررسی فرض نرمال بودن داد های پووهش
اسیتفاد شید اسیت .این نزمون باتوجه به فرضییات زیر به
بررسی نرمال بودن داد می پردازد.

 :H0داد ها دارای توزی نرمال هستند.
 :H1داد ها دارای توزی نرمال نیستند.
نیحیود داوری بییا تیوجییه بییه جییدول نزمیون کییمیوگیروخ-
اسییمیرنوخ بدین صییورت اسییت که اگر س ی م نیداری
( )sigبرای ک یة متغیرها بزرگتر از سییی نزمون ()0/05
باشییید توزی داد ها نرمال میباشییید .همچنین میتوان از
قضییة حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سینرید .در این
قضییه هرگا حرم نمونه بزرگتر از  30باشید میتوان توزی
داد ها را نرمال درنظر گرفت.
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حرم
نمونه

میانوین

انحراخ
م یار

س
م نیداری

شاخ /مامل/متغیر
سرمت

16

5.44

.629

.1663

رقابت پذیری

16

5.25

.856

.2333

ان اخپذیری در
حرم

16

4.88

.806

.2003

ان اخپذیری در
تحویل

16

5.37

.719

.2623

ان اخپذیری در
تنوع محدوتت

16

4.88

.957

.1073

ان اخپذیری در
تولید محدول
جدید

16

4.75

1.065

پاسگوویی

16

5.38

.619

.8313

استراتوی

16

4.88

.719

3

.604

ظرفیت

16

5.31

1.250

3

.060

سفارشسازی

16

5.13

.957

3

بهر وری

16

5.31

.704

.2363

ت املپذیری

16

5.44

.727

3

میدان دید

16

5.25

.775

3

خودسازماندهی

16

5.31

.602

3

.890

پیمانهای بودن

16

4.88

.619

3

.540

3

.098

.890
.200
.169

جدول  :2نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

 -4-3آزمون فرضها
هدخ نزمون فرضهای نماری ت یین این موضییوع اسییت
کیه بیا توجیه بیه اطالمیات بیهدسیییت نمید از داد هیای نمونیه،
حدسییی که دربار خدییوصیییتی از جام ه میزنیم تایید
میشیود یا خیر .این حد بنا به هدخ تحقیق ،نوماً شیامل
ادمایی دربار مقدار یک پارامتر جام ه اسییت .بنابراین یک
فرض نماری مم ن اسیت پذیرفته و یا رد شیود .باید هموار
بهخاطر داشییت که قرول یک فرض نماری مم ن اسییت بر
اثر شیواهد ناکافی در نمونه باشید که موجو میشیود نن را
رد ن ند ] .[23در این قسییمت فرضیییهها با اسییتفاد از t-
 testنزمون خواهند شد.
H 0 :   4

H 1 :   4

به مرارت دیور:
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در نزمون  zبرای یک نمونه برای اسییتفاد از توزی نرمال
جهیت نزمون مییانوین ییک نمونیه ،بیایید مییانوین و انحراخ
م ییار جیام یه را بیدانیم ،امیا بیشیییتر اوقیات انحراخ م ییار
جیام یه م وم نیسیییت و بیایید مقیدار نن را از روی انحراخ
م ییار نمونیه برنورد کنیم در این گونیه موارد از ییک توزی
دیور کیه بیه نرمیال نزدییک اسیییت بیه منوان نمیار ی نزمون
اسییتفاد میکنیم  .این توزی که برای نمونههایی با حرم
کمتر از  30بیه کیار میرود توزی  tنیام دارد و مقیدار نمیار
نزمون نن به صورت زیر محاسره میشود:

) t = ( x − 0 ) / (s / n
این نمار  ،همانند نمار ی نزمون  zیک نمونهای اسییت با
این تفاوت که در مگرج نن بهجای انحراخ م یار جام هσاز
انحراخ م یار نمونه ) (sاستفاد شد است ].[23
برای بررسیی میزان اثرگذاری اینترنت اشییا بر متغیرهای
چیاب ی زنریر تیامین از نزمون تیتسیییت تیک نمونیهای
اسیتفاد میشیود که یک نزمون نماری پارامتریک میباشید.
چون توزی اکار م یارها نرمال هسییتند .متغیرهای چاب ی
زنریر تامین در  15متغیر خالصییه شیید اسییت بنابراین
برای بررسییی میزان اثرگذاری ،باید روی تک تک نیتمهای
چاب ی زنریر تامین نزمون انرام شود.
برای این این ه م ین شییود چه نق های به منوان نق ه
مقیایسیییه قرار میگیرد جوایهیای طیف لی رت را بیا هم
جم و میانوین ننها را محاسره میگردد ب وریکه مرموع
امیداد  1تیا  7برابر  28و مییانوین ننهیا برابر  4خواهید بود.
بنیابراین مییانوین بزرگتر از  4بیه منوان ادمیا و مییانوین
کوچ تر یا مسییاوی  4به منوان فرض صییفر در نظر گرفته
میشود.
بیا توجیه بیه م یالیو م ر شییید برای همیه این موامیل
م ر شیید  ،فرضیییه صییفر و فرضیییه مقابل بدییورت زیر
میباشد:
𝟎𝑯 :میانوین موامل کوچ تر یا مساوی  4میباشد.
𝟏𝑯 :میانوین موامل بزرگتر از  4میباشد.

میانگین رتبه ای
16
14
12
10
8
6
4
2
0

شکل  :1نتایج آزمون فریدمن به صورت نمودار میلهای

بر اسیا نزمون  t-testتک نمونهای ،سی م نیداری
به دسیت نمد برای همه موامل م ر شید در جدول بات(
 15متغیر اصی ی مولفههای چاب ی) کوچ تر از  0.05بود
بنابراین همه این موامل با میانوین جام ه اختالخ دارند از
طرخ دیور سیتون اختالخ میانوینها در همه موامل مارت
میباشیید .بنابراین اینترنت اشیییا بر همه متغیرهای چاب ی
زنریر تامین تاثیرگذار میباشد.
 -4-4رتبهبندی شاخصها و اولویتگذاری آنها
بیا توجیه بیه این یه ،دانسیییتن اولوییت و اهمییت میزان
اثربگشییی اینترنت اشیییا بر هر کدام از متغیرهای بدسییت
نمد  ،ی ی از اهداخ این تحقیق میباشید ،در این قسیمت با
استفاد از نزمون فریدمن متغیرها مقایسه و رترهبندی ننها
بیان میشود.
با بررسیی م ال ات گذشیته ثابت شیدکه اینترنت اشییا تاثیر
مارتی را بر زنریر تیامین و سیییوداوری واحیدهیای تولییدی
خواهد داشیییت .از سیییوی دیور با بهر گیری از پیشیییینه
پووهشهیا در زمینیه چیاب ی زنریر تیامین پیارامترهیای
زنریر تامین استگراج شد .نتای به دست نمد از پووهش
که در بگش چهارم به تفدیییل توضییی داد شیید اسییت،
هاکی از نن اسیت که اینترنت اشییا بر تمامی این پارامترها

تاثیر خی ی زیاد ،زیاد و متوسیط خواهد داشیت که این امر
خود نشیییان دهنید هم راسیییتیا بودن نتیای این تحقیق بیا
تحقیقهای گذشته است.
بیا توجیه بیه تحقیقیات بیه ممیل نمید و نتیای نن ،تمیام 15
فرضییه فرمی پووهش مورد تایید قرار گرفت .بنابراین تمام
 15پارامتر ،در سودنوری موثر خواهند بود.
مالو بر این  15متغیر ،در طول انرییام تحقیق و بر
اسیییا نظر خررگان  5پارامتر دیور شیییامل  :برنامهریزی
ت امل مم یاتی ،ارزش مشییتری ،ان اخپذیری در تحویل،
ان اخپذیری در حرم ،ان اخپذیری در تنوع محدیوتت،
ان یاخپیذیری در تولیید محدیییوتت جیدیید بیه مرمومیه
پارامترها اضییافه گردید که این متغیرها نیز مورد بررسییی
قرار گرفت و در نهایت با توجه به نظر کارشییناسییان تاثیر
این متغیرها نیز بر سودنوری مورد تایید قرار گرفت.
فرضیییه اصی ی این پووهش " ،اینترنت اشیییا در متغیرهای
چیاب ی زنریر تیامین بیه منظور ارتقیاد سیییوداوری اثربگش
است " .بود .نتای به دست نمد از تح یل نماری پاسخهای
خررگان به پرسشنامهها حاکی از نن است که اینترنت اشیا
بر بسیییییاری از پیارامترهیای چیاب ی تیاثیر بسیییییار زییادی
خواهدداشت .میزان تاثیر اینترنت اشیا بر هریک از
پارامترهای چاب ی زنریر تامین با اسیتفاد از پرسیشینامه
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از خررگیان (از طریق روش لی رت) جم نوری شییید .برای
این ه م ین شییودکه چه نق های به منوان نق ه مقایسییه
قیرار مییگیییرد جیوایهییای طیییف لی ی یرت بییا هیم جیمی و
میانوین ننها محاسییره شیید ب وری ه مرموع امداد  1تا 7
برابر  28و میییانوین ننهییا برابر  4خواهیید بود .بنییابراین
مییانوین بزرگتر از  4بیه منوان ادمیا و مییانوین کوچ تر ییا
مساوی  4به منوان فرض صفر در نظر گرفته میشود.
بنیابر نتیای بیه دسیییت نمید  ،اینترنیت اشیییییا بر تمیام این
پارامترها به منظور افزایش سودنوری تاثیرگذار است.
بر اسیا نزمون  t-testتک نمونهای ،سی م نیداری به
دسیییت نمد برای همه موامل م ر شییید در جدول بات
( 15متغیر اص ی مولفههای چاب ی) کوچ تر از  0.05بود
بنیابراین همیه این موامل با مییانوین جام یه اختالخ دارند از
طرخ دیور سیتون اختالخ میانوینها در همه موامل مارت
میباشیید بنابراین اینترنت اشیییا بر همه متغیرهای چاب ی
زنریر تامین تاثیرگذار میباشد.
ب ید از تیاییید تمیام شیییاخ هیا ،این موامیل اولوییتبنیدی
گردیدند تا پارامترها با بیشیترین و کمترین تاثیر مشیگ
شود.

با توجه به این ه از ابتدای تحقیق اهداخ پووهش مشیگ
شید اسیت .در این تحقیق ابتدا به اسیتناد از کارهای انرام
شید در گذشیته ،پارامترهای چاب ی زنریر تامین مشگ
شید و سیپس با بررسیی فرضییهها و پرسیشهای طر شید
پرسشنامه مورد نظر طراحی شد در س نمونهی تحقیق
کیه خررگیان ف یال در حوز هیای زنریر تیامین و اینترنیت
اشییا بودند توزی و پاسیخها جم نوری شید .روند انرام این
پووهش به صیورت پرسیشینامه و از طریق روش دلفی و در
دو مرح ه صورت گرفتهاست.
نتای بدسییت نمد توضیییحات جام تر در مورد هر سییوال
م ر شید در تحقیق را در پی داشیتهاسیت .در نتای ک ی
بیدسیییت نمید از تحقیق ،تیاثیر م نیادار مییان اسیییتفیاد از
اینترنت اشییا و پارامترهای چاب ی زنریر تامین ثابت شید
است .انتظار میرود که با توجه به نتای بدست نمد از این
تحقیق ،واحدهای تولیدی با اسییتفاد از پیشیینهادهایی که
در نن ارائه شید اسیت ،بر اسیا اولویت های بدسیت نمد ،
گامهای ابتدایی خود را در مسییر استفاد از اینترنت اشیا و
توسییی ییه نن در زنریر تییامین خود و در ب نیید مییدت
هوشمندسازی کامل زنریر تامین بردارند.

نام پارامتر

میانوین رترهای

برنامهریزی ت امل مم یاتی

13.63
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شناسایی مهمترین مولفه های هوشمندسازی در مراکز اقامتی گردشگری
(راهنمای جامع جهت افزایش رضایت و جذب گردشگران)
Identifying the Most Important Components of Intelligence in Tourism
Centers (Comprehensive Guide to Increasing Satisfaction and Attracting
)Tourists
مرتضی عابدین زاده ،*1علیرضا بیدخوری ،2علی

خوشاب3

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین مولفه های هوشمندسازی مراکز اقامتی در جهت افزایش رضایت گردشگران میباشد .این مقاله با
تکیه بر روش های ترکیبی موازنه (روش تحقیقی کیفی و کمی همزمان) در ابتدا به شناسایی مهمترین مولفه های هوشمندسازی از طریق
مصاحبه با  15نفر از متخصصین این حوزه و همچنین متن کاوی مقاالت برداشت شده انجام شد .با توجه به بررسی های صورت گرفته در
مقاله ها و کتاب های داخلی در نهایت  18اثر علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع احصاء شد؛ آنچه که از یافته های به دست آمده قابل
استباط است ،بخش هوشمندسازی در صنعت هتلداری و مراکز اقامتی بحثی است که کمتر به آن در داخل کشور پرداخته شده است .در
واقع یک فقر از منابع و مقاله های علمی در بحث هوشمندسازی و مباحث مرتبط با مراکز اقامتی است .نتایج نهایی در قالب نرم افزار کیفی
مکس کیودا تحلیل گردید و منجر به شناسایی  23متغیر شد.
از این رو برای دسته بندی سواالت و قرار دادن هر سوال در شاخص مربوطه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد؛ در این مرحله نیز تمامی
سواالت در قالب پرسشنامه در اختیار  15متخصص در زمینه علمی ،اجرایی و مشاورهای قرار گرفت .نحوه انتخاب نمونه ها با استفاده از
روش گلوله برفی و اشباع نظری میباشد .نتایج تحلیل عاملی بیانگر دسته بندی  23متغیر موجود در قالب  8شاخص میباشد .با توجه به
بارهای به دست آمده ،شاخص فناوری های بازاریابی ،هوش مصنوعی و شناخت بیومتریک از اولویت باالیی برخوردارند و این بیانگر درجه
اهمیت این متغیرها در پیاده سازی طرح هوشمندسازی هتل ها میباشد.

واژگان کلیدی :هوشمندسازی ،مراکز اقامتی ،راهنمای جامع ،جذب گردشگر
Keyword: Intelligence, Residential Centers, Comprehensive Guide, Attraction of Tourist
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 -1مقدمه

"باحال" بودن یک هتل ،از طریق تکنولوژی ممکن است .در

امروزه پیشرفت های زیادی در صنعت گردشگری بوجود

واقع" :معماری هوشمند در حال ساخت اتاقهایی است که
همه چیز را در یک شبکه قرار دهد .در همین حال ،صنعت

استفاده قرار گرفته اند .در سال های اخیر به مقوله

هتلداری در میان رکود شدید و بهبودی کند ،آسیب دیده

آمده و تکنولوژی های جدیدی در این صنعت مورد
گردشگری الکترونیکی و گردشگری مجازی توجه زیادی
شده است .اما با توجه به رقابتی تر شدن این صنعت نیاز
به ابزاری قدرتمندتر برای مقابله با رقبا احساس می شود.
یکی از ابزارهایی که امروزه در بیشتر صنایع و بخصوص
صنعت گردشگری می تواند کاربرد بسیاری داشته باشد،
بکارگیری سیستم های هوشمند در مراکز اقامتی
گردشگران است .مراکز اقامتی به ویژه هتل ها یکی از
ارکان مهم و اساسی گردشگری محسوب میشوند که
کمیت و کیفیت آنها در توسعه گردشگری یک مکان
نقش زیادی دارد .هتل ها می توانند با استفاده از فناوری
مرتبط برای ارائه گزاره های ارزش متمایز  -برای مهمانان
و کارمندان  -مرتبط باشند .هتل ها مشاغل محور هستند
و درآمد آن ها حاصل تجربیات گردشگران اقامتی
آنهاست .به عبارت ساده  ،گردشگران راضی هزینه های
بیشتری را خرج می کنند و آنها را به دوباره ماندن
ترغیب میکند [ .]1امروزه هتل ها به همان میزان که
توجه به کیفیت سرویس های بهداشتی و خدمات غذایی
خود قرار دارند ،به همان اندازه وقت  ،تالش و منابع خود
را صرف فناوری کرده و شبکه های داخلی خود را بهبود
می بخشند[.]2
در گذشته ،مصرف کنندگان به دنبال هتلی با اتاق تمیز،
دوش آب گرم و تخت راحت بودند .مشتری هتل امروز
به دنبال یک سطح جدید از آسایش و راحتی است که
تنها تکنولوژی می تواند آن را فراهم کند .اکنون
مشتریان هتل عالوه بر یک خواب شبانه ،می خواهند تا
حدی راحتی و سفارشی سازی مشابه آنچه در خانه های
خود پیدا کرده اند را نیز در اختیار داشته باشند .
همچنین انتظار دارند که هر مسافری که مجهز به لپ
تاپ ،تبلت ،و یا تلفن هوشمند است ،در هتل جایی باشد
که بتواند به آن وصل شود .در واقع  ،به گفته مدیر ارشد
اطالعات  ،MGM Mirageاسکات کمپل ،عامل

است .
طبق گفته انجمن هتل اقامتی آمریکا )50.800 (AHLA
هتل در ایاالت متحده وجود دارد که بسیاری از آنها در
بحبوحه اقتصاد بسیار سخت ,با تقاضای حاشیه ای فوق
العاده روبرو هستند .در واقع سود این صنعت از  25.8میلیارد
دالر در سال  2008به  16میلیارد دالر در سال 2009
کاهش یافته است .رقابت بیشتر ،تقاضای نرم و افزایش هزینه
های زیرساختی ،از جمله هزینه های پرسنل ،اغلب به عنوان
بزرگترین چالش ذکر می شوند[.]3
در حالی که فن آوری به هتل ها این توانایی را می دهد که
خدمات ارزش افزوده بیشتر ی را ارائه کنند و در عین حال
از عهده هزینه ها برآیند ،با خطرات همراه خواهد بود .مصرف
کنندگان در نزدیکی دسترسی همه جانبه به اطالعات ،یک
شمشیر دو لبه برای بسیاری از هتل ها و هتل های زنجیره
ای بوده اند .بی شک ،اطالعات ،یک فرصت بزرگ برای
بازاریابی و فروش صنایع گردشگری است .این فرصت برای
یادگیری بیشتر در مورد تر جیحات مشتری و این که چه
چیزی باعث میشود مصرف کنندگان یک گردشگر را به
جای یک شرکت دیگر برگزینند ،فراهم میشود .با این حال،
نزدیک به زمان واقعی قیمت و رقابت در محل سکونت نیز با
بازخوردهای مصرف کننده همزمان شده است[.]4
کشور ایران یکی از کشورهایی است که همه ساله میلیون ها
توریست از آن دیدن می کنند .طبق گزارش مرکز آمار
گردشگری سازمان ملل متحد در سال  2017در حدود
 4867.000نفر از کشورهای خارج به ایران سفر کرده اند که
نشان دهنده کاهش 1.5درصد نسبت به سال گذشته است.
در حالی که در سال  2015در حدود  5.237.000بازدید
کننده خارجی در ایران وجود داشته است .طبق گزارش
 Financial Tribuneاین آمار در مقایسه با سال 2016
حدود  ٪5.6رشد داشته است در واقع در سال ،2015
بیشترین تعداد گردشگران خار جی که طی پنج سال (-17
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 )2013به ایران وارد شدند ،مشاهده شد .تفکیک

تفکیک ظرفیت های هر استان امری مهم و ضروری بشمار

منطقهای بازدید کنندگان خارجی به ایران نشان می

می آید .بنابراین با وجود چالش های فرارو در زمینه

دهد که سهم ورود از اروپا از کل مناطق در سال 2017

هوشمندسازی هتلها ،هدف از مطالعه حاضر ،شناسایی مولفه

با  1.903.000گردشگر بیشترین بوده است .پس از اروپا،

های هوشمندسازی مراکز اقامتی می باشد .نتایج این مطالعه

خاورمیانه با  1.529.000گردشگر ،آسیای جنوبی با

برای سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه هتلداری جهت

 1117000گردشگر و آسیای شرقی و اقیانوس آرام با

تصمیم گیری در مورد بهبود وضعیت موجود هتلها و برنامه

 153هزار بازدید کننده بهترین مناطقی بودند که در

ریزی های آینده اطالعات ارزشمندی را فراهم می نماید و

سال  2017از ایران بازدید کرده اند .آمریکا و آفریقا

مدیران و مسوالن می توانند بر اساس شاخص ها و

کوچکترین منابع گردشگری داخلی در منطقه ایرانبودند.

استانداردهای ارزیابی هتل هوشمند به بررسی وضعیت

تنها  12.000گردشگر از آمریکا و حدود  14.000مسافر

کنونی بپردازند و ارزیابی محیطی از امکانات موجود در هتل

از آفریقا در سال  2017عازم ایران شدند حمل ونقل

به عمل آورند تا بتوانند تشخیص جایگاه خود در مسیر راه

جاده ای از سال  2013تا  2017محبوب ترین شیوه

اندازی پروژه هتل هوشمند را با در نظر گرفتن نارسایی ها و

حمل و نقل در بین بازدید کنندگان خارجی به ایران

نقاط ضعف و قوت جهت بهبود روش ها و نیل به اهداف و

بوده است .از  4.867.000بازدید از ایران در سال ،2017

افزایش بازدهی پیش بینی ها و تصمیمات الزم را اتخاذ

در مجموع  3.210.000از طریق زمین (بطور خاص از

نمایند .لذا در راستای تدوین یک راهنمای جامع در زمینه

طریق جاده)  ،حدود  1.629.000بصورت هوایی و حدود

هوشمندسازی مراکز اقامتی به تدوین این پژوهش پرداخته

 28،000دریایی انجام شده است .سازمان جهانی

شده است تا با استفاده از ابزارهای کیفی (متن کاوی) و

گردشگری هیچ رقمی در مورد مسافرت با قطار ارائه
نکرده است[.]5

مصاحبه به شناسایی مهمترین مولفه های هوشمندسازی
مراکز اقامتی به تفکیک فرآیند سفر پرداخته شود تا گزاره

آژانس سازمان ملل آمار هزینه های گردشگری داخلی

هایی با ارزش متفاوت برای مشارکت گردشگران و افزایش

ایران را برای سال  2017در نسخه جدید این سازمان

رضایت آنان ارائه دهند از این رو مهمترین سوال های این

منتشر نکرده است .با این وجود ،ارقام سال های 2013

پژوهش عبارتند از:

تا  2016نشان می دهد که کل هزینه بازدید کنندگان
خارجی در سال  2015با  4.771میلیون دالر بیشترین
میزان و بعد از آن در سال  2014با  4.197میلیون دالر،

اقامتی در کشور کدام است؟

در سال  2016با  3.914،میلیون دالر و در سال 2013

 -2هر یک از مولفه های به دست آمده در صورت پیاده

 3،306میلیون دالر بوده است در سال  ، 2016هزینه

سازی در مراکز اقامتی تا چه اندازه بر رشد

های داخلی گردشگری  3،914میلیون دالر  ،هزینه های

هوشمندسازی مراکز اقامتی اثرگذار می باشند؟

ارزشی سفر  3،713میلیون دالر و ارزش حمل و نقل
مسافر  201میلیون دالر بوده است .در سال ،2016

-2بیان نظر ی

هزینه های گردشگری داخلی برای مقاصد شخصی

 2- 1مولفه های خاص گردشگری هوشمند

 3,023میلیون دالر بود و اهداف تجاری و حرفه ای 690
میلیون دالر بوده است[.]6

ژانگ ،لی و لیو مقاصد گردشگری هوشمند را شناسایی کردند

از اینرو داشتن برنامه ای مدون و جامع برای جذب هر
چه بیشتر گردشگران  ،بخصوص گردشگران خارجی به
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 -1مهمترین مولفه های هوشمندسازی در زمینه مراکز

که متشکل از سه مؤلفه خاص از قبیل خدمات ابری ،اینترنت
اشیا ) (IoTو سیستم خدمات اینترنتی کاربر نهایی است.
ویژگی کلیدی خدمات ابری این است که دسترسی مبتنی

بر مرورگر وب را به انواع ابزارهای تکنولوژیکی شامل

مصنوعی به مشتریان و نیازهای آنان پاسخ می دهند .بی

کاربردها ،نرم افزارها و داده ها فراهم میکند .مقاصد

شک سیستم هوشمند شناخته شده ترین قلمرو نسبت به

هوشمند را با پشتیبانی از مدیریت اطالعات  /تجزیه و

کلیه افزارها می باشد .این سیستم ها برنامه های سخت

تحلیل و پیچیدگی در ارتباط با اتوماسیون و کنترل

افزاری هستند که دانش متخصصان را ترکیب نموده و تالش

فراهم میکند[.]7

می نمایند تا با ساختن رویه های منطقی متخصصان
مشکالت خاص را حل کنند .توسعه این سیستم ها در سال

سیستمهای سرویس کاربر نهایی از کاربران با ابزارها

 1980شروع شد .به گفته فیگن بام یک سیستم هوشمند

(تجهیزات) و برنامه های کاربردی برای دسترسی به

برنامه هوشمندی است که برای حل مشکالت خاص  ،تجربه

خدمات مرتبط با گردشگری پشتیبانی میکنند .این موارد

قابل مالحظه ایی را ایجاد می کند.

شامل کاربردهایی هستند که به سوی خدمات رسانی به

سیستم های هوشمند  ،سیستم های اطالعاتی نسل جدیدی

توریستها هستند که امکان دسترسی به محصوالت و

می باشند که قول تامین نیازهای مصرف کنندگان

خدمات پشتیبانی شامل استفاده از سیستم پرداخت و
رابط را فراهم می آورند[.]8

گردشگری و تامین خدمات را با بیشترین اطالعات مربوطه،
بهترین حمایت های تصمیماتی  ،بیشترین تحرک و پویایی

ارتباطات به طور خالصه ،ویژگی های کلیدی مقصد

و در نهایت با تجارب گردشگری لذت بخش می دهند .یک

گردشگری هوشمند عبارتند از دیجیتالی کردن سیستم

سیستم هوشمند  ،برنامه ایی است که از یک طرف از

ها ،فرایندها و خدمات .سطح باالتری از تعامل ،سطح

مشکالت پیچیده جهان واقعی محافظت می کند و از طرف

باالتری از رابط بین گردشگران و مقصد که جامعه و

دیگر با استفاده از مدل های منطقی محاسباتی یک

دولت محلی را در میان بخش های دیگر مورد توجه قرار

متخصص و با رسیدن به همان نتایج کارهای قبلی ،آنها را

میدهد؛ محل اقامت محلی در ارائه محصوالت  /خدمات؛

حل می کند .کری و موتینهو ( )1991سیستم هوشمند را

سطح باالتر تولید داده و استفاده از طریق سیستم های

بعنوان برنامه ایی تعریف می کند که دانش یک متخصص در

هوشمند یکپارچه؛ و باالتر از همه ،جهتگیری بهتری در

حوزه ای را نشان می دهد .استاب و ورتنر ( )2006سیستم

جهت مدیریت تجربیات گردشگری وجود دارد .ایجاد و

های هوشمند در گردشگری را اینگونه تعریف می کنند؛ نیاز

مدیریت تجارب گردشگری در ماهیت یکی از اهداف
اصلی سیستم های هوشمند گردشگری است[.]9

به متجانس بودن  ،توزیع شده  ،معیارپذیربودن  ،باز و
هماهنگ بودن  ،قادر به یکپارچه سازی شرکت کنندگان
سیستم  ،حمایت از چرخه زندگی کلی گردشگری و تمام
مراحل گردشگری[.]10

 2-2سیستم های هوشمند
سیستم های هوشمند می توانند ارزش زیادی را خلق

 2-3هوشمند سازی مقاصد گردشگری

کنند اگر به رد و بدل شدن پردازش اطالعات مطابق با
نیازهای فردی و وضعیتی کاربران کمک کنند .نگرش

یک مقصد گردشگری هوشمند می تواند بعنوان یک سیستم

های اولیه به سیستم های هوشمند در گردشگری بیشتر

محلی که با سرویس های پیشرفته  ،سطح باالی نوآوری با

بر سیستم های خبره ایی تمرکز دارند که پشتیبانی هایی

در نظر گیری استفاده قابل مالحظه فناوری های پیشرفته

را برای حرفه ای های صنعت گردشگری تدوین می

و حضور فرآیندهای باز  ،چندگانه  ،یکپارچه و مشترک که

کنند .سیستم های هوشمند  ،سیستم های هستند که

بر باالبردن کیفیت زندگی برای هم شهروندان و هم

بعنوان نماینده عمل می کنند و با یادگیری رفتاری

گردشگران متمرکز شده اند  ،تعریف می گردد .امروزه

مشتریان و استراتژی های کسب و کار و با کمک هوش

تغییرات جهانی در حال رشد کشورها و آژانس های دولتی و
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خصوصی مفهوم هوشمندی را در جهت در نظر گرفتن

روی سیستم های هوشمند (لپ تاپ ها  ،تبلت ها  ،تلفن
های همراه و ) ...نصب گردند.

تعامل قوی بین گردشگری و فناوری اطالعات از طریق

•

خلق دوره های زمانی جدید برای کسب و کارها به

بستهای شامل پیش بینی آب و هوای  24ساعت آینده برای
گردشگران باشند.

توسعه پایدار هدفمند و رشد اقتصادی به کار می برند.

تغییرات اساسی در برنامه ریزی مقصد منجر شده است.
فناوری های ارتباطی و اطالعاتی شدیدا اثربخشی
سازمان های گردشگری  ،روش کسب و کاری آنها و نیز

پیش بینی ترافیکی هوشمند؛ می توانند خطوط و

تعامل بین سازمان با مشتریانش را تحت شعاع قرار داده

مکان های پر ترافیک و خلوت تر را به گردشگران نشان
دهند.

گردشگران و هم برای سازمان های بازاریابی گردشگری

•

می باشد .از اینرو هوشمندسازی مقاصد گردشگری می

بهترین ،ارزانترین (برحسب تقاضای مشتریان) هتل ها؛

تواند به توسعه استراتژیهای بازاریابی سازمان

بهترین ،ارزانترین  ،نزدیکترین رستوران ها  ،مراکز تفریحی

گردشگری و نوآور بودن آن کمک کند .در ابتدا باید

 ،مراکز خرید  ،مراکز تفریحی  ،امکان گردشگری  ،بیمارستان

گفت که یک مقصد گردشگری هوشمند با طرف عرضه

ها و مراکز بهداشتی و کلیه مراکز مورد نیاز گردشگران باشند.

اند .واضح است که مزایای سفرهای آنالین هم برای

و تقاضا جایی که موفقیت مقصد در گرو توسعه منابع
حیاتی از جمله جذابیت  ،دسترسی  ،سازگاری  ،بسته
های موجود  ،فعالیت ها و خدمات جانبی مقاصد
گردشگری می باشد ،این عوامل می توانند به بهبود
مقاصد گردشگری کمک کنند[.]11
 2-4چگونگی هوشمندسازی مقاصد گردشگری
همانطور که می دانیم گردشگرانی که وارد منطقه یا
کشوری می شوند به یک سری از اطالعات مفید و
مناسب نیاز دارند .اطالعاتی مانند ؛ وضعیت آب و هوایی
منطقه ایی ،هتل های ارزان و امن  ،نزدیکترین صرافی،
جای پارک مناسب و غیره نیاز دارند .در واقع بکارگیری

•

سیستم اطالعات گردشگری هوشمند؛ شامل

سیستم ایمنی هوشمند؛ نشان دهنده نزدیکترین

مراکز بهداشتی  ،درمانی می باشد.
•

اقتصادهوشمند؛ در اینجا نشان دهنده نزدیکترین

صرافی ها و مراکز تبادل ارز بوده و یا دربردارنده نرم
افزارهایی برای تبادل آنی و راحت تر ارز از طریق سیستم
های هوشمند باشد.
•

حمل و نقل هوشمند؛ می توانند در بردارنده جاده

و بزرگراه های هوشمند مجهز به سیستم های هشدارو نشان
دهنده عالئم جاده ایی و ایمنی برای جلوگیری از تصادفات
باشند.

سیستم های هوشمند در هر یک از موارد ذکر شده می

•

تواند به هوشمند سازی مقاصد گردشگری کمک کند .اما

است که از این ابزارهای هوشمند استفاده می کنند.

چگونه ؟ در زیر توضیح مختصری از نحوه هوشمند سازی

•

هر یک از موارد گفته شده  ،ارائه شده است؛ الزم به ذکر
است که  10مولفه از چندین مقاله خارجی معتبر گلچین
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•

پیش بینی آب و هوایی هوشمند؛ می توانند

شهروندان هوشمند؛ بیانگر شهروندان (گردشگران)

روش زندگی هوشمند؛ در واقع بکارگیری موارد باال

می توانند بخودی خود  ،روش زندگی هوشمند را ایجاد کنند.

شده اند .مبنای انتخاب این مولفه ها مورد اهمیت بودن

•

آنها از دیدگاه گردشگران می باشد .در واقع مولفه های

موارد ذکرشده برای توسعه هر چه بهتر گردشگری را شامل

زیر می توانند در قالب نرم افزار یا بسته نرم افزاری بر

می شود[.]12

مدیریت اداری هوشمند؛ مدیریت و کنترل کلیه

 -3روش:

نمونه انتخاب شدند که با استفاده از تکنیک دلفی در قسمت
خبرگان مولفه های هوشمندسازی توسط آنها شناسایی شد.

روش انجام این پژوهش از منظر هدف توسعه ای-

اجرای دلفی در سه مرحله و براساس اشباع نظری پایان
یافت.

کاربردی و از منظر گردآورری داده ها توصیفی-پیمایشی
است .در این پژوهش ابتدا از روش تحلیل متن و مصاحبه

 -4یافته های تحقیق

های به کارگرفته شده از متخصصین که با استفاده از
روش هایمینی دلفی اخذ می شود به شناسایی مهمترین

در این بخش از تحقیق در گام اول تمامی مقاالت به کار

مولفه های هوشمند سازی پرداخته می شود .در گام دوم

گرفته شده در زمینه هوشمندسازی مراکز اقامتی جمع آوری

پس از شکل گیری الگوی اولیه ،آن را در قالب پرسشنامه

و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که مهمترین عناوین

محقق ساخت قرار داده و در اختیار خبرگان قرار داده

آنها در جدول ذیل آورده شده است:

می شود تا جامعه خبرگانی به صورت روش دلفی به
مشارکت انجام آن بپردازند .این افراد به عنوان پانل دلفی

با توجه به بررسی های صورت گرفته در مقاله ها و کتاب

شناخته می شوند .لذا جامعه آماری این پژوهش کلیه

های داخلی در نهایت  18اثر علمی و پژوهشی یافت شد که

متخصصان حوزه هتلداری ،کارشناسان حوزه فناوری

این  18اثر از سال 1388شروع و تا سال  1389ادامه دارد.

اطالعات و ارتباطات صنعت هتلداری ،مدیران آگاه در بر

آنچه که از یافته های جدول قابل استباط است این موضوع

میگیرند .در قسمت اول تکنیک مصاحبه با خبرگان

است که بخش هوشمند سازی در صنعت هتلداری و مراکز

جهت شناسایی مولفه ها  15نفر که شامل  5استاد

اقامتی بحثی است که کمتر به آن در داخل کشور پرداخته

دانشگاه  5،مدیر آگاه و  5متخصص باسابقه از شرکتهای

شده است که در ادامه قابل بررسی است:

مهندسین مشاور در زمینه فناوری اطالعات به عنوان
جدول شماره  -1منابع موجود در زمینه متن کاوی
نام اثر

مولف

هوشمندسازی هتل

وفا مهر و نجاتی

1388

اکبر اصغری و همکاران

1390

ارزیابی سطح بهره برداری مراکز اقامتی گردشگری شهر تبریز با
تاکید بر هتل ها از خدمات تبلیغات الکترو نیکی

سال نشر

نوع

تعداد در سال

نشریه

1

نشریه

1

نقش سطح بهره بردای مراکز اقامتی گردشگری شهری از خدمات
تبلیغات الکترونیکی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی:

اکبر اصغری و همکاران

1392

نشریه

شهر تبریز)
تحلیلی بر کیفیت خدمات الکترو نیک در صنعت گردشگری با
ترکیب رویکردهای WebQualو( MCDMمورد مطالعه  :وب

شاکری

1392

پایان نامه

سایت هتلهای منتخب استان یزد)

4

رابطه مدیریت الکترو نیکی ارتباط با مشتری و عملکرد کسب و

خزیر

کار در صنعت هتلداری ایران

1392

پایان نامه

عوامل موثر بر بکارگیری و پیاده سازی بازاریابی الکترو نیکی در
قصابی

صنعت هتلداری ایران (مطالعه موردی هتلهای  4و  5ستاره

1392

پایان نامه

زنجیره هتلهای بین المللی پارسیان درتهران)
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط الکترو نیک با مشتری بر جلب
رضایت مشتریان(مطالعه موردی :هتل های 3ستاره جزیره قشم)

خشابی و میرابی

18

1393

نشریه

3

18

اقامتگاه و نقش آن بر جذب گردشگری شهری با تاکید بر
درجه بندی هتل ها
تاثیر فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی شرکتهای خدماتی فعال در
صنعت گردشگری استان یزد؛ مورد مطالعه :هتلها و مهمانسراها
سیستم هوشمندسازی هتل
بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی در موفقیت صنعت هتل داری
ارائه دهنده (نویسنده مسئول) :مهدی طحانی زاده ،دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترو
نیکی تهران  ،ایران

منفرد و قرخلو

1393

نشریه

حسانی

1393

پایان نامه

نازلی و عباس زاده

1394

نشریه

1394
طحانی زاده و همکاران

نقش زیرساختها در توسعه گردشگری شهر تبریز با تاکید بر مراکز

کلثوم خلیلوند و

اقامتی

همکاران

نشریه

1394

3

نشریه

بررسی و مطالعه تأثیر ویژگیهای وبسایت بر وفاداری مشتریان با
در نظر گرفتن نقش جریان در وب سایتهای رزرو آنالین هتل در

1395

دشتی

پایان نامه

ایران
بررسی و شناسایی مشخصه های اصلی ارزیابی وب سایت های
گردشگری و سنجش آنها بااستفاده ازمدل  TOWSمطالعه

1395
شهابی

3

نشریه

موردی وب سایت های مجموعه هتلهای بین المللی پارسیان
عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترو نیک در
صنعت گردشگری (مورد مطالعه :کارکنان آژانسها و مراکز

1395
پایان نامه

کفجه

جهانگردی و ایرانگردی استان کردستان)
نقش تجارت الکترو نیک در هتلداری (مطالعه موردی:گیالن)

حالج پور و همکاران

1396

نشریه

تاثیر ابعاد بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر شیراز

نجفی

1396

پایان نامه

هوشمندسازی در هتل ها

صنعت حفاظت

1398

نشریه

2
1

جدول شماره  -2نتایج حاصل از جدول مکس کیودا

کد اصلی

کد فرعی

قبل از اقامت

فرایندهای جستجومحور

مولفه در
گردشگری

متغیر

سند

تعداد سند

نوع منبع

هوشمند

سیستم اطالعات گردشگری هوشمند

مسافر به دنبال الهام از مقصد سفر به صفحه وب مارک هتل
بکارگیری نرم افزار سئو

منتهی می شود.

و درج نظرات کاربران در

او از طریق بررسی های مهمان در سایت مارک تجاری که از

سایت

سایت های مختلف بررسی حذف شده اند حرکت می کند تا
به دنبال تجربیات سایر میهمانان باشد
هتل نسبت به همه بررسی ها در وب سایت های مختلف
بسیار پاسخگو است.

پیگیری اتوماتیک
درخواست ها

بالفاصله به هر پرس و جو پاسخ می دهد .در صورت عدم
دسترسی به جواب  ،پیگیری اتوماتیک از هتل خواسته می
دردسرهای بررسی چندین سایت وجود ندارد.

19

4

یک وب چت در وب سایت مارک تجاری کمک می کند و

شود .برای اطالعات  ،مهمان دیگر نیازی به عبور از

19

متن کاوی

مصاحبه

مسافر با قرار دادن یک جفت عینک واقعیت مجازی و استفاده

عینک واقعیت مجازی

متن کاوی

از مطالب ارائه شده توسط هتل  ،مسافر قادر به تجربه اتاق

و مصاحبه

است تا بتواند سریعاً تصمیم خود را بگیرد.
سایت مارک گزینه ای را برای انتخاب ویژگی های اتاق مانند
نوع نمای  ،نوع تختخواب و اتاق های گوشه ای فراهم می کند
که در سایت های  OTAارائه نمی شود.
میهمانان همچنین می توانند با یک حساب کاربری در شبکه

خرید و رزور

سیستم اطالعات گردشگری هوشمند

های اجتماعی  ،ثبت نام یا ورود به سیستم را انجام دهند ،

پر کردن فیلدها به
صورت خودکار

شخصی در هتل فراهم شده است .سایت رزرو اطالعاتی را از

و مصاحبه

این حساب شخصی جمع می کند و بطور خودکار فرم
مشاهده و تأیید را تکمیل می کند.

2

در صورت استفاده از تلفن همراه برای رزرو  ،میهمانان می
توانند تصویری از شناسنامه را بکشند  ،و اطالعات مربوطه
برای پر کردن خودکار فیلدهای مورد نیاز شناخته شده و
استفاده می شود.

اولویت بندی
دسترسی ها
پیشنهادی بنا به
شخصی سازی
روش زندگی هوشمند

جایی که مجوز برای جمع آوری و استفاده از داده های

متن کاوی

براساس بینش های جمع آوری شده از سایت شبکه در مورد
مصاحبه

اولویت هر یک از میهمانان  ،سایت رزرو می تواند توصیه های
شخصی سازی شده مربوط به فروش را ارائه دهد

20

یک عکس فوری از کارت اعتباری با استفاده از دستگاه تلفن
همراه  ،جزئیات در صفحه رزرو تلفن همراه برای تأیید ثبت

رزو هوشمند

4

متن کاوی

می شوند
خالصه خرید برای تأیید رزرو ارائه شده و برای سوابق از
طریق ایمیل ارسال می شود

3

متن کاوی

امروزه با وجود سیستم عامل های رسانه های اجتماعی در
دستگاه های تلفن همراه  ،ارتباطات می توانند در زمان واقعی
توسط دستیاران مجازی یکپارچه انجام شوند تا از مهمانان

6

متن کاوی
و مصاحبه

بتوانند اقامتهای آینده را به آنها یادآوری کنند.

روزرسانی های زمان واقعی از حساب های رسانه های
پیش بینی هوشمند
نیازها

اجتماعی مهمانان (در جایی که مجوز قبلی ارائه شده
است) گرفته می شوند .اطالعات منتقل شده و در
CRMخود هتل ذخیره می شوند .دستیار مجازی
همچنین می تواند برای کسب اطالعات بیشتر به برنامه

4

مصاحبه

ریزان کمک کند.
با این تنظیمات  ،هتل ها قادر به ارائه خدمات مداوم
هستند و نیازهای مهمانان را بهتر پیش بینی می کنند،
مانند توصیه برنامه های زمانی منحصر به فرد و مطابق
نزدیک با منافع هر مهمان.
اقتصادهوشمند

برنامه ریزی جهت اقامت

شهروندان هوشمند

تنظیمات برگزیده مهمانان از داده های گذشته یا به

بازاریابی هدفمند می تواند با فشار دادن تبلیغات و
بازاریابی هوشمند

تخفیف های مناسب برای مخاطبان مناسب و بر اساس
پروفایل ها  ،به صورت مؤثرتری انجام شود

20

4

متن کاوی

سیستم ایمنی

هوشمند

در صورت نیاز به صف در ایستگاه واررسی مدارک ،آنالیز
آنالیز ویدویی وارسی

متن کاوی

ویدئویی به کارمندان هتل کمک می کند و کارمندان
الزم را یاری می رساند.

تراکنش در کیوسک انجام می شود .این شامل ارائه
اطالعات کارت شخصی و اعتباری  ،اسکن گذرنامه وی ،

سیستم ایمنی هوشمند

واررسی

پس از وررود گردشگر به ایستگاه های ورود کلیه مراحل

کارت هویت شخصی
دیجیتال

2

تهیه اولویت نامه اقامت و انجام تأیید مهمان از طریق
مصاحبه

تشخیص چهره است .یک نسخه دیجیتالی از کارت ثبت
نام برای تصدیق با امضای دیجیتال از طریق کیوسک /
ایستگاه ارائه می شود .کلیدهای فیزیکی یا الکترونیکی
پس از اتمام تمام مراحل عقد قرارداد توسط کیوسک

در زمان اقامت

گزینه های مبتنی بر فناوری مانند کلید الکترونیکی
هوشمند

سیستم ایمنی

آزاد می شوند

کلید الکترونیکی

تلفن همراه ،تشخیص چهره یا چراغها تشخیص مکانها ،
امکان دسترسی مستقیم به کفهای تعیین شده و داخل

1

متن کاوی

اتاقهای مهمانان را فراهم می آورد.

شخصی سازی
تنظیمات اتاق براساس
فرم crm

شوند  ،کسانی که تنظیمات را پیدا می کنند  -از پرده
گرفته تا دمای اتاق  ،همه طبق تنظیمات شخصی از

مصاحبه

سیستم مدیریت ( )CRMتنظیم شده اند .حتی رنگ
دیوار و طرح فرش به صورت دیجیتالی شخصی شده
است
با استفاده از برنامه تلفن همراه هتل  ،کنترل تمام

روش زندگی هوشمند

3

الکترونیک به معنای واقعی کلمه در دستان میهمانان
دستیار صوتی مجازی

شهروندان هوشمند

تجربه ماندن در اتاق

شهروندان هوشمند

هنگامی که میهمانان وارد اتاق یک هتل هوشمند می

مصاحبه

است .از طرف دیگر  ،دستیار مجازی با صدای فعال در
اتاق می تواند از طریق دستورات صوتی کمک کند.
درخواست های میهمانان به راحتی از طریق برنامه تلفن

متن کاوی

همراه یا دستیار مجازی صوتی فعال ارسال می شود

و مصاحبه

هتل از طریق ابزارهای هوشمند رصد و کنترل در زمان
مشتری مداری

واقعی می داند که میهمان مناسبت خاصی دارد از این

هوشمند

رو متناسب با نوع مناسبت بدون هماهنگی قبلی

1

مصاحبه

درخواست های برای میهمان ارسال میکند.

ورود به سیستم  Wi-Fiهتل به تابلوهای تبلیغاتی وصل

حمل و نقل هوشمند

تچربه ماندن در هتل

 Beaconsبرای ثبت نام از مکان های مهمانان پس از

تابلوهای مسیر
هوشمند

می شوند .سپس میهمانان از طریق برنامه تلفن همراه
هتل به مقصد خود هدایت می شوند بدون اینکه گم
شوید یا مجبور نیستید از کارمندان هتل راهنمایی
بخواهید .اگر تعامل شخصی ترجیح داده شود  ،یک
هولوگرام-باتلر در مکان های خاص در دسترس است

21
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7

متن کاوی

اطالعات فوری به راحتی  7/24از طریق برنامه تلفن
اقتصادهوشمند

همراه هتل  ،دستیار صوتی داخل اتاق یا چت روم وب
در دسترس است.
عرضه اطالعات آنالین

متن کاوی

پاسخ های مداوم به عنوان اطالعات از همان پایگاه داده
تهیه می شوند .توصیه های مربوط به تبلیغات هتل با
توجه به عالیق میهمانان برای القای هزینه انجام می

تچربه ماندن در

بیرون هتل

اقتصادهوشمند

مدیریت اداری هوشمند

سیستم ایمنی هوشمند

شود
مهمانان به صورت لحظه ای قادر خواهد بود تا اطالعات
چگونگی جمعیت رستوران را مشاهده و برای صرف شام
نظارت هوشمند بر

یا ناهار تصمیم گیری کند.مهمان قادر خواهد بود به

روند درخواست ها

صورت لحظه ای مواد غذایی صرف شده خود را در

متن کاوی
و مصاحبه

آشپزخانه ردیابی کندو از عدم استفاده در سرویس یا پر
کردن مواد غذایی اطمینان حاصل کند.
با دسترسی به برنامه تلفن همراه هتل  ،میهمانان می
خدمات نظافت
هوشمند

توانند به راحتی عالئم حریم خصوصی اتاق خود را
مصاحبه

حذف کرده و خدمات مربوط به نظافت خانه را برای
اطالع از تمیز کردن اطالع دهند .چه در رستوران ،
سالن بدنسازی و چه در خارج از هتل
در خارج از هتل  ،برنامه تلفن همراه میهمانان به محض

تبلیغات هوشمند

اینکه در مجاورت هر یک از ,کاربریهای طرف قرارداد

22
3

هتل قرار گیرند  ،هشدارهایی طبق گزینه های تبلیغاتی

متن کاوی

بیشماری که در دسترس آنها است اعالن میدارد.
از آنجا که میهمانان به طور مستقیم با چمدان از هتل
خود خارج می شوند  ،سیستم تجزیه و تحلیل ویدئویی
و سیستم تشخیص چهره این اطالعات را جمع می کند

متن کاوی

و به طور خودکار اعالن را از طریق برنامه تلفن همراه
برای دسترسی به صورتحساب الکترونیکی برای ورود به

صورتحساب
الکترونیکی

هرگونه مصرف مینی بار یا هزینه های کمکی می
توانست با استفاده از فناوری  IoTبطور خودکار ضبط
شود و در صورتحساب الکترونیکی تولید شده گنجانده

5

متن کاوی

شود.
پس از بررسی صورتحساب الکترونیکی  ،میهمانان اجازه
پرداخت را با استفاده از برنامه تلفن همراه مجاز می
کنند .گزینه های مختلف پرداخت بدون پول و موبایل

متن کاوی

از طریق دستگاه های تلفن همراه میهمانان در دسترس

مدیریت اداری

هستند
پس از ترک میهمان عالمت حریم خصوصی در درب
هوشمند

عزیمت و وارسی

اقتصادهوشمند

حساب کاربری الکترونیکی برای مهمان ارسال می کند.

هشدارهای هوشمند

اتاق وی به طور اتوماتیک تغییر رنگ میدهد و عالمت
 check-inرا به صورت خودکار برای مهمان داران در
روی درب نشان میدهد تا تمیز کردن اتاق انجام شود.

22

متن کاوی

پس از عزیمت ،گردشگریک مکالمه فوری از طریق
برنامه تلفن همراه خود دریافت می کند تا تجربه اقامت
خود را در هتل در قسمت نظرات و پیشنهادات به
اشتراک بگذارد.
یک دستیار مجازی در برنامه کمک می کند تا بازخورد
مصاحبه

کالمی را به نسخه کتبی تبدیل کند که مهمان قادر
است قبل از تأیید صحت ارسال خود به هتل یا سایت
اجتماعی  ،آن را از طریق ایمیل بررسی کند.
پس از ارسال  ،میهمان در مدت  24ساعت پاسخی را از
ارائه می شود.

مدیریت اداری هوشمند

تجربه پس از اقامت

هتل دریافت می کند و در صورت لزوم بازیابی خدمات
سیستم بطور خودکار نسخه ای از فاکتور خدمات و
خدمات هوشمند پس

هزینه را توسط ربات چت و دستیاران مجازی از طریق

از سفر

برنامه تلفن همراه یا تماسهای تلفنی ارسال می کند.
خطاهای ساده صورتحساب بالفاصله با استفاده از هوش
مصنوعی مرتفع می شوند  ،در حالی که موارد پیچیده

مصاحبه
5

تر توسط مداخله کارکنان انجام می شود.
سؤاالت پس از اقامت بالفاصله توسط چت بابات و
دستیاران مجازی از طریق برنامه تلفن همراه یا
تماسهای تلفنی صورت می گیرد .سیستم بطور خودکار
نسخه ای از فاکتور درخواست شده را ارسال می کند.
خطاهای ساده صورتحساب بالفاصله با استفاده از هوش

مصاحبه

مصنوعی مرتفع می شوند  ،در حالی که موارد پیچیده
تر برای مداخله کارکنان افزایش می یابد.
صف تماس ها کم می شود و تعامل مهمان-هتل

23

جمع آوری داده های از تمام قسمت های حسی از
هوشمند

مدیریت اداری

یکپارچه تر است.
بازبینی هوشمند داده

بازدیدهای گذشته  ،هتلداران را قادر می سازد تا مواد

ها

بازاریابی شده را در جهت عالقه مندی و شخصی سازی
خواسته های گردشگران تنظیم کند.

23

متن کاوی

نتایج تحقیق در پاسخ به سوال اول تحقیق ،پس از متن

در نهایت مولفه فرعی فرآیند جستجو محور شامل سه متغیر

کاوی و تحلیل مصاحبه های صورت گرفته در نهایت

بکارگیری نرم افزار سئو و درج نظرات کاربران در سایت،

منجر به  23متغیر گردیده است .هر یک از متغیرهای به

پیگیری اتوماتیک درخواست ها و عینک واقعیت مجازی می
باشد.

تشریح سند ،تعداد نشانه گر به موضوع (فروانی یافته یا

مولفه خرید و رزو شامل سه متغیر پر کردن فیلدها به

اشاره صاحب نظران) و در نهایت نوع سند قابل بررسی
است.

صورت خودکار ،اولویت بندی دسترسی ها پیشنهادی بنا به
شخصی سازی و رزو هوشمند می باشد.

مولفه اصلی قبل از سفر شامل سه کد فرعی ،فرآیند
جستجو ،خرید ورزو و برنامه ریزی جهت اقامت می باشد.

مولفه برنامه ریزی جهت اقامت شامل دو متغیر پیش بینی
هوشمند نیازها و بازاریابی هوشمند می باشد.

مولفه اصلی در زمان اقامت شامل واررسی ،تجربه ماندن

مولفه فرعی وارسی شامل دو متغیر آنالیز ویدویی وارسی و
کارت هویت شخصی دیجیتال می باشد.

دست آمده در یک مولفه اصلی ،یک مولفه فرعی ،متغیر،

در اتاق ،تجربه ماندن در هتل ،تجربه ماندن در بیرون از
هتل و عزیمت جهت سفر می باشد.

مولفه فرعی تجربه ماندن در اتاق شامل  4متغیر کلید

مولفه اصلی پس از سفر نیز شامل دو مولفه فرعی

الکترونیکی ،شخصی سازی تنظیمات اتاق براساس

خدمات هوشمند پس از سفر و بازبینی هوشمند داده ها
می شود.

فرم  ، crmدستیار صوتی مجازی و مشتری مداری هوشمند
می باشد.

سوال عمده تحقیق در این مرحله اینگونه بیان شد که

مولفه فرعی تجربه ماندن در هتل شامل  4متغیر تابلوهای

به نظر شما هر یک از متغیرهای ذیل در صورت پیاده

مسیر هوشمند ،عرضه اطالعات آنالین ،نظارت هوشمند بر
روند درخواستها و خدمات نظافت هوشمند می باشد.

سازی در مراکز اقامتی تا چه اندازه بر رشد و توسعه کمی
وکیفی مراکز اقامتی اثرگذار می باشند؟ در نهایت پس

مولفه فرعی تجربه ماندن در بیرون از هتل شامل  1متغیر
تبلیغات هوشمند می باشند.

از خروجی تحلیل عاملی و اندازه گیر ی متغیرها از نظر
صاحبن ظران در نهایت پرسشنامه نهایی از همان 15

مولفه فرعی عزیمت و وارسی شامل  2متغیر صورتحساب
الکترونیکی و هشدارهای هوشمند می باشند.

های آزمون تحلیل عاملی در نهایت با توجه به خروجی

و در نهایت مولفه فرعی تجربه پس از ماندن شامل  2متغیر

نهایی  8عامل به دست آمده در  23متغیر خالصه شده

خدمات هوشمند پس از سفر و بازبینی هوشمند داده ها
می باشد.

عامل سوم با  1متغیر ،عامل چهارم با  3متغیر ،عامل

نتایج حاصل از مقاالت و مصاحبه های صورت گرفته نشان

پنجم با  2متغیر ،عامل ششم با  3متغیر ،عامل هفتم با

داد که مهمترین مولفه های هوشمندسازی در سه پارامتر،

 2متغیر و عامل هشتم با  1متغیر شامل می شود.
برای آنکه به نامگذاری مولفه ها پرداخته شود از این رو

قبل از سفر ،در زمان اقامت و بعد از سفر طبقه بندی می
شود.

الزم است که محققین با دید فرا تحلیلی و منوط به یافته

برای دسته بندی سواالت و قرار دادن هر سوال در شاخص

های علمی ،نظرات و مشورت صاحبنظران به نامگذاری

مربوطه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد در این مرحله

مولفه ها بپردازد در واقع این نامگذاری مولفه ها به گونه

تمامی سواالت در قالب پرسشنامه قرار گرفت و در اختیار

ای انجام می شود که یک مولفه بتواند تمامی متغیرهای

 15متخصص قرار گرفت.

نفر جهت تکمیل توزیع شد و پس از تائید پیش شرط

است که عامل اول با  7متغیر ،عامل دوم با  4متغیر،

زیر مجموعه را پوشش دهد آنچه که در ادامه قابل
بررسی است نامگذاری مولفه به تفکیک متغیر است:
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جدول  -3شناسایی عاملها به تفکیک شاخصهای اثرگذار
عامل
شاخص
1

متغیر

مجموع بار

اولویت

ویژه دوران

برحسب

یافته

اهمیت

بازاریابی هوشمند
خدمات هوشمند پس از سفر
اولویت بندی دسترسی های پیشنهادی بنا بر شخصی
فن آوری های بازاریابی  ،توزیع و باز بینی
در زمان واقعی

سازی سفر
بازبینی هوشمند داده ها

3.70

اول

شخصی سازی تنظیمات اتاق براساس فرم crm
بکارگیری نرم افزار سئو و درج نظرات کاربران در
سایت
پیگیری اتوماتیک درخواست ها
پر کردن فیلدها به صورت خودکار

2
هوش مصنوعی ) ، (AIیادگیری ماشین و

عرضه اطالعات آنالین

تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده

کارت هویت شخصی دیجیتال

2.75

دوم

پیش بینی هوشمند نیازها
3
4

واقعیت مجازی
تشخیص شخصیت نوری ) (OCRو
اتوماسیون فرآیند رباتیک

5
6

نرم افزار سلف سرویس
شناخت بیومتریک و تجزیه و تحلیل
ویدیویی

7
8

اینترنت اشیا
رباتیک

عینک واقعیت مجازی

0.50

هفتم

رزو هوشمند
آنالیز ویدویی وارسی

1.40

چهارم

مشتری مداری هوشمند
صورتحساب الکترو نیکی
کلید الکترو نیکی

1.01

ششم

هشدارهای هوشمند
تبلیغات هوشمند

1.99

سوم

نظارت هوشمند بر روند درخواست ها
تابلوهای مسیر هوشمند
خدمات نظافت هوشمند
دستیار صوتی مجازی

1.31

پنجم

0.49

هشتم

با  3متغیر عمده ،نرم افزار سلف سرویس با  2متغیر عمده،

 -5نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای

شناخت بیومتریک و تجریه و تحلیل ویدوئی با  3متغیر عمده،

کاربردی

اینترنت اشایا با  2متغیر عمده و رباتیک با  1متغیر عمده

نتایج باال نشان میدهد که که دسته بندی معیارها در
 8شاخص عمده تقسیم شده اند که میتوان به فناوریهای

از این رو در جواب سوال دوم تحقیق مولفه های که

بازاریابی ،توزیع و بازبینی در زمان واقعی با  6متغیر

بیشترین بار ویژه را دریافت کردهاند همان مولفه های

عمده ،هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین و تجزیه و

هستند که در هوشمند سازی بیشترین میزان تاثیر را دارا

تحلیل پیشبینی با  4متغیر عمده ،واقعیات مجازی با

می باشند با توجه به بارهای به دست آمده شاخص فناوری

یک متغیر ،تشخیص نوری و اتوماسایون فرآیند رباتیک
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نامگذاری و طبقه بندی شده اند.
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تاریخ دریافت – 1399/02/16 :تاریخ پذیرش – 1399/03/05 :کد پذیرشj-99-110000092 :

بررسی تأثیر چالشهای مدیریتی بر تداوم کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای نوین
Surveying the Impact of Management Challenges on New Technologies Based
Business Continuity

سارا

رشیدزاده1

چکیده
در شرایط کسب و کار کنونی و با پیشرفت ها و تحولتی که به واسطه فناوری های نوین در جهان به وجود آمده است ،فرآیند
تداوم کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوین و اینترنت اشیا ،خود را به عنوان یک موضوع مهم در تمامی سازمان ها مطرح
کرده و مدیریت این فرآیند به عنوان یک بخش ضروری در تمام قسمت های کسب و کار شناخته می شود .توانایی این سازمانها
برای نگهداشت و استمرار فعالیت های محوری و حیاتی خود پس از بروز یک حادثه و انقطاع و همچنین سرعت بازیابی سازمان
و بازگشت به حالت عادی ،می توانند عامل های اساسی موفقیت و یا شکست یک سازمان را تعیین نمایند.
در این پژوهش سعی شده تا بعد از مرور ادبیاتی اینترنت اشیا و مباحث مطرح شده در زمینه کسبو کارهای نوپا ،به
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کسب و کار و به طور ویژه عوامل موثر بر کسب و کار مبتنی بر فناوری های نوین و اینترنت اشیا
با رویکردی مدیریتی با استفاده از منطق فازی پرداخته شود .برای این منظور ،داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین 30
شرکت در حوزه فناوری های نوین (مدیران میانی و ارشد شرکت ها) جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گفته است.
واژگان کلیدی :مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا ،مدیریت تداوم کسب وکار ،تکنولوژیهای جدید ،اینترنت اشیا،
چالش های اینترنت اشیا ،مدیریت بحران ،مدیریت ریسک.
Keyword: IoT-based business continuity management, Business Continuity Management,
New technologies, Internet of Things, IoT Challenges, Crisis Management, risk management.

 1کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی ،پیام نور ،تهران rashidzadeh_1115@yahoo.com -

 .1مقدمه
استفاده روزافزون از تکنولوژی های جدید در جهت آسان
نمودن انواع امور مربوط به زندگی ،افزودن به کارایی در
فرآیندها و صرفه جویی در هزینه های زمانی و مالی از
مواردی هستند که امروزه سبب شده اند حرکتی با سرعت
هر چه بیشتر برای رشد و توسعه ابزار پلتفرم های نو صورت
گیرد .یکی از زمینه های بسیار پرکاربرد در انواع مختلف
صنایع ،اینترنت اشیا است .اینترنت اشیا این امکان را فراهم
آورده است که با استفاده از امکانات و ابزار مختلف بتوان در
بسیاری از زمینه ها ایده های نوآورانه ای را رقم زد]8[ .

فناوری های نوین و به کار گیری آنها در چرخه زندگی
روزمره و کسب و کار ،فرصتهای تازهای را پیش روی ما
قرار داده و تواناییهای ذهنی و فیزیکی ما را دو چندان
خواهند کرد .بشر امروز ،با تکیه بر این قبیل تحولت قادر
خواهد بود پا را از مقیاسها و مرزهای کنونی فراتر گذاشته
و دستاوردهای تازهتری را ارائه دهد.
امروزه با ورود فناوریهای نوین از جمله اینترنت اشیاء شاهد
ایجاد تحولت بزرگی در تمام ابعاد زندگی بشر هستیم .به
عنوان یک موضوع رو به رشد ،تعریفی عمومی پذیرفته شده
در مورد اینترنت اشیا وجود ندارد .متخصصان از دیدگاه ها و

در واقع بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که در قرن

سازمان های مختلف ،اینترنت اشیا را بر روی اولویت های

بیستم بسیاری از سازمانها با مرحله بحرانی بکارگیری

مختلف توضیح می دهند .اما یکی از تعاریف معمول  IoTاز

فناوری در سازمان مواجه اند .از این رو پرداختن به فناوری

دیدگاه سازمان های مختلف عبارت است از:

و بررسی جایگاه آن در صنعت و به دنبال آن فناوری
اطالعات در سازمان ،از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشند.
چرا که خط مشی مدیریتی و اتخاذ استراتژی و فرایند تصمیم
گیری خاص خود را میطلبد.
مدیریت تداوم کسب وکار یک شروع و پایان مشخص و
گسسته ندارد ،بلکه یک فرآیند مداوم و تکرارشونده است.
سازمانهایی که تجربههای موفقتری دارند ،تداوم کسب و کار
را به صورت مداوم و یکپارچه با شیوههای مدیریتی سازمان،
پیاده میکنند .از جمله تکنیکهایی که در مدیریت تداوم
کسب و کار به کار میروند می توان به :ارزیابی ریسکهای
سازمانی ،برنامهریزی تداوم کسب و کار و برنامهریزی برای
بازگشت سریع به برنامه قبل از وقوع ریسک اشاره کرد]9[ .
 .2فناوریهای نوین از جمله اینترنت اشیا
فناوری تعریف بسیار گسترده ای دارد که برخی از این
تعاریف در ذیل آورده شده است :
• فناوری روش به کار بردن امکانات ،دستگاه ها و ابزار
هاست به طوریکه در حوزه ی خود استقاده آسانتر و
مفید تری برای انسان فراهم آورد.
• فناوری یعنی مطالعه منظم و هدفدار و استفاده کاربردی
از نتایج به دست آمده برای علومی نظیر صنایع.

عبارت «اینترنت اشیا» ،بیانگر جنبه ای از
فناوری های نوین است که در ان اشیا فیزیکی
متصل به هم ،از طریق یک شبکه  ،اجازه دارند
نقشی فعال در شبکه داشته باشند و اطالعاتی
در مورد خودشان و محیط اطرافشان را مبادله
کنند تا کاربران دسترسی فوری به اطالعات در
مورد جهان فیزیکی و اشیا درون آن داشته باشند
و باعث به وجود آمدن سرویس های نوین و
افزایش بازده و بهره وری می گردد]4[ .
 .3کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای نوین و
اینترنت اشیا
ورود اینترنت به عرصه ی فعالیت های تجاری ،فرصت
های زیادی در سازمان ها و شرکت ها ایجاد کرده است.
رشد فراگیر اینترنت ،سکوی گسترده تری را به نام اینترنت
اشیا ایجاد کرده است .اینترنت اشیا روی هر تجارتی
تاثیرگذار بوده و تقریبا تمام کسب و کارها از دستاوردهای
بالقوه ای که اینترنت اشیاء ارائه می دهد ،آگاه هستند.
اینترنت اشیا نوع دستگاه هایی را که به سیستم های یک
شرکت متصل می شوند ،تغییر خواهند داد .به طوری که
دستگاه های جدید متصل به سیستم های یک شرکت ،نوع
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جدیدی از داده ها را تولید می کنند .تنوع داده های جدیدی

به چالش های جدیدی می شوند ]2[ .در واقع هر دستگاه

که توسط وسایل مختلف دریافت می شوند ،کمک می کند

متصل می تواند یه درگاه احتمالی به زیر ساخت اینترنت اشیا

تا روند اجرایی کارها بهبود پیدا کند و در نهایت رضایت

یا داده های شخصی باشد ]10[ .رابط سیستمهای مبتنی

مشتری را همراه داشته باشد .به کارگیری این فناوری در

بر اینترنت اشیا ،مکانیزمی برای انتشار ریسک و ایجاد خطر

تجارت و کسب و کار افراد روز به روز بیش تر شده و قابلیت

و آسیب ،مخصوصا در امنیت و حریم خصوصی ،در مقیاس

اطمینان آن بالتر می رود.

های فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی ارائه خواهد کرد]2[ .

اینترنت اشیاء ( )IoTعمدتاً شامل ایجاد شبکه رایانه ای در
بین اشیاء بدنی است .ساختمانها  ،وسایل نقلیه و سایر وسایل

همچنین نیاز به افزایش اشتراک گذاری اطالعات در
کاربردهای اینترنت اشیا ،باعث شده تا ویکردهای کنترل

با حسگرها  ،نرم افزارها  ،مدارهای الکترونیکی و محرک ها

دسترسی استاتیک فعلی که براساس سیاست های از پیش

به شکلی تعبیه شده اند که به آنها امکان اتصال به یک

تعریف شده می باشند و نتیجه یکسانی در وضعیت های

شبکه را می دهد و به آنها امکان جمع آوری داده و انتقال

مختلف حاصل می کنند ،عملکرد خوبی در شرایط و وضعیت

اطالعات را می دهد]4[ .

های غیرمنتظره سیستم  IoTنداشته باشند .در چنین

در نتیجه وقتی صحبت از پیوستگی و یکپارچگی در این فن
آوری به میان می آی بدان معناست که دستگاه های فیزیکی
هوشمند می توانند اطالعات را بین خود و بین افراد یا
کارمندان مبادله کنند .وقتی صحبت از مدیریت پیوسته این
فناوری است .اما مهمترین عامل چرخه بین فرایندهایی است
که در خارج از سازمان اتفاق می افتد]5[ .
در این حالت  ،اینترنت اشیا به این که چطور طراحان و
کارشناسان فناوری اطالعات در بین سازمان های مختلف ،
محصولت خود را تولید و نحوه استفاده از این محصولت
در محیط های مختلف را تعریف می کنند ،بستگی دارد .برای
اینکه اثرگذاری قابلیت در دسترس بودن اطالعات و کسب
و کار مورد تایید قرار گیرد ،سازمانها باید از قابل درک بودن
ین فناوری به همراه تمامی ریسک های آن توسط کارکنان
اطمینان حاصل کنند]1[ .
 .4چالش ها و ریسک های مدیریتی اینترنت
اشیا
اینترنت اشیا ( )IoTراهکار مدرنی ارائه می کند که در آن
مرزهای بین قلمروهای حقیقی و دیجیتالی بتدریج با تغییر
پیوسته ی هر دستگاه فیزیکی به یک شی هوشمند از بین
رفته اند .هر یک از این شی های هوشمند نقشی در
قلمروهای مختلف زندگی ایفا می کنند ،ولی همزمان منجر
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شرایطی مدل کنترل دسترسی برپایه ریسک ،یک تحلیل
ریسک امنیتی برروی درخواست دسترسی با استفاده از
اطالعات زمینه ای  IoTانجام می دهد تا تصمیم دسترسی
را به صورت پویا بگیرد]3[ .
 .5مدیریت تداوم کسب و کار
تمامی فعالیت های کسب و کار به نوعی با خطر انقطاع در
ارتباط خواهند بود .استمرار عملیات ها در زمان یک انقطاع
حاصله از یک فاجعه ی عظیم و یا حتی حوادث کوچک ،یک
نیاز اساسی و بنیادی برای یک سازمان می باشد .سیستم
مدیریت تداوم کسب و کار سعی می نماید تا سازمان را آماده
کند که حتی در سخت ترین شرایط پیش بینی نشده به
فعالیت های خود ادامه دهد و بدین ترتیب ریسک حاصله از
انقطاع را کاهش داده ،از رفاه و امنیت کارکنان و اعتبار
سازمان حمایت کرده و توانایی هدایت و استمرار فعالیت های
اصلی را فراهم آورد.
هدف از ایجاد و مدیریت سیستم مدیریت کسب کار ،تعریف
مرزهای سیستم مدیریت تداوم کسب کار و حصول اطمینان
از اینکه اهداف به وضوح تعیین ،درک و ابالغ شده و تعهد
مدیریت ارشد به مدیریت تداوم کسب و کار ،مشخص شده،
منابع ،تخصیص داده شده و افراد با مسئولیت های مدیریت
تداوم کسب و کار ،برای انجام وظایف خود ،تایید صالحیت
شده اند]8[ .

مدیریت تداوم کسب و کار تنها یک درمان نیست بلکه

• اجرا

پیشگیری نیز هست .مدیریت تداوم کسب و کار به دنبال

پیاده سازی و اجرای خط مشی ها تداوم کسب و کار،

تعبیه یک فرهنگ پیشگیری در سازمان است ،به طوری که

کنترل ها ،فرآیند ها و رویه های تداوم کسب و کار

تداوم تولید کال و ارسال خدمات به مشتری را با ارتقای

• بررسی
نظارت بر کارایی و بازنگری بر ماموریت ها و خط مشی

عبارت دیگر ،مدیریت تداوم کسب و کار یک چارچوب کاری

تداوم کسب و کار ،گزارش نتایج به مدیریت برای بازنگری،

راهبردی و عملیاتی به منظور افزایش خاصیت برگشت

و تعیین فعالیت هایی برای تصحیح و توسعه.

خاصیت ارتجاعی سازمان در هنگام حوادث تضمین کند .به

پذیری سازمان در برابر اختاللت و مقابله با توقف

• اقدام

فرایندهای کلیدی سازمان است که به صورت پیشگیرانه

نگهداشت و توسعه ی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

عمل می کند .در حقیقت ،نباید به آن فقط به عنوان یک

توسط انجام اقدامات صحیح و پیشگیرانه ،بر اساس نتایج

اقدام واکنشی نگاه کرد .مدیریت تداوم کسب و کار نیازمند

حاصله از بازنگری های مدیریتی به منظور ایجاد نوعی

برنامه ریزی در تمامی سطوح سازمانی است ،زیرا ارتقای

توسعه ی مستمر تداوم کسب وکار ،خط مشی و اهداف تداوم

خاصیت ارتجاعی سازمان به مدیریت ،گروه عملیاتی و

کسب و کار

همچنین تکنولوژی پیاده سازی مدیریت تداوم کسب و کار
بستگی دارد و در نتیجه ،اجرای برنامه مدیریت تداوم کسب
و کار نیازمند یک رویکرد جامع است .مدیریت تداوم کسب

 .6مدیریت تداوم کسب و کارهای مبتنی بر
فناوریهای نوین

و کار با پیش بینی و برنامه ریزی برای مواجهه با اختاللت،

مدیریت تداوم کسب وکار ( )BCMچارچوبی برای شناسایی

گام های لزم را برای پشتیبانی از کسب و کار و سرمایه

ریسکهای سازمان در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی

ذینفعان برمی دارد .از این رو ،مدیریت تداوم کسب و کار

است]6[ .

موجب حفظ اعتماد به نفس مدیران سازمان در مقابله با
شرایط بحرانی و پیشگیری از حوادث بعدی می شود .با پشت
سر گذاشتن بحران مدیران می توانند برند ،شهرت ،کارکنان
و تصویر خارجی سازمان را حفظ کنند .به طور خالصه،
مدیریت تداوم کسب و کار چارچوبی برای ایجاد فرهنگ
پیشگیری از خرابی و بحران و نیز بازیابی سریع پس از وقوع
حوادث است.

بیشتر سازمانها در هنگام تداوم تجارت فاقد آمادگی هستند.
مدت هاست که سازمان های تجاری نتوانسته اند اهمیت
برنامه ریزی پیوستگی و برنامه ریزی برای بروز فاجعه را
درک کنند ]6[ .دو سوم کارمندان اصول تداوم تجارت را
درک نمی کنند ]7[ .فن آوری های قدیمی آسیب پذیری
ها را ایجاد می کند و مدیریت ریسک مؤثر را مختل می
کند .هر بار که یک تجارت تغییراتی را برای تعیین امنیت

این استاندارد از مدل(  PDCAبرنامه-اجرا-بررسی-اقدام)

سایبری خود ایجاد می کند .کارشناسان بحث می کنند که

برای ایجاد ،پیاده سازی ،عملیات و اجرا ،نظارت ،تمرین،

میزان ریسک ناشی از تداوم ضعیف تجارت افزایش می یابد

نگهداری و توسعه تدوام کسب و کار سازمان ،استفاده می

و به شرکت ها آسیب می رساند]7[ .

• برنامه
ایجاد خط مشی های تداوم کسب و کار ،اهداف ،فرآیند ها

از نظر کسب و کارهای فناورانه ،تداوم کسب و کار به یک

نماید.

و رویه های مربوط به مدیریت ریسک و توسعه ی تداوم
کسب و کار به منظور دستیابی به نتایجی همسو با خط
مشی ها و ماموریت های کلی سازمان.

جنبه مهم برای کمک به سازمانها برای ادامه حضور موفق
در بازار تبدیل شده است .شرکتها به سیستم مدیریت تداوم
کسب و کار متکی هستند تا پس از یک فاجعه دست ساز یا
طبیعی  ،عملیات تجاری را به حالت عادی بازگرداند .با
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افزایش حضور فناوری و اینترنت و در کنار آن دستگاه های

یکی از بزرگترین تهدیدهایی که در حین اختالل برای

متصل به شبکه ،میزان مواجهه با خطر افزایش یافته و تأثیر

سازمان به وجود می آید اختالل در جریان نقدینگی است .با

آن بسیار مهمتر شده است []7

توانا ساختن سازمان در تداوم ارسال محصولت و خدمات

برنامه ریزی تداوم کسب و کار فرایندی است که شرکت ها

کلیدی ،به حفظ جریان نقدینگی کمک می شود .برای

را قادر می سازد تا توانایی های مورد نیاز برای حفظ دارایی

بسیاری از سازمان ها قطع جریان نقدینگی یک مسئله

خود و ادامه روند حساس تجارت را پس از وقفه ای

بحرانی است ،به ویژه زمانی که آن ها به توانایی خود در

غیرمنتظره بدست آورند ]7[ .در عصر اینترنت اشیا ،شرکت

حفظ عملیات به منظور پرداخت بدهی های خود وابسته

ها ،تأمین کنندگان و مشتریان از طریق یک شبکه هوشمند

هستند.

به یکدیگر متصل هستند که در صورت قطع این ارتباط

این مسئله برای شرکت های کوچک و متوسط و سازمان

میتواند این چرخه تجارت مختل شود .مدیریت تداوم کسب
و کار به رفع این فاصله کمک کرده تا نه تنها از این اتفاق

هایی که با فناوری های نوین سروکار دارند ،بیش از سایرین
حیاتی است]11[ .

جلوگیری کرد بلکه در صورت وقوع بع راحتی آن را پشت

به بیان کلی از مزایای مدیریت تداوم کسب و کار می توان

سر گذاشته و سریع تر به روال عادی سازمان برگردیم.

به موارد زیر اشاره کرد:

همچنین مانع به خطر افتادن سازمان به دلیل ریسک های
موجود در پیاده سازی اینترنت اشیا در سازمان باشیم مانند
زیرساخت هایی که امنیت سایبری آنها را تهدید می کنند.
پس ورود اینترنت اشیا و نوآوری در سازمان ها می طلبد تا

کردن این ریسک ها
• توانایی مدیریت ریسک های غیر منتظره مانند
ریسک معروفیت

آنها سیستم برنامه ریزی تداوم تجارت خود را به صورت

• توانایی پاسخ گویی موثر به موانع موجود

عقالنی برنامه ریزی کنند.

• و فواید رقابتی از طریق ایجاد توانایی حفظ مشتریان

 .7فواید مدیریت تداوم کسب و کارهای مبتنی
بر فناوریهای نوین
اجرای مدیریت تداوم کسب و کار برای سازمان ها خصوصا
سازمانهای وابسته به فناوری جدا از برآورده کردن نیاز

حتی هنگامیکه مشکالت قابل توجهی پیش رو
باشد.
 .8عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت تداوم
کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اشیا

مشتریان و اجرای قوانین و مقررات ،فواید دیگری نیز

برنامه مدیریتی تداوم کسب و کار مبتنی بر فناوری های

دربردارد .در بازار رقابتی ،استقرار مدیریت تداوم کسب و کار

نوین و اینترنت اشیا باید به گونه ای باشد تا تمامی ریسک

سازمان ها را قادر می سازد تا به مشتریان بالقوه خود اثبات

های موجود فناوری های نوین شامل چالشهای قانونی،

کنند که برای تداوم محصولت و خدمات کلیدی خود در

رقابتی ،فرهنگی و فناورانه را پوشش دهد تا از مشکالت و

برابر اختاللت برنامه دارند]11[ .

چالش های برون سازمانی و درون سازمانی ورود این فناوری

همچنین اجرای مدیریت تداوم کسب و کار ضعف های درون

ها به سازمان ها جلوگیری کند.

سازمان را از بین می برد و دوباره کاری و اتالف در منابع و

با توجه به مواردی که تا کنون ذکر شد مدل زیر نمایانگر

زمان را حذف می کند (فواید مالی) .هر خرابی که رخ می

این عوامل برای ورود فناوری هایی نظیر اینترنت اشیا در

دهد برای سازمان یک هزینه به همراه دارد ،حتی اگر به

سازمان هستند.

اختالل منجر نشود .با حذف این ضعف ها سازمان قوی تر
شده و هزینه هایش کمتر می شود.
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• شناسایی خطرات احتمالی و ایجاد توانایی مدیریت

حفاظت از مالکیت معنوی
تبدیل محصولت به
کالهای استاندارد

عوامل قانونی و استاندارد

قرارگیری داده ها روی
سرور های خارجی
ایجاد بازار تخصصی به
جای پوشش کل بازار
عوامل رقابتی
عوامل مدیریتی
تداوم کسب و
کارهای مبتنی بر
فناوری های نوین

پیشگام فناوری و رهبری
هزینه
علل کاهش وابستگی به
محصولت غیر فناورانه

عوامل فرهنگی

انطباق کارایی محصولت
توجه به نیازهای اصلی
جامعه

عوامل فناورانه

نوآوری در مدل کسبوکار با
توجه به تغییر بازار و
خصوصیات محصول

سرعت تغییر فناوریها
مدل عملکردی برنامه ریزی مدیریتی تداوم کسب وکار مبتنی بر فناوری های نوین نظیر اینترنت اشیا
 .9توصیف متغیرها

.10فرضیات پژوهش

با توجه به مدل مفهومی و عملکردی پژوهش ،متغیرهای
مورد بررسی عبارتند از :حفاظت از مالکیت معنوی ،تبدیل
محصولت به کالهای استاندارد ،ممنوعیت قرارگیری داده
ها روی سرور های خارجی ،ایجاد بازار تخصصی به جای
پوشش کل بازار ،پیشگام فناوری و رهبری هزینه ،ایجاد علل
کاهش وابستگی به محصولت غیر فناورانه ،رفع علل عدم
انطباق کارایی محصولت ،نوآوری در مدل کسبوکار با
توجه به تغییر بازار و خصوصیات محصول و همچنین سرعت
تغییر فناوریها .که تمامی این موارد بر گرفته از چهار متغیر
اصلی پژوهش یعنی :عوامل قانونی و استانداردی ،عوامل
رقابتی ،عوامل فرهنگی و عوامل فناورانه هستند.

با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین مدل عملکردی
این پژوهش ،فرضیات این پژوهش به گونه زیر تنظیم شده
اند:
فرضیه اول :رابطه معناداری میان عوامل قانونی و
استانداردی و تداوم کسب و کارهای نوین مبتنی بر
فناوریهای نوین وجود دارد.
فرضیه دوم :رابطه معناداری میان عوامل رقابتی و تداوم
کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوریهای نوین وجود دارد.
فرضیه سوم :رابطه معناداری میان عوامل فرهنگی و تداوم
کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوریهای نوین وجود دارد.
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در بازهی [ ]0 , 1نشان میدهد .عدد  1نشاندهنده ی درجه

فرضیه چهارم :رابطه معناداری میان عوامل فناورانه و
تداوم کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوریهای نوین وجود
دارد.

اسـت .فرض کنید  Xیک مجموعه ی مرجـع متنـاهی و

.11روش شناسی پژوهش

محـدود بـه صـورت {  } X1, X2, … , Xnباشد.

روش این پژوهش ،براساس هدف ،کاربردی و براساس
نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.

عضویت کامل و عدد صفر نشاندهنده ی عـدم عضـویت

عضویت  Aرا بر روی مجموعه ی مرجع  Xبه صورت زیر
تعریف می کنیم:

جامعه آماری مورد مطالعه ،متشکل از مدیران کسب و
کارهای نوآورانه کوچک و متوسط مبتنی بر اینترنت اشیا
هستند .با توجه به دشواری دسترسی به مدیران این
شرکتها ،از روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس،
جهت انتخاب نمونه آماری ،استفاده شدهاست .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد به صورت اینترنتی برای
مدیران سطح میانی ،مدیران ارشد و افراد آگاه در حوزههای
مرتبط با  BCMارسال شد و از آنها خواسته شد اطالعات
درخواستی را تکمیل کنند .قسمت عمده دادههای استفاده
شده در این گزارش ،از پاسخهای ناشناس از  30شرکت
گردآوری شده است.
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش عبارتند از:
متغیر جمعیت شناختی
تعداد
بازه سنی

مقطع تحصیلی

سابقه کار

سطوح
زن
مرد
40-30
50-41
>51
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
 5-1سال
 6تا  10سال
بالی  11سال

فراوانی
9
21
10
15
5
5
17
8
7
13
10

.12روش انجام پژوهش
برخالف منطق کالسیک که دو ارزش صفر و یک دارد،
منطق فازی ارزشهای خـود را بـه صـورت درصـد عضـویت
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که در آن (  ) µAنشاندهنده ی درجه ی عضویت است و
عالمت (∑) به معنای مجموعه مقادیر فازی بوده و معنـای
جمع ندارد .
در این پژوهش ابتدا ورودیها به اطالعات فازی تبدیل
میشوند و سپس میزان انطباق ورودیهای حاصل از فازی
سازی با قوانین پایه مشخص میشود و در آخر نیز نتایج
حاصل از استنتاج فازی که به صورت مجموعههای فازی
هستند به دادهها و اطالعات کمی و رقمی تبدیل میشوند.
سپس خروجی ها بر مبنای بیشترین میزان انطباق به همراه
درصدهای انطباقی با استفاده از فرمول فوق ارائه شده است.
.13یافته های پژوهش
نتیجه آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار  SPSSبه شرح
زیر است:
فرضیه

متغیر

عوامل
قانونی و
اول
استانداردی
عوامل
دوم
رقابتی
عوامل
سوم
فرهنگی
عوامل
چهارم
فناورانه

سطح
اختالف
کمینه بیشینه
معناداری
میانگین
دوسویه
0

0.76

0.49

1.02

0

0.85

0.62

1.11

0

0.83

0.59

1.08

0

0.88

0.63

1.12

 .14تحلیل و نتیجه گیری
بر اساس نتایج اولیه حاصل از این تحقیق و مقایسه آن با
نتایج تحقیقات مشابه در سطح جهان ،میتوان دریافت که

همچنین نقش محوری در تداوم موفقیت کسب و کارهای
مبتنی بر فناوری های نوین و اینترنت اشیا بر حسب نتایج
بهدست آمده در این پژوهش به عهده عوامل فناورانه است.

کسب وکارهای ایران به ویژه کسب و کارهای نوپا فناورانه

از این رو  ،باید برای اطمینان از تداوم کسب و کارهای مبتنی

در پرداختن به مقوله تداوم کسب و کار و توسعه سیستمهای

بر فناوری ها و موفقیت آن ها ،به عوامل فناورانه و در کنار

مربوطه ،فاصله زیادی با سایر کشورها دارند .کسب و کارها

آن رعایت استانداردها و قوانین ،تولید و ارائه خدمت با توجه

در ایران در کنار ریسکهای عمومی ،از نظر جایگاه

به فرهنگ و نیازهای اجتماعی توجه ویژه ای داشت و در

استراتژیک در جهان ،در معرض انواع اختاللت و حوادث

شرایطی که همه سازمان ها به سمت استفاده از فناوری های

پیشبینی نشده قرار دارند خصوصا که جایگاه ایران هنوز از

نوین روی آورده اند باید همیشه با دیدگاهی فناورانه و

نظر مقوله فناوری های نوین مانند اینترنت اشیا عقب تر از

نوآورانه به رقابت با یکدیگر پرداخت.

سایر کشورها قرار دارد و توجه به مقوله تداوم کسب و کار

البته لزم به ذکر است باوجود توسعه چشمگیر فناوریهای

برای صنایع مختلف یک ضرورت است که متأسفانه هنوز
آگاهیهای اولیه نسبت به آن وجود ندارد .در حالی که از
استقرار سیستمهای  BCMدر سایر کشورها گاهی بیش از
دو دهه میگذرد و در این ارتباط الزامات و قوانینی نیز از سوی
دولت وضع شده است ،در ایران هنوز جایگاه خود را نیافته و
ترویج آن تالش بیشتری را میطلبد .حال آنکه با توجه به
ریسک ها و چالش های فراوان فناوری های نوین و ورود
آن ها به کسب و کار نیاز به ورود سیستم  BCMبیشتر

جدید ،برخی سازمانها نیاز به پذیرش چنین فناوریهایی را
بهطور کامل بهدست فراموشی سپرده اند و یا اینکه نسبت به
تصمیم گیری درباره فرایندهای پذیرشی مربوط و اقدام به
پیاده سازی آن با سرعت بسیار پایینی حرکت میکنند.
جامعیت این فناوریهای جدید و تواناییهای بالقوه آن را
میتوان در واقع به عنوان منبع بالقوه ای از ضعف در نظر
گرفت .در عین حال  ،درک نحوه ارتباط دقیق فناوریهای
جدید با سیستمهای اطالعاتی و نیز چگونگی تضمین تداوم

احساس می شود.

کسب و کار با توجه به امنیت چنین فناوریهایی  ،بسیار

با توجه به الگوی بهدست آمده در این پژوهش میتوان نتیجه
گرفت ،وقتی شرایط زمینه ای در جامعه به گونه ای محقق

ارزشمند است .

گردد که در آن شرایط قانونی و استانداردی ،رقابتی ،فناورانه
و فرهنگی همسو با درک و حمایت از نوآوری و فناوری بنا

گرچه تداوم کسب وکار موضوع جدیدی نیست ولی اهمیت
تداوم ارائه خدمات و محصولت ،نیاز به نگرش سیستماتیک
و مدون به "تداوم کسب و کار" ،امروزه باعث افزایش بهره

شده باشد و نیز رابطه خوب و مناسبی بین نهادهای دانشی

وری و ادامه روند کسب و کار می گردد.

کسب و کارهای فناورانه ،عمل میکند .البته باید در نظر

در واقع سازمان برای جلوگیری از وقوع پیوستن دوباره

داشت که اگرچه این عوامل از جمله عوامل بیرونی تاثیرگذار

عوامل ناهماهنگ و ناهمگون می بایست اقدامات جهت از

بر سیستمهای نوآوری فناورانه به شمار می آیند ،اما به عنوان

بین بردن دلیل به وجود آمدن آنها که مربوط به اجرا و پیاده

تسهیل کننده شرایط و محرک تاثیرگذاری موثر بر پویایی و

سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار می باشد و می

رهایی از ایستایی ناشی از موانع ابتدایی در پیدایش

توان گفت با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش ،عوامل

سیستمهای نوآوری فناورانه قلمداد میشوند.

چهار گانه فوق می تواند باشد را به انجام برساند.

و صنعتی وجود داشته باشد ،به عنوان موارد اساسی تداوم

همچنین این سازمان می باید به صورت مستمر به وسیله
بازنگری خط مشی توانایی تداوم کسب و کار و ماموریت ها،
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بهبود انسجام در خالصهسازی استخراجی خودکار متن با رویکردی حریصانه و
بردارهای واژگانی
Improving Coherence of Extractive Text Summarization Using Greedy
Approach and Word Vector Space
محمد

عبدالهی1

چکیده
من الش ی ،انسشام ومع وولید ششد عد ازو ن ی ومع منششمه رو وی سش
پوشش امم االععم مه مووو
اهسشن ی
هدف مه هو سشیسشن رو ام رعلش سشمی اسش .وح ی م انام ششد وماوو ووو امنو ه یژگی انسشام
رعلش رو وی اششن اند لذا وولید رعلش هم موسشا ا ییمهی انسشام مووشوعی ومع قوا گوزن
ومع مووو
هسشیم مهمی ا سشیسشن هم رعلش سشمی رو ام ایفم میاود ش پیششوهم ای وح یق اهندا ومع
من رو وی ن
یکو حویصشششمنش
آنشم
سشششبس هشم اسشششن وا یژگیهشم آمشم مووو
من هش مشموویسهشم عشد وبشدیش نمو
من
 ،اهندا ومع مووو
ش پس ای پی پو ایشهم ا لی من
رعلش همیی موسشا وولید او اسش .ای
وفکیک ششد هم اسشنفم ای ال و ین  word2vecه مموویسهم عد وبدی میششوند سشبس هم هکم گیو  n-gramsهم هم
یکو حویصشمن مووبطووی ومع هم ه هم مووشو
نهمی .هم هکم گیو
احنممل همال مموویسهم وولید نوممل ششد
من رو وی قوا میگیوند ش حویصشمن پیششوهم ای وح یق یکو مبنوی هو ال و ین اول پششنی
من انن مب
من رعل ا هیشیو او
مووو ومع مووو
یژگی انسام مفهومی ووو
یک ال و ینمی وکوا
هو ا
ش ا من هم هو گ وعدا
اسش .ش پیششوهم ننیا رو ا هم مدل مششمه  Q_Networksم میسش نمو هووو
ومع همال نشم ا اس.
واژگان کلیدی :پو ایش یهم البیعی ،رعل سمی

اسن واوی ،انسام من  ،هو ا هم

عد

اژگم  ،مدلهم

یهمنی،

ال و ین هم حویصمن
Keywords: Natural language processing, Extractive summarization, Text coherence, Word vectors,
Language models, Greedy algorithms.
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 -1مقدمه
رعل سمی رو ام من عبم اس .ای ایام یک رعل
ووسط ممشی ه نحو ا
قیق من
زشو
مووو
من رو وی و ویبم ومممی مفمهی مه من
همشد ایام یک من زشو ای من ال ی یک وعش هوشمود
هو ا نیمی ه آشومیی ا ی ه مووو ال ی من ا ای
حوی وح ی موی چود ه اریو هسیم مو ووو قوا
ای وم مهمنوی ام هو هم آ میووا ه
گوزن
رعل سمی اسنم هم ،مم هم ،زی نمم هم ،االععم مووو
ایونون ،.پو ند هم پوشکی هیمم ا  ،سو یسهم لووی
هوا نمشووایم  ،همییمهی االععم  ،مووب سمی اسوم غیو
ووء مه یک من رعل شد پوش امم
اشم او
االععم مه مووو من ال ی انسام رعل رو وی
اس .امم انسام پیوسن ی موووعی رعل رو وی ای
امم هو االععم مهمنو رواهد هو ییوا االععم نمقص
یممنی مش ص میشو ا روانود ای ا محنویم من
ال ی همربو همشد امم عد انسام پیوسن ی رعل ایام
شد هم همم هو سی ا لی مش ص شد سمرن ی هو
من مش ص میشو عد انسام ه هم وشکی هود
هو رعل ن ووهم مووب امه شدید روانمیی االع
سمنی آ رواهد شد ،ه ک اعنمم روانود ه محنویم
رعل ایام شد امسن شد عمم ی میشو ا روانود
ایام رعل ا
ه رواند من ال ی ووغیب شو ای ای
هو حوی انسام مح ی انسام عمومی ای
موسا
همم اهندا ال یووی غدغ وولید اوودگم ای سمممن هم
ومممی ای سمممن هم سعی هو ای اشن اند ا عع
هو
هو ایام رعل ا موسا  ،اهوا هوا ا ییمهی رو وی رو
ههبو آ هکوشود[]2[ ]1
اشن وم حد امکم
عمد
ه
رعل سمی من ووسط ممشی ه
اسن واوی چکید ا و سی میشو ه لی سم گی
عد گیو شدید هم مفمهی
ال و ین هم پیم سمی
معومیی ،رعل سمی اسن واوی هسیم هیشنو مو ووو
یکو هم
پژ هش وا ای حوی قوا گوزن اس .وماید ای
ای
هو وعیی ومع مه ا وبمط اژگمنی هی آنهم هو
عبم ا  ،مح
معیم همیی ممنود میوا وکوا اژگم
اژگم
قوا گیو نشمن هم ،الول وم میوا ا وبمط آمم
هو وم هم عووا من اسنفم میاوود مامو ای
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معیم هم ،یک ی ا هوا هو وم ایام او ا و
شمنس حضو آ ا من رعل وعیی
اهمی .وم
میاود ه همی لی عد هممهو ی ه هم منفم
شهم ا ائ شد هسیم
من نبو انسام هی ومع
شهم هوا ا ییمهی
هیشنو قمه مشمهد اس .اغ ب ای
یم ههبو انسام رو وی رو ای ال و ین همیی مبنوی هو
یم ای ال وهم معوزی شد
شهم معومیی اسنفم او
ووسط یهمنشومس معو ف هملید اسنفم او اند []3
اسنفم ای ال وهم معوزی شد ووسط نیو هسیم اهسن
پیم سمی ال و ین همیی
ه مفمهی معومیی اژگم هو
هوا شومسمیی اسن وا آنم هسیم مشک اس.
شی آمم مبنوی هو ال و ین هم حویصمن
ای پژ ه
هوا رعل سمی اسن واوی من معوزی شد اس .یکو
پیشوهم مبنوی هو هو ا هم اژگمنی وولید شد ووسط
حوی
ال و ین  word2vecهو  ،اهسن ی ه مووو
میوواند مواو ه وولید رعل همیی
یژ ا نداشن
ش ،گیو
موسا وو میگو هم ووو ه آمم هو
عد اسنفم ای ان
نشد هم مفمهی معومیی اژگم
یمیو ا رمص ش معوزی شد ای موایمیی هورو ا اس.
ای وم ای موایم میووا ه سوع .هیشنو هوا من هم هم
ازو ن ی همال ا ا ومع هم مفمهی هسیم نو یک ه ه
همچوی ق .هیشنو هوا من همیی هم وعدا ومع
هیشنو اشم او
پی پو ایش هم
من
ش اهندا هو
ای
الی انام شد وم من هوا اعممل عم یم رعل سمی
هود
آمم گی پیدا اود سبس من ه اووا ال ی آ ه
موح هعد هم امک ال و ین  word2vecهو
میشو
اژ ه یک هو ا هو وم ه یک مموویس عد وبدی
میشو سبس هم هکم گیو محنم ووی  n-gramsهم
مووو همم من  ،مموویسهم ومع نوممل اسنمندا
میشوند نهمی .هورعف شهم رعل سمی قب
اژگمنی ،ه
نظو گوزن معیم هم منوی
هد
مموویسهم عد ومع امنیمی ا شد مومسبووی
من رو وی قوا میگیوند
مووبطووی آنم اسن وا
عع هو سوع .هیشنو ،من همیی هم
یکو پیشوهم

من هم هو گ هم
انسام موووعی همالوو وولید او
وعدا ومع ییم رعل ههیو وو ا وولید میاود
ا ام  ،ای نوشن ه شک ییو سمیممندهی شد اس .اهندا
یمیو
ام هم انام شد
هو وم ی چ
ه مو
سبس ه وولیفی
رعل سمی رو ام انسام آنم
اووم هو ال و ین  word2vecگوگ وبدی اژگم ه هو ا
ش
ه
عد ووسط آ پو ارن شد اس.
وح یق مدل معوزی شد شمم ش پی پو ایش  ،وبدی
نوممل سمی مموویسهم،
ومع ه مموویسهم عد
معیم هم انن مب ومع
ال و ین حویصمن پیشوهم
ش
سو ه هحث ننیا گیو
ا ائ گو ید اس .ه
پیشوهم شمم معیم هم ا ییمهی سیسن پیشوهم
اننهم ه
ننمیج واوهی آیممی هم پو ارن شد
یکو معوزی شد آمد اس.
چهم ننیا گیو

 -2مروری بر دیگر پژوهشها
ووو ععق ه رعل سمی رو ام من  ،ا لی هم حد
ه پوام قو هیسن ووسط زو ه نم لیو شو شد
یکو هم ا لی ومع مه مووو یک من ا هم ووو
ه یژگیهم مکمشف ا سم آنم وش یص ا اسن وا
میاو ند مهمنوی ای یژگیهم عبم ای موقعی .وم
هوری ای اژگم
آ
من  ،زوامنس اژگم مووو
ا ید مه مووبط هم مووو من هو ند [ ]5[ ]4انن مب
یکو آمم
یک من وولید رعل هم
ومع مه
معومیی لو میپذیو امم یکو هم آمم ه لی
گیو نشد هم مفمهی معومیی ای ال و ین همیی سم وو
شهم آمم
سوع .همالوو هورو ا هسنود ای ای
سملهم اریو
موثوووی یکو هم رعل سمی هو
شهم آمم
ووو ییم ه آ شد اس .ایجووی
ا وبمط مفهومی هسنود []7[ ]6
یکو هیوی
اریو
هوری
اسنفم ای ال و ین  LSAیکو آمم هو ا
ای شهم مبنوی هو اسن وا ومع مه هکم گوزن شد
اس ]8[.هکم گیو ای ال و ین عع هو موایم هسیم
ا ه ا مغم آ امسنیهمیی ه هموا اش .ا ی ومیگی
آ اعممل
ه آنم اشم شد ههیو سمی همیی هو
گو ید اس]9[.
شهم ا ائ شد
ال و ین  SVDنیو یکی ای مهمنوی
هوا ایام رعل هم اسن واوی هو ا ووسط ییهونگ

ش پس ای قوا ا من
ای
لیو پیشوهم شد[]10
اعممل ال و ین  ،ومع مه
یک مموویس
من وش یص اسن وا شد اس .اسنیوبوگو ووک نیو
ال و ین  SVDامسنیهم
هم اعممل العحموی هو
شی ههیو وو معوزی
شهم قب ی آ ا ههبو ه شید
او اند []11
اسنفم ای وکویک اسن وا ینایو هم اژگمنی نیو ای
مهمنوی یکو هم هکم گوزن شد رعل سمی منو
اس .یکی ای مهمنوی موایم اسنفم ای همبسن یهم
محمسبم هی آنم
اژگمنی سم گی شومسمیی ا وبمالم
اس .اسنفم ای ای وکویک رعل سمی اهندا ووسط
ش ای ینمهیس
هم ی ال معوزی شد[ ]12ای
الهم
 wordnetهوا وعیی ا وبمط پیوسن ی هی احدهم
سبس یک ینایو ا وبمالی هی آنم
منوی اسنفم او
نظو گوزن شد هوا احدهم هم
ایام میاود امنیمیهم
ای ینایو هم وعیی
ووو ه وعدا نو ا وبمط مووو
رعل نهمیی شمم ومعوی اس .ا قوینوی
شد
یکو پیشوهم
ا وبمالم ینایو ا هی آنم هوقوا اس.
شد ی و ووسط پو لی همکم ان اهندا مفهو لحیح
هو اژ وعیی شد سبس هو اسمس مفهو اژگم مووو
یک ینایو اژگمنی ایام شد ومع هو اسمس آنم امنیمی
میگیوند [ ]13سبس ینایو هم ا ا امنیمی امنو نسب.
ه سمیوی حذف شد مووو ال ی من هم ووو ه
نهمی .هم اسنفم ای
ینایو هم همقیممند اشف میشو
شهمیی مشمه سمیو یکو هم قب ی ،و سی هود
اسن وا ومع مه انام میشوند هکم گیو پمی م ان
معومیی اژگم نیو ایام ینایو هم اژگمنی هکم گوزن
شد اس .سوزیم سمننوس پمیم نمم ام شومسی ا شد
روش همیی معومیی قوا
من
رو اژگم مووو
ووسط ای روش هم ال وهمیی معومیی ا ای من
ا
اسن وا او اند [ ]14پمی م ا  LSیک موبع ایام شد
آ اژگم هم معوی مشمه ه
ای پمیم نمم هو ا
آمد اند روش هم ایام شد ه لو
لو گو
س س مواوبی یک ر .همیوو قوا گوزن گو هود
میشوند ای پمی م ا یک اژ میوواند ه روش هم
منفم وی وع ق اشن همشد[]15[ ]4

38

رعل هم
یکو هم معوزی شد
یکی ای مهمنوی
اسن واوی اسنفم ای نظوی گوافهم اس ]17[ ]16[.ای
مشنوک ممنود
یکو پس ای اووا مواح ا لی
پی پو ایش هم ا لی  ،ومع ه عووا گو هم گواف
قوا گوزن ا وبمط مفهومی هی ومع وشکی یملهم
گواف ا می هود هم ووو ه اهمی .ا وبمط وم ای
ا وبمط ا ا ی هو (گواف ی ا ) هو گو میوواند هم
ی و ا وبمط هوقوا اود (مملنی الی )
چودی گو
شهم هکم
الگوریتم Text Rankیکی ای ای مهمنوی
رعل سمی هم اسنفم ای نظوی گوافهم
گوزن شد
شهم غیو نظم وی
اس ]18[.ای ال و ین هم هکم گیو
معیم همیی مش ص ه ومع من امنیمی می هد ای ی و
ال و ین هم مبنوی هو نظوی گوافهم ،هکم گیو گوافهم
 G-Flowووسط اویسن س سو لود اس ]19[.مس و
یکو نوی ای مووو ی.هم اس عبم ا
پو ی
اسمی هوا ایام رعل هم موسا اسنفم او اند[]20
نممبو گم هم اسنفم ای مدل پمی مبنوی هو نهم موهوط ه
هم یی ی [ ]12مدل ووایبی مبنوی هو گواف اسنواب
یکو ودید هوا ا ائ رعل هم موسا
گیوهو
پیشوهم او اند []21
یم
شهم سن هود
روش هود یکی ای مؤثوووی
امه اهعم ا هم االععم اس ]22[ .هکم گیو
ال و ین هم روش هود
شهم مبنوی هو ا ام
ایام
نیو ومثیو هسیم مهمی
سمه ا الوالنی
اسوم منوی اشن اس ]23[.ای
رعل هم ههیو
روش همیی قوا گوزن
شهم اووا م ن ف من
حنی
اووا نشمن هم میووانود اژگم  ،عبم ا  ،ومع
ا وبمط هم
شهم ام ایی ههنو
پم اگوافهم همشود ای
ا هم هو گ یم من هم هم وعدا ومع همال ا ند[]9
یکو هم مبنوی هو روش هود اهندا هم ووو ه
سمیو یکو هم ممنود زمل
معیم هم معوزی شد
اق یدسی ،معیم شبمه .ام ووی  ،معیم شبمه .اسیووسی
روش همیی قوا
ومع امنیمی هی شد
رعل سمی هم
میگیوند[ ]24روش هود اووا من
مبنوی هو پوس ام هو نیو هکم گوزن شد اس]26[ ]25[ .
[ ]27اومم سومیم نیو یک ش ووایبی روش هود
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ممشی هم هو ا پشنیبم وه .ایام رعل هم موسا
پیشوهم او اند []28
موطق زمی نیو ایام رعل هم موسا هکم گوزن
شد اس .ایو ون یکو هم ماموع قواعد زمی وواهع
عم کو سیسن
عضوی .ایام شد ومثیو مسن یمی هو
رعل ایام شد ا ند []31[ ]30[ ]29
زمی
حوی هم پوشکی شوح
رعل سمی من همچوی
موا هم
حملهم هملیوی نیو اسنفم شد اس .قدیو
شی هوا
اسنفم ای یکو هم الب هود سم هیوی
حوی پوشکی ا ائ ا اند[]32
رعل سمی
یکو پیشوهم ای وح یق شی اسن واوی وک سود
ال و ینمی حویصمن
هو ا ووایبی ای شهم آمم
مبنوی هو ال و ین اول پشنی هو ا هم اسنفم ای
شهم روش هود ومع هووسن یک من ا انن مب
ال و ینمی وکوا
یکو
اسن وا میاود ای
رملی .انسام
هیشیو او
حویصمن سعی
مووو ومع مووو من
پیوسن ی مفهومی ووو
رعل ا

 -3الگوریتم  word2vecگوگل
اغ ب وکویکهم پو ایش من  ،هو اژ ه لو یک
ا میشو نممی عد من
عد یم هو ا عد نممی
هکم گیو
موایمیی ای قبی امکم پو ایشهم عد
ارنیم قوا می هد
ال و ین هم یم گیو ممشی ا
ش وبدی اژگم ه هو ا هم عد
[ ]33مهمنوی
ش سمل  2013ووسط
یکو  word2vecاس .ای
گوگ پیشوهم شد هدف آ ایام یک زضم هو ا
هوا اژگم شبی ه ه اس ]16[.یکو موهو هوا هو
اژ من یک هو ا عد ایام میاود هو ا ایام شد
هم ووو ه یژگیهم رمص اژ ممنود مفهو اقعی آ
قبمل همسمی ی سمیو اووا من ممنود اژگم ومع
همچوی هد رمل .انسمنی ایام میشو ه یهمنی سم وو
 word2vecیک وش یص لحیح ای مفهو معومیی یک اژ
ماموع عظی اسوم منوی
هو پمی حضو هم قب ی آ
مووو اس .هم امک ای ال و ین هسیم ای حوی هم
وح ی موی ممنود وش یص حمل ،.وسناو من هم مشمه ،
سم سمی من
امنیمی هی رو ام م مال  ،وولید من

قم ه وولید ال و ین همیی سم وو گو ید
قیقوو ا وولید او اند

ننمیای هسیم

 -4روش تحقیق
وولید رعل همیی موسا وو ،ا ییمهی انسام رعل وولید
لو امکم ههبو آ یکی ای هو گنوی
شد یم
غدغ هم ومم یکو هم رعل سمی اس .یک سیسن
رعل سمی رو ام همید س یژگی اشن همشد:
• شمم االععم مه من

همشد.

• االععم یائد اومزی نبمشد.
• عع هو ایوک رعل وولید همید شمم مطملب
همشد ،انسام من ا وبمط
منوو مه من
موووعی ومع نبمل ه نیو آ همید عمی.
شد همشد

اهندا اووا ال و ین ووسط ام هو
هو
ش پیشوهم
میشو شک ( )1معمم
می هد مواح م ن ف ش معوزی شد ه س ه
پی پو ایش  ،وولید نوممل سمی مموویسهم
ومع ال و ین حویصمن انن مب اوود ومع
موسا و سی میشو

مش ص
ا نشم
ای
عد
مووبط

 -1-4پیشپردازش متن
هو عم یم پو ایشی من آمم
ا لی مهمنوی مسئ
هوا اعممل ال و ین هم هعد
سمی سود منوی
من هم ووو ه نو
اس .پی پو ایش هم ا لی هو
من  ،یهم آ عم یم پو ایشی مو نظو منفم هو
لد اعممل آ ه من ومثیو
انن مب نو پی پو ایش
ق .سوع .ال و ین پو ایشی نهمیی
هسیم ییم هو
ا مهمنوی عم یم پی پو ایش وعویف شد عبم
ای وداسمی ه هم ،حذف ایس .اژ هم ،یش یمهی
ش پیشوهم
هوچسب گذا ه هم من هسنود
ای وح یق ه ومممی اووا وم نیمی هو
شد
پی پو ایش هم اعممل شد هم سمیو یکو هم قب ی
ا لذا حذف ایس .اژ هم ،یش یمهی هوچسب
وفم
گذا ه هم من ه الی ییو انام نمیشو :
• حذف ایست واژهها :هم ووو ه ایوک مفهو اقعی
شهم مبنوی هو هو ا عد ای ومممی
اژ هم
وم اسنفم شد هو ا وولید
اژگم مووو
شد هم ووو ه ومی م ا وبمالم آنم هم ه وولید
میشوند اژگم پووکوا ایس .اژ هم ای من حذف
وعیی میوا انسام
نمیشوند ای اژگم
ومع منوالی ومثیو ا ند
• ریشهیابی :هی

شکل :1دیاگرام الگوریتم پیشنهادی

ه

ای پژ ه ای شی ووایبی مبنوی هو وبدی ومع
ال و ینمی حویصمن هوا انن مب
مموویسهم عد
اسن وا ومع مووبط ه ه وولید منوی رعل اسنفم
یکو پیشوهم عع هو وولید یک رعل
او اس.
موسا ای اسن وا ومع غیو مووبط االععم یائد
اومز و وگیو شد اس .اندای من رو وی قمه وعیی

هو اژ

یش آ وفم همیی

مفهومی وو ا ییوا هو اژ هم زو ن م ش
هم پسوندهم پیشوندهم موحصو ه رو
منفم
ا ا مفهومی منفم هو  ،هو ا عد موحصو ه
ومی م م صوص ه رو
وم
اشن
زو
یکو پیشوهم ومی م اژ  ،شک
هکم می
ن م شی آ مفهو اژ ایام مموویس ایام شد
وولید آ ا لذا
اممع مه هو ومثیو مسن ی
هو ا هو اژ هم ووو ه شک ن م ش ومی م ال ی
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وم ایام شد ا هم احنممل هسیم همال هم
رو
هو ا یش رو وفم رواهد اش.
• برچسب زنی بخشهای متن :ای

پی پو ایش

زنم گوامو یک قسم .ای وم ا هیم میاود
هو ا هم وولید شد ووسط ال و ین word2vec
هو ا ایام شد گوامند
زنم گوامو اژ
آ
یکو اممع آمم هو
شد اس .ای
نیمی ه وش یص ومی م گوامو هوچسبینی اژ
نیس.
یکو
نوممل سمی من
پی پو ایش
پیشوهم شمم مواح ییو اس:.
• جداسازی جمالت :اهندا ومع

من ای ه ودا

اژگم وشکی هود هو وم وش یص
شد
وفکیک میشوند هوا وداسمی پم اگوافهم
واوی اوود
ومع ای ام اانوهم موی وم
اسنمنفو اسنفم شد اس.

اژگم ه قوض گوزن شد ای یهم هم م ن ف
من وو اشن همید یکسم سمی شوند هم ووو
ای ام اانوهم
اژگم حم
ه ایوک هوا
ال و ین  word2vecهو ا ایام نشد همید عم
آنم انام شو
یکسم سمی هو
• انتخاب نزدیکترین بردار واژه برای واژگانی که
بردار آنان در دیتابیس  word2vecوجود ندارد:
هم وو ایوک ینمهیس  word2vecمو اسنفم
ماموع ا ای  132400اژ هو ا وولید شد ای
آنم ا رو ا  ،امم امکم وو اژگمنی من
ا ننوا آنم ا ای ینمهیس یمز .وو ا
ای حمل .هو ا اژ ا ا هو گنوی ییو نبمل
مشنوک ا هم اژ انن مهی اشن انن مب شد
مموویس وم قوا ا میشو شک ( )2معوف
هعک یمگوا مدل پی پو ایش هکم گوزن شد
اس.

• حذف فاصله اضافی بین واژگان و تبدیل
کاراکتر تب به یک فضای خالی :ای

عم ای

هو عم یم
اهنداییووی پی پو ایش هم
یکو پیشوهم
ای
پی پو ایش من هو
ای اهمی .هسیم همالوو هورو ا اس.
• ایجاد یک فضای خالی بین واژه و عالمت نقطه
گذاری بعد از آن:

من هم اسنمندا

هی هو

اژ ععم .هعد ای آ اع ای ن ط  ،یوگول،
هو م وبدی
ن ط غیو زمل ا وو ندا
اژ ه هو ا ای ععم .هم اژ قب رو یکی زوض
شد هو ا ایام شد یم منفم رواهد هو یم
الع هو ا هوا آ ایام نمیشو هم ووو ه ایوک
ال و ین  word2vecهوا هو یک ای ععم.هم
ش
ن ط گذا هو ا رمص ایام میشو ،
پیشوهم هو ععم .ای اژ قب ی رو ودا شد
ه لو وداگمن مو پو ایش قوا میگیو
• یکسان سازی کاراکترهای لهجه :موظو ای
ام اانوهم لها شک هم ن م شی رمص ای هو
یهم هم منفم اسنفم اوود
ام اانو اس .ا
شک و فظ
ای ام اانوهم الوی هم اندای وفم
آنم وو ا ند معموال ای ام اانوهم نم هم یم
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شکل  :2مدل پیشپردازش انجام شده

 -2-4تبدیل جمالت به ماتریس و نرمال سازی
ماتریسها
یکو هم اسن واوی پیشی ومع هووسن هو اسمس
معیم همیی ممنود اژگم ا ید  ،میوا شبمه .هم عووا من ،
موقعی .مکمنی ومع  ،عبم ا نشمن ا غیو امنیمی هی،
من رعل قوا میگوزنود[]35[ ]34
انن مب
ه یمو مدلی مبنوی هو هو ا هم اژگم
مدلی مشمه لی
عمیق ( ش Q-
ی م گی و
ال و ین هم
وولید

مدل ا ائ شد
 )Networksا ائ او اند[]36
نممبو گم ای هو ا هم پوام هعد  GloVeوولید شد
ووسط پویو نو اسنفم او اند[ ]37آنم ای هو ا هوا
ه م م یو عد اسنفم او اند ا
وبدی من
هو ا
هو ا ا ل ( )ConVecموهوط ه معوی ومع هو
من اس.
( )PosVecنشم هود موقعی .وم
پژ ه حموو نیو مدلی مبنوی هو
ش ا ائ شد
هو ا هم اژگم وولید ال و ین هم یم گیو عمیق هو
ای مدل هو ا همیی لد هعد
امم هو ا هم مو اسنفم
ه وم
ای مدل معوزی شد  word2vecگوگ هو
رو ومع  ،ا ییمهیهمیی هو
ا ییمهیهم رمص هو
یکو معوزی شد
مموویسهم وولید انام می هد
پس ای اعممل پی پو ایشهم الی وداسمی ومع  ،هم
اسنفم ای هو ا هم اژگمنی  word2vecهو وم وبدی ه
یک مموویس شد هم هکم گیو محنم ووی  n-gramهم
مموویسهم وولید ای نظو وعدا سطوهم ه سمیو نوممل
موح انن مب محنم ووی ،n-grams
میشوند[]38
 n-gramهم مووو وم هم  n-gramهم من رعل
موا هم احنممل هیشنو انن مب میشوند
نشد م میس
م میس هم هکم گیو  n-gramهم مووو
موی .ای عم
ب ،سوع .همال انن مب مح ی
من هم هسیم ییم
اس .شک ( )3یمگوا ش هکم گوزن شد هوا وبدی
ا نشم
ومع من ه مموویسهم نوممل عد
می هد[]38

 -3-4الگوریتم حریصانه پیشنهادی
هوا سید ه س هدف ال ی یک من رعل (امم
هو االععم  ،انسام من رو وی عد همبوشمنی
موووعی ومع ) ا ح همیی پیشوهم شد اس .هسیم
ای شهم پیشوهم نوی ای یکو هم مبنوی هو نهم
اسنفم او اند[ ]39ش پیشوهم ای وح یق یکو
حویصمن مبنوی هو ال و ین اول پشنی نمون هو ا هدف
یک ال و ین وکوا سعی هیشیو او
هو ا
مووو
پیوسن ی مفهومی ووو
رملی .انسام
من رعل ا ا نمون هو ا هدف
ومع مووو
شهم هورو هم ا گم هم عد ووای
یکی ای موثوووی
رعل سمی اسن واوی نیو ه لی عد
وعدا هو
ووای هی ه هم انن مهی غیو انن مهی ام ایی همالیی
ا گم ه امک
نمون هو ا هدف ،ایام ووای
ا
شیو نمون هو ا ،
حذف اومز او نمون هم هو
ش پی نمون هو ا سم اس]40[.
ه همی وه .هم ووو ه ظوزی .ماموع رو وی ،و
اهمی ،.عد همبوشمنی شیو پی نمون هو ا سم
ماموع من رعل شد
مهمنوی ومع انن مب
قوا ا میشوند معیم انن مب وم هو اسمس ومهع
ییوممژ ال اس:]36[.
()1

ای ومهع  Sمن رعل  L(S) ،میوا همبوشمنی موووعی
 Ɍ(S) ،میوا ووو ومع
ومع اسن واوی هم من
من رو وی  αوویب لد اسنفم ای میوا ووو
من رعل اس .م دا ) L(Sهم اهط ییو
ومع
محمسب میشو :
()2

شکل  :3تبدیل جمالت به ماتریس عددی و نرمال سازی آنان

) F (S ) = L(S ) + R(S





L ( S ) =  min  Sim ( i, j ) ,  Sim ( i, j ) 


jv
jv
 jS


ای اهط م دا ) L(Sهواهو هم مامو میویم هم یکی ای
م دا میوا شبمه .وم مو هو سی هم سمیو ومع
من رعل میوا شبمه .آ هم سمیو ومعوی
مووو
من رعل قوا ن وزن اند م دا  αنیو یک وویب
ا
ا ووظی
هی لفو یک هو ا میوا ومثیو پم امنو
میاود م دا ) R(Sمیوا وفم وم انن مهی ا هم سمیو
من ال ی محمسب میاود وه.
ومع انن مب نشد
محمسب ) R(Sاهندا ومع من ای نظو موووعی
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هم

روش هود میشوند امنیمی ا لی هو روش لفو هو
ماموع رعل ه
انن مب هو وم وه .قوا گیو
امنیمی روش یک احد اومز میشو هوا انن مب وم
ماموع رعل وم انن مهی
ودید وه .قوا گیو
وم ا ای ا لوی .هیشنو هورو ا رواهد هو ا روش
حم آ ا ا امنیمی یمزنی امنو همشد ای حمل.
ووو ومع انن مهی وم حد مط وهی همال می


1

R ( S ) = Max 
 p ( cluster

i =1.. k ) 


()3

ای معم ل  kوعدا اعسنوهم ایام شد p(cluster)i ،

امنیمی روش وم انن مب شد  αوویبی هی لفو یک
ای اهط ییو محمسب میشو :
هو
 = 1L

()4

اهندا
روش k
م دا  Lوعدا ومع مووو
ای حمل .ومع مووو
روش هود اس.
روش هم اوچکوو ای ا لوی .هیشنو هورو ا هو ییوا
وفم موووعی هیشنو هم سمیو ومع ا ند ال و ین
معوزی شد ه لو ییو عم میاود:
وبدی ومع
 .1پس ای پی پو ایش من
ه مموویسهم عد  ،لد رعل سمی
(ظوزی .ماموع رو وی وعدا ومع من
رعل ) مش ص میشو
 .2ماموع رو وی هم م دا ا لی لفو وم ایام
میشو .
 .3ا لی وم (وم موووعی) ماموع رعل
قوا میگیو .
 .4م میس ومع هعد ه ووویب هم وم موووعی
ماموع رعل لو امندید
قوا گوزن
شد (هم ووو ه معیم هم حد آسنمن وعویف
شد ).
 .5وکوا موح چهم وم هوقوا یکی ای شوط:
•
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ا ومع من ال ی هو سی شد وعدا
ماموع رعل ه حد
ومع مووو
نظو گوزن شد هوا
آسنمن وعدا
ماموع رو وی نوسید همشد

• ظوزی .ماموع رو وی وکمی شد
ال و ین ماد ا وم ا پیدا او ا
ماموع ا ا .
قمه ی.
هم سطح آسنمن
 .6شوط ا ل :ال و ین ای موح
پمیی وو شو میشو .
 .7شوط  :م دا امنیمی وم انن مب شد ودید
هم وم ا ا میویم م دا امنیمی مووو
ماموع رعل م میس شد  ،لو هیشنو
هو وم ا لی حذف وم ودید اننهم
ماموع ومی وی آ میشو .
ال و ین زوق ا ا موایم ییو اس:.
• نیمی ه ووظی ماد ووویب ومع وو ندا
ومع ه همم ووویب ا من ال ی وو ا ند
رعل قوا میگیوند
• اندای من رعل و ویبم هواهو هم لد رواسنی یم
وعویف شد هو حسب وعدا وم اس.
رعل ا ا همالووی سطح
• ومع مووو
امنیمی اسب شد هو اسمس معیم هم امنیمی هی
هسنود لذا من رو وی س شوط ال ی یک رعل
ههیو ا هم ووو ه لد رو وی رواسن شد ا
 -4-4معیارهای انتخاب جمالت
ای یکو معیم شبمه .اسیووسی زمل اق یدسی
وه .انن مب ومع مه مووبط ه ه من ال ی هکم
ش پیشوهم ومع
گوزن شد اند هم ووو ه ایوک
ه مموویسهم نوممل عد وبدی شد اند ،مموویسهم
ماموع
منوالی ومع م میس شد وه .قوا گیو
رعل انن مب میشوند معیم شبمه .اسیووسی م دا
 B Aمموویس مو م میس  nوعدا ای هم یک
مموویس اس:.
n

i

()5

2
i

AB

n

B
i =1

i

i =1



2
i

n

= Cos ine _ Similarity

A
i =1

معم ل زمل اق یدسی  nای هم مموویس p ،مموویس
وم ا ل  qمموویس وم مو م میس رواهد هو :
2

()6

) ( pi −qi
n

i =1

 -5نتایج و بحث

u

()10

 -1-5معیار ارزیابی سیستم پیشنهادی

= ROUGE − N





) count _ match ( n − gram

S sum _ ref n − gramS





) count ( n − gram

S sum _ ref n − gramS

ای معم ل ) count_match (n-gramمماویم وعدا
من رعل شد امندید
 n-gramا ه لو همومم
ماموع رعل هم انام شد ووسط ربو وو ا ند،
) count(n-gramنیو وعدا  n-gramهم مووو
رعل مووع انام شد  Nوعدا  n-gramهم رعل
ایام شد ووسط زو ربو اس .معیم  ROUGE–Lنیو
ووسط اهط ییو محمسب میشو :

(1 + B )R  P
= ROUGE − L
) R + (B  P
2

()8

LCS

LCS

2

LCS

م دا PLCS RLCS

LCS

آ ای اهط هم ییو هدس .میآیود:

)  LCS ( r , S
u

i

()9

i =1

u

i

r
i =1

i

i =1

S

ای مهمنوی معیم هم هکم گوزن شد وه .ا ییمهی
من هم رعل شد هکم گیو معیم هم ROUGE6
هسنود[ ]41[ ]9ای معیم هم پم امنوهم م ن فی ا هوا
ا ییمهی نظو گوزن ا هم ووو ه ای پم امنوهم شک
محمسب آنم زوق میاود اغ ب یکو هم ا ییمهی سعی
هو ای شد اس .ا ننیا حمل هم رعل هم وولید شد
ووسط عمم انسمنی ربو نیو م میس شد یم یم گیو
هم نمظو ای آنم اسنفم شو [ ]36معیم هم هکم گوزن شد
وح یق حموو معیم ROUGE–L ROUGE–N
هسنود معیم  ROUGE–Nوعدا  n-gramهم من
یک زو ربو هم ه م میس
رعل شد ووسط ممشی
میشوند معیم  ROUGE–Lه ودووی ییو نبمل هم
مشنوک هی من رعل شد ووسط ممشی من رعل
شد ووسط زو ربو ا م میس میاود هو اسمس ای معیم
رعل مووو
هو چ ییو نبمل مشنوک ه ودوو هی
همشد ،آ من رعل ای ق .همالوو هورو ا اس .معیم
 ROUGE–Nووسط اهط ییو محمسب میشو :
()7

)  LCS ( r , S

=

LCS

R

=

LCS

P

معم ال زوق م دا  sمن رعل ممشیوی r ،من رعل
شد ووسط زو ربو  |s| ،مش ص اوود وعدا ومع
من رعل  LCS(ri, s) ،مش ص اوود الول
مووو
 LCSمشنوک هی من رعل ممشی زو ربو  Bیک
پم امنو ثمه .هسنود
 -2-5نتایج تجربی آزمایشها
ه ا ییمهی سیسن پیشوهم پو ارن میشو
ای ه
وه .ا ییمهی ش ا ائ شد  ،رو وی سیسن هم رعل هم
اسنم
وولید شد انسمنی م میس شد اس .هدی موظو
اسنم هم همنس اویسنی
ای سو
هم الول منفم
رعل ووسط ازوا
آند س انن مب هوا هو اسنم
گونمگو ایام گو ید اس .سبس وعدا وکوا هو وم
ومع هم
رعل هم انسمنی م ن ف محمسب شد
هیشنوی وکوا انن مب هوا هو اسنم یک رعل مووع
ایام شد اس .رعل مووع وولید شد شمم ومع هم
رعل هم انسمنی هو ا وعدا آنم
وکوا همالوو
رواسنی اس .الی ه ذاو
مطمهق هم لد رعل سمی
اس .رعل هم وولید شد انسمنی رعل مووع هو
اسنم هم نوخ زشو سمی پوام لد ایام شدند ای
موح ومع مشنوک هی رعل هم وولید شد ووسط
رعل هم مووع هو سی شدند
ال و ین پیشوهم
یکی
ود ل شمم یک ننمیج اعممل شد ال و ین ا هو
ای اسنم هم رعل شد نشم می هد ای اسنم ا ا
 4506اژ هو ا الول رعل هم وولید
 192وم
 96وم هم وعدا اژگم منفم هم ووو ه ومع انن مهی
ش Q-
ش پیشوهم
اس .م میس ننیا حمل
یک نمون ای اسنم هم انن مهی نشم
 Networksهو
شومسمیی ومع ههیو
هود  3 33لد ههبو
رعل هم وولید شد انسمنی شد اس.
موسا مووو
ا هو
ود ل ننیا اعممل ال و ین پیشوهم
من ای اسنم هم انن مهی ا نشم می هد ای ود ل
وعدا ومع هو من قب هعد ای رعل سمی ( 50لد)
ود ل موهوال همچوی وعدا
مش ص شد اس.
یکو
ش Q-Networks
ومع مشنوک هی
ننیا
م میس گو ید
شد
آ
پیشوهم
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حمل  1 47لد ههیو سمی مش ص شد اس .مهمنوی
ش مش ص اوود ای مووو
ننیا گیو م میس
هو ا ش  Q-Networksمن هم اووم هم ومع
یکو
ا ننیا مط وبوو ا ا ائ ا اس .امم هووو
من هم هو گوو هم وعدا
پیشوهم م مل حموو
ومع همال اممع شهو اس .شک ( )4نمو ا م میس
رعل مووع وولید شد ای اسنم هم انن مهی هم
رعل هم وولید ش  Q-Networksش پیشوهم
نمو ا مش ص اس.
ا نشم می هد هممنطو ا
ش پیشوهم هوا من هم هم وعدا ومع همال پمسخ
ههیو وو می هد

شکل  .4نمودار مقایسه مدل پیشنهادی و روش Q-Networks

جدول  :1مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با مدل Q-Networksبر روی یکی از داستانهای خالصه شده
رعل هم
وولید شد
ووسط
ازوا ربو

وعدا ومع
مشنوک هی
رعل مووع
رعل ربو

لد ومع
مشنوک هی
رعل مووع
رعل ربو

ربو ا ل
ربو
ربو سو
ربو چهم
ربو پوا
ربو شش
ربو هفن
ربو هشن
ربو نه
ربو ه

88
89
86
90
92
91
86
87
88
84

91 67
92 71
89 58
93 75
95 83
94 79
89 58
90 63
91 67
87 50

وعدا ومع
مشنوک هی
رعل ربو
ش پیشوهم
88
90
92
88
91
92
89
88
90
92

لد ومع مشنوک هی رعل مووع
لد ومع مشنوک هی رعل مووع
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لد ومع
مشنوک هی
رعل ربو
ش پیشوهم
91 67
93 75
95 83
91 67
94 79
95 83
92 71
91 67
93 75
95 83
ش Q-Networks

ش پیشوهم

وعدا ومع
مشنوک هی رعل
ش Q-
ربو

وعدا ومع
مشنوک هی رعل
ش Q-
ربو

Networks

Networks

89
88
91
87
89
89
87
83
88
87

92 71
91 67
94 79
90 63
92 71
92 71
90 63
84 46
91 67
90 63
91.46
94.79

جدول  :2نتیجه اعمال الگوریتم پیشنهادی را بر روی ده متن از داستانهای انتخابی
اسنم
هم
انن مهی

وعدا
ومع
اسنم

وعدا
ومع
رعل
مووع

وعدا ومع مشنوک
رعل وولید شد مدل
 Q_Networkرعل
مووع

وعدا ومع
مشنوک رعل وولید
شد مدل پیشوهم
رعل مووع

لد ومع مشنوک
رعل وولید شد مدل
 Q_Networkرعل
مووع

لد ومع
مشنوک رعل وولید
شد مدل پیشوهم
رعل مووع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

192
260
169
70
82
86
101
111
45
68

96
130
84
35
41
43
50

88
118
77
32
34
38
44
43
20
28

91
123
80
32
36
38
45
45
19
27

91 67
90 77
91 67
91 43
82 93
88 37
88 00
78 18
90 91
82 35

94 79
94 62
96 43
91 43
87 80
88 37
90 00
81 82
86 36
79 41

87.63

89.10

55

22
34

مقایسه روش پیشنهادی و روش Q_Network

 -6نتیجه گیری
هوگیوند هیشنوی
وولید رعل همیی ا ا انسام
محنو من ال ی ای مهمنوی اهداف ومممی یکو هم
هم
پیشوهم رعل سمی ممشیوی هو اس .ای ای
پژ هش وا ای حوی عع هو پوش امم االععم سعی
یکو
وولید من هم زشو موسا وو ا ا ند
پیشوهم وح یق حموو شی اسن واوی وک سود ا ائ
شی حویصمن
شد ا هم ووایب ال و ینمی آمم
ومع هووسن یک من ا انن مب اسن وا میاود
ای یکو  ،اهندا ومع من ووسط هو ا هم وولید شد هم
ال و ین  word2vecه مموویس وبدی شد سبس هم
انن مب محنم ووی  n-gramهم
اسنفم ای شی آمم
ه اندای میشوند
مموویسهم وولید اسنمندا
انن مب ومع هووسن
ننیا ه وم م میس ومع
مووبط مووو من هم شهم م میس اژگمنی معومیی،
مموویسهم وولید م میس شد مموویسهم هووسن
رو وی قوا میگیوند
مووبط هم ه اسن وا
یکو حویصمن مبنوی هو ال و ین اول
ش پیشوهم
یک ال و ینمی وکوا سعی هیشیو
پشنی هو ا
رملی .انسام پیوسن ی مفهومی ووو
او
من رعل ا ه همی وه.
مووو ومع مووو
هم ووو ه ظوزی .وعیی شد هوا ماموع ومع

رو وی ،و اهمی .عد همبوشمنی آنم مهمنوی
ماموع رعل شد قوا ا
ومع انن مب
میشوند ش معوزی شد ه لی عد اهسن ی ه حوی
من  ،مووو یهم عد گیو شد هم مفمهی معومیی
اژگم ومع ای سم گی سوع .همالوو هورو ا هو
مووب وولید رعل همیی هم انسام همالوو میگو ای
ش عع هو موا ذاو شد س یژگی مه یک من
 ،عد وو
رعل شمم شمول االععم مه من
االععم یائد اومزی انسام ا وبمط موووعی ومع
نبمل ه ا نیو ه ههنوی لو ههیو میاود ننمیج واوهی
م میس هم
ا ائ شد نشم می هد ش پیشوهم
مبنوی هو گواف رعل همیی
شهم مبنوی هو نهم
ههیو وو ،موسا نو یکوو ه نمون هم وولید شد انسمنی
ایام میاود
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