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 چکیده
 بهبرای همه محققان،  اندازچشمدهد. این حاالت روحی افراد خبر می تا به امروز از وجود یک تمایز در شدهانجاممطالعات 
ها بر روی این نوع گوشی های لمسی و افزایش بازیارزشمند است، چرا که با افزایش گوشی ایرایانه هایبازیطراحان  خصوص
چنانچه بتوانیم حاالت روحی  «کند؟یم منعکس را بازیکنان روحی حاالت لمس رفتارهای آیا»آید برایمان پیش می سؤالاین 

توانند با توجه به حاالت روحی کاربران میزان و شدت سطح بازی را کنترل کنند. در کاربران را تشخیص دهیم، طراحان بازی می
کنیم تا بتوانیم بین حاالت نحوه لمس افراد در زمان بازی بر روی یک صفحه لمسی استفاده  هایویژگیخواهیم از ه میاین مقال

روحی مختلف و شخصیت هر فرد تفاوت قائل شویم. در این تحقیق با استفاده از فاکتور شخصیت در تشخیص حاالت روحی 
 در بهترین حالت انجام دهیم. ۱۲/۱۲درصد و تشخیص شخصیت را با دقت  ۱۲/۲۱توانستیم به دقت 

 

 هوشمند هایگوشی، ایرایانه هایبازیکلمات کلیدی : صفحات لمسی ، تشخیص حاالت روحی، شخصیت، 

 
 

 مقدمه-4
افزایش پیددا کدرده اسدت و از طدر       هاگوشیهای هوشمند، عالقه افراد جامعه به استفاده از این نوع گوشی روزافزونبا افزایش 
در  ]۲[۲لسدن وایدر  ینیز رشد چشمگیری داشته است. بر اساس نتایج مندرج در بدال  ن  هاگوشیمختص به این  افزارهاینرمدیگر 

خلدق و   تدثییر . حاالت روحی تحدت  انددادهجایگاه اول را به خود اختصاص  %۴۶موبایل با فراوانی   هایبازی افزارهانرممیان این 
شدود.   ، آرامش و غیره جز اعمال طبیعدی بددن محسدوی مدی    ناامیدیاسترس، هیجان، ترس،  مانندخوی فرد است، حاالت روحی 

در این صدنعت از تشدخیص حداالت روحدی      طوری کهاست ، به  سازیبازییکی از کاربردهای تشخیص حاالت روحی در صنعت 
بازیکندان و همچندین ارزیدابی     بامهدارت ، وفق دادن سطح دشواری بدازی متناسد    جدید هایبازیکاربر برای ارزیابی و یا ایجاد 
 .شودمیبازیکنان در حین بازی استفاده 

سازی  نیست و در صنایعی همچون صنعت ارتباطات نیز، افدراد  اما تشخیص حاالت روحی کاربر تنها مختص صنعت بازی
. گدااریم مدی که در حالت عادی در مدتن خدود    هاییصورتکتی همراه کنند، همانند حاالرا با  شانارسالیعالقمند هستند که متن 

باشدد. در زمینده آمدوزل الکترونیدک ،     یمد یکی دیگر از کاربردهایی که در این زمینه وجدود دارد در زمینده آمدوزل الکترونیدک     

                                                           
1 NIELSENWIRE  
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االت روحی خود را بدرای تسدهیل پدردازل و    کمک کند تا ح آموزاندانشکه به  گیرندمیای مورد بررسی قرار یعاطف یهاتیقابل
 میتدوان یمد را مشدخص کندیم    هاآنو ظرفیت  آموزاندانش یهاتیقابلبتوانیم  زمانی کهشناختی تنظیم کنند.  هایانگیزهپرورل 

 .]۱[معلم باالی سر وی است زمانی کهایجاد کنیم درست مانند  هاآنسرعت و انگیزه را برای 
شخصدیت را تشدخیص داده و بدا     رفتار کاربر در تعامل با صفحات لمسیهد  از انجام این تحقیق این است که با داشتن 
 آوریم. به دستکمک آن بتوانیم با دقت مناس  حاالت روحی کاربر را 

مورد نیاز برای ادامه مقاله توضیحات مختصری ارائه شدده   هایزمینهپیش، ابتدا باشدمیساختار ادامه مقاله به این صورت 
و در ادامده   کندیم مدی . در بخش سه درباره آزمایش صورت گرفتده بحد    کنیممیاست سپس چند مورد از کارهای قبلی را برسی 

 .  کنیممیو کارهای آینده بح   گیرینتیجهبخش سه ارزیابی ارائه خواهد شد. در بخش پایانی درباره 
  

 زمینهپیش-2
 

 OCEANپرسشنامه -2-4

شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینده شخصدیت اسدت     هایآزمونیکی از 
شدده ایدن    دنظرید تجدمعرفدی شدد . فدرم     ۱نئدو تحت عنوان پرسشدنامه شخصدیتی    ۲۸۹۱مک کری و کوستا در سال  توسطکه 

رم بلند این پرسشنامه ف شده است. ارائهشده پرسشنامه شخصیتی نئو  تجدیدنظرتحت عنوان فرم  نیمؤلفتوسط همان  نامهپرسش
بدودن و   ریدل پدا ،  یریپدا انعطدا  پنج عامل یدا حیطده اصدلی روان نژنددی ، برونگرایدی ،      یریگاندازهور ظبه من ارتعب ۱۶۲در 
سؤالی است  ۴۲دارد که یک پرسشنامه  NEO-FFIطراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام  یریپاتیمسئول

  .]۲[و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود
روان نژنددی ، برونگرایدی   کندیم کده هدر عامدل     نام دارد استفاده مدی  NEO-FFIر این مقاله از فرم کوتاه پرسشنامه که د

فرد پاسخ خود را با  سؤالهر این پرسشنامه در شود. در سنجیده می سؤال ۲۱با  پایریمسئولیتبودن و  دل پایر،  پایریعطا ان،
در هدر   شدهدادهکلمات جوای یک از هر  ، کهدهدمی« کامال مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و کامال موافق»یکی از کلمات 

 شدهزدهمربوط به آن عامل جمع  سؤاالتپاسخ امتیاز در نهایت برای هر عامل شخصیتی  .داردیک امتیاز مخصوص به خود سؤال 
 گیرد.و با توجه به جدول ارزیابی این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می

 

 های عصبیشبکه-2-2

کده  هدای محاسدباتی ندوینی هسدتند     رول،  هدا سیسدتم  هدای عصدبی  شدبکه  تدر ا به زبان سداده ی ۱یهای عصبی مصنوعشبکه»

هدای  سدامانه  های خروجی ازبینی پاسخ، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیشنمایش دانش ،یادگیری ماشینی برای

الهام  هاپردازل داده برای سیستم عصبی زیستی کارکرد شیوه از ها،شبکه گونه این اصلییده مورد استفاده قرار می گیرد. ا پیچیده
 زیادی شمار از سیستم این. است اطالعات پردازل جدید برای سامانه عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهاییگرفته شده است. 

کنندد و  شده که برای حدل یدک مسدئله بدا هدم هماهندم عمدل مدی         تشکیل نورون پیوسته با نامالعاده بهمفوق پردازشی عناصر

ها اگر یک سلول آسی  ببیند بقیه سلولها کنند. در این شبکهارتباطات الکترومغناطیسی( اطالعات را منتقل می) هاسیناپس توسط

                                                           
2 NEO 
3 Artificial Neural Network - ANN 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
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گیدرد،  ها به صورت تطبیقی صورت مدی توانند نبود آنرا جبران کرده، و نیز در بازسازی آن سهیم باشند. یادگیری در این سیستممی
اسدخ درسدتی   های جدیدد، سیسدتم پ  کند که در صورت دادن ورودیای تغییر میها به گونهها وزن سیناپسیعنی با استفاده ازمثال

هدای ریاضدی   اند. گستره کاربرد ایدن مددل  ارایی بسیار باالیی از خود نشان دادهک  ۱و تقری  ۶ها برای تخمیناین شبکه .تولید کند
یکی، مخدابراتی و  ژهدای بیولدو  پدردازل سدیگنال  بده کداربرد آن در    تدوان باشد به عنوان چند نمونه کوچدک مدی  بسیار وسیع می

 .]۸[ «نجوم و فضا نوردی را نام بردالکترونیکی تا کمک در 
 

 شدهانجامکارهای -2-9

. مطالعات در نماییممیاز آن را برسی  چند نمونهانجام گرفته است که  هاآن هیجانمطالعات بسیاری در خصوص تعامالت افراد و 
)بده عندوان مثدال     هیجدان ظرفیت یدک  تشخیص اکی از نقش عمده رفتار لمس در به عنوان یک نتیجه ح ،۴خصوص رفتار لمس

، ارتباط نحوه لمس بیشتر درباره دهدمیزمینه نشان  در این. همچنین تحقیقات ]۱[ظرفیت مثبت و منفی( و میزان شدت آن است 
رفتدار لمدس    تمدایز سی شد و دریافتند که فقط رنوع رفتار لمس بر ۱۱، ]۶[. در مطالعه ]۱و۶[حاالت روحی در ارتباطات افراد است

حس همدردی دارندد یکسدان    که بازمانی اندناراحت زمانی کهبرای تشخیص پیام کافی نیست. به دلیل اینکه رفتار لمس کاربران 
( شدت لمدس  ۱( مدت زمان لمس کردن و )۲است، لاا برای شناسایی دقیق تر حاالت روحی دو پارامتر دیگر را نیز اضافه کردند: )

را بده یدک    هاآنهستند، از این رو الزم است بفهمیم چگونه  ۲نتایج حاصل از آن مربوط به ارتباطات داخلیکردن. این مطالعات و 
زمینه تعامالت با یک دستگاه مبتنی بر لمس و یک وضعیت بازی ترجمه کنیم. همچنین مطالعات نشدان داده کده حرکدات بددن     

نحوه تعامل کاربر با صفحه لمسی که شامل نحوه تمداس و حرکدت   بهترین وسیله برای فهمیدن حاالت افراد است. از طر  دیگر 
، حاالت روحی کاربر را از طریدق بررسدی   ]۴[در مقاله  دو زوج برای تحریکات یک سیستم اند.انگشت وی با صفحه لمسی است، 

ه و تحلیل قرار گرفت. این دو بدازه  بدر دو بازه زمانی مورد تجر رفتارهارفتار فرد در طول بازی را بررسی کردند، به این صورت که 
و  ۱-۱[با استفاده از نتدایج مقداالت    ]۱[. در انددادهامتیازی از دست  زمانی کهو دیگری  اندآوردهیکی زمانی که امتیازی به دست 

شدامل:   هاگیویژویژگی میزان حاالت روحی کاربران را استخراج کنند. این  ۲۴مقاالت دیگر، محققان سعی کردند با داشتن و  ]۴
و  تدرین بدیش و کمترین مقدار طول لمس ، میدانگین سدرعت، میانده سدرعت ،      ترینبیشمیانگین طول لمس، میانه طول لمس، 

اخص و کمترین مقدار فشدار انگشدت، میدانگین شد     ترینبیشکمترین مقدار سرعت ، میانگین فشار انگشت، میانه فشار انگشت ، 
سدامورایی  کداربر در بدازی     ۲۱روی  هابررسیو کمترین مقدار شاخص مستقیم. این  ترینبیشمیانه شاخص مستقیم ،  ،۹مستقیم
، کسل، هیجان( را با دیناام) آرامش،  حالت روحید چهار بعد نتوانست هاویژگیسطح از بازی صورت گرفت و با بهبود  ۱۲با  ۸فروت

 تشخیص دهند.  %۲۲تا  %۴۸کارایی بین 

شخصدیت را   در تعامل با صدفحات لمسدی   انرفتار کاربردر این مقاله در این صدد هستیم تا با پارامترهای جدید حاصل از 
 تشخیص داده و با کمک آن بتوانیم با دقت مناس  حاالت روحی کاربر را به دست آوریم.

 

 

                                                           
4 Estimation 
5 Approximation 
6 Touch 
7 inter-person   
8 Directness index 
9 samurai fruit 
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 داده آوریجمع-9
 

 مورد استفاده  هایبازیمعرفی -9-4

و جستجوی کلمات استفاده کردیم. دلیدل  ۲۲جوئل ادونچر، ۲۲نینجا فروتما برای برسی حاالت، رفتار و شخصیت افراد، از سه بازی 
 را شرح خواهیم داد.  هاآنکه در ادامه به صورت مختصر هر یک از  باشدمی  هاآنهای متفاوت انتخای این سه بازی سبک

کدردن،   تکده تکهاست. این بازی شامل  شدهدادهنشان  ۲دارای سبک مهارتی است. نمایی از این بازی در شکل  بازی نینجا فروت
کندد، بایسدتی کداربر از لمدس بمد        تکده تکهرا  یهاوهیمدانه دانه یا به صورت چندتایی  تواندیمو کاربر  باشدمیله کردن میوه 

. رودیمد دست بدهد. همچنین هرچه سرعت باالتر برود نسبت بم  و میوه نیز بداالتر  خودداری کند و بیشتر از سه میوه را نباید از 
مرحله را انتخای کردیم که در هر یک از این مراحل کاربران بایستی به یک امتیداز کده از قبدل برایشدان      ۱برای انجام این بازی 

 مشخص شده است، دست پیدا کنند.
(. در این بازی کاربر با جور کردن سده یدا بیشدتر از سده     ۱است )شکل   ینجورچ-دارای سبک مهارتی جوئل ادونچربازی 

مرحله را انتخای کردیم کده در هدر یدک از ایدن مراحدل       ۱کند. برای انجام این بازی نیز شی در کنار هم به امتیاز دست پیدا می
 ، دست پیدا کنند.شدهتعیینکاربران بایستی به یک هد  از قبل 

اسدت و دارای سدبک    شدهدادهنشان  ۱و در شکل  شدهاستفاده ۲۱ورد سرچبازی جستجوی کلمات که نسخه فارسی بازی 
دارای سه سطح آسان، سخت و متوسط است که در سطح ده لغت وجود دارد کده بایسدتی از بدین حدرو       یبازفکری است. این 

 بازی پیدا کردن تمام لغات در زمان کمتر است. پراکنده کاربر لغات را به صورت خطی پیدا کند. هد  در این

 

 

 
 نینجا فروتنمایی از بازی   ۱ شکل

 
جوئل  یبازنمایی از  ۲ شکل

 ادونچر

 
 کلمات یجستجو. نمایی از بازی ۳ شکل
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 روش انجام کار-9-2
 برای انجام آزمایش وسایل زیر مورد نیاز بود: 

 روان نژنددی ،  است کده شخصدیت کداربر را در پدنج بعدد       سؤال ۴۲این پرسشنامه شامل   :پرسشنامه ارزیابی شخصیت
 دهد.نشان می پایریمسئولیتبودن و  دل پایر،  پایریانعطا برونگرایی ،

  هدر مرحلده کداربر     قبل ازاین پرسشنامه شامل چهار بعد مختلف حالت روحی است که  حاالت روحی:پرسشنامه ارزیابی
 کند.را انتخای می هاآنیکی از 

 :افدزار ندرم افدراد از   لمدس  رفتدار نمدودن   رصدبرای  رصد کردن رفتار لمس کاربران AutoTouch ]۸[    .اسدتفاده کدردیم
AutoTouch ایدن ندد.  انسان بر روی صفحه نمایش موبایدل را ضدبط و اجدرا ک    یهالمس تواندیماست که  یافزارنرم 

توسط کاربر را ضبط کرده و قادر به اجدرای   شدهانجاماست که عملیات  iOS و به باال( ۱٫۱)ورژن  برای اندروید افزارنرم
 و اجرا کند.   سازیشبیهکاربر را  هایلمس تواندمی افزارنرممجدد و خودکار آن را دارد. این 

  سامسونم استفاده شد. ۲ یگلکسهوشمند: برای این منظور از یک گوشی گوشی 

مرحلده و در بدازی    که در بازی های نینجا فروت و جوئل ادونچر هر شخص پنج مرد( انجام شد ۸زن و  ۲۲نفر ) ۲۸بین  آزمایش
داده شد و از  OCEAN. ابتدا قبل از انجام بازی به هر نفر پرسشنامه ارزیابی شخصیت کندسرچ هر شخص سه مرحله بازی میورد
ته شدد تدا قبدل از انجدام بدازی      خواس کنندهشرکتجام این مرحله از هر خواسته شد تا پرسشنامه را با دقت پر کنند پس از ان هاآن

، کسدل و هیجدان مشدخص    ناامیدد آرام،  حالت روحدی که شامل چهار حاالت روحی ود را درون پرسشنامه ارزیابی حاالت روحی خ
 الشدده گفتده  حاالت روحیایرتی در غو نحوه تعامل وی با گوشی تحت نظر بود چنانچه م کنندهشرکتکنند. در حین بازی چهره 

هر مرحله از بدازی بدا    بنابراینفرد تغییر کند،  حاالت روحیوجود داشت بعد از اتمام  بازی در آن مرحله با مشورت فرد ممکن بود 
 کسل به دلیل عدم انتخای تمامی کاربران از نتایج حا  شد.  حالت روحیشد و بعد  گااریبرچس فرد  حاالت روحیتوجه به 

های چندگانه، تعداد ضربه و زمان ضربه هسدتند  های تک، تعداد لمسزمان کل لمس ، تعداد لمسشامل  رهای الزمپارامت
کدرد تمدام   را در ابتدای بازی فعال کردیم و هنگامی که کاربر بازی مدی  Auto touch افزارنرمکه  ندبه این صورت به دست آمد و

کردیم.  بدرای هدر   می رفعالیغرا نیز  Auto touch افزارنرمضبط شد پس از پایان بازی  افزارنرمرفتارهای لمس وی از طریق این 
 .به وجود آمد که این فایل ها را با استفاده از کد متل  به پارامترهایی که احتیاج داشتیم تبدیل کردیم lua.فرد یک فایل با پسوند 

 

 ارزیابی-9-9

-های تک، تعداد لمسزمان کل لمس ، تعداد لمسآزمایش اول تشخیص شخصیت است، در این آزمایش با توجه به فاکتور های 

عصبی مورد تجزیه و تحلیدل   هایشبکهنتایج به دست آمده از نحوه لمس هر کاربر را با  های چندگانه، تعداد ضربه و زمان ضربه،
ی حلقوی پنهان و نورون های خروجی خطی هانورونبا  ۲۱خور شیپ هیدو الدر این مقاله یک شبکه  شدهاستفادهشبکه . قراردادیم
ی را به صورت خودسرانه به خوبی حل کند. در این شبکه ابتدا از الگوریتم انتشار رو به چندبعدمشکالت نگاشت  تواندیماست، که 

اما چنانچه حافظه به انددازه کدافی در دسدترس نباشدد از الگدوریتم       شوداستفاده می هادادهمارکوارت برای آموزل -عق  لونبر 
را بده ایدن صدورت     هادادهنورون مخفی داشتیم و  ۲۲در این شبکه انتشار رو به عق  گرادیان مزدوج کوچک استفاده خواهد شد. 

معیدار  . قدراردادیم  هدا دادهدرصد برای تست  ۱۲اختصاص دادیم و  را به بخش آموزل هادادهدرصد از  ۲۲تقسیم کردیم که حدود 

                                                           
13 Feed-forward 
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( بدرای نتدایج مدا مهدم     شخصیت)پارامترها( و خروجی) هاورودیدر این قسمت برای ما اهمیت دارد چون ارتباط بین  ۲۶رگرسیون
درصد تشخیص شخصیت چه مقدار است. با توجه به نتدایج   برسی کنیمخواستیم با توجه به معیارهایی که داریم چرا که می ؛است 

به دست آمده چنانچه کاربران را در هر بازی از نظر شخصیت به دو دسته تقسیم کنیم نتایج بهتدری خدواهیم داشدت چنانچده در     
 .درصد برسیم ۱۲/۱۲جوئل ادونچر توانستیم به دقت بازی 

سه حالت روحدی  ، شدهدادهنشان  ۴و  ۶،۱ نمودارهایطور که در تشخیص حاالت روحی کاربران است، همان  دومآزمایش 
کداربر   د. به طور مثال در بازی نینجا فروتشوده میزده( کاربران را در  سطوح هر بازی نشان دامختلف )ناامیدی، آرامش، هیجان

بدار حدس ناامیدد( امدا      ۱بدار حدس هیجدان و     ۲بار حس آرامش،  ۱)کندمیاول در طول بازی هر سه بعد حاالت روحی را تجربه 
 .اندکردهرا تجربه  زدگیهیجان حالت روحیدر طول بازی تنها  ۲۱و  ۲۲، ۸، ۹کاربران 

با توجه به سطح پراکندگی حاالت روحی در هر فرد و با توجه به فاکتور شخصیت و دیگدر پارامترهدای موجدود نتدایج بده      
 نیدز  . در این آزمدایش قراردادیمعصبی مورد تجزیه و تحلیل  هایشبکهرا مانند آزمایش قبل با دست آمده از نحوه لمس هر کاربر 

چدرا  )پارامترها( و خروجی)حاالت روحی( برای نتایج ما مهم اسدت   هاورودیبرای ما اهمیت دارد چون ارتباط بین  معیار رگرسیون
درصد تشخیص حاالت روحی چه مقدار است. بدا توجده بده نتدایج بده       برسی کنیمخواستیم با توجه به معیارهایی که داریم که می

افراد بر اساس شخصیت به دو دسته به نتایج مطلدوی دسدت یدابیم. امدا چنانچده       بندیگروهتوانیم با متوجه شدیم میدست آمده 
 ۱۲/۲۱عد برونگرایی کداربر بده   در بجوئل ادونچر این مقدار در بازی  ونتایج مطلوی تر خواهند بود  میپشکتشخصیت را در هر بعد 

دقت تشخیص حاالت روحی در باالترین حالت در بازی جستجوی کلمدات بدا    ،بدون داشتن فاکتور شخصیت صورتی کهرسید. در 
 بود.   ۱۱/۱۱مقدار 
 

 
 فروت نجاین یباز در کاربران یروح حاالت زانیم. ۴ شکل

 

                                                           
14 regression 
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 ادونچر جوئل یباز در کاربران یروح حاالت زانیم. ۵ شکل

 

 
 کلمات یجستجو یباز در کاربران یروح حاالت زانیم نمودار. ۶ شکل

 

  گیرینتیجه -1

تشخیص دهیم. با توجه به نحدوه لمدس هدر کداربر و بده کمدک        را حاالت روحی کاربر شخصیت و  در این تحقیق سعی داشتیم
های چندگانه، تعدداد ضدربه و   های تک، تعداد لمسزمان کل لمس ، تعداد لمس "پارامترهای و استخراج   Auto Touch  افزارنرم

 .قراردادیمبه کمک کد متل ، نتایج لمس هر کاربر در هر بازی را مورد تجزیه و تحلیل " زمان ضربه و شخصیت کاربر

بدازی   دردرصدد را   ۱۲/۲۱به بدازده   "شخصیت"در واقع توانستیم با توجه به پارامترهای موجود و شکستن هر بعد فاکتور 
در تشدخیص شخصدیت   جوئل ادونچدر  در بازی  ۱۲/۱۲و در بعد برونگرایی کاربر در تشخیص حاالت روحی و بازده  جوئل ادونچر

 کاربر داشته باشیم. 
سدتند و  عصدبانی ه  زمانی کده نحوه لمس افراد  مثالًظرفیت و شدتی دارد  حالت روحیدانیم هر نوع که می همان طوراما 
 یبرا یکسان است بنابراین باید از فاکتورهای دیگری مانند میزان فشار وارده بر صفحه لمسی دارند هیجان حالت روحیزمانی که 

 "پارامتر  خصوصاً ]۱[با توجه به پارامترهای مقاله  میتوانیمکه آیا  نجاستیا سؤالاما ؛ تشخیص بهتر حاالت روحی کمک بگیریم
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توانیم تنها داشته باشیم؟ و یا می شدهتعیینبیش از بازده  یابازده" شخصیت"و اضافه نمودن پارامتر  "صفحه لمسیفشار وارده بر 
به پارامترهای موجود در این مقاله و بدون شکستن ابعداد شخصدیت و بدا در نظدر     فشار وارده بر صفحه لمسی پارامتر  واردکردنبا 

تواندد بده عندوان    می سؤالشاخص کلی به نتایج بهتری برسیم؟ بنابراین پاسخ به این  گرفتن تمامی ابعاد شخصیتی به عنوان یک
 کارهای آینده در نظر گرفته شود.
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