
 
 בניהול טכנולוגיה, תשע"ב. .B.Scפרויקטי גמר לתואר ראשון  

 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

 WAZEמדידת ערך כלכלי למערכת הניווט  361
 לונה לבונה לישה ושלומי בורוכוב

הינה אפליקציה חברתית סלולארית המאפשרת לנהגים להשתמש במידע על מצב  Waze - מוטיבציה לפרויקט
הכבישים בזמן אמת ולקבוע את מסלול הנסיעה שלהם. השירות כולל מפות המתעדכנות ברציפות תוך 

 .התרעות על עומסי תנועה ותאונות, ומידע המציע למשתמשים את הדרך המהירה ביותר להגיע ליעד שלהם
הייתה מוצעת  WAZEצעת חינם ומכילה פרסומות, עקב כך התעוררה השאלה: "אילו כיום, התוכנה מו

בתשלום למשתמשיה, מה המחיר הסביר אותו המשתמש יהיה מוכן לשלם על מנת לקבל את המידע ולחסוך 
זמן נסיעה יקר. האם  המשתמש יעדיף שימוש בתוכנה חינם בתמורה לפרסומות ברקע או יעדיף לשלם תשלום 

טרת העל של הפרויקט הינה לבחון את העדפת המשתמש ואת ערכה מבוע בגרסה ללא פרסומות?" חודשי ק
הכלכלי של התוכנה בהנחה והתוכנה תהפוך להיות בתשלום. פרויקט זה עשוי לתרום במספר תחומים: א. 
הצעת דרכים חלופיות למימון שירותי הניווט של חברות סלולאריות וכתוצאה הגדלת מספר המשתמשים 
בשירותי הניווט; ב. תרומה לקהל הרחב מכך שניתן להשתמש בשירותי הניווט חינם; ג. הגדלת שוק העבודה 

 ומספר מפרסמי האפליקציות הסלולאריות.
כיום, ובעידן בו התחרות בין יצרני הטלפונים החכמים הולכת וגוברת, מוצעים יותר ויותר  –סקירת ספרות 

מובנה, עם מרכיבי תוכנה וחומרה מתקדמים יותר, אשר  מאפשרים  GPSמכשירים סלולאריים בעלי מקלט 
למשתמש להוריד תכני ניווט שונים באופן עצמאי. מנגד, מעטות חברות הניווט המאפשרות שימוש במערכות 

לצורך כך, ינסה מחקר זה להציע לחברות הניווט דרכים חלופיות למימון שירותיה  שלהן ללא כל תשלום. 
כגון: פרסומות סלולאריות, שיתופי מידע בין המשתמשים ועוד, תוך וויתור על דמי השירות והתשלומים בגין 
 שירותי הניווט. המחקר ינסה לבחון את העדפת המשתמש, לבדוק האם המשתמש הסביר יעדיף שימוש חינם

בשירותי הניווט ובלבד שיאפשר לחברה להציב פרסומות בזמן השימוש בתוכנה, עדכונים ושיתופי מידע, או 
לחילופין יעדיף המשתמש לשלם דמי שימוש חודשיים ובלבד שלא תהא כל הפרעה בשירותי הניווט. כמו כן  

, תוך בחינת יתרונותיה של ינסה המחקר לענות על השאלה האם קיים יתרון לתוכנת ניווט המוצעת חינם בכלל
 בפרט. בנוסף, יבחנו היתרונות והחסרונות בכל מסלול.  WAZEתוכנת 

( יצר ערוץ חדש של פרסום SMS: מספר השימוש הגובר במסרונים )תובנות עיקריות של מקורות משמעותיים
ום דמי שימוש הנקרא "פרסום סלולארי". פרסומות אלו ימומנו באמצעות המפרסם, ובכך יוחלף הצורך בתשל

חודשיים. לפיכך, סוברים כאשר משווקים ירצו להשתמש בערוצי תקשורת סלולאריים בצורה אפקטיבית יהיה 
עליהם להבין את תפיסת הצרכן בנוגע לפרסומות במכשיר. בכדי למזער את תהליך ה"קניבליזם" יש למצוא 

 מש.את "עמק השווה", ולדאוג כי מספר הפרסומות המוצגות לא יפגע במשת
שאלונים מלאים.  87שאלות. התוצאות נותחו על סמך  94 עםנעשה באמצעות שאלון המחקר  –מתודולוגיה 

מגמת השימוש של המשתמשים בתוכנות הניווט, אם מרבית המשתמשים מעדיפים תוכנות ניווט  נבחנה
. הנתונים נבדקו ואומתו החינמיות או בתשלום. בנוסף, נבחן קהל היעד העיקרי ומהי מגמת השימוש בתוכנ

 המחקר  השערותהנושאים שנבחנו בהתאם ל-תוך מיון השאלות לתתי SPSS-סטטיסטית באמצעות תוכנת ה
במסגרת הממצאים נבחנו מספר פרמטרים עיקריים כאשר כל אחת מהשאלות בשאלון מוינה לפי  –ממצאים 

תוכנת ניווט  –. העדפת המשתמש 1ת ממצאי המחקר היו: הפרמטרים שנבחנו. הפרמטרים שנבחנו לבדיק
. 9. יחס המשתמשים לפרסומות בכלל; 3. תכונות חשובות במערכת ניווט; 2חינמית עם פרסומות או בתשלום; 

 . Waze. ערכה הכלכלי של תוכנת 5יחס המשתמשים לעדכונים שוטפים שאינם פרסומות; 
( מאמינים כי תוכנת ניווט צריכה להיות 94%בית הנשאלים )במסגרת הממצאים העיקריים נמצא כי: א. מר

בחינם ויעדיפו לא לשלם בגין השימוש בתוכנה וגם אם מדובר בתוכנה שפחות טובה או מכילה פרסומות; ב. 
 94%עקב העובדה כי התוכנה מוצעת בחינם.    WAZE( משתמשים בתוכנת הניווט99%עיקר הנשאלים )

כסף על מנת לחסוך זמן על הכביש, מבחינתם הכי חשוב להגיע ליעד מהמשתמשים לא מוכנים לשלם 
המבוקש; ג. משתמשים סולדים מקבלת פרסומות במהלך השימוש בתוכנת ניווט אך זה לא הדבר שיגרום להם 

תהפוך להיות בתשלום, מספר משתמשיה יקטן  WAZE-להימנע משימוש בתוכנה חינמית; ד. במידה ו
 ש"ח בגין התקנת תוכנה זו. 111וכנים לשלם לכל היותר תשלום חד פעמי של משמעותית; ה. המשתמשים מ

 .עיקרי בבחירת תוכנת ניווטלסיכום, הממצאים הראו כי פונקצית העלות המיוחדת "חינם" מהווה מרכיב 
במסגרת אוששו ונמצאו כנכונות. אלא,  שערות המחקרה יקת השערות המחקר נמצא כי כל חמשבבד -סיכום 

המחקר הנוכחי לא נבדקו אפיקים נוספים כגון: א. האם קיימים פרמטרים נוספים אשר גורמים למשתמשי 
קיימות פונקציות  Waze-להעדיף אותה ביחס למתחרותיה בשוק; ב. האם העובדה כי לתוכנת ה Wazeתוכנת 

ט בין נהגים ועוד, הם יות צ'אשים, אפשרו, שיתוף משתמשימוש נרחבות כגון: מידוד זמני הגעה, קופוני הנחות
הגורמים לכך שיהיה ריבוי משתמשים דווקא בתוכנה זו, לא זו בלבד, שלא נמצא כל קשר מובהק בין משתמש 
המעדיף תוכנה חינמית לבין התוכנה בה הוא משתמש בפועל, מה שמראה שהשימוש בתוכנה לא בהכרח נעשה 

וכנה תהפוך להיות בתשלום האם היא תמשיך לכלול פרסומות במהלך בגלל היותה חינמית; ג. בהנחה והת
 להציע Wazeלפיכך, ולאור כל הנאמר לעיל, נסכם כי על פי ממצאי המחקר, על תוכנת  השימוש שלה או לא. 

 ס בה.חינם מחד, מאידך לא להרבות בפרסומות בצורה שתגרום למשתמשיה למאוהשימוש בתוכנה 
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 ר איל בריל"ד: מנחה אקדמי לבונה לישה ושלומי בורוכוב: מציגים

משתמשים סולדים  

מפרסומות אך זה לא הדבר  

שיגרום להם להימנע  

 מלהשתמש בתוכנה חינמית

מעדיפים   46%

תוכנת ניווט חינמית  

גם אם היא תכיל  

 פרסומות

מאמינים כי תוכנת   69%

ניווט צריכה להיות  

 חינמית

אמינות המידע  

היא התכונה  

הכי חשובה  

 למשתמשים

תהפוך   WAZE-במידה ו

מספר  , להיות בתשלום

משתמשיה יקטן  

 משמעותית

לא מוכנים   69%

לשלם כסף על מנת  

לחסוך זמן על  

 הכביש



 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 WAZEערך כלכלי לתוכנת הניווט 

 ר איל בריל"ד: מנחה אקדמי לבונה לישה ושלומי בורוכוב: מציגים

 ב"תשע


	163
	163
	163

	163

