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ABSTRACT 

 
 

As a consequence of recent enormous changes in all aspects of 

business and production environments a new requirements has been 

uprising within the filmmaking environment as well. In respect of such 

a condition, a new framework for managing the production of films 

was introduced to filmmaking industries, named post- studio method 

of filmmaking. While this framework has been widely accepted by the 

pioneers in Hollywood and the other related centers, it would be in 

need of some new complementary tools. These tools as a core 

competency of the organizing approach of the post studio filmmaking 

projects must be capable of responsively assisting the managers so 

that they can be able to assign a quantified agent to a specified task in 

an optimum way. This research is one of many attempts that occurred 

within the last decade to provide a set of consistent methodologies by 

which managers and producers be able to optimize the procedure of 

assignment of skilled human resource into the different tasks and 

activities within different steps of the production processes.  

The main outcome of this study is an innovative problem solving 

algorithm (PSA) in a fuzzy – genetic environment which integrates the 

features from a number of disciplines for;  
 hierarchical searching the choices of decision and enumerating a 

number of pair “task- person” as possible options,  

 mathematical modeling of the options, responsively in a fuzzy 

environment,   

 delineating an optimum collection of options by solving the 

mathematical model with applying an integration of a fuzzy genetic 

algorithm into the theory of possibility,  

 designing a hierarchical fuzzy solutions environment in which the 

collection of optimum solutions are weighted based on their priority, 

and then, designating some necessary modules in MATLAB software 

environment to allow the managers to apply the problem solving 

algorithm (PSA)in a user friendly situation. 
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براي سازماندهي عوامل توليد در روش  طراحي يک الگوريتم حل مسأله

  سازي مستقل تحت شرايط غير قطعيفيلم
  

  و نجمه خيري *احمدرضا تحسيري
 

 چکيده:                            يکلمات کليد
، صنعت که در قرن بيستم آغاز شد هاي تجاري و صنعتيمحيط ساختاريتغيير و تحوالت همزمان با  

هاي مواجه با ضرورتنيز  سازي، بعنوان بخشي مهم در گردش اقتصادي کشورهاي توسعه يافته،فيلم

ي يک سازماندهبراي  يهايروش استفاده ازکنندگان، ناچار به تهيهاي که امروزه، بگونه. جديدي گرديد

کمي و کيفي تنوع  و يتقطع عدمو ماهيت سازگار با شرايط پروژه توليد فيلم هستند که قادر باشد 

 در مقاله .محصوالت خود را در يک فضاي رقابتي داشته باشند اقتصاديي امکان ارائه ،هاي توليدنهاده

که  "سازي مستقلفيلم"مدل  ،فيلمتوليد هاي روشي توسعهروند تاريخي تحليليِ ، ضمن بررسي حاضر

اي سازگار با تغييرات سريع بازار و ان شيوهبه عنوپذيري ساختاري شکل گرفته است، ي انعطافبر پايه

سازي محوري در سازماندهي روش فيلممسأله  است.مورد توجه قرار گرفته تنوع تقاضاي مشتريان 

 از بين افراد متخصصِ در ماهر نيروي انساني انتخابمستقل براي يک پروژه توليد فيلم چگونگي 

هاي با توجه به نيازمندي رو،باشد. از اينام دهند، مياي که بايد انج، سازگار با ماهيت وظيفهدسترس

ضرورت طراحي ، تعريف شده مشخصِ انجام يک فعاليت جهت متفاوت و سطوح متعدد کيفيت تخصصي

-در محدوه قابل دسترس ترين فرد از مجموعه افراد متخصصِمناسب يک روش مهندسي براي اختصاص

ي نتيجه اصلي تحقيق در اين مقاله تعريف گرديده است.مسأله به عنوان  ،ي جغرافيايي مورد عمل

از که طي آن  ،با ضرايب فازي است رياضي مدلالگوريتم حل مسأله مبتني بر  يک يک  توسعه ؛نهايي

هاي تمامي گزينهپيکربندي فازي براي مراتبي و الگوريتم ژنتيک  روش ترکيبي تحليل سلسلهيک 

 در محيطي توأم با عدم قطعيتحل مدل ي رياضي مسأله و سازمدل و سپس "فعاليت -فرد"ممکن 

فضاي پاسخ، با استفاده از نظريه امکان جهت محاسبه برتري نسبي اعداد فازي و  استفاده شده است.

در پايان ي فازي طراحي شده است. هاگزينه رجحان نسبي هاي بهينه  به صورتارائه مجموعه جواب

هاي در شرايط واقعي و همچنين نحوه حل مدل رياضي و تحليل پاسخ کاربرد الگوريتم توسعه داده شده

 .نشان داده شده است. سازي عدديشبيه بدست آمده، با استفاده از روش
 

 9. مقدمه9
هاي تجاري افزايش پيدا کرده است، بازارها امروزه سرعت فعاليت

گويي به شوند. براي پاسخاغلب به سرعت پديدار شده و ناپديد مي

                                                 
 93/8/81تاريخ وصول: 

 93/2/19تاريخ تصويب: 

عضو هيئت علمي گروه دکتر احمدرضا تحسيري،  نويسنده مسئول مقاله:*

، طوسي يرالديننص خواجه صنعتي دانشگاه سيستم، و کنترل مهندسي
tahsiri@kntu.ac.ir 

، کارشناسي ارشد از دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي نجمه خيري

 najme.kheiri@gmail.com، خواجه نصيرالدين طوسي

-دهي، برنامههاي متفاوتي در امر سازمانبه نگرش ،اين تغييرات

در تکنولوژي  ريزي و مديريت، نسبت به قبل، نياز است. پيشرفت

هاي دهد، تا تجربهگذاران اين توانايي را مياطالعات، به سرمايه

هاي مديريتي کاري، ساختارهاي سازماني جديد، و حتي سبک

باشند و  عد از معرفي، در اختيار داشتهي کمي بفاصله نوين را به

 .[1]دهند سرعت توسعهرا به در نتيجه، کسب و کارشان

کي از بارزترين صنايعي که با پشت سر گذاشتن يدر اين فضا 

توانسته خود را با شرايط جديد هماهنگ ، اوليه موانع و مشکالت

اين صنعت يکي از مهمترين  است.سازي ، صنعت فيلمنمايد

به طور مثال  .باشديافته مياي اقتصاد در کشورهاي توسعههبخش
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، فازيهاي محيطلگوريتم ژنتيک، ا

 گيري، تصميم نظريه امکان،

 ي تخصيص، مسأله

 عوامل توليد فيلم، سازماندهي 

 سازي مستقلفيلم
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، بالغ بر 8002صنعت سينما در اياالت متحده آمريکا در سال 

-بيليون دالر درآمد مالياتي  براي اين کشور به همراه داشته 7/11

 .]8[است 

، نه سازي در شرايط جديدچگونگي مديريت سازگار صنعت فيلم

 هاي دانشگاهيمحيطبلکه در  مي و صنفيهاي علانجمنتنها در 

را متعددي گران بوده و توجه محققان و تحليل همراهچالش  بانيز 

. حاصل مطالعات و به خود جلب کرده استهاي اخير در سال

هاي مورد روش ساختاراي درپايهتغيير نتايج تجربي موجب 

يويي اوليه استود مدلگذار از ، استفاده براي توليد فيلم شده است

سازي فيلم گذاري توليدي بزرگ و مجتمع شده( به مدل)سرمايه

از اين دست توجهات هاي عملياتي با اتصال آزاد(، مستقل )شبکه

 است. 

به سازي مستقل فيلمي سازماندهي به شيوه در حال حاضر نحوه

شده و مطالعات  تبديل  سينماصنعت در فرد منحصربه اينمونه

 راي حل مسائل متفاوت اين شيوه در جريان استقابل توجهي ب

[3- 1] . 

، ي استوديويي()در مقابل شيوه سازي مستقلفيلم يکاربرد شيوه

 اقتصادِرعايت اصول بدليل توانايي در ايجاد نوآوري، خالقيت و 

و سازگاري با شرايط محيطي، مورد توجه روز افزون قرار ، محصول

وليد فيلم به روش مستقل در [، به طوري که ميزان ت7] گرفته

% 30از  8001تا سال  1820هاي اياالت متحده آمريکا بين سال

ي توليدات مستقل . اين رشد فزاينده]7[% رشد نموده است 51به 

-در طول سه دهه، حاکي از موفقيت تجاري اين شيوه نيز مي

 [.2باشد]

هايي با ، شامل شبکهدر روش فيلم سازي مستقل محيط سازماني

هستند و  مقياس کوچک از متخصصين بوده، که با هم در ارتباط

ک ي درآيند و ، به طور موقت گرد هم ميذيربط بر اساس اصول

در حالي که هر فرد وظيفه کامالً معيني به عهده ي واحد پروژه

يابي هاي نسبتاً مستقل، تا دستشوند. اين گروهمتمرکز ميدارد، 

خواهند ماند و پس از  يگر باقيمشخص، در کنار يکد محصولبه 

-ديگر مي يهااتمام پروژه، متفرق شده و هر يک به سمت پروژه

ي بنگاه در شبکه 81000امروزه بيش از  .[10، 1، 8]روند 

سراسري صنعت توليد فيلم اياالت متحده آمريکا مشغول به کارند، 

 . ]8[نفر کارمند ثابت دارند10ها، کمتر از % از اين بنگاه81که 

 Baden-Fullerو  Ferriani ،Cattaniبر اساس نتايج مطالعات 

صنعت ميالدي منتشر شد؛ بر مبناي عملکرد  8001که در سال 

بزرگترين و پيشرفته  اياالت متحده آمريکا به عنوان توليد فيلم

تا  1888 زمانيي دوره برايسازي در دنيا، ترين صنعت فيلم

هاي پذيرفته شده براي رضموارد زير به عنوان پيش ف ،8003

هاي مدرن اعالم سازماندهي و مديريت توليد فيلم در محيط

 گرديد:

کيفيت نيروي انساني نه تنها در  کنوني سازيدر صنعت فيلم.1

ايجاد يک اثر خالق، مؤثر است، بلکه در رسيدن به سطوح باالتر 

 تجاري نيز تأثيرگذار است. هايموفقيت

هاي توليد فيلم را هاي تجاري کمپانيمنابع و امکانات، موفقيت.8

رسد بر روي راندمان هنري کار کنند؛ اما به نظر ميتسهيل مي

 اثري ندارند.

هاي توليد فيلم  وابستگي بسيار موفقيت تجاري کمپاني.3

 .[11]بيشتري به کيفيت نيروي انساني دارد تا  منابع و امکانات

ر صنعت بر اين عقيده است که د Angus Finneyهمچنين 

کننده به عنوان رهبر پروژه، کنترل  بسيار کمي سازي، تهيهفيلم

روي نتيجه کار دارد و لذا نقش عوامل توليد به عنوان کساني که 

 .]18[شودتر ميسازند، پر رنگفيلم را مي

کنندگاني که به روش مستقل توليد هاي اخير اغلب تهيهدر سال

ماندهي عوامل توليد فيلم از فيلم روي آوردند براي انتخاب و ساز

هاي سعي و خطا مبتني برتجربه استفاده کرده و در اين بين روش

ي هاي مالي و عدم مطلوبيت در نتيجهبعضاً با افزايش هزينه

 ]11-13[اند هاي خود نيز روبرو بودهفعاليت

رو، سوال مرکزي در تحقيق حاضر؛ چگونگي سازماندهي بدين

مديريت هاي اساسي يکي از پايهبه عنوان  ي نيروي انساني،بهينه

اي که هر يک بايد سازي مستقل، براي وظيفهدر روش فيلم توليد

 در جريان توليد انجام دهد، قرار داده شد. 

گويي به اين سؤال و تبين شرايط ي پاسخبه منظور تشريح زمينه

ي تحقيق، نحوه سازماندهي عوامل پايه محيطي در تعريف مسأله

اين مقاله مورد  8سازي مستقل در بخش د در شيوه فيلمتولي

 تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

 در نتيجه، به دليل اينکه:

سازي مستقل، تأمين نيروي انساني متکي به منابع در فيلم  -1

 داخلي نيست؛

-هاي مهارتي نيروي انساني در صنعت فيلمتنوع و مشخصه -8

اري ) که عموماً به سطوح سازي در مقايسه با ساير بنگاههاي تج

و کيفيت تکنولوژي، منابع و ماشين آالت وابستگي دارند( از 

 اهميت باالتري برخودار است، 

گيري ناشي از پارامترهاي متعددي نظير؛ هاي تصميممولفه -3

و مهارت تخصص  تعدد ،در افرادتخصصي سطوح کيفيِ متفاوت 

 ، استغير محلي استعدادهاي محلي و وجود  و در يک فرد

کيفي  ي مهارتيهامنديتفاوت نيازهر وظيفه داراي سطوح م -4

 است، و همچنين و کمي 

بين  انساني )فردي و احساسي، اجتماعي، فرهنگي(تعامالت   -1

، داراي اثر قابل توجه در محصول عوامل توليد در طول فرآيند

 هنري است.
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مشخص با فعاليت انجام يک  جهتفرد مناسب مسأله انتخاب يک 

هاي علمي و يدگي همراه است. لذا لزوم استفاده از ابزارپيچ

چه کساني را  کننده سيستماتيک براي پاسخگويي به اين که تهيه

ي جغرافيايي مورد در محدوده از بين افراد متخصص قابل دسترس

سازگار متناسب با انتخاب کند تا بتواند يک تيم  ،عمل خود

تعيين شده و هاي فعاليت براي انجامهاي کمي و کيفي نيازمندي

 باشد.، ضروري ميتوليد فيلم، داشته باشددر  مشخص

بندي و ارائه راه حل سازگار براي پيکر مذکور يمسأله تبيين

 عوامل توليد فيلم يانتخاب بهينهفعاليت و  -هاي ممکن فردگزينه

حاصل کار به ، تعريف گرديد در اين مقالهبه عنوان مسأله تحقيق 

توسعه  رياضي الگوريتم حل مسأله مبتني بر يک مدل طراحي يک

ژنتيک، و ارائه يک الگوريتم ترکيبي  -داده شده در فضاي فازي

  براي حل مدل منجر شد.

 nفرد به  nدر مدل تخصيص استاندارد که به منظور انتخاب 

رود، کارايي هر فرد براي هر کار تعيين مي شود، فعاليت به کار مي

فتن محدوديت( لذا تخصيص بهينه متعلق به )بدون در نظر گر

جوابي است که بيشترين مقدار مجموع کارايي را داشته باشد. 

شرايط فضاي تعريف و همچنين حل اين مدل در اغلب مواقع با 

با توجه به ، به عالوه ]31[باشدماهيت مسائل واقعي منطبق نمي

مبني بر قطعيت در استاندارد، هاي مدل تخصيص پيش فرض

هايي براي بکارگيري در وامل، مدل و روابط بين آنها، محدوديتع

و نتايج حاصل از  فضاي ديناميک و غير قطعي فعلي وجود دارد

 [. 15] هايي قابليت اطمينان در شرايط موجود را نداردچنان مدل

Antonella Certa به منظور توسعه  8007و همکارانش در سال

هاي تخصيص هدفه، مدليک مدل تخصيص نيروي انساني چند 

اند. بندي نمودهنيروي انساني در مطالعات اخير را بررسي و دسته

هايي با سطوح تخصصي متفاوت افراد و در اين مطالعه، مدل

هايي نيز که متمرکز روي روابط بين افراد هستند، همچنين مدل

و   Shenدر اين ميان دو مدل  ]38[اند. طراحي و حل شده

Herarra تر اي مورد نظر در مسأله تحقيق حاضر نزديکبه فض

مدل تخصيص چند معياره را با درنظر گرفتن سه   shenاست. 

معيار توانايي، روابط بين کارکنان و روابط بين فعاليت ها توسعه 

محدوديت روابط  Lopezو  Herraraو مدل تخصيص  ]33[داده 

-است. اين بين کارکنان و شدت رابطه فعاليت ها را درنظر گرفته 

و بالتبع برخي  ]88[اندها در يک فضاي عمومي طراحي شدهمدل

از محدوديت هاي خاص مربوط به فضاي واقعي، در آنها اعمال 

 نشده است. 

در مقاله حاضر پارامترهاي مسأله با توجه به شرايط و خصوصيات 

سازي فضاي مسأله و مشخصات سازماندهي نيروي انساني در فيلم

توسعه داده شده رياضي مدل داده شده اند. و لذا  مستقل توسعه

 به؛ در اين مقاله، با توجه در الگوريتم حل مسأله 

 غير رفتار  هاي مسأله در خصوصفرضلحاظ نمودن پيش

 مسأله، پارامترهاي اصلي قطعي 

 و همچنين، در فضاي فازي1استفاده از متغيرهاي توصيفي ، 

  هت تبديل متغيرهاي استفاده از شکل مثلثي تابع عضويت ج

 توصيفي به اعداد فازي. 

هاي سازگار و قادر است به عنوان يک مسأله تخصيص، پاسخ

مناسب با شرايط محيطي و چارچوب روش توليدي منظور شده 

 در الگوريتم حل مسأله توليد کند.

  NP-Hardمسأله  ،تابع هدفو فازي بودن ي ـبدليل غير خط

  الگوريتم ژنتيک، از حاصل يچيدگيبه علت پلذا و  [12، 17]بوده 

 به منظور دستيابي به يک انتخاب بهينه استفاده گرديده است. 

در نتيجه فازي بودن متغيرها و پارامترهاي مسأله، تابع برازش 

خود مقداري فازي پيدا خواهد کرد، و لذا يافتن بهترين مقادير 

نيکي در ها، مورد توجه تکتابع برازش، جهت انتخاب برترين جواب

روش بکار گرفته شده براي حل مدل است. به دليل حفظ ماهيت 

گيري غيرقطعي فضاي مسأله و تامين فضاي فازي )حل( تصميم

بهره گرفته شده  8براي دسترسي به پاسخ برتر، از نظريه امکان

 است.

ي نظريه امکان، راهکاري جهت حفظ عدم قطعيت، هنگام مقايسه

-قعي که همپوشاني دارند(، فراهم مياعداد فازي )خصوصا در موا

لطفعلي اين نظريه اولين بار توسط پروفسور . (1)پيوستآورد 

هاي  نظريه مجموعهميالدي در امتداد  1872در سال  عسکرزاده

 .]18، 80[ارائه شد منطق فازيو  فازي

در اين مدل قادر است بنابراين الگوريتم حل مسأله مبتني بر 

ها فضاي فازي راه حل فرا ابتکاري براي جستجوي احتمالي پاسخ

ارائه دهد، که با توجه به ماهيت متغيرهاي توصيفي استفاده شده 

فيلم براي  کنندگاندر مدل، ابزاري مناسب در اختيار تهيه

دهي عوامل توليد، قرار نسازماجريان در  نهگيري بهيتصميم

  خواهد داد.

گيري از نظريه رياضي توسعه داده شده به دليل بهرهدر مدل 

به صورت  ي حاصلهنتيجه، پذيريو محاسبه درجه امکان امکان

اين روش به . هاي بهينه استبندي شده از حلاي رتبهمجموعه

دهد که جواب مطلوب خود را از ميان ن امکان را ميکننده ايتهيه

نتيجه نهايي مدل، مجموعه جواب حاصله انتخاب نمايد؛ بنابراين 

پذيري و عدم سازي مستقل )انعطاففيلم يبا شرايط محيط

 دارد. يقطعيت( سازگار

نتايج سازي انجام گرفته در اين مقاله، با توجه به مطالعات شبيه

و  قابل اطمينان استخود عملکرد ي ودهمدل در محدحاصل از 

                                                 
1 -Linguistic variable  
2 -Possibility theory 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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کننده را نظرات و اهداف تهيه به طور سازگارتوان انتظار داشت مي

 نمايد.ارضاء 

سازي مستقل روش سازماندهي در فيلماين مقاله  دودر بخش 

ي انتخاب عوامل توليد مسألهشرح داده شده است، در بخش سه 

گردد. تحليل و تشريح ميبه طور کامل سازي مستقل در فيلمفيلم 

مسأله، در  ي الگوريتم حلبه عنوان پايهمدلي رياضي سازگار 

مذکور به حل مدل پنج طراحي شده است. در بخش  چهاربخش 

شود. ارزيابي عملکرد مدل با توسط الگوريتم ژنتيک پرداخته مي

-ارائه شده و نتيجه ششم سازي عددي در بخشاستفاده از شبيه

 آورده شده است.  فتمهگيري در بخش 

 

 سازي مستقلسازماندهي عوامل توليد در فيلم. 6

 سازي. روند تاريخي تحول سازماندهي در صنعت فيلم9-6
هاي مختلف متناسب با تغيير روند اقتصادي و اجتماعي، دوره

-توليد، سازماندهي و مديريت توليد فيلم ظهور کردند. از شاخص

ي با شيوه 1ي استوديوييي، دورهسازها در صنعت فيلمترين دوره

ي توليد مستقل با شيوه 8توليد استوديويي و پس از استوديويي

ها نشان دوران تاريخي هر يک از اين شيوه 1نمودارباشد. در مي

 داده شده است.
 

 
 هاي مختلف.سازي در دورههاي فيلم. شيوه9نمودار 

 

 ي. اندازهخوش تغييرات شدصنعت فيلم، دست 1810ي در دهه

 کاران سپرده شدنيروي کاري کاهش يافت، اغلب کارها به پيمان

توليد فيلم ناچار به فعاليت، در  يهاسپاري( و شرکت)برون

در طي دو [. 81] هاي رقابتي توأم با عدم قطعيت بودندمحيط

هاي توليد فيلم، ريزيي برنامه، نحوه1870تا  1810دهه از 

تبديل  تيميريزي مراتبي به روش برنامههي سلسلبتدريج از شيوه

که در آن بطور عمده، تأمين نيروي انساني مورد نياز صرفاً  شد

هاي متفاوتي که کننده با گزينهمتکي به منابع داخلي نبود و تهيه

اي از افراد حقيقي مرتبط طراحي شده بودند، روبرو بصورت شبکه

3ي مستقلسازروش فيلم"اين روش که به. [81-88] بود
" 

                                                 
1 - Studio  
2 -Post Studio  
3  - Independent filmmaking 

و هم  به رشد خود رسيد 1820شناخته شده است، تا اواسط دهه 

 .کنداکنون مراحل تکوين محتوايي خود را طي مي

 
 هاي سازماندهي. مدل6-6

توان به سه سازماندهي و مديريت را مي هايمدلبه طور کلي 

، بر "فرد محور"هاي مدل :بندي نمودمتفاوت دسته 4مدل

-توليد کارخانه )ساخت ودارد کارکنان تأکيد هاي فردي توانايي

عمدتاً بر  "پروژه محور"هاي تأکيد مدل (. درحالي کهاي

هاي پروژهريزي مبتني بر تکنولوژي در برنامه) باشدتکنولوژي مي

 د.ندهي افراد تأکيد داربر سازمان "تيم محور"هاي مدل ،اجرايي(

 
 دهيهاي سازمان. مقايسه مدل9جدول 

مدل 

 ازماندهيس
 تيم محور پروژه محور فرد محور

نمونه کسب و 

 کار

 سازي مستقلفيلم پروژه کارخانه

تيم -تکنولوژي افراد تأکيد

 پروژه

 -دهيسازمان

 هاهاي تيمتيم

 Coordination Cooperation Collaboration نوع همکاري

 المپيک بسکتبال فوتبال بيسبال نمونه ورزشي

 
هاي سازماندهي و همچنين نوع ين مدلتفاوت ب 1در جدول 

سازماندهي  هر مدل آورده شده است. در مدل همکاري بين افرادِ

1کافي است بين افراد سازمان هماهنگيفرد محور، 
وجود داشته   

ها و حتي درک اهداف و باشد و نيازي به اشتراک گذاردن ارزش

فراد با هم ا هاي پروژه محور،اندازها نيز وجود ندارد. در مدلچشم

واسطه از قبل و يا بعد از داشته و  اطالعات و دانشي که بي 5تعاون

، دنشود، به اشتراک گذاشته مينآيدسته جمعي مي يک فعاليتِ

افراد سازمان با يکديگر هاي سازماندهي تيم محور در مدلاما 

هايي که ها و نقشنسبت به پست داشته و تمامي افراد 7همکاري

تا بتوانند در  کار وجود دارد، درک کاملي دارند، در کل مراحل

در اين مدل توافق هماهنگ و موفق عمل کنند.  قالب يک تيمِ

 شود.مشترک روي استراتژي کلي به اشتراک گذاشته مي

 ي شفاف و منحصرسازي مستقل نمونهي مديريتي در فيلمشيوه

نها از است. اين مدل، نه ت تيم محورفرد از مدل سازماندهي  به

مديريت  "پيروي نکرده، بلکه از مدل "مديريت پروژه"مدل 

                                                 
نام   Hollywood و  Teleworkers،Virtuality  بيبترت ن سه مدليا - 4

 (.Grantham, 2004) گذاري شده است
5 - Coordination 
6 - Cooperation 
7 - Collaboration 
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نمايد، مدلي که افراد براي همکاري هرچه ، استفاده مي"تيم

 .[1] کنندبيشتر، پاداش دريافت مي

ي عناصر تشکيل هاي توليدي مدرن معموالً بر حسب اندازهشيوه

-ستههايش دي آن و استانداردسازي )تغييرپذيري( خروجيدهنده

نشان داده شده است، از  8شود، همانگونه که در نموداربندي مي

ي توليد استوديويي به توليد نظر اندازه و استانداردسازي، شيوه

انبوه بسيار نزديک بوده و شيوه توليد مستقل به توليدات انعطاف 

 .[85هاي بسياري دارد ]پذير شباهت

 

 

 

 

 

 

 

 

ي استوديويي و ها. مقايسه سازماندهي روش6نمودار

 مستقل از نظر اندازه و استانداردسازي

 

ي استوديويي و سازي به شيوهاي بين فيلممقايسه 8در جدول 

 است.مستقل با شرايط کسب و کار در عصر حاضر  انجام شده

 
سازي استوديويي و مستقل با . مقايسه روش فيلم6جدول 

 شرايط عصر حاضر.
سازي  فيلم موضوع

 استوديويي

سازي  مفيل

 مستقل

شرايط عصر 

 حاضر

توجه به رضايت  محصول فرآيند تأکيد

 مشتري

 عدم قطعيت غير  قطعي قطعي قطعيّت

 برون سپاري کوتاه مدت بلند مدت نوع استخدام

غير  مراتبي سلسله سازماندهي

 مراتبي سلسله

تغييرات شرايط 

 بازار

تغييرات تقاضاي  زياد کم تنوع توليد

 مشتريان

 تنوع بازار زياد کم خالقيت

 
توان مشاهده نمود که ي صورت گرفته، به وضوح ميبنابر مقايسه

ي استوديويي با شرايط و نوع کسب و کار در قرن کنوني شيوه

سازان براي بقا در اين بازار رقابتي ناچار به سازگاري نداشته و فيلم

ي سازپذيرتر و پوياترِ فيلمي جديدتر، انعطافبکارگيري شيوه

 [.1مستقل هستند]

ي تحقيق براي  انتخاب عوامل توليد شرح مسأله. 3

 سازي مستقلفيلم در شيوه فيلم

 . فضاي مسأله تحقيق9-3

هايي که از ساختار عملياتي توليد فيلم به روش پيش فرض

ي سازي، فضاي مسألهمستقل، استخراج شده و در جريان مدل

 شده است: کنند در ذيل آورده تحقيق را تعريف مي

 مدت  افراد حقيقي و يا حقوقي، از طريق يک قرارداد کوتاه

شوند و پس از انجام پروژه و يا کار مورد نظر، کار گرفته ميبه

 روند.سازي ديگر ميهاي فيلمبه سمت کارها و پروژه

  اغلب افراد دردسترس، تک تخصصي نبوده و در انجام

ح توانايي افراد در توانا هستند، ولي سط بيش از يک فعاليت

 انجام يک فعاليت متفاوت است.

  از استعدادهاي )افراد( محلي و حتي خارجي براي انجام

توان استفاده نمود. به عبارت هاي توليد فيلم، ميفعاليت

ديگر محدوديت جغرافيايي براي استفاده از افراد )استعدادها( 

 وجود ندارد.

 د است؛ لذا بهانتخاب افراد همسو و هماهنگ مورد تأکي-

اند و يا کارگيري افرادي که قبالً کار مشترک و موفق داشته

ي کاري و اجتماعي خوبي با يکديگر دارند، اولويت رابطه

 بيشتري دارد.

  براي انجام هر فعاليت يک نفر و همچنين هر نفر، براي

 شود.انجام يک فعاليت در نظر گرفته مي

 ليد فيلم، داراي اهميتي ها در فرآيند توها و يا پستفعاليت

 باشند. مي متفاوت

  

 . ابعاد مسأله تحقيق6-3
ي تحقيق مورد توجه افراد در مسأله "ارتباط"و  "توانايي"دو بعد 

تر، فردي که است. بنابراين ضروري است، براي فعاليت مهم

درانجام آن فعاليت، توانايي باالتري دارد انتخاب گردد. اگر براي 

ا افراد با سطح توانايي مطلوب قابل دسترس هتمامي فعاليت

 باشند، بهترين حالت رخ داده است. 

همچنين، با توجه به اينکه، انتخاب افراد در قالب يک تيمِ 

باشد، بنابراين بايد افراد با هماهنگ و همسو حائز اهميت مي

هايي که در طول انجام پروژه داراي ي بهتر، براي فعاليترابطه

بيشتري هستند، انتخاب گردند. اگر تمامي افراد شدت ارتباط 

باشند و يا انتخابي، قبالً با هم کار مشترک و موفقي را انجام داده 

ترين حالت رخ داده ي کاري خوبي داشته باشند، مطلوبرابطه

 است. 

بايست، مطلوب که ارتباطات بين افراد در تيم ميعالوه بر اين

 و تهيه کننده نيز مورد توجه است.ي بين افراد تيم باشد، رابطه
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 . اهداف مسأله تحقيق3-3

ي تحقيق که در قسمت قبل بررسي گرديد، با توجه به ابعاد مسأله

و همچنين شرايط مسأله در روش توليد مستقل فيلم،  هدف 

اصلي مسأله مبني بر سازماندهي سازگار عوامل توليدي، به هر 

 ي زير باشد:رنده دو مولفهاي که انجام شود، بايستي دربرگيشيوه
 

ها، به ترتيب . انتخاب افراد با توانايي باالتر براي فعاليت1

اهميت هر فعاليت در فرآيند توليد فيلم. معيارهاي تعيين 

 شود.کننده مشخص مياهميت توسط تهيه

هاي متفاوت، با لحاظ نمودن . انتخاب افراد براي فعاليت8

افراد متناسب با ترتيب  و همسويي درجه اهميت هماهنگي

 ها.شدت ارتباط فعاليت
 

رو، طراحي يک الگوريتم حل مسأله که قادر باشد در فضاي بدين

فازي موارد فوق را به طور سازگار و يکپارچه در چارچوب شرايط 

سازي مستقل انجام دهد، هدف اساسي اين تحقيق توليدي فيلم

روش سيستماتيک است. اجزاي هدف مذکور در اين مقاله توسعه  

 علمي متناسب براي انجام موارد زير تعيين شده است:
 

تعريف حدود مسأله در يک محيط توليدي و تعيين   -1

هاي ممکن براي تخصيص سيستماتيک تمامي گزينه

 فرد به فعاليت

ها، شرايط تعيين پارامترهاي  تعريف کننده گزينه -8

 ها محيطي و روابط آن

 مدل سازي رياضي مسأله -3

ها براي زگار مسأله در فضاي فازي و تحليل جوابحل سا -4

 تصميم سازي بهينه

 

 هاي خاص در مسأله تحقيق. وضعيت4-3

با توجه به شرايطي که در فضاي مسأله بيان شد؛ ممکن است 

ي جغرافيايي مورد تعداد نيروي انساني قابل دسترس در محدوده

د، هاي موجود باشعمل، بيشتر يا حداقل مساوي تعداد پست

متناسب با آن، با يکي از دو حالت تخصيص يا انتخاب در فضاي 

 باشيم.مسأله براي مدل نمودن مواجه مي

 
 9ي تخصيصمسأله 

ها که تعداد افراد با تعداد پستاست  در اين مسأله، فرض بر اين 

باشد، ها ميبرابر است و  مسأله اصلي تخصيص افراد به پست

د که براي انجام فعاليتي انتخاب نشده اي که هيچ فردي نباشبگونه

 باشد.

                                                 
1  - Assignment 

  6ي انتخابمسأله 

ها در اين گونه از مسائل، تعداد افراد قابل دسترسي از تعداد پست 

بيشتر است. و در اين جا انتخاب افراد مناسب و سپس تخصيص 

 ها، مورد نظر است. ها به فعاليت آن

 

 مدل رياضي. 4
، سازي مستقلي فيلمشيوه يبرا مدل انتخاب عوامل توليد فيلم

پارامتر اصلي منطبق با شرايط  10ارئه شده در اين مقاله، داراي 

ها در سطوح متفاوتي نياز به  مسأله است که هر يک از آن

در ذيل، و  ،پارامترهامتغير و  3جدول اطالعات ورودي دارند، در 

ها با همديگر در تشکيل ساختار کلّي مدل  ي ارتباط آننحوه

 .يح شده استتشر

 

 هاي مسأله و پارامترهاي فازي متناظر . تعريف متغير9-4

  قبول يا رد  فرد به منظور  امکانi ام براي فعاليت  j ام متغير

xij .کميت  به صورت صفر يا يک در نظر گرفته شده است

صفر يا يک در هر مورد از تخصيص در مدل با متناظر متغير 

شود، موقعيت عريف مياعمال ضرائب فازي که در زير ت

 کند.فضاي مسأله را مشخص مي

 ( مبناي امتيازدهي به دو عامل اصلي توانايي افرادcP
~

( و ارتباط 

rPبين افراد )
~

 کننده خواهد بود.( بر اساس نظر تهيه

 سازي مستقل، افراد تک تخصصي ي فيلمنظر به اينکه در شيوه

( براي تعيين توانايي هر فرد در هر فعاليت LUijد، پارامتر )نيستن

هاي طراحي شده است. به عالوه در اين محيط افراد در تخصص

ijLPهاي متفاوتي دارند، لذا پارامتر )مختلف توانايي
~

( به منظور  

ثبت امتياز توانايي هر فرد در هر فعاليت به طور ماتريسي در نظر 

 ه شده است.گرفت

 هاي مختلف در توليد يک اثر سازي فعاليتدر صنعت فيلم

کننده هاي متفاوت دارند، بنابراين در اين مدل تهيهموفق اهميت

jUPشان )ي اهميتها را بر حسب درجهقادر است، فعاليت
~

 )

 امتيازدهي نمايد.

 به طور تيمي سازي مستقل افراد ي فيلماز آنجايي که در شيوه

کننده در کنند، نظر تهيهکننده کار ميو با تعامالت بسيار با تهيه

تواند برقرار کند مورد افراد و ميزان ارتباطي که با هر کدام مي

 (، به عنوان يک پارامتر در مدل آورده شده است.)

 سازي مستقل تعامالت و ارتباطاتي که فعاليتي فيلمدر شيوه-

توليد با يکديگر دارند، زياد ولي شدت آنها  ها در طول فرايند

                                                 
2 - Selection 
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ها )متفاوت است و لذا پارامتر شدت رابطه فعاليت
jkUR

( به ~

هايي که تر براي فعاليتمنظور انتخاب افراد با ارتباط قوي

 ارتباطات بيشتري با هم دارند، تعريف شده است.

 ت پارامتر )همچنين ميزان رابطه افراد با يکديگر به صور
isLR

~ )

 در مدل آورده شده است.

 

 سازي رياضي در فضاي فازي. مدل6-4

هاي شرايط عدم قطعيت و همچنين مدل زير با توجه به مؤلفه

هاي توليدي  مورد نظر، يک هاي تعريف شده براي محيطچارچوب

آنها ننمايش رياضي از پارامترهاي مسأله و شرايط و روابط فازي بي

را فرموله نموده است. حل سازگار اين مدل در فضاي مسأله ) در 

فعاليت  -ي فردتواند تخصيص بهينهآمده است( مي 1قسمت 

 مورد نياز يک محيط توليدي فيلم سازي مستقل را فراهم آورد.

 
 

 

 

 
Subject to: 

 

       

 

 

       

 
ستفاده از انتخاب عوامل توليد فيلم با ا مدلحل . 4

 الگوريتم ژنتيک
الگوريتم ژنتيک، به منظور جستجوي کلي، از قوانين تکامل 

هاي بيولوژيک طبيعي تقليد کرده و بر روي يکسري از جواب

هاي بهتر، قانون بقاي بهترين را مسأله به اميد بدست آوردن جواب

به کمک فرآيند انتخابي متناسب با  نمايد. اين الگوريتماعمال مي

هاي انتخاب شده ها در هر نسل، و توليد مثل جوابزش جوابار

-اند، تقريببا توجه به عملگرهايي که از ژنتيک طبيعي تقليد شده

   آورد و اين فرآيند باعثهاي بهتري از جواب نهايي بدست مي

، 87] هاي جديد با شرايط مسأله سازگارتر باشندشود که نسلمي

ارائه شده ، 3وريتم ژنتيک نموداراستفاده از الگ چگونگي .[82

 است.
 

 
 . روش الگوريتم ژنتيک به کار گرفته شده. 3نمودار

 

  توليد مجموعه جواب اوليه 

Sي مذکور، برداردر مسأله
t 

=(S1
t
,S2

t
,…,Sm

t
مبين يکي از   (

Sjها است. هاي تخصيص افراد به فعاليتنحوه
t
 = i ي دهندهنشان

ب توليد شده، براي انجام فعاليت امين جوا tاين امر است که در 

jفرد  ،امi ام انتخاب شده است. بنابراين طول بردارS
t ي به اندازه

باشد و مقاديري که هر درآيه از بردار به ( ميmها )تعداد فعاليت

) تعداد افراد( است. در اين  nتا  1گيرد، يکي از اعداد خود مي

 شود.ي توليد مي، بردار حل به طور تصادفNPمرحله به تعداد 
 

 توليد مجموعه جواب شدن 

بايست در اين مسأله دو شرط ذيل براي شدني بودن جواب مي

لحاظ گردد. در صورتي که جواب مورد نظر حداقل يکي از شروط 

 گردد.را دارا نباشد، بردار جواب مورد نظر اصالح مي

بايست مقادير متفاوتي ها مي Sjتمامي   Sدر بردار  .1

 باشند. داشته 

 باشد. LUij=1بايست باشد، مي Sj = iاگر  .2

 

 ي مقدار برازشمحاسبه 

دهنده ميزان خوبي آن جواب است، ميزان برازش هر جواب  نشان

لذا در اين مقاله به منظور تعيين مقدار برازش از همان تابع هدف 

استفاده شده است. در اين صورت براي هر  4ارائه شده در بخش 

 باشد.مقدار زير قابل محاسبه ميشدني،  sبردار 
 

(1) 

(8) 

(3) 
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 ( 9توليد مجموعه جواب بهتر
MP) 

بايست، بردارهايي با مقدار برازش رحله مياز آنجايي که در اين م

به  Ptي مقدار ي محاسبهشوند. نحوه MPتر انتخاب و وارد بزرگ

ي رولت،  حائز اهميت است. دو مشخصه منظور استفاده در چرخه

که هر چه مقدار برازش مورد توجه است، يکي اين Ptبراي 

جمع   اينکه،بايد بزرگتر بوده و ديگر   Ptتر باشد، مقدار مطلوب

که، مقدار برازش بردارها، عدد باشد. با توجه به اين 1ها برابر  آن

در اين تحقيق از  Ptي مقدار فازي مثلثي است، به منظور محاسبه

بندي اعداد فازي مثلثي با تکيه بر نظريه امکان، روش رتبه

ِ با (، استفاده گرديده است. در اين صورت مقدار برازش1)پيوست 

باالتري دارد و شانس انتخاب آن بردار براي  Ptباالتر، مقدار  يرتبه

 ي رولت، بيشتر است.، پس از گذر از چرخهMPورود به 
 

 اعمال عملگرها 

   عملگرCrossover (C) 

( Crossover)احتمال  pcپس از انتخاب دو بردار حل با احتمال 

 گردد.به يکي از دو صورت ذيل اعمال مي Cعملگر 

-تک نقطه  Cدر اين حالت مثل حالت عادي عملگر  n=m:اگر  -

شود، الزم به ذکر است که پس از اعمال عملگر، اي عمل مي

 بايست اصالح  گردند.بردارهاي نشدني مي

-داده ارائه Lopez و  Herrera (1888): از روشي که n>mاگر  -

 يهاهيدرآ داشتننگه بر عالوه روش نيا در. است شده استفاده اند،

                                                 
1 -Mating pool  

 يمابق ماند، خواهند يباق زين رينظ يهاهيدرآ حل، دو در ترکمش

 و انتخاب يتصادف طور به نشده، انتخاب اعداد نيب از هاهيدرآ

 .ابدييم صيتخص
 

  اعمال عملگرMutation (M) 
باشد. در اعمال اين عملگر براي ايجاد تنوع و تفاوت در حل مي

 مورد اين عملگر نيز، دو وضعيت مطرح است.

 : در اين حالت پس از انتخاب بردار حل با احتمال n=mگر ا -

Pm  احتمال(Mutation) دو عنصر آن بردار به صورت تصادفي ،

شود. در نهايت اگر بردار انتخاب و مقاديرشان با هم عوض مي

 گردد.نشدني بود، اصالح مي

 Mعملگردو روش براي اعمال   Lopezو   n> m : Herrera اگر -

اي ها همان شيوهاند. يکي از روشله، پيشنهاد کردهدر اين مسأ 

شرح داده شد. و روش ديگر به اين صورت  n=mاست که براي 

انتخاب و سپس يکي از  Pmاست، که يک بردار حل با احتمال 

  Herreraشود.عناصر آن به طور تصادفي انتخاب و تغيير داده مي

يکي از عملگرهاي  اند ، به طور تصادفي ازپيشنهاد کرده Lopezو 

M [88] در اين حالت استفاده گردد. 
 

  انتخاب برتر 

ي توليد جواب، هاي برتر در هر مرحلهداشت جواببه منظور نگه

هاي ابتدا جواب يا جواب MPي انتخاب بردار حل براي در مرحله

 MP( به طور مستقيم به رتبه را داردبهتر )آن جوابي که باالترين 

الزم به  شوند.ي رولت انتخاب ميز روش چرخهوارد و مابقي ا 

ها از ذکر است که در اين مرحله نيز به منظور مقايسه جواب

 نظريه امکان استفاده شده است.
 

 شرط توقف 

در اين مقاله شرط توقف، توليد تعداد معيني نسل، در نظر گرفته 

 شده است.
 

 استخراج جواب نهايي 

هينه و يا نزديک بهينه در نسل رود که جواب بگونه انتظار مياين

آخر مجموعه بردارهاي توليد شده توسط روش الگوريتم ژنتيک، 

ها قطعيتواقع است. از آنجايي که مسأله در فضايي توأم با عدم

شد، مقادير برازش شود. در اين مقاله، بهتر دانستهمطرح مي

-يهبندي شده و نتايج در اختيار تهي بردار پاياني، رتبهمجموعه

کننده قرار گيرد. در واقع اين مدل سعي دارد، به جاي يک بردار و 

کننده ي تخصيص خاص، چند نوع تخصيص را به تهيهيا نحوه

 هاي متعدد(.پيشنهاد نمايد )البته با اولويت
 

 الگوريتم حل مسألهارزيابي عملکرد . 2

مدل  نشان دادن چگونگي کاربرد الگويتم حل مسأله وبه منظور 

در اين مقاله يک  ،مدل طراحي شده و همچنين روش حلي رياض

متغير/ 

 پارامتر
 شرح

xij 

 ام انتخاب شود.jام براي انجام فعاليت iفرد      1

 درغير اين صورت.    0

n ي جغرافيايي مورد نظر.در محدوده تعداد افراد در دسترس 

m م.هاي مورد نظر براي توليد فيلتعداد فعاليت 

cP
~

 درجه اهميت عامل توانايي. 

ijLP
 ام.jام در انجام فعاليت iامتياز توانايي فرد  ~

jUP
 ام.jدرجه اهميت فعاليت  ~

 ام.iضريب مطلوبيت فرد  

rP
~

 درجه اهميت عامل ارتباط. 

jkUR
~

 ام.kام با فعاليتjشدت رابطه فعاليت  

isLR
 ام.sام با فرد iميزان رابطه فرد  ~

LUij 

 ام توانا است.jام در انجام فعاليت iفرد        1

 درغير اين صورت.       0
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با مورد کاربردي مورد مطالعه قرار گرفته است و مقادير پارامترها 

، معين شده. پس از جمع از متون ياستعانت به اطالعات استخراج

سازي آوري اطالعات اوليه، و پيکر بندي اطالعات به منظور مدل

 براي  Matlabافزار حيط نرمدر مهاي مورد نياز رياضي، مدول

و نتايج شده و حل مدل طراحي سازي الگوريتم ژنتيک پياده

 . حاصل از حل مورد تحليل قرار گرفته است

 فرضيات موردنظر: 

  توليد يک فيلم به روش فيلم سازي مستقل، با تشکيل تيمي با

از بين افراد  حداکثر ممکن توانايي مؤثر و ارتباطات قوي

 ظر يک تهيه کننده است. دردسترس مدن

 فعاليت اصلي فيلم 8کننده شامل هاي مورد نظر تهيهفعاليت-

پردازي، طراحي برداري، چهرهسازي: کارگرداني، نويسندگي، فيلم

 باشد.گري ميتوليد، صدابرداري، نورپردازي، آهنگسازي و تدوين

 کننده قادر است، از متخصصين محلي و يا به دليل اينکه تهيه

-هاي خود استفاده نمايد، در اين مرحله تهيهي براي فعاليتخارج

 ي جغرافيايي جستجوي خود را تعيين کرده است.کننده، محدوده

 هاي پس از بررسي اطالعات افراد متخصص و مرتبط با فعاليت

نفر در  11ي جغرافيايي مورد نظر، سازي، در محدودهفيلم

 اند.دسترس بوده

 

 مدل . تعيين پارامترهاي9-2

سپس تعيين گشته و مسأله ابتدا پارامترها به منظور حل، 

به اعداد فازي مثلثي  4و نمودار 1طبق جدول متغيرهاي توصيفي 

 .تبديل شده

 
 . متغيرهاي توصيفي طراحي شده4جدول 

 

 

 تبديل متغيرهاي توصيفي به اعداد فازي مثلثي. 4جدول 

W1 W2 W3 تعداد دفعاتي که دو نفر با هم همکاري داشتند (X) حد باال حد متوسط حد پايين 

 x >15 0.75 1 1 بسيار مطلوب خيلي زياد بسيار مهم

 x <= 15 0.5 0.75 1 > 10 مطلوب زياد مهم

 x <= 10 0.25 0.5 0.75 >5 متوسط متوسط متوسط

 x <=5 0 0.25 0.5 نامطلوب کم بي اهميت

 0.25 0 0 0 بسيار نا مطلوب خيلي کم بسيار بي اهميت

      
 صورت توصيفيها به ي فعاليت: شدت رابطه RU. 2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 
      

و  4طبق جدول ميزان اهميت هر فعاليتکننده تهيهبراساس نظر 

 2گردد، نتايج در جدول ، تعيين ميW1بر حسب متغير توصيفي 

 آورده شده است. 

 W3همچنين ضريب مطلوبيت افراد، بر حسب متغير توصيفي 

ه شده آورد 7کننده امتيازدهي شده و نتايج در جدول توسط تهيه

هاي مذکور با توجه به نظر خبرگان، ي فعاليتاست. شدت رابطه

تعيين  W2کننده، بر حسب متغير توصيفي اندرکاران و تهيهدست

 اي از اين دست است.نمونه 5شده که جدول 

از آنجايي که رابطه بين افراد و شدت آن به سادگي و توسط 

ر اين مقاله، براي باشد، لذا دگيري نميکننده قابل اندازهتهيه

ي بين افراد از شاخص تعداد کارهاي مشترک تعيين رابطه

 شده است. استفاده

W1 W2 W3 

 بسيار مطلوب خيلي زياد بسيار مهم

 مطلوب زياد مهم

 متوسط متوسط متوسط

 بنامطلو کم بي اهميت

 بسيار نا مطلوب خيلي کم بسيار بي اهميت

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 کد فعاليت

U1  خيلي زياد يادخيلي ز خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد 

U2 خيلي کم متوسط خيلي کم کم متوسط خيلي کم متوسط  خيلي زياد 

U3 خيلي کم کم زياد متوسط زياد زياد  متوسط خيلي زياد 

U4 زياد کم کم خيلي کم زياد  زياد خيلي کم خيلي زياد 

U5 خيلي کم خيلي کم زياد زياد  زياد زياد متوسط خيلي زياد 

U6 خيلي کم خيلي کم زياد  زياد خيلي کم سطمتو کم خيلي زياد 

U7 خيلي کم خيلي کم  زياد زياد کم زياد خيلي کم خيلي زياد 

U8 زياد  خيلي کم خيلي کم خيلي کم کم کم متوسط خيلي زياد 

U9 زياد خيلي کم خيلي کم خيلي کم زياد خيلي کم خيلي کم خيلي زياد  
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از بانک اطالعاتي متخصصان  8فرض بر اين است اطالعات جدول 

سازي استخراج شده و تعداد کارهاي مشترکي که اين افراد فيلم

اند، در اين جدول درج شده است. با هاي گذشته داشتهدر پروژه

مراجعه به سابقه و تخصص افراد در بانک اطالعاتي متخصصان، 

 10گردد. جدول هاي مذکور تعيين ميتوانايي افراد در فعاليت

 مبين اين امر است. 

با توجه به چند تخصصي بودن افراد، امکان دارد هر فرد در انجام 

هاي متفاوت که چند فعاليت تخصص داشته باشد. البته به ميزان

از آنجايي که ميزان توانايي هر فرد آورده شده است.  11در جدول 

   .به عوامل متعددي بستگي دارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار تبديل متغيرهاي توصيفي به اعداد فازي . 4نمودار

 مثلثي
 

 : ضريب مطلوبيت افرادᾶ. 4جدول 

 
 هاي اهميت فعاليتدرجهPU: . 8جدول 

 

 .1جدول 

 

 
به در محيط فازي  1مراتبياين مقاله، از روش تحليل سلسلهدر 

استفاده شده است. پس از تعيين توانايي،  منظور امتيازدهي ميزان

هاي ارزيابي توانايي فرد در انجام ساختار سلسله مراتبيِ شاخص

مقايسات  ( براي هر فعاليت8)پيوست  هاي توليد فيلمفعاليت

انجام شده  محاسبات مربوطهها و زوجي مورد نياز، سازگاري داده

 آورده شده است. 11جدول  دري نهايي نتيجه و

                                                 
1. AHP 

ي مراحل از عمليات مربوط به اعداد زم به ذکر است که در کليهال

 فازي مثلثي استفاده شده است.

کننده قادر است به هر کدام از اهداف در نهايت در اين مدل تهيه

، امتياز دلخواه را W1، و بر حسب متغير توصيفي 4طبق جدول 

و هدف  "خيلي مهم" (Pc)بدهد. در اين مورد، ارزش هدف اول 

 درنظر گرفته شده است. "مهم"، (Pr) ومد

 
 

 L1 L2 L3 L4 L5 افراد

 درجه مطلوبيت
بسيار 

 مطلوب
 نامطلوب مطلوب

بسيار 

 مطلوب
 لوبمط

 L6 L7 L8 L9 L10 افراد

 مطلوب درجه مطلوبيت
بسيار 

 مطلوب
 نامطلوب متوسط مطلوب

 L11 L12 L13 L14 L15 افراد

 درجه مطلوبيت
بسيار 

 مطلوب
 مطلوب مطلوب

بسيار 

 مطلوب
 مطلوب

 ميزان اهميت کد فعاليت نام فعاليت

 بسيار مهم U1 کارگرداني

 مهم U2 نويسندگي

 بسيار مهم U3 فيلمبرداري

 مهم U4 صدابرداري

 مهم U5 طراحي توليد

 متوسط U6 پردازيچهره

 مهم U7 نورپردازي

 بسيار مهم U8 گريتدوين

 متوسط U9 آهنگسازي

 U5 U6 U7 U8 U9 افراد

L1 0 0 0 0 0 0 0.02 0.24 3.33 0 0 0 0 0 0 

L2 0.02 0.13 1.65 0 0 0 0 0 0 0.01 0.16 2.67 0 0 0 

L3 0 0 0 0 0 0 0.03 0.34 4.16 0 0 0 0.04 0.34 4.21 

L4 0 0 0 0.04 0.3 4.21 0 0 0 0.01 0.12 1.74 0 0 0 

L5 0.02 0.19 2.51 0 0 0 0 0 0 0.02 0.23 2.92 0.02 0.25 3.12 

L6 0.01 0.1 1.46 0 0 0 0.01 0.09 1.22 0 0 0 0 0 0 

L7 0.01 0.1 1.42 0.02 0.19 2.44 0 0 0 0.02 0.22 2.76 0 0 0 

L8 0 0 0 0 0 0 0.01 0.13 1.68 0 0 0 0 0 0 

L9 0 0 0 0.02 0.23 3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L10 0.01 0.14 1.86 0 0 0 0 0 0 0.01 0.13 1.82 0 0 0 

L11 0.02 0.21 2.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L12 0.01 0.13 1.59 0 0 0 0.03 0.21 2.24 0 0 0 0 0 0 

L13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.18 2.35 

L14 0 0 0 0.02 0.28 3.31 0 0 0 0.02 0.15 1.91 0 0 0 

L15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.24 3.39 
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  ها: توانايي افراد در پستLU. 99جدول 

 . حل مدل با استفاده از الگوريتم ژنتيک:6-2
سازي روش حل مسأله و پيادههاي پس از جمع آوري داده

و با  MATLABافرار براساس الگوريتم ژنتيک، با استفاده از نرم

، 18در نظر گرفتن پارامترهاي الگوريتم ژنتيک موجود در جدول 

 در نتيجه اجراي برنامه، سه نوع تخصيص پيشنهاد شده است

 .(13)جدول 

 

 

 

 

 اه: امتياز توانايي افراد در فعاليت PL. 99جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 روند بهبود جواب در طول اجراي مدل. 3 نمودار

 

 

 . نتايج حاصل از حل مدل کاربردي93جدول
 اولويت )فازي( مقدار برازش 9      8     7      6     5     4     3     2     1 کد فعاليت

 کد افراد تخصيص يافته
7     2     4    12     6    14     8    10    13 2.1969    9.8667   40.5196 1 

7     2     4    12    10    14     8     5    13 1.8266    8.9935   40.4946 2 

10     4     1    12     6    14     8     7    13 1.3485    7.8233   36.5349 3 

 

 گيري. خالصه و نتيجه4

هاي اخير براي حفظ توانايي خود در سازي در سالصنعت فيلم

خگويي سازگار به شرايط عدم قطعيت و تغييرات سريع بازار پاس

مواجه با تحوالتي در شيوۀ سازماندهي فرآيند توليد فيلم شده 

است، و از اين رو توانسته سهم قابل توجهي در گردش اقتصادي 

سازي مستقل، ي فيلمکشورهاي توسعه يافته بدست آورد. شيوه

ليد فيلم به عنوان شالوده که توسط هاليوود و ساير مراکز مهم تو

روش جديد سازماندهي عوامل توليد فيلم شناخته شده است، به 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 افراد

L1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

L2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

L3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

L4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

L5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

L6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

L7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

L8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

L9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

L10 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

L11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

L12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

L13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

L14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

L15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 U1 U2 U3 U4 افراد
L1 0 0 0 0.03 0.33 4.26 0.03 0.17 2.36 0.03 0.28 3.34 
L2 0.02 0.16 1.81 0.02 0.2 2.43 0 0 0 0 0 0 

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.15 1.62 

L4 0.01 0.12 1.35 0.02 0.16 2.23 0.03 0.36 4.47 0.02 0.18 2.45 
L5 0 0 0 0.02 0.17 1.66 0 0 0 0 0 0 

L6 0.03 0.25 2.64 0 0 0 0.02 0.2 2.79 0 0 0 

L7 0.03 0.28 2.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L8 0 0 0 0 0 0 0.01 0.14 1.89 0.01 0.12 1.44 

L9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L10 0.02 0.2 2.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L11 0 0 0 0.02 0.14 1.65 0 0 0 0 0 0 

L12 0 0 0 0 0 0 0.01 0.12 1.77 0.01 0.13 1.78 

L13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.14 1.72 

 . پارامترهاي الگوريتم ژنتيک96جدول

 50 تعداد جامعه

 200 تعداد نسل

 Crossover 0.9احتمال 

 Mutation 0.1احتمال 
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تواند مثالي قابل توجه هاي ساختاري و محيطي ميواسطه تناسب

ها در طي براي ساير کسب و کارهايي که نحوه سازماندهي آن

هاي بزرگ و هاي اخير تغييرکرده و از روش سرمايه گذاريسال

-هاي مدوالر با ساختار شبکهساختار عمودي به فعاليت متمرکز با

 اند، نيز باشد. هاي عملياتي آزاد، تبديل شده

در اين مقاله ضمن بررسي تحليلي روند فرآيند توليد فيلم، 

سازي مستقل از منظر سازماندهي عوامل چارچوب روش فيلم

هاي مسأله تحقيق  توليد مورد تحليل واقع شده و پيش فرض

 حل سازگار مسأله تبين شده است.  براي

تحت آن شرايط، چگونگي انتخاب نيروي انساني ماهر متناسب با 

هاي متعددي که در هاي تخصصي و مهارتي فعاليتنيازمندي

مراحل توليد فيلم بايد تحقق يابد، به عنوان پرسش اصلي اين 

مقاله مورد توجه قرارگرفت. حاصل کار، توسعه يک الگوريتم حل 

باشد، که شامل سه گام اساسي ژنتيک مي -له در فضاي فازيمسأ

 براي حل مسأله به شرح زير است:
 

گر و بررسي حدود مسأله و تعريف پارامتر هاي مداخله -1

هاي ممکن ي گزينهپيکربندي اطالعات براي معرفي همه

 فعاليت( با توجه به شرايط محيطي مسأله، -)فرد

 سازي رياضي در فضاي فازي، مدل -8

هاي ي پاسخفازي مدل و استخراج مجموعه -حل ژنتيکي -3

 آن

حل مدل از طريق يک روش ترکيبي الگوريتم ژنتيک و نظريه 

اي که الگوريتم حل مسأله يک پذيرد، بگونهامکان صورت مي

با  "فعاليت-فرد"هاي سازگار هاي بهينه از جفتمجموعه جواب

-. طراحي مدولدهدرجحان نسبي در اختيار تهيه کننده قرار مي

نيز امکان کاربرد  MATLAB افزارنرمهاي مورد نياز در فضاي 

 عملياتي الگوريتم مذکور را در شرايط واقعي تسهيل نموده است.

الگوريتم حل مسأله  توسعه داده شده در اين مقاله عالوه بر 

گيري يکپارچه و سيستماتيک براي معرفي يک ابزار تصميم

-مل توليد فيلم تحت شرايط روش فيلمانتخاب و سازماندهي عوا

هاي علمي در مبحث مهندسي سازي مستقل، حاوي نوآوري

هاي توليدي با ها براي سازماندهي عوامل توليد در محيطسيستم

اي نيز است، که به طور عمده اي، مدوالر و شبکهساختار پروژه

 عبارت است: 

 مدل به  تعيين پارامتر ضريب مطلوبيت براي انتخاب افراد در

منظور امکان اعمال مطلوبيت مورد نظر تهيه کننده در هر 

 تخصيص، 

  توجه به تناسب حوزه تخصصي و تجربي افراد در قبول يا رد

ها از طريق تعريف ماتريس توانايي فرد در ها براي فعاليتآن

در  فعاليت که به عنوان محدوديت در مدل طراحي شده است،

 -ده شده در اين مقاله، پيکربنديالگوريتم حل مسأله توسعه دا

هاي مسأله از يک الگوي داده  -آوري و محاسبه جمع

کند. لذا به سيستماتيک و متناسب با فضاي مدل تبعيت مي

دليل تناسب فضاي تعريف مسأله با فضاي حل مدل، انتظار 

هاي توليد شده توسط الگوريتم، در شرايط واقعي رود پاسخمي

 قابل اتکا باشد.

العات مربوط به ماتريس امتياز توانايي هر فرد در هر فعاليت از اط

مراتبي در فضاي فازي و با طريق بکارگيري روش تحليل سلسله

استفاده از اعداد مثلثي محاسبه شده است. اين روش با توجه به 

ها و افراد در فضايي سازگار با فضاي مقايسات زوجي شاخص

 دهد.مسأله اصلي، جواب واقعي بدست مي
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 نظريه امکان- مقايسه اعداد فازي. 9وستپي

 

 

 

 

 

 bو  a. فصل مشترک بين دو عدد فازي 4نمودار
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هاي تعيين ميزان توانايي فرد در شاخص  .6پيوست 

 هاي توليد فيلمفعاليت
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باشد، به مي bµو  aµي حداکثر فصل مشترک نقطه d در حالي که 

bو ~aيمنظور مقايسه
a~ ≤b) به دو مقدار ~

~
V(  و(b

~
≤a~)V  نياز

 است.

شوند، بيشتر از دو حال اگر تعداد اعداد فازيي که با هم مقايسه مي

ي دد. درجهگرتا باشد، در اين صورت از رابطه ذيل استفاده مي

 kپذيري براي يک عدد فازي محدب، براي اينکه بزرگتر از امکان

 شود.باشد، به صورت زير تعريف مي aiعدد فازي محدب 

 
V(a ≥ a1,a2,…,ak) = V[(a ≥ a1) & (a ≥ a2 ) & … (a ≥ ak)] 

= min V( a ≥ ai ) i=1,2,…,k                                   (7)  

 

بايست بندي بين چند عدد فازي مطرح باشد، ميتبهي راگر مسأله

پذيري اينکه اين عدد از ابتدا براي هر عدد فازي، درجه امکان

اعداد ديگر بزرگتر باشد محاسبه گردد. در اين صورت براي هر 

 آيد.بدست مي ´wiعدد فازي يک مقدار 
 

W´= ( w´1, w´2, …, w´k) 
 

 ´Wکافي است بردار  ي هر عدد فازي،راي بدست آوردن رتبهب
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نشان 

باشد، وزن ي اعداد فازي مذکور ميي وزن نرمال شدهدهنده

 .[81، 31]ي باالتر است ي رتبهدهندهبيشتر نشان

 

 

 

 

 

 

 
 

هاي براي ارزيابي . ساختار سلسله مراتبي شاخص2نمودار 

 توانايي فرد در انجام فعاليت
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