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چکیده

ــر● ــه●تغیی ــاز●ب ــب●نی ــان●موج ــده●مخاطب ــدی●فزاین ــن●بخش●بن ــانه●ها،●هم●چنی ــر●رس ــز،●تکثی ــت،●تمای ــش●رقاب افزای

ــاوری●در● ــری●فن ــران،●به●کارگی ــالمی●ای ــوری●اس ــیمای●جمه ــدا●و●س ــون●ص ــش●تلویزی ــدول●پخ ــت●ج ــیوه●مدیری ش

ــری● ــی،●یادگی ــوش●مصنوع ــر●ه ــی●ب ــع●مبتن ــه●مناب ــص●بهین ــری،●تخصی ــزی،●تصمیم●گی ــت●پخــش،●برنامه●ری مدیری

ــی● ــش،●چگونگ ــن●پژوه ــدف●ای ــت.●ه ــده●اس ــان●ش ــذب●مخاطب ــداف●و●ج ــه●اه ــتیابی●ب ــت●●دس ــینی●جه ماش

ــاد،●مؤلفه●هــا●و● ــه●شــناخت●ابع ــکا●ب ــا●ات ــران،●ب ــون●ای ــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزی ــوی●مدیری طراحــی●الگ

ــه● ــنادی،●مصاحب ــه،●اس ــه●کتابخان ــی●از●مطالع ــای●کیف ــت،●داده●ه ــی●اس ــق●ترکیب ــت،●روش●تحقی ــاخص●ها●اس ش

نیمه●ســاختاریافته●بــا●خبرگان)نمونه●گیــری●هدفمنــد(●بــه●دســت●آمده●اســت.●شــیوه●و●مؤلفه●هــای●مدیریــت●

ــی● ــای●کّم ــی●از●داده●ه ــو●نهای ــد●الگ ــه●پیشــنهاد●شــده●و●تأیی ــوی●اولی ــدول●پخــش●اســتخراج●و●الگ هوشــمند●ج

ــزی● ــدی●و●برنامه●ری ــی،●زمان●بن ــت●هوشــمند●از●هــوش●مصنوع ــره●برده●اســت.●مدیری ــی●به پرســش●نامه●شــیوه●دلف

خــودکار،●سیســتم●های●پشــتیبانی●تصمیم●گیــری●هوشــمند●جهــت●حــل●بهینــه●مســائل●چندمعیــاری●و●چندهدفــی●

ــا●نظــارت،● چینــش●جــدول●پخــش●تلویزیــون●●ایــران●اســتفاده●خواهــد●کــرد.●یادگیــری●ماشــینی،●الگوریتم●هــای●ب

یادگیــری●تقویتــی●و●ســامانه●توصیه●گــر●پاالیــش●گروهــی●بــرای●تنظیــم●داده●هــا،●اطالعــات●رســانه،●در●برنامه●هــا●و●

جــدول●پخــش●اســتفاده●می●شــود.●شــاخصه●های●انتخــاب●و●تناســب●برنامه●هــای●مجــاور،●نحــوه●چینــش،●توالــی،●

ــکار●مــی●رود. ــرای●مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●ب ــی،●●ب ــی●و●تجرب تکــرار●برنامــه●و●بازخــورد●صریــح،●ضمن

ابعــاد●الگــوی●مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزیــون●ایــران،●شــامل●تنظیــم●هوشــمند●داده●هــای●

ــع●و● ــه●مناب ــی،●تخصیــص●بهین ــزی●هوشــمند)تصمیم●گیری●هوشــمند(●پیش●بین ــع(،●برنامه●ری ــت●مناب ورودی)مدیری

ــده●اند. ــی●ش ــایی●و●معرف ــش،●شناس ــن●پژوه ــمند●در●ای ــی●هوش ارزیاب

واژه های کلیدی

مدیریت●هوشمند،●جدول●پخش●تلویزیون،●هوش●مصنوعی،●یادگیری●ماشینی.

1.●این●مقاله●براساس●نظر●گروه●دبیران●و●سردبیر●فصلنامه،●پژوهشی●است.●
ــوم●و● 2.●دانشــجوی●دکتــری●مدیریــت●رســانه،●گــروه●مدیریــت●رســانه،●دانشــکده●مدیریــت●و●اقتصــاد،●واحــد●عل
alitwhidi2@gmail.com●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.ــران ــران،●ای ــالمی،●ته ــگاه●آزاد●اس ــات،●دانش تحقیق

3.●دانشیار●گروه●ژورنالیسم●و●خبر،●دانشکده●ارتباطات●و●رسانه،●دانشگاه●صداوسیما،●تهران،●ایران.
●اســتاد●مدعــو●گــروه●مدیریــت●رســانه،●دانشــکده●مدیریــت●و●اقتصــاد،●واحــد●علــوم●و●تحقیقــات،●دانشــگاه●آزاد●
nemati@iribu.ac.ir●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.)ــران.●)نویســنده●مســئول ــران،●ای اســالمی،●ته

ــگاه●آزاد● ــات،●دانش ــوم●و●تحقیق ــد●عل ــاد،●واح ــت●و●اقتص ــکده●مدیری ــانه،●دانش ــت●رس ــروه●مدیری ــتاد●گ 4.●اس
a.farhangi@srbiau.ac.ir●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.اســالمی،●تهــران،●ایــران
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مقدمه، بیان مسئله

ــران● ــی●در●ای ــبکه●ها●تلویزیون ــش●ش ــان●و●افزای ــانه●ها●در●جه ــز●رس ــت،●تمای ــر،●رقاب تکثی

از●قبیــل●شــبکه●مســتند،●قــرآن●و●هم●چنیــن●بخش●بنــدی●فزاینــده●مخاطبــان،●موجــب●

ــروز●مســائلی●در●تنظیــم●جــدول●پخــش●شــده●کــه●شــامل●ظهــور●نوخواســته●ها،●انبوهــی● ب

داده●هــا،●عــدم●اســتفاده●بهینــه●از●آنهــا●و●کمبــود●جســتجوی●جامــع●اســت؛●بنابرایــن●تحــول●

ــد.● ــت●می●یاب ــون●اهمی ــت●جــدول●پخــش●تلویزی شــیوه●مدیری

جوانــب●مختلــف●مســئله●کنــکاش●شــد،●محقــق●مدیریــت●رســانه●در●پــی●طراحــی●الگــو●

مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزیــون●صــدا●و●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●ایــران،●●

ــدی●و●چینــش●مناســب●برنامــه●تلویزیــون،●کاوش●شــیوه●کار●هــوش● ــه●زمان●بن تنظیــم●بهین

ــش● ــدول●پخ ــع●ج ــه●مناب ــص●بهین ــری●و●تخصی ــزی،●تصمیم●گی ــدل●برنامه●ری ــی●و●م مصنوع

جهــت●دســتیابی●بــه●اهــداف●رســانه●اســت.

برنامه●ریــزی●جــدول●پخــش،●مجموعــه●فعالیت●هایــی●اســت●کــه●بــرای●ســازماندهی●یــا●

ــتم● ــرد.●سیس ــورت●می●گی ــی●ص ــه●و●هفتگ ــدول●روزان ــی●در●ج ــه●تلویزیون ــدی●برنام زمان●بن

مــدرن●پخــش،●از●تنظیــم●خــودکار●پخــش●اســتفاده●می●کنــد●و●زمان●بنــدی●برنامه●هــا●را●

تغییــر●می●دهــد،●تــا●بــرای●برنامــه،●مخاطــب●جــذب●کــرده●و●یــا●بــا●ســایر●برنامه●هــای●پخــش●

در●رقابــت●باشــند)پیرهادی،●فاطمــه،1398،ص9(.●مدیــر●پخــش●از●شــیوه●های●زمان●بنــدی،●

تصمیم●گیــری● در●عملیــات،● چندهدفه-چندمعیاره)تحقیــق● تصمیم●گیــری● و● برنامه●ریــزی●

سلســله●●مراتبــی●و●برنامه●نویســی●ریاضــی(●جهــت●افزایــش●تعــداد●بیننــدگان●و●درآمــد●آگهــی●

اســتفاده●می●نماید)لوپــو،2014،●ص566(1.●

ــان●و●ایجــاد●نوپدیده●هــا●و●بحران●هــا● ــا●گســترش●تنــوع،●رقابــت،●خواســته●های●مخاطب ب

تصمیم●گیــری،● برنامه●ریــزی،● پخــش،● جــدول● مدیریــت● مناســب● پاســخ●گویی● لــزوم●

ــش● ــا●افزای ــود.●ب ــری●می●ش ــی●پیگی ــوش●مصنوع ــر●ه ــی●ب ــع●●مبتن ــه●مناب ــص●بهین تخصی

ــع●و● ــت●مناب ــی●در●مدیری ــوش●مصنوع ــای●ه ــا،●الگوریتم●ه ــداف●و●بازخورده ــا،●اه معیاره

ــه●و● ــت●یافت ــت●اهمی ــان●و●کیفی ــا،●بررســی●زم ــردازش●داده●ه ــای●جــدول●پخــش،●پ داده●ه

اســتفاده●از●تــوان●داده●هــای●بــزرگ،●موقعیــت●مناســبی●می●یابد)ناپلــی،2016،ص7(2.●

1. Toni Lupo

2. Philip M. Napoli
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مدیریــت●رســانه●بایــد●انــواع●داده●هــای●رســانه،●مخاطبــان،●داده●هــای●عملیاتــی●و●

داده●هــای●محتوایــی●را●یکپارچــه●کنــد●تــا●بتوانــد●در●تصمیم●گیــری●مؤثــر●باشــد.●رســانه●موفــق●

ــم●هــوش●مصنوعــی●را●مســتقر●نماید)ســوزوکی●و● ــد●الگوریت جهــت●جمــع●آوری●داده●هــا●بای

ــم●نقشــه●راه● ــزی●●تنظی ــد●در●برنامه●ری ــی●می●توان ــوش●مصنوع ــران،2019،ص3072(1.●ه دیگ

پخــش●مناســب●اســتفاده●شــود.)اتحادیه●بین●المللــی●مخابــرات،2019،ص2(2.●ماشــین●های●

ــن● ــرده●و●در●حی ــا●را●درک●ک ــا●اســتفاده●از●هــوش●خــودکار،●داده●ه اتوماســیون●هوشــمند●ب

ــد● ــن●هوشــمندانه●فرایندهــا●را●خودکارســازی●می●کنن ــد.●هم●چنی ــل●می●نمابی انجــام●کار●تحلی

تــا●کارایــی●بیشــتری●داشــته●باشــند)فریرا،●دبــورا،2020،ص7(3.●مدیریــت●رســانه●درگیــر●حــل●

ــرد● ــا●کارب ــط●ب ــی●مرتب ــد●اقتصــادی●و●فرهنگ ــش●●و●پیام ــه●چال ــه●می●شــود●ک مســائل●●خالقان

داده●هــای●بــزرگ●در●رســانه●دارند)ناپلــی،2016،ص2(.●

ــف●و●● ــازی●وظای ــت،●خودکارس ــود●مدیری ــا●در●بهب ــل●داده●ه ــا●تحلی ــی●ب ــوش●مصنوع ه

ــت● ــا●در●رقاب ــد●ت ــاد●می●کن ــک●و●فرصــت●●ایج ــانه●کم ــرای●رس ــش●دارد●و●●ب ــری●نق تصمیم●گی

باقــی●بماند)جلونــک●و●دیگــران،2019،ص320(4.●●طراحــی●الگــوی●مدیریــت●هوشــمند●جدول●

ــه● ــه،●دســتیابی●ب ــری●بهین ــران●رســانه●در●تصمیم●گی ــرا●یاریگــر●مدی پخــش●ضــرورت●دارد؛●زی

ــام● ــاد●نظ ــا،●شناســایی●و●حــل●مســائل،●ایج ــات●و●برنامه●ه ــع●درســت●اطالع ــداف،●توزی اه

هشــدار●و●امــکان●اقــدام●پیشــگیرانه،●افزایــش●رضایــت●مخاطبــان●و●بهبــود●کیفیــت●پخــش●

ــت.● ــا●اس برنامه●ه

اینجا●سؤاالتی●مطرح●می●شود،●از●جمله:●

تلویزیـون● پخـش● مدیریـت●جـدول● تصمیم●گیـری● و● برنامه●ریـزی● الگوهـای● و● شـیوه●ها●

چیسـتند؟●ابعـاد،●مؤلفـه●و●شـاخص●های●الگـوی●مدیریت●هوشـمند●جدول●پخـش●تلویزیون●

صـدا●و●سـیما●جمهـوری●اسـالمی●ایـران●چیسـت؟●چگونـه●الگـوی●مدیریت●هوشـمند●جدول●

پخـش●تلویزیـون●صـدا●و●سـیما●جمهـوری●اسـالمی●ایـران،●جهت●رسـیدن●به●اهـداف،●تنظیم●

برنامـه●بهینـه●زمان●بنـدی●و●بـرآوردن●نیازهـای●مخاطبـان،●طراحـی●می●شـود؟●

1. Suzuki Yasuhisa. Itaru Nishioka. Wemer M. Wee

2. Report ITU. Artificial intelligence systems for programme production and exchange

3. Deborah Ferreira 
4. Jelonek Dorota ،Agata Mesjasz-LechCezary StępniakTomasz 
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ــدول● ــمند●ج ــت●هوش ــوی●مدیری ــی●الگ ــق،●طراح ــن●تحقی ــی●ای ــدف●اصل ــن،●ه بنابرای

ــای● ــیوه●ها،●الگوه ــناخت●ش ــق،●ش ــی●تحقی ــداف●فرع ــران●اســت●و●اه ــون●ای پخــش●تلویزی

ــاد،● ــران●و●شــناخت●ابع ــون●ای ــری●مدیریــت●جــدول●پخــش●تلویزی ــزی●و●تصمیم●گی برنامه●ری

مؤلفــه●و●شــاخصه●ای●الگــوی●مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزیــون●ایــران●می●باشــد.

 پیشینه

مقدمــه:●جــدول●پخــش؛●نحــوه●ارائــه●برنامه●هــا●در●راهنمــای●تلویزیــون●نشــان●می●دهــد●

ــدول● ــی●شــوند.●ج ــط●م ــر●مرتب ــا●یکدیگ ــان●پخــش●ب ــت●زم ــق●موقعی ــا●از●طری ــه●برنامه●ه ک

ــه● ــک●برنام ــد:●1-توالی)ی ــدا●می●کن ــون●را●ج ــاختار●تلویزی ــور●از●س ــا●دو●مح ــش●برنامه●ه پخ

ــر،2011،ص4(1.● ــای●همزمان()باتل ــن●برنامه●ه ــاط●بی ــر(،●2-تداعی)ارتب ــه●دیگ ــال●برنام ــه●دنب ب

مجموعــه●●عوامــل●●اقتصــادی،●مالکیــت●رســانه،●مباحــث●حقوقــی●نظــارت●دولــت●و●حاکمیت،●

ــدی●و● ــر●زمان●بن ــی●پخــش،●ب ــن●مســائل●فن مباحــث●اجتماعــی،●فرهنگــی●و●اخالقــی●هم●چنی

ــر،●ســوزان،2013،ص16(.● ــر●می●گذارد)تایل ــه●تأثی ــواع●برنام انتخــاب●ان

و● تصمیم●گیــری● مدل●هــا● از● ●2 ریــزی● بودجــه● و● زمان●بنــدی● رســانه،● برنامه●ریــزی●

برنامه●ریــزی●ریاضــی●اســتفاده●می●کننــد.●تصميــم●●گيري●هــای●چنــد●معیــاره،●از●چنديــن●

معيــار●ســنجش●اســتفاده●می●نماینــد.●تصميم●گيــري●چنــد●شــاخصه3،●بــه●منظــور●انتخــاب●

مناســب●ترين●گزينــه●از●بيــن●چنــد●گزينــه●بــه●كار●مــي●رود.●روش●هــای●چنــد●هدفــه4،●بــرای●

ــد.● ــرار●مــي●گيرن ــد●هــدف،●همزمــان●مــورد●توجــه●ق ــزی●اســت●و●چن حــل●مســائل●برنامه●ری

ــف●دارد؛● ــای●مختل ــت●رویکرده ــط●و●رقاب ــه●شــرایط●محی ــدی،●بســتگی●ب ــزی●زمان●بن برنامه●ری

کــه●عبارتنــد●از:●الف-محیــط●محدود)ناحیــه●ای(5،●کانــال●تلویزیونــی●بــا●فــرض●جــدول●پخــش●

ــا،●رتبه●بنــدی●آمــار●بیننــدگان●خــود●را●بــه●حداکثــر●می●رســاند.●ب-●محیــط●رقابتــی● ثابــت●رقب

ــش●نشــان●می●دهــد.●ج-● ــا،●واکن ــه●پخــش●رقب ــش●برنام ــه●چال ــی●ب ــال●تلویزیون ــش6،●کان ن

1. Butler Jeremy G.Television: Critical Methods and Applications.

2. Media Planning, Scheduling and Budgeting

3. Multiple Attribute Decision Making.MADM

4. Multiple Objective Decision Making .MODM

5. Myopic environment

6. Nash competitive environment
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محیــط●اشــتراکی1،●کانــال●تلویزیونــی●بــا●فــرض●فضــای●رقابتــی●اشــتراکی،●برنامه●ریــزی●بهینــه●

خــود●را●تعییــن●می●کنــد.●راه●حل●هــای●متعــادل●زمان●بنــدی●بهینــه●●تلویزیــون●جســتجو●شــد.●

راه●حــل●بهینــه●ایجــاد●تعــادل●بیــن●اهــداف●)افزایــش●رتبــه●●آمــار●بیننــدگان●یــا●حداکثرســازی●

درآمد(●اســت)لوپو،2014،ص566(.●●

از●نقطه●نظــر●تحقیقــات●داخلــی،●برخــی●مؤلفه●هــای●برنامه●ریــزی●پخــش●تلویزیــون●

ماننــد:●زنــده،●تولیــدی●و●تأمینــی●بــودن،●نــوع●قالــب●برنامه●هــا،●توجــه●بــه●ســاعات●پربیننــده،●

پخــش●و●بازپخــش،●زمان●بنــدی●تعطیــالت●و●مناســبت●ها،●دقــت●در●تنــوع●قالــب،●ســاختار●و●

توجــه●بــه●مزیــت●رقابتــی●رقبــا●بررســی●شد)شــهبازی،1398،ص10(●و●)توکلــی،1392،ص3(.●

ــق●شــده●اســت.● ــزی●جــدول●پخــش●تحقی ــن●در●پژوهش●هــای●خارجــی●برنامه●ری هم●چنی

به●عنــوان● مدیــران،● پیشــینه●عملکــرد● ● و● تخصــص● از● ●)1998( دیگــران2● و● دی● ری●

و●پیش●بینــی● درآمــد● افزایــش● کردنــد●و●جهــت● اســتفاده● بهینه●ســازی● ورودی●مــدل●

رتبه●بنــدی●●●برنامــه،●●●مــدل●●سلســله●مراتــب●تحلیلــی●و●رگرســیون●را●بــه●کار●گرفتنــد)ری●دی●و●

●)1 )نمــودار● دیگــران،1998،ص83(.●

نمودار●1-●مدل●●سلسله●مراتب●تحلیلی●و●رگرسیون

چانــگ●و●دیگــران)2013(●چارچــوب●پیشــنهاد●برنامــه●تلویزیونــی3●بــرای●بیننــدگان●متعدد●

بــر●اســاس●ترکیــب●مشخصاتشــان●را●پیشــنهاد●نمودنــد.)●نمــودار●2(●

1. Cooperative environment

2. Srinivas K. Reddy .Jay E. Aronson .Antonie Stam. Scheduling Programs Optimally for Television

3. Changa Na, Mhd Irvanb, Takao Teran(2013) TV program recommender framework
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نمودار●2:●چارچوب●توصیه●برنامه●تلویزیونی●پیشنهادی،●آنالیز●برنامه●تلویزیونی

موتــور●پیشــنهادی●شــامل●توصیه●کننــده●●براســاس●●یادگیــری●بازخــورد●ضمنــی،●صریــح●

و●ترکیبــی●اســت.

)چانگ●و●دیگران،2013،ص546(.●)نمودار●3(

نمودار●3-موتور●پیشنهادی●و●توصیه●کننده●های●مبتنی●بربازخورد●●

رایانــش● بــر●محاســبات● مبتنــی● زمان●بنــدی● برنامه●ریــزی● دیگــران)2014(● و● چانــگ●

ــات● ــردن●اطالع ــش●ک ــت●پاالی ــمند●جه ــه●هوش ــه●برنام ــتم●توصی ــرای●سیس ــادوپ(●ب ابر)ه
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ــه● ــتم●توصی ــاد●سیس ــرای●ایج ــه●ب ــدل●برنامه●نویســی●کاهــش●نقش ــد1.●م ــی●نمودن را●طراح

اســتفاده●●شــد.●تنظیــم●پخــش●برنامــه●تلویزیونــی●بــر●اســاس●پلــت●فــرم●زمان●بنــدی●متعــادل●

ــی● ــع●داده●را●بررس ــاختار●توزی ــن،●س ــد.●کای●میانگی ــه●●ش ــن●توصی ــم●کای●میانگی و●الگوریت

می●کنــد●و●بــرای●سیســتم●های●توصیــه●و●کاهــش●ابعــاد●اســتفاده●شــد.●●معمــاری●زمان●بنــدی●

متعــادل،●مبتنــی●بــر●ردیــاب●وظیفــه،●چینــش●اختصــاص●متعــادل،●واگذاری)ارجــاع(●متعادل●

ــگ●و●دیگــران،2014،ص58(.●)نمــودار●4( ــه●شــد.●)چان و●نگهــداری●متعــادل2●ارائ

نمودار●4-معماری●زمان●بندی●متعادل●و●فرایند●کای●میانگین

و● جمــع●آوری● بــرای● اســتفاده● مــورد● کاربــر3● مشــخصات● پایــگاه●داده● ●5 نمــودار●

خوشــه●بندی●پروفایــل●رفتــار●کاربــر●را●نشــان●می●دهــد.●●برنامه●هــا●از●نمایه●هــای●کاربــر●

ــه● ــتم●توصی ــط●سیس ــا●توس ــت●داده●ه ــردازش،●فرم ــس●از●پیش●پ ــوند.●پ ــتخراج●می●ش اس

برنامــه●هوشــمند●پشــتیبانی●می●شــود.)چانگ●و●دیگــران،2014،ص59(.●

نمودار●5-پایگاه●داده●مشخصات●کاربر

1. Chang Jui-Hung · Chin-Feng Lai · Ming-Shi Wang. A fair scheduler using cloud computing  

2. architecture of the fair scheduler. Job tracker .fair allocate. fair assign .fair pool

3. Fig. 5 Flowchart of user profile database
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در●هــر●کانــال●ســن●و●موقعیــت●کاربــر،●تاریــخ●مشــاهده،●زمــان،●عنــوان●برنامــه،●فراوانــی●

ــده●و● ــته●بندی،●خوشه●بندی●ش ــه●دس ــک●برنام ــان●ی ــاهده●مدت●زم ــه●و●مش ــاهده●برنام مش

ــدی●شــود.)●نمــودار●6( توســط●سیســتم●طبقه●بن

نمودار●6-●نمودار●جریان●سیستم●توصیه●های●برنامه●هوشمند،●خوشه●بندی●پردازش●برنامه●های●
موردعالقه

الگوریتــم●مبتنــی●بــر●محتــوا،●مشــتری●توصیــه●شــده●1،ســابقه●خریــد●قبلــی،●داده●

نمایــه●کاربــر●و●شناســایی●آیتــم●دلخــواه2●●بــرای●تعییــن●اولویــت●توصیــه●هــدف●اســتفاده●

)7 )نمــودار● می●شــود)لی،2018،ص2(3.●

نمودار●7-الگوریتم●مبتنی●برمحتوا●و●●توصیه●برنامه●ها

از●داده●هــای● لوپــو)2014(●مــدل●برنامه●ریــزی●ریاضــی●عــدد●صحیــح●بــا●اســتفاده●

ورودی)مــدل●پیــش●بینــی●رتبــه،●مــدل●پیــش●بینــی●هزینــه(●موتــور●پیش●بینــی●و●مرزهــای●

ــرد.● ــن●ک ــع(4●را●تدوی ــه●مناب ــص●بهین پارتو)تخصی

●نمــودار●8●چارچــوب●پیشــنهادی●●طراحــی●موتــور●پیش●بینــی،●مــدل●بهینــه●شــده●

ریاضــی5●را●نشــان●می●دهــد.●)لوپــو،2014،ص568(●

1. Recommended customer

2. Identify favorite item
3. Lee S, Lee D  A personalizedchannel recommendation and scheduling 

4. Rating forecast model .Costs forecast  model .Forecast engine .Pareto frontiers

5. Mathematical optimal_ model
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نمودار●8-●چارچوب●پیشنهادی●●طراحی●موتور●پیش●بینی●و●مدل●برنامه●ریزی●بهینه●

ســوزوکی●و●دیگــران1)2019(،●رویکــرد●مبتنــی●بــر●داده●جهــت●تنظیــم●خــودکار●برنامه●ریــزی●

ــار● ــدف●اختصاصــی(●در●کن ــری●ماشــینی)بازخورد●ه ــه●از●یادگی ــد،●ک ــق●کردن پخــش●را●تحقی

ــد.● ــدی●اســتفاده●می●کن ــری●زمان●بن ــد●تصمیم●گی بهینه●ســازی●ریاضــی●و●خوشــه●بندی●و●فراین

ــی●و●طراحــی●و● ــری●متوال ــری●ماشــینی،●تصمیم●گی ــرد●الگوریتم●هــای●یادگی ــدی●کارب در●زمان●بن

ــدی●بررســی●شد)ســوزوکی،2019،●ص●3076(. ــای●زمان●بن ــل●الگوریتم●ه تحلی

نمودار●9-برنامه●ریزی●تبلیغات●تلویزیونی●با●یادگیری●ماشینی

ــت● ــتورالعمل●ها●اس ــه●ای●از●دس ــم●دنبال ــد؛●الگوریت ــدا●می●کنن ــا●را●پی ــا●الگوه کالن●داده●●ه

ــا● ــد●چــه●کاری●انجــام●شــود)یعنی●مجموعــه●دســتورالعمل●ها،●دقیــق●باشــند●ت کــه●می●گوین

توســط●رایانــه●اجــرا●شــوند(2)ایدوو،●اســتروبر،●برگــر،2021،ص52(.

1. Yasuhisa Suzuki.Itaru Nishioka.Wemer MWee. TV Advertisement Scheduling by Learning Expert 

Intentions

2. Samuel Idowu, Daniel Strüber, Thorsten Berger ..Asset Management in Machine Learning
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تحلیل

مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزیــون●ایــران●قبــالً●تحقیــق●نشــده●بــود.●تحقیــق●

پیشــینه از●ســویی موجــب●بررســی●شــیوه●ها●ومدل●هــای●برنامه●ریــزی●پخــش،●ابعــاد●و●

ــرد● ــت●هوشــمند●وکارب ــادی●مدیری ــر●مب شــاخص●های●جــدول●پخــش●شــد●و●از●ســوی●دیگ

ــدی●و● ــی●در●زمان●بن ــوش●مصنوع ــی●و●ه ــش●بین ــور●پی ــینی،●موت ــری●ماش ــم●یادگی الگوریت

ــوی● ــاد●و●شــاخص●های●الگ ــالوده●ابع ــز●ش ــه●نی ــد.●در●ادام ــه●ش ــزی●پخــش،●مطالع برنامه●ری

اولیــه●تحقیــق●شــد●و مباحــث●تکمیلــی●بــا●مبانــی●نظــری●و●ترکیــب●مصاحبــه●تحقیــق●افــزوده●

ــش● ــدول●پخ ــمند●ج ــت●هوش ــوی●مدیری ــی(●الگ ــمندان)روش●دلف ــر●اندیش ــا●نظ ــد●و●●ب ش

تلویزیــون●ایــران●طراحــی●نهایــی●شــد.

نمودار10-جدول●پخش●رسانه●دیداری●ایران●مبتنی●بر●هوش●مصنوعی

چهار چوب نظری 

مباحــث●تنظیــم●جــدول●پخــش،●مدیریــت●رســانه●و●تفلیــق●هــوش●مصنوعــی●در●

شــد. کاوش● برنامه●هــا● چینــش● هوشــمند● تصمیم●گیــری(● و● مدیریت)برنامه●ریــزی●

ــت● ــوار،●دق ــای●هم●ج ــا●ســازگاری●و●تناســب●برنامه●ه ــزی●پخــش●ب ســامان●دهی●برنامه●ری

ــان● ــزان●مخاطب ــان،●می ــادت●و●درخواســت●●مخاطب ــکل●گیری●ع ــه،●ش ــرار●برنام ــی●و●تک در●توال

تلویزیونــی،●میــزان●تماشــای●برنامــه●●قبلــی●و●●تأثیــر●میــزان،●انــدازه●و●نــوع●برنامه●هــای●رقیــب،●
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مرتبــط●اســت)تایلر،●ســوزان،2013،ص25(.●راهبردهــای●زمان●بنــدی،●انتخــاب●و●ارزیابــی●

برنامه●هــا،●ماهیــت●رســانه●و●تبلیغــات،●میــزان●مخاطــب●و●رفتــار●تماشــاگران●مبنایــی●بــرای●

برنامه●ریــزی●پخــش●می●شــوند)تایلر،2013،ص18(.●عوامــل●انتخــاب برنامــه●●شــامل●کیفیــت●

ــب●اســت.  ــز●از●رقی ــا●و●تمای ــه●●برنامه●ه ــوع،●ســودمندی،●هزین ــی،●تن ــی،●تازگ ــی،●محتوای فن

ــذاب(،●ارزش● ــه●ج ــروف،●فیلمنام ــان●مع ــاده،●مجری ــا●فوق●الع ــت●ارزش●●تولید)دکوره کیفی

ــر،2013،ص11(. ــر●می●گیرند)تایل ــدان●را●در●نظ ــی●و●تحســین●منتق اجتماع

دارد.● اهمیــت● بکــر● و●موضــوع● تنــوع●ســاختار● پخــش،● در●تصمیمــات●مدیریــت●

تقســیم●بندی●بر●اســاس●نیازهــای●افــراد●و●تغییــر●حــاالت●زندگــی●است)پربینســوف،●2005،●

ــان● ــه●مخاطب ــب●توج ــه●در●جل ــه●●و●برنام ــدام●جنب ــه●ک ــد●ک ــکاش●می●کن ــانه●●کن ص14(1.●رس

اهمیــت●دارد،●پخــش●بــه●بخش●بنــدی●و●شــیوه●های●مشــاهده●تماشــاگران●عالقــه●بیشــتری●

نشــان●می●دهــد.●چارچــوب●چگونگــی●تــالش●رســانه●بــرای●جــذب●مخاطبــان،●از●طریــق●

برنامه●ریــزی●پخــش●برنامه●هــا●اســت.●عمومــًا●بخش●بنــدی●مبنــای●جغرافیایــی،●آمــاری،●

ــاعات● ــه●در●س ــی●ک ــتر،2016،ص12(.●برنامه●های ــاری●دارد)نیلسون،وبس ــناختی●و●رفت روان●ش

اوج●تماشــا●پخــش●می●شــوند،●بــرای●حفــظ●مخاطــب●پــای●تلویزیــون●در●ســاعات●بعــد●مؤثــر●

هســتند.●رقابــت●درکیفیــت●برنامــه،●تطابــق●ژانــر●و●نــوع●●برنامــه●و●رتبــه●برنامــه●مجــاور●●از●

عوامــل●کلیــدی●حفــظ●مخاطــب●از●یــک●برنامــه●بــه●برنامــه●دیگــر●اســت)ژاردین،●بریونــی●و●

دیگــران،2016،ص14(

مدیریــت●هوشــمند مرتبــط●بــا●کاربــرد●فنــاوری●ارتباطــات،●اطالعــات●هــوش●مصنوعــی،●

ــزی●از●طریــق●نظــام●اطالعــات●پیشــرفته●اســت؛● ــرای●اتوماســیون●تصمیم●گیــری●و●برنامه●ری ب

کــه●بــر●تحلیــل●داده●هــا،●برنامه●ریــزی،●زمان●بنــدی،●تصمیــم●قابــل●●اعتمــاد،●تخصیــص●

منابــع●مناســب●تأثیــر●دارد؛●زیــرا●می●توانــد●داده●هــا●را●ســریع●تحلیــل●کند)چرنــوف،●

الکســی،2019،ص133(2.●مدیریــت هوشــمند●شــامل●چرخــه●هدایــت،●جمــع●آوری،●پــردازش،●

ــه●پخــش،●خروجــی●هوشــمند● پخــش،●ارزیابــی،●ســنجش●مجــدد●●و●بازخــورد●اســت.●مرحل

ــد.● ــه●می●ده ــاز●ارائ ــا●نی ــق●ب ــردی●منطب کارب

1. Philippe Perebinossoff

2. Alexey Chernov
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●نمودار11-مدیریت●هوشمند)یونگهاگن●و●لیندورث،2003،ص16(

تنظیــم●خــودکار،●در●پیش●بینــی●قــدرت●محاســباتی●انعطاف●پذیــر●فضــای●ابــری،●اســتفاده●

می●شود)مرشــیدا●و●دیگــران،2019،ص1779(.1●یادگیــری●ماشــینی●هــوش●مصنوعــی●در●

مدیریــت●موجــودی●و●منابــع،●ارزیابــی،●نظــارت،●هم●چنیــن●در●مدیریــت●و●بهینه●ســازی●پیــام،●

افزایــش●مخاطــب،●تعــادل●بیــن●اثربخشــی●و●کارایــی●تصمیم●گیــری●اســتفاده●می●شــود)چان●

اولمستد2019،ص194(2)نیلسون،2016،ص11(3.

ــدی●گــردش●کار● ــاوری●اطالعــات●و●زمان●بن ــاوری●هــوش●مصنوعــی،●زیرســاخت●های●فن ●فن

را●ایجــاد●می●کنــد.●"سیســتم●مدیریــت●گــردش●کار"●ابــزار●پــردازش●بــرای●مدیریــت●عملکــرد●و●

نظــارت،●اجــزای●پــردازش●زنجیــره●ای●را●بــا●تقــدم●●و●تأخــر●آنهــا●زمان●بنــدی●می●کند)ســمندی●و●

موخوپادهــای،2017،ص294(4.●

ــدی●و● ــا●اســت.●زمان●بن ــی5●پوی ــوش●مصنوع ــزی●در●ه ــمند،●●برنامه●ری ــزی●هوش برنامه●ری

برنامه●ریــزی●خــودکار6●بــه●تحقــق●راهبردهــا●یــا●اعمــال●دنبالــه●الگوریتم●هــای●برنامه●ریــزی●مــی●

پــردازد●کــه●توســط●عامل●هــای●هوشــمند،●خودمختــار●اجــرا●می●شــوند.●راه●حل●هــای●مســائل●

کنتــرل●و●طبقــه●بنــدی●کشــف●و●بهینه●ســازی●مــی●شــوند.●برنامه●ریــزی●بــه●تئــوری●تصمیــم،●

1. Murshida, Aishath ,Chaithra, Nishmitha, P B Pallavi , Raghavendra, Mahesh Prasanna

2. Chan-Olmsted Sylvia M. A Review of Artificial Intelligence Adoptions in the Media Industry

3. Jacob L. Nelson and James G. Webster
4. Samandi Vahab.Debaj Mukhopadhyay.Proposing an Architecture for Scientific Workflow 

Management System in Cloud

5. Planning in Artificial Intelligence

6. Automated planning and scheduling
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ــا،●راهبردهــا● برنامه●ریــزی●زمانــی،●مســائل●زمان●بنــدی1●نیــز●مرتبــط●اســت●در●محیط●هــای●پوی

ــازی● ــا●شــامل●بهینه●س ــران،2014،ص55(2.●راه●حل●ه ــه●اصــالح●دارند)کورتلســا●ودیگ ــاز●ب نی

برنامه●نویســی●پویــا●و●یادگیــری●تقویتــی●می●باشــند.●بهبــود●زمان●بنــدی●در●محاســبات●ابــری●

بــا●روش●چندهدفــه●هوشــمند●●جهــت●بهبــود●کلــی●اهــداف●در●سیســتم●هــا،●ماننــد:●زمــان●

مطلــوب،●تعــادل،●کیفیــت●و●هزینــه●انجــام●مــی●شود)پارســا،●شــریفی،طاولی،1394،ص●6(●●●

تصمیم●گیــری●هوشــمند)تصمیم●گیری●بــا●هــوش●مصنوعــی(،●تصميم●گيــری●نيــاز●بــه●

بررســي●تغييــرات●در●محيــط،●ســازمان●و●تصمیــم●دارد.●ارائــه●زيرســاخت●از●●داده●هــا،●اطالعات●

و●به●کارگيــري●ســامانه●هوشــمند●تصميم●گيــري●همــه●جانبه)ماننــد●شــبکه●های●عصبــی(●

ــي● ــت●رقابت ــري●و●مزی ــهیل●در●تصميم●گي ــب●تس ــه●موج ــه●ک ــائل●چندهدف ــل●مس ــرای●ح ب

ــه●هوشــمندی● ــم،●ســاماندهی●هوشــمند●اســت،●به●نحــوی●ک ــت●دارد.●گام●مه شــود،●اهمی

ضابطه●منــد●عمــل●نماید)پیرایــش●و●مقــدم،1395،ص9(. مراحــل●فراینــد●تصمیم●گیــری●

ــی،● ــه،●ارزیاب ــن●گزین ــای●ســریع،●انتخــاب●بهتری ــا●شــناخت●مســائل،●جســتجوی●راه●حل●ه ب

نظــارت،●اصــالح●و●پیگیــری●بازخوردهــا●می●شــود. یکــی●از●عناصــر●مدیریــت●و●تصمیم●گیــری،●

ــم●را● ــد●تصمی ــی●اطالعــات●فراین ــد●پیــش●بین ــی●باشــد؛●فراین ــی●متغیرهــای●الزم●م پیش●بین

ــل● ــی،●از●قبی ــای●کیف ــاس●روش●ه ــر●اس ــی●ب ــف●پیش●بین ــای●مختل ــازد.●روش●ه ــا●می●س مهی

ــد● ــی،●مانن ــی●و●روش●هــای●ترکیب ــل●روش●دلف روش●هــای●رگرســیون●و●روش●هــای●کمــی،●مث

شــبکه●های●عصبــی●مصنوعــی●طبقه●بنــدی●●شــده●اند)عباس●فــام،1392،ص11(.●

ــد●از:●گام●اول-●شناســایی●مســئله●و●فرصــت،● گام●هــای●تصمیم●گیــری●هوشــمند●عبارت●ان

کــه●بــا●سیســتم●اطالعــات●اجرایــی●پشــتیبانی●می●گــردد.●بــر●روی●شــاخصه●ای●اصلــی●متمرکــز●

شــده●و●بررســی●سلســله●●مراتبــی●از●موضوعــات●را●امکان●پذیــر●می●نمایــد.●سیســتم●خبــره●در●

طراحــی●جریــان●و●تفســیر●اطالعــات●کمــک●می●نمایــد.گام●دوم-●تحلیــل،●بــا●روش●هــای●کمــی،●

کیفــی●و●ترکیبــی●انجــام●مــی●پذیــرد.●گام●ســوم-●انتخــاب،●بــا●توجــه●●بــه●مشــکل●بــر●اســاس●

نتایــج●تحلیــل،●تصمیم●گیــری●می●شــود.●سیســتم●پشــتیبانی●تصمیم●گیــری●گروهــی●●وجــود●

دارد.●گام●چهــارم-●اجــرا●هــوش●مصنوعــی●بــرای●ایجــاد●سیســتم●های●پشــتیبانی●تصمیم●گیــری●

هوشــمند●گنجانــده●شــد)ورن●و●دیگــران،●2009،ص463(3.●

1. Decision Theory ,Temporal Planning, Scheduling Problems

2. Cortellessa Gabriella,Alfonso Emilio Gerevini,Daniele Magazzeni,Ivan Serina. Automated 

planning and scheduling

3. Wren. Gloria Phillips-  Manuel Mora.Guisseppi A. Forgionne.Jatinder N. D. Gupta. An integrative 
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ــد●و● ــی●می●کن ــدار●را●پیش●بین ــاق●ناپای ــا●و●اتف ــی●داده●ه ــوش●مصنوع ــره،●ه ــامانه●خب س

ــی● ــرای●افزایــش●دقــت●پیش●بینی●هــای●مدیریــت●ایجــاد●می●نماید)گیالن ــی●مناســب●ب ترکیب

ــا،1394،●ص●175(. نی

ســه●دســته●الگوریتــم●توصیه●گــر●مبتنــی●بــر●محتــوی،●پاالیــش●گروهــی●و●ترکیبــی●

ــکار● ــب●ب ــه●بندی●مخاط ــوب●و●خوش ــای●محب ــن●برنامه●ه ــا●و●یافت ــنهاد،●توصیه●ه ــرای●پیش ب

ــدی●داده●ها)تشــخیص●داده،● ــف-●الگوریتــم●یادگیــری●نظــارت●شــده●در●طبقه●بن ــد:●ال می●رون

حفــظ●مخاطــب،●رگرســیون،●پیش●بینــی●میــزان●محبوبیــت●برنامــه(؛●ب-●یادگیــری●بی●نظــارت●

ــازی● ــی●دار،●مصورس ــازی●معن ــاد●داده●ها)فشرده●س ــش●ابع ــر●و●کاه ــتم●های●توصیه●گ در●سیس

داده●هــا(،●خوشــه●بندی●داده●ها)بازاریابــی●هدفمنــد،●برنامه●ریــزی،●کــی●میانگیــن(؛●ج●-●

ــرد●دارد.● ــت●موجــودی،●کارب ــی●در●مدیری ــری●تقویت یادگی

روش●جمــع●آوری●اطالعــات●صریــح،●کــه●کاربــر●اعــالم●می●کنــد●بــه●چــه●چیزهایــی●عالقــه●

ــا●و● ــردن●رفتاره ــرل●و●دنبال●ک ــا●کنت ــر●را●ب ــالیق●کارب ــتم●س ــه●سیس ــی،●ک دارد●و●روش●ضمن

فعالیت●هــا●می●یابد)لــی،2018،ص3(1.●جمــع●آوری●داده،●دریافــت●داده●جدیــد،●پــردازش●

ــی●و●دســته●بندی●کــردن●و●انباشــت●خــودکار●داده●هــا،●اتخــاذ● ــا●کمــک●داده●هــای●قبل داده●ب

ــا●و● ــری●از●بازخورده ــورد●و●یادگی ــت●بازخ ــده،●دریاف ــای●پردازش●ش ــر●داده●ه ــات●بناب تصمیم

ــتجو● ــا●جس ــم●ب ــود.●الگوریت ــام●می●ش ــه●انج ــج●در●حافظ ــوارد●و●نتای ــن●م ــام●ای ــره●تم ذخی

اشــتباه●را●اصــالح●می●کنــد،●الگوریتــم●"خودتکامل●دهنــده"،●بــر●اســاس●داده●تغییــر●می●کنــد.●

گام●نهایــی،●ایجــاد●زیرســاخت●بــرای●ایجــاد●ارتبــاط●میــان●داده●هــا●در●آن●●واحــد●اســت.●نیــاز●

ــات● ــترین●ارتباط ــا●بیش ــی●ب ــه●ارتباط ــه●تراکنشــی،●الی ــده،●الی ــه●پردازن ــگاه●داده،●الی ــه●پای ب

ــزارش●و● ــه●گ ــردازش●تراکنش●هــای●خــود،●ارائ ــی●پ ــه●توانای ــه●ذخیره●ســازی●ک ــگ●و●الی بالدرن

ــران،2014،ص59(2.● ــگ●ودیگ ــج●را●دارد)چان ــت●نتای ثب

اجرای● مدیریت●اطالعات،●فرایند●تصمیم●گیری●هوشمند،●استراتژی●ها●و●پشتیبانی●ها●برای●

تصمیم●های●مؤثر،●کارآمد،●نوآورانه●و●تقویت●هوشمند●مدیریت●است.●رویکرد●مبتنی●بر●داده،●

جهت●تنظیم●خودکار●برنامه●ریزی●پخش،●از●یادگیری●ماشینی)بازخورد●هدف●اختصاصی(●در●کنار●

کاربرد● می●کند.● استفاده● زمان●بندی● تصمیم●گیری● فرایند● و● خوشه●بندی● و● ریاضی● بهینه●سازی●

evaluation framework for intelligent decision support systems

1. Lee S, Lee D  A personalizedchannel recommendation and scheduling 

2. Chang Jui-Hung · Chin-Feng Lai · Ming-Shi Wang. A fair scheduler using cloud computing  
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الگوریتم●های●یادگیری●ماشینی،●تصمیم●گیری●متوالی●و●طراحی●و●تحلیل●الگوریتم●های●زمان●بندی●

در●زمان●بندی●بررسی●شد)سوزوکی●و●دیگران،2019،●ص●3076(1.

نمودار12-برنامه●ریزی●برنامه●های●شبکه●تلویزیونی

 روش شناسی پژوهش

ــر●اســاس●ماهیــت●داده●هــا،●ترکیبی)کیفــی،● ــردی؛●ب ایــن●پژوهــش●از●نظــر●هــدف،●کارب

کمــی(؛●بــر●اســاس روش●گــردآوری●داده●هــا،●توصیفــی●و●مــوردی●می●باشــد.●ابــزار●گــردآوری●

ــه● ــدارک،●مصاحب ــنادی●و●م ــة●اس ــه،●مطالع ــه●کتابخان ــی●از●مطالع ــق،●به●صــورت●ترکیب تحقی

نیمه●ســاختاریافته●بــا●خبــرگان●و●روش●دلفی)پرســش●نامه(●بــرای●تأییــد●الگــو●اســت.●تحقیــق●

مبتنــی●بــر●ماهیــت●داده●هــای●ترکیبــی●اســت.●در●مــورد●موضــوع●مفاهیــم●نظــری،●شناســایی●

ــرد●و● ــه،●کارب ــش●برنام ــدول●پخ ــمند●ج ــت●هوش ــاخصه●های●مدیری ــا●و●ش ــاد،●مؤلفه●ه ابع

ــد.● ــتفاده●ش ــی●اس ــی●و●کیف ــت●کم ــر●دو●رهیاف ــانه●از●ه ــی●در●رس ــوش●مصنوع ــا●ه الگوه

ــرگان●در●تشــخیص● ــه●دســت●اندرکاران●و●خب ــی●پژوهــش●از●اســناد●و●مصاحب داده●هــای●کیف

ویژگی●هــا،●شــاخص●ها●و●چگونگــی●طراحــی●الگــوی●اولیــه●مدیریــت●هوشــمند●جــدول●

ــره● ــی●به ــی●از●پرســش●نامه●شــیوه●دلف ــو●نهای ــا●الگ پخــش●و●داده●هــای●کمــی●آزمایــش●و●ت

برده●اســت.●شــاخص●روایــی●و●پایایــی●توســط●افــراد●متخصــص●و●مطلــع●)روش●والتزباســل(،●

طیــف●لیکــرت،●و●روش●آلفــای●کرونبــاخ●ســنجش●شــد.

1. Yasuhisa Suzuki.Itaru Nishioka.Wemer MWee. TV Advertisement Scheduling by Learning Expert 

Intentions
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یافته های پژوهش

ــران● ــوری●اســالمی●ای ــون●جمه ــب●تلویزی ــالت●و●مخاط ــا●رس ــوی●پخــش●متناســب●ب الگ

مرتــب●مــی●شــود.●رعایــت●تنــوع●موضوعــات،●چینــش●برنامه●هــا،●رعایــت●میانگیــن●تنــش●و●

ــام● ــرای●مهندســی●پی ــه●لحــاظ●موضوعــی،●ســاختاری●ب آرامــش،●هم●جــواری●میان●برنامه●هــا●ب

کارآ●بــه●سیاســت●شــبکه●و●مدیریــت●مرتبــط●اســت.●روش●پخــش●●بــرای●گســترش●مخاطبــان،●

ــه●دریافــت● ــتگی●دارد.●پخــش●تلویزیونــی●ب ــابع●بسـ ــه●مــدل●کســب●وکار،●راهبردهــا●و●منـ ب

فرهنگــی●مرتبــط●اســت.●فــرق●بیــن●جــدول●پخــش●تلویزیــون●عمومــی●جمهــوری●اســالمی●

ایــران●و●تلویزیــون●تجــاری●مشــهود●اســت.●اهــداف●رســانه●غیــر●تجــاری●تلویزیــون●ایــران،●

جــذب●مخاطــب●بــرای●انتقــال●ارزش●هــا●و●ســبک●زندگــی●اســت،●تلویزیــون●ایــران●●منابعــی●

ــد(.● ــن●می●کن ــی●دارد)●تبلیغــات●بخشــی●از●درآمــد●را●تأمی ــی●بجــز●پخــش●آگهــی●بازرگان مال

جــدول●پخــش●●عاملــی●هویتــی●و●●شــکل●دهنده●تلویزیــون●اســت.●تلویزیــون●هــم●

ــود.●از● ــی●ش ــز●م ــوا●متمای ــه●محت ــیوه●ارائ ــم●در●ش ــد●و●ه ــه●می●کن ــه●ارائ ــی●ک در●محتوای

ــرایط● ــال●و●ش ــر●ح ــا،●تغیی ــه●و●فعالیت●ه ــلیقه،●ذائق ــردم،●س ــته●های●م ــر●نوخواس طرف●دیگ

در●طــی●روز●نمایــان●می●کنــد●کــه●چــه●چیــزی●و●چگونــه●پخــش●شــود●تــا●ضرب●آهنــگ●رســانه●

و●هم●چنیــن●حــال●خــوب●بیننــده●حفــظ●شــود.●تناســب●و●تجانــس،●تطابــق●برنامــه●مجــاور،●

ــدی● ــرار●و●توانمن ــر،●تک ــواری،●تقدم-تأخ ــی،●هم●ج ــل،●توال ــی،●تسلس ــش،●تداع ــوه●چین نح

ــی●شــود.● ــت●م ــودکار●هوشــمند●مدیری ــم●خ ــا●الگوریت ــزی●پخــش●ب برنامه●ری

اطالعــات●جهــت● انگیــزه●کســب● کانالــه●و● شناســایی●مخاطبــان●در●محیــط●چنــد●

پیش●بینــی●رفتــار●مخاطــب●باعــث●شده●اســت●کــه●مدیریــت●پخــش،●بــه●بخش●بنــدی●

تماشــاگران●و●شــیوه●های●مشــاهده●توجــه●کنــد،●تــالش●تلویزیــون●●بــرای●جــذب●مخاطبــان،●

ــی● ــم●سیاســی،●اجتماع ــای●مه ــا●اســت.●پخــش●برنامه●ه ــزی●پخــش●برنامه●ه از●راه●برنامه●ری

ــا● ــال●ارزش●ه ــران●درانتق ــون●ای ــرد●تلویزی ــل●کارک ــا●به●دلی ــاعات●اوج●تماش ــی●در●س و●فرهنگ

ــش● ــزوم●پخ ــا،●ل ــان●اوج●تماش ــاری●در●زم ــاری●و●غیرتج ــگاه●تج ــترک●ن ــی●مش ــت؛●ویژگ اس

ــت.● ــب●اس ــش●مخاط ــت●و●افزای ــب●موفقی ــرای●کس ــذاب●ب ــای●ج برنامه●ه

تلویزیــون● پخــش● برنامه●ریــزی●جــدول● و● ●خالصــه●شــیوه●ها●ومدل●هــای●طراحــی●

عبارتنــد●از:
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جدول1-●خالصه●شیوه●ها●و●مدل●های●طراحی●و●برنامه●ریزی●جدول●پخش●تلویزیون

عملکرد،●هدفبرنامه●ریزی●جدول●پخش●و●روش●مدل●سازی

تعیین جدول زمانی بهینه پخش با بررسی مدل پیش بینی و زمان بندی،
مدل برنامه نویسی عدد صحیح ترکیبی، روش تصمیم گیری چند معیاره، 

تحلیل سلسله مراتبی. ری دی، همکاران )1998(
افزایش درآمد و مخاطب

روش مدل بیزی و درخت تصمیم گیری،   چانگ و دیگران )2013(
ترکیب تکنیک های یادگیری ماشینی الگوریتم های توصیه ترکیبی 
از پاالیش مبتنی برآیتم، مورد و پاالیش گروهی به منظور ایجاد 
توصیه موارد مورد عالقه مصرف کنندگان است. توصیه هوشمند 

برنامه تلویزیونی بر اساس بازخورد ضمنی یا بازخورد صریح یا ترکیب 
آن هاست. 

توصیه براساس ویژگی  کاربر مانند فعالیت ، تجربیات و اطالعات 
جمعیتی.

تولید فهرست پیشنهادی برای ژانرها و 
رویدادها را برجسته می کند.

برنامه ریزی زمان بندی مبتنی بر محاسبات رایانش ابر، برای سیستم 
توصیه برنامه هوشمند1 همه داده های رفتار کاربر از پیش پردازش شده 

تا متناسب با قالب کاهش نقشه باشد. چانگ و دیگران )2014 (

سیستم ابردادة زمان بندی متعادل برای 
بهبود عملکرد پردازش داده ها

مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح)فرایند برنامه ریزی( با استفاده از 
داده های ورودی، موتور پیش بینی مناسب تدوین و تحلیل شد. لوپو 

)2014(

تحلیل مقادیر پیش بینی شده قطعات 
نمایش و هزینه ها

طبقه بندی خودکار کالن داده ها در مدیریت رسانه، انبار داده ها، 
نگهداری، ارزیابی هوشمندانه و سیستم های توصیه گر  انجام می شود.  

ناپولی )2016(

دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و 
کنترل هزینه

یادگیری)بازخورد هدف( در کنار بهینه سازی ریاضی و خوشه بندی در 
فرایند  زمان بندی پخش تلویزیون  استفاده می شود. سوزوکی و 

دیگران، )2019(

رویکرد مبتنی بر داده برای  برنامه ریزی 
خودکار

ــو● ــی●الگ ــا●و●شــاخص●های●طراح ــاد،●مولفه●ه ــن●ابع ــه:●مضامی ــر●مصاحب ــن●فراگی مضامی

ــاط●مشــترک● ــر●اســاس●نق ــی●ب ــران●مبتن ــون●ای ــدول●پخــش●تلویزی ــت●هوشــمند●ج مدیری

ــده● ــخص●ش ــوندگان●مش ــگر●و●مصاحبه●ش ــرات●پژوهش ــاس●نظ ــش●و●براس ــینه●پژوه پیش

ــانه،● ــای●رس ــمند●داده●ه ــم●هوش ــی●در●تنظی ــوش●مصنوع ــرد●ه ــامل:●1- کارب ــه●ش ــت،●ک اس

برنامه●هــا،●مخاطبــان●2-●برنامه●ریــزی●هوشــمند●3- ارزیابــی●هوشــمند،●می●باشــد.

1. Intelligent program recommendation system. (IPRS
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برنامه●هــا،● رســانه،● داده●هــای● هوشــمند● تنظیــم● در● مصنوعــی● هــوش● کاربــرد● ●-1

پخــش( جــدول● مخاطبــان)ورودی●

ــر● ــی●و●ســامانه●توصیه●گ ــری●تقویت ــا●نظــارت،●یادگی ــری●ماشــینی،●الگوریتم●هــای●ب یادگی

ــرای●تنظیــم●داده●هــا،●اطالعــات●رســانه●و●برنامه●هــا●اســتفاده●می●شــود.● پاالیــش●گروهــی●ب

نمودار13-ورودی●و●خروجی●داده●های●برنامه●ریزی●جدول●پخش

طبقه●بنــدی،● ابعــاد،● کاهــش● جمــع●آوری،● منابــع،● مدیریــت● داده●هــا،● پــردازش●

خوشــه●بندی●داده●هــا●و●اطالعــات،●کاربــرد●پیشــینه،●بازخــورد●ضمنــی،●پیش●بینــی●برنامه●هــا●

ــت● ــی،●مدیری ــش●گروه ــه●پاالی ــم●توصی ــری●الگوریت ــده،●به●کارگی ــته●بیین ــات●گذش از●اطالع

موجــودی●بــا●یادگیــری●تقویتــی،●سیســتم●های●یادگیــری●بــرای●پشــتیبانی●مدیریــت،●

)سیســتم●های●اطالعــات●مدیریــت(●را●می●تــوان●بــا●هوشــمندی●غنــی●کــرد●و●داده●هــا،●

اطالعــات●و●شــاخصه●های●کلیــدی●جــدول●پخــش●را●فراهــم●نمــود.●هــوش●مصنوعــی،●

ــای● ــمند●داده●ه ــم●هوش ــق●در●تنظی ــری●عمی ــی،●یادگی ــری●تقویت ــینی،●یادگی ــری●ماش یادگی

رســانه،●برنامه●هــا،●مخاطبــان●از●پایــگاه●داده،●الیــه●پردازشــگر،●تراکنــش،●ارتباطــی●و●ارزیابــی●●

بهره●می●بــرد.●
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جدول●2-داده●های●رسانه،●برنامه●و●مخاطب

پردازش●و●تحلیل●داده●ها●منتج●از●پایگاه●اطالعات،●تجربیات،●بازخوردها،●یادگیری●از●داده●ها
گذشته

اطالعات  
داده 

برنامه ها

اطالعات اصلی  پخش برنامه: مدت پخش برنامه)بلند وکوتاه(، تاریخ پخش)عادی، تعطیل، 
مناسبت ( شیوه پخش)زنده و ضبطی(، نوع پخش بازپخش برنامه، ساعات پخش ساعات پر 
بیننده، نحوه تهیه و تامین برنامه)تولیدی، آرشیوی، تأمینی، ساخت داخل، خارج(. اطالعات  

کیفیتی، فنی، ساختار، قالب، ژانر، نوع، موضوع  و محتوا کارکرد برنامه ها کیفیت برنامه ها 
)پاسخ گوی به نیازهای عاطفی و محرک شناختی، پاداش دهنده، نوبودن، تازگی، غافل گیرکننده( 

برنامه نوخواسته  که حال و تغییری میان مردم ایجاد کند. 

اطالعات 
داده ها رسانه

مأموریت، ماهیت کارکرد و اهداف، راهبرد، سیاست ها و دستورالعمل ها، بودجه)هزینه ، امور 
مالی(، نفوذ فیزیکی، مکان، پخش، شیوه رقابت و تمایز)نیاز به تمایز از  رقیب( نفوذ شبکه، تمایز 
تاثیر، تنوع، بازار رها شده، پنهان و کشف نشده، بکر و تخصصی، نقش عوامل بیرونی، اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی نهادهای باالدستی، دستوردهنده، نظارتی.

اطالعات داده 
مخاطبان

اطالعات بازدیدهای مخاطبان استفاده می شود. پیشینه، عالیق و عادات تماشا،  برای این که 
در چه زمانی و چه مدت، چه برنامه ای پخش شود، عالئم جلب  توجه و تماشا، تحلیل می شود. 
میزان مخاطب بالقوه، بکر بررسی و به مدیر پخش کمک می کند تا در مورد زمان مناسب برای 

جذب مخاطب بالقوه تصمیم بگیرد. 
تجزیه  و تحلیل کمی: جمع آوری داده ها از رفتارهای مخاطبان و مؤلفه های هدف مرتبط )رضایت 

کلی، انتخاب تماشا، مدت زمان، فرکانس انتخاب(. نظرسنجی های رضایت. 
تحلیل کیفی: ارزیابی عواملی که می تواند در رفتار تماشا تأثیر بگذارد، انگیزه های تماشا، 

شناختی، عاطفی و رفتاری با انتظارات، نیازها، خواسته ها و سبک های زندگی مخاطب تحلیل 
می شوند. بخش بندی بر مبنای جغرافیا، آمار، روان شناختی، خصوصیات رفتاری، موقعیت و 

مناسبت، میزان استفاده، حفظ تماشاگر وفادارانجام می شود.

2- برنامه ریزی هوشمند داده ها و اطالعات 

ــد● ــر●رون ــران،●تأثی ــاز●کارب ــه●نی ــه●خدمــات●در●پاســخ●ب ــرات●ارائ ــرات●پخــش●و●تغیی تغیی

رقابــت●و●بــازار●اســت.●مأموریــت●اهــداف●و●●راهبردهــا●●در●برنامه●ریــزی●و●تصمیم●گیــری●

رســانه●اهمیــت●دارد.●رســانه●ها●در●محیطــی●متالطــم●پویــا،●مترصــد●هســتند●کــه●منابعشــان●

ــت● ــاوری●در●مدیری ــر●از●فن ــن●خاط ــد،●به●همی ــرف●نماین ــده●ص ــای●فزاین ــع●نیازه ــرای●رف را●ب

بهره●می●گیرنــد.

ــد●خروجــی●منســجم●در● ــرای●تولی ــج،●ب ــه●گذشــته●و●نتای ــد●نگاهــی●ب ــزی،●فراین برنامه●ری

قالــب●سیســتمی●هماهنــگ●از●تصمیم●هــا،●شــاخص●ها،●ابزارهــا●و●پیش●بینــی●فعالیت●هــا●در●



122

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

طراحی الگوی مدیریت هوشمند جدول پخش تلویزیون جمهوری اسالمی ایران

جهــت●نیــل●بــه●اهــداف●اســت.●●شناســایی●مقتضیــات●موجــود،●نیازمندی●هــا،●اولویت●بنــدی●

اهــداف،●بهبــود●زمان●بنــدی●و●محاســبات●ابــری●بــا●روش●چندهدفــه،●افزایــش●ســود●درآمــد●

ــه● ــرای●دســتیابی●ب ــی●ب ــی،●پیش●بینی●های ــز●و●تعال ــت،●تمای ــی،●افزایــش●مخاطــب،●رقاب آگه

ــرای● ــان●ب ــی●تقاضــای●مخاطب ــدی،●پیش●بین ــی●زمان●بن ــع،●پیش●بین ــی●مناب اهــداف،●پیش●بین

برنامــه،●پیش●بینــی●میــزان●برنامه●هــا●بــرای●تأمیــن●تقاضــا،●پیش●بینــی●مــکان●برنامــه،●

ــد● ــه●بای ــمند●آنچ ــاب●هوش ــا،●انتخ ــی●پوی ــا●الگوریتم●های ــودکار●ب ــی●خ ــری●متوال تصمیم●گی

ارزیابــی،●تعیین)گنجانــدن(●برنامه●هــای● پخــش●شــود،●تصمیم●گیــری،●تعییــن●گزینــه،●

ــود.● ــام●می●ش ــدی،●انج کلی

ــی●و● ــت،●تازگ ــه،●کیفی ــی،●بودج ــی،●محتوای ــت●فن ــر●کیفی ــی●ب ــش●هوشــمند،●مبتن چین

ــودکار●● ــل●خ ــمند●تحوی ــتم●هوش ــا●●سیس ــودمندی●برنامه●ه ــوع،●س ــدی،●تن ــام●آوری،●روزآم ن

ــرار● ــر،●تک ــدم●تأخ ــواری،●تق ــی،●هم●ج ــل،●توال ــی،●تسلس ــت،●تداع ــش●جایگش ــوه●چین نح

ــت. ــاور●اس ــه●مج ــس●برنام ــی●و●تجان ــب،●همگن ــه،●تناس برنام

3- ارزیابی هوشمند

●ارزیابــی●بــا●نظــام●هشــداردهنده)نقص●داده●و●نوپدیــد،●نوخواســته●ها(،●پاســخ●شــکایات●

مخاطبــان●بــه●فهرســت●برنامه●هــا،●مبتنــی●بــر●بازخــورد●صریــح●)الگوریتــم●توصیه●گــر●برمبنــای●

ــر● ــه●کارب ــه●چــه●چیزهایــی●عالقــه●دارد،●برنامه●هــا●ب ــد●ب ــر●اعــالم●می●کن ــوا(●اســت.●کارب محت

پیشــنهاد●می●شــود.●آمادگی)مدیریــت●و●تمریــن●اقــدام●ســریع(●در●مقابــل●ســناریوها،●

ــام●می●شــود. ــم●رگرســیون●انج ــا،●توســط●الگوریت ــای●رقب تاکتیک●ه

مدل مفهومی

الگــو●مبتنــی●بــر●مطالعــات●و●تحقیقــات●پیشــنهاد●شــد.●شناســایی●مؤلفه●هــا●و●متغیرهای●

ــرور● ــت●آمده●از●م ــج●به●دس ــاس●نتای ــر●اس ــش●ب ــنهادی●پژوه ــی●پیش ــدل●مفهوم ــی،●م اصل

ــرگان●طراحــی●و● ــا●خب ــه●ب ادبیــات●موضــوع،●بررســی●ابزارهــای●تحقیقــات●پیشــین●و●مصاحب

تدویــن●گردیــد.
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نمودار14-مدیریت●هوشمند●جدول●پخش●تلویزیون●ایران
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بحث و نتیجه گیری

ابعــاد●مدیریــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزیــون●ایــران،●شــامل:●چینــش●هوشــمند●

ارزیابــی● و● تصمیم●گیــری(● و● هوشــمند)پیش●بینی● برنامه●ریــزی● ورودی)منابــع(،● داده●●

ــد.● ــایی●ش ــمند●شناس هوش

ارزیابــی)●هدایــت،●جمــع●آوری،● بــا●تنظیــم●داده،●پــردازش●و● مدیریــت●هوشــمند●

ارائــه● پــردازش●داده●هــا●و●پخــش●و●بازخــورد،●ســنجش●مجــدد(●خروجــی●هوشــمند●

می●دهــد.●یادگیــری●ماشــینی●هــوش●مصنوعــی●در●مدیریــت●منابــع●و●بهینه●ســازی●اســتفاده●

ــات● ــا●نظری ــه●ب ــد؛●ک ــدی●می●کن ــر●زمان●بن ــدم●●●و●تأخ ــا●تق ــره●ای●●ب ــردازش●زنجی ــود.●●پ می●ش

یونگهاگــن●و●لینــدورث)2003(،●ســمندی●و●موخوپادهــای)2017(،●چــان●اولمســتد)2019(●و●

نیلســون)2016(●همســو●می●باشــد.

ــزی● ــه●الگوریتم●هــای●برنامه●ری ــزی●خودکار1ب ــدی●و●برنامه●ری ــزی●هوشــمند،●زمان●بن برنامه●ری

می●پــردازد؛●کــه●راه●حــل●●مســائل●تصمیــم●و●برنامه●ریــزی●زمان●بنــدی●بهینه●ســازی●مــی●شــود.2●

ــمند●● ــه●هوش ــا●روش●چندهدف ــدی●ب ــود●زمان●بن ــی،●بهب ــری●تقویت ــامل●یادگی ــا●ش راه●حل●ه

ــران)2014(●و● ــر●●کورتلســا●و●دیگ ــه●بانظ ــی●شــود؛●ک ــام●م ــداف●انج ــی●اه ــود●کل ــت●بهب جه

ــت. ــرا●اس ــریفی،طاولی)1394(●همگ ــا،●ش پارس

هــوش●مصنوعــی●بــرای●ایجــاد●سیســتم●های●پشــتیبانی●تصمیم●گیــری●هوشــمند،●ارائــه●

ــمند● ــامانه●هوش ــود●و●س ــتفاده●می●ش ــای●الزم●اس ــی●متغیره ــات،●پیش●بین ــا،●اطالع داده●ه

ــای● ــه،●)شــناخت●مســائل،●جســتجوی●راه●حل●ه ــل●مســائل●چندهدف ــرای●ح ــري●ب تصميم●گي

ســریع،●●انتخــاب●بهتریــن●گزینــه،●ارزیابی،●نظــارت،●اصــالح●و●پیگیری●بازخوردهــا(●و●روش●های●

ــران)2009(●و● ــات●ورن●و●دیگ ــا●تحقیق ــه●ب ــود؛●ک ــی●ش ــري●●م ــی●بکارگي ــف●پیش●بین مختل

ــام)1392(●هم●راســتا●اســت●. ــاس●ف پیرایــش●و●مقــدم)1395(●و●عب

بازخــورد●صریــح●و●ضمنــی●مخاطــب●و●تجربــه،●●بــرای●ارزیابــی●و●اصــالح●●هوشــمند●جــدول●

ــه●چینــش●خودکار)باهــوش●مصنوعــی(●جــدول●پخــش● ــکار●مــی●رود.●نســخه●اولی پخــش●ب

تلویزیــون●صــدا●و●ســیما●جمهــوری●اســالمی●ایــران●براســاس●جایگشــت●ها،●ســوابق●و●الگــوی●

ــه● ــته●ک ــه●نوخواس ــناختی،●برنام ــرک●ش ــی●و●مح ــای●عاطف ــخگویی●نیازه ــی●پخش)پاس قبل

1. Automated planning and scheduling

2. Decision Theory ,Temporal Planning, Scheduling Problems
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ــا● ــد(،●چینــش●●می●شــود.●الگــوی●پخــش●متناســب●ب ــان●ایجــاد●کن ــان●ایرانی ــی●می تغییرحال

ــب●می●شــود.● رســالت●و●مخاطــب●شــبکه●مرت

ــب● ــر●مخاط ــش●از●نظ ــدول●پخ ــه●ج ــم●روزان ــش،●تنظی ــاده●پخ ــای●آم ــم●برنامه●ه تنظی

هــدف،●پیش●بینــی●میــزان●و●درصــد●بیننــده،●حریــم●اذان●و●خبــر،●ترتیــب●مجــاورت،●تداعــی،●

ــی●برنامــه،●تکنیک●هــای●تولیــد،●موضوعــات،●شــخصیت●ها،●ســال●ســاخت،● تسلســل●و●توال

ــام● ــا●انج ــودن●برنامه●ه ــودن●و●نب ــی●ب ــزان●ایران ــش،●می ــت●پخ ــن●نوب ــرار●●و●آخری ــزان●تک می

ــاختار● ــات●س ــه،●جزئی ــک●مجموع ــمت●های●ی ــب●قس ــر،●ترتی ــی●از●نظ ــی●هفتگ ــود.●بررس ●ش

ــه●برنامــه● ــال●و●رضایــت●مخاطــب●ب ــان،●میــزان●اقب برنامــه،●نظــم●بازپخــش،●شناســایی●رقیب

ــوع● ــنهاد●موض ــش،●پیش ــدول●پخ ــت●های●ج ــری●در●جایگش ــنهاد●بازنگ ــرد،●پیش ــورت●گی ص

ــی،● ــی،●اقتصــادی،●اجتماع ــل●بیرون ــه●عوام ــا●برنامه●ســازی)●توجــه●ب ــه●ی ــن●برنام ــرای●تأمی ب

ــا● ــوارد●ب ــن●م ــرد.●ای ــورت●گی ــی(●ص ــتوردهنده،●نظارت ــتی،●دس ــای●باالدس ــی●نهاده سیاس

نظریــات●و●تحقیقــات●تایلــر)2013(،●پربینســوف)2005(1،●نیلســون،●وبســتر)2016(،●ژاردیــن،●

بریونــی●و●دیگــران)2016(●بــرای●برنامه●ریــزی●پخــش●هم●خوانــی●دارد.

پیامدهــای●ابتــکارات●هــوش●مصنوعــی،●یادگیــری●ماشــینی●عمیــق●و●یادگیــری●تقویتــی●

ــزی● ــران،●شــامل●رویکردهــای●برنامه●ری ــون●ای ــت●هوشــمند●جــدول●پخــش●تلویزی در●مدیری

ــدی● ــداد●کلی ــا●رخ ــانه●ب ــت●رس ــداف،●مأموری ــاق●اه ــرفته،●انطب ــرل●پیش ــدی●و●کنت زمان●بن

منــدرج●برنامــه●زمانــی،●بهبــود●فرایندهــای●تصمیم●گیــری●غیرخــودکار●جــدول●پخــش●اســت●

کــه●بــا●تحقیــق●ناپولــی●)2016(●و●چانــگ●)2013(●مدیریــت●هوشــمند،●طبقه●بنــدی●خــودکار●

و●پویــای●کالن●داده●هــا●در●مدیریــت●رســانه،●بارگیــری●انبــار●داده●هــا،●●ارزیابــی●هوشــمندانه●و●

دارد. هم●خوانــی● توصیه●گــر● سیســتم●های●

یافته●هــا●و●نتایــج●تحقیــق●هم●چنیــن●اســتفاده●بازخــورد●در●زمینه●هــای●نظــارت●بــر●

ــرات● ــش●و●تغیی ــای●چین ــود●فراینده ــدول●پخــش،●بهب ــی●ج ــت●پیش●بین ــت●و●تقوی وضعی

ــتم● ــک●سیس ــه●ی ــی●ب ــش●معمول ــال●از●پخ ــعه●و●انتق ــش،●توس ــدول●پخ ــمند●در●ج هوش

ــدول● ــی●ج ــی●توال ــم●نهای ــش●و●تنظی ــدول●پخ ــه●ج ــودکار●چندکانال ــل●خ ــمند●تحوی هوش

زمان●بنــدی،●بهینه●ســازی●فراینــد●زمان●بنــدی،●ارزیابــی●●و●پاســخ●ســریع●بــه●ریســک●و●آمادگــی●

جهــت●شــرایط●خــاص●و●بحرانی)بــا●الگوریتــم●یادگیــری●ماشــینی●بــا●نظــارت(،●اصــالح●لغزش●ها●

1. Philippe Perebinossoff
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ــران● ــق●ســوزوکی●و●دیگ ــا●تحقی ــن●ب ــد.●بنابرای ــش●می●ده ــه●پیش●بینی●شــده●را●افزای از●برنام

ــار●بهینه●ســازی●ریاضــی●و● ــو●)2014(●اســتفاده●یادگیری)بازخــورد●هــدف(●در●کن )2019(●و●لوپ

خوشــه●بندی●در●فراینــد●تصمیم●گیــری●زمان●بنــدی●پخــش●تلویزیــون●مشــترکاتی●دارد.●

●نتایــج●تحقیــق●نمایــان●ســاخته●کــه●عــدم●تطابــق●برنامــه●و●پخــش●پیشــنهادی،●میــزان●

عــدم●رضایــت●مخاطبــان●بــا●دریافــت●داده●هــای●بازخورد)یادگیــری●از●نتایــج(،●موجــب●تغییــر●

در●زمان●بنــدی●برنامه●هــای●انتخــاب●شــده●قبلــی●می●شــود.●تغییــرات●ایجــاد●شــده●در●زمــان●

پخــش●برنامه●هــا●برحســب●موضــوع،●هــدف،●ســاختار،●طبقــه،●محل●هــای●ســاخت،●وضعیــت●

ــگ●و● ــق●چان ــا●تحقی ــه●هــم●راســتا●ب ــا●رســانه●انجــام●می●شــود●ک ــه●ب ــرار،●مناســبت●برنام تک

دیگــران●)2014(●و●لــی●)2018(●ترکیــب●تکنیک●هــای●یادگیــری●ماشــینی●الگوریتم●هــای●توصیــه●

ترکیبــی●از●پاالیــش●مبتنــی●بــر●مــورد●و●پاالیــش●گروهــی●بــرای●توصیــه●برنامــه●مــورد●عالقــه●

تماشــاگران●و●چارچــوب،●پیشــنهاد●هوشــمند●برنامــه●تلویزیونــی●بــرای●بیننــدگان●متعــدد●بــر●

ــر●اســاس●بازخــورد● ــدگان●ب ــت●بینن ــی●اولوی ــود.●پیش●بین ــب●مشخصاتشــان●ب اســاس●ترکی

ضمنــی●یــا●بازخــورد●صریــح●یــا●هــر●دو●آنهــا●تطبیــق●دارد.

ــران● ــالمی●ای ــوری●اس ــون●جمه ــب●تلویزی ــالت●و●مخاط ــا●رس ــش●ب ــدول●پخ ــوی●ج الگ

ســازگار●می●شــود.●تلویزیــون●عمومــی●جمهــوری●اســالمی●ایــران●غیــر●تجــاری●اســت●و●چینــش●

برنامه●هــا،●رعایــت●تنــش●و●آرامــش،●هم●جــواری●میان●برنامه●هــا●بــه●لحــاظ●موضوعــی،●

ــط●اســت..● ــت●مرتب ــه●سیاســتگذاری●و●مدیری ســاختاری●ب

ــی●و● ــری●تقویت ــا●نظــارت،●یادگی ــری●ماشــینی،●الگوریتم●هــای●ب ــی،●یادگی هــوش●مصنوع

ــا● ــانه●و●برنامه●ه ــات●رس ــا،●اطالع ــم●داده●ه ــت●تنظی ــی●جه ــش●گروه ــه●پاالی ــامانه●توصی س

ــی،● ــی،●توال ــش،●تداع ــوه●چین ــاور،●نح ــه●مج ــس●برنام اســتفاده●می●شــود.●تناســب●و●تجان

ــا●الگوریتــم●هوشــمند●پخــش●هــوش● تکــرار●برنامــه●و●توانمندســازی●خــودکار●برنامه●ریــزی●ب

مصنوعــی●مدیریــت●مــی●شــود.●بازخــورد●صریــح●و●ضمنــی●مخاطــب●بــرای●ارزیابــی●اصــالح●●

هوشــمند●جــدول●پخــش●بــکار●مــی●رود.

ــم● ــامل●تنظی ــران،●ش ــون●ای ــدول●پخــش●تلویزی ــمند●ج ــت●هوش ــوی●مدیری ــاد●الگ ●ابع

هوشــمند●داده●ها)مدیریــت●منابــع(،●برنامه●ریــزی●هوشــمند)تصمیم●●هوشــمند(●پیش●بینــی،●

تخصیــص●بهینــه●منابــع●و●ارزیابــی●هوشــمند●شناســایی●شــد.
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پیشنهاد

تنظیــم●هوشــمند●آزمایشــی●داده●هــا،●برنامه●ریــزی●هوشــمند●و●خروجــی●جــداول●پخــش●

ــازه●معیــن●تهیــه●و●ارزیابــی●هوشــمند●گــزارش●و●مدیریــت●هوشــمند● تلویزیــون●ایــران●در●ب

جــدول●پخــش●تلویزیــون●کاوش●شــود.●

منابع

باتلــر،●جرمــی●)1388(.●تلویزیــون،●کاربــرد●و●شــیوه●هــای●نقــد.●مهــدی●رحیمیــان.●●ـ
انتشــارات●دانشــکده●صداوســیما

پارســا●کردآســیابی،●طنانــه،●شــریفی●آرش،●طاولــی●رضــا،●)1394(.●بهبــود●زمان●بنــدی●●ـ
ــن● ــوه●.●هفتمی ــوش●انب ــه●ه ــتفاده●از●روش●چندهدف ــا●اس ــری●ب ــبات●اب در●محاس
https://civilica.com/●.●المللــی●فنــاوری●اطالعــات●و●دانــش کنفرانــس●بیــن●

/doc/388748

پیرایــش،●رضــا●و●مقــدم●زرنــدی،●مهشــید،●)1395(●تصمیم●گیــری●هوشــمند●در●●ـ
ــردی●● ــی●پژوهشــهای●کارب جهــان●در●حــال●توســعه،●چهارمیــن●کنفرانــس●بیــن●الملل

https://civilica.com/doc/567999●●.در●مدیریــت●و●حســابداری،●تهــران

پیرهادی،فاطمــه)1398(●راهبردهــای●زمــان●بنــدی●پخــش●برنامــه●هــای●تلویزیونــی.●●ـ
نشــر●مرکــز●طــرح،●برنامــه●صداوســیما●.●تهــران

توکلــی،●مجتبــی●)1392(●ارزیـــابی●جــدول●پخــش●پـــخش●شـبــــکه●های●یـــک،●دو،●●ـ
ســـه●و●چـهار●سیـــمای●جمهـوری●اسـالمی●ایـران●در●فـصل●پـاییـز●سـال1392.●پایان●

نامــه●ارشــد●دانشــگاه●صداوســیما●.

شــهبازی،●محمــد●)1398(.●مدیریــت●نظــام●پخــش●)تحلیــل●جــدول●پخش(.ناشــر●●ـ
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