
 
 

 نیبالک چ دگاهیاز د یسازمان یحسابدار یاستعدادها یتالیجیتحول د لیتحل
aپدرام صنعتی   

 

a مولف و پژوهشگر 
 (pedramsanatii@gmail.com) پدرام صنعتینویسنده مسئول: 

کیب می کند تا تحول دیجیتالی قابلیت های ثیر تحول دیجیتالی قابلیت های حسابداری سازمانی، متدهای هوشمند را ترأدر راستای بهبود ت مقاله حاضر: چکیده

پنجره ی لغزنده را به طور کامل بررسی می کند. بر اساس استنتاج  CS-SCHTحسابداری سازمانی را از دیدگاه بالک چین صورت دهد. بعالوه، این مقاله الگوریتم 

کامپیوتری اجرا می شود و زمان عملیات آزمایش می شود. بعالوه، این مقاله مبتنی بر کد خاکستری کرنل، الگوریتم بر بستر  CS-SCHTنظری پنجره ی لغزنده ی 

-CSپنجره ی لغزنده را در فیلترینگ تطبیقی بررسی می کند. نتایج تجربی حاکی از این است که فیلتر تطبیقی مبتنی بر الگوریتم  CS-SCHTکاربرد الگوریتم 

SCHT  در مقایسه با الگوریتمDFT  ،می تواند به نسبت سیگنال به نویز باالتری دست پیدا کند. در پایان، این مقاله یک سیستم پردازش اطالعات پنجره ی لغزنده

یت های دیجیتال حسابداری هوشمند ارائه می دهد. پژوهش نشان می دهد که سیستم طرح شده در این مقاله می تواند نقش مهمی در تحول دیجیتالی قابل

 الکچین ایفا کند. حسابداری شرکتی از دیدگاه ب

 حسابداری؛ بالکچین؛ حسابداری هوشمند؛ حسابداری سازمانیتحول دیجیتالی؛  کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

 تحول، [1] ی . در مطالعهفراهم کرده است تحولت مهمی برای فرص، میان واقعیت مرکز خدمات مشترک مالی و آنچه از ابتدا پیش بینی می شده یفاصلهدقیقاً 

و یی با مدل مالی اشتراکی به هم پیوسته و هوشمند ارتقا می یابد. این مطالعه نه تنها اشتراک مالی را در حمایت از استانداردسازی جاری مالی شرکت ها

اف پذیر که انعطاستانداردسازی کار میسر می کند، بلکه به تدریج به کاری تبدیل می شود که انعطاف پذیری و مقیاس پذیری را پشتیبانی کرده و فرایندهای 

، مولف عقیده دارد که خدمات مالی مشترک به یک مرکز مشترک هوشمند با یکپارچگی عمیق کسب و [2]نیازهای فردی مشتریان را فراهم می کند. در مطالعه ی 

الی سازی پردازش مالی، جمع تک، و دیجیفرایندهای مالی، تجارت الکترونی خواهد شد و اتوماسیون تبدیل "پسا اینترنت"کار، امور مالی، و وضع مالیات در عصر 

آن درک دیجیتالی سازی گستره ی وسیع تری از کسب و کارها )از کتابداری، تسویه تا  ماهیتآوری سرمایه ی داده ای، و مدیریت هوشمند را محقق می کند. 

ن کردن ارتقاء سیستم مالی شرکتی، فرایند کسب و کار، و مدل کسب بازپرداخت، تدارکات، وضع مالیات و غیره( مبتنی بر نسل جدیدی از فناوری اطالعات و واژگو

فراهم کرده و مبنا را برای ، مولف عقیده دارد که مرکز خدمات مشترک مالی باید سناریوهای کاربردی را برای فناورهای نوظهور [3]و کار می باشد. در مطالعه ی 

بازمهندسی جیتالی سازی آماده کند. شرکت ها باید فرایندسازی و استانداردسازی تولید داده ها را از طریق ی و دیساز، هوشمندبه اتوماسیون ارتقا از اطالع رسانی

باز هم به  است تا امور مالی بتواندعملیات شرکتی به مرکز خدمات مشترک مرتبط  کسب و کار آنالین محقق کنند. در عین حال، داده ها با فرایند و ارتباط متقابل

و سیستم عصبی دیجیتالی شرکت تبدیل شود. توانایی ویژه ی مالی، توانایی جمع آوری اطالعات، و توانایی پشتیبانی کسب و کار،  تی سهامداران شرکتمرکز اطالعا

مشترک وندهای خدمات در بحث فوق در مورد اهداف توسعه ای آتی و ر. [4]الی مالی را تحقق بخشند تبه طور پیوسته ای بهبود یافته اند تا تغییر و تحول دیجی

ی و وضع : خدمات مشترک مالی هوشمند هستند و مراکز داده های شرکتی از طریق یکپارچه سازی صنعت، امور مالمالی، عمدتاً به دو دیدگاه اشاره شده است

در مورد هوشمندی خدمات اشتراکی مالی فرا نرسیده ، مولف بر این باور است که هنوز زمان گفتگو [5]گردآوری داده ها ساخته شده اند. در مطالعه ی  برایمالیات 

حاصل از دیجیتالی سازی استوار باشد یجیتالی سازی اتفاق نمی افتد. تحقق هوشمندسازی باید بر داده های عظیم ی بدون داده سازی ناشی از دسازو هیچ هوشمند

طبیعتاً می بایست کارکرد خدمات مالی را وارد کرده، در فرایند کسب و کار رایند، . در این ف[6]و هوشمندسازی دومین گزینه ی عملی برای دیجیتالی سازی است 

دیریتی را تامین کنید. عمیق شده و با فرایند مدیریتی آشنا شوید و مرجع داده ای را برای فرایند کسب و کار فرام کرده و پشتیبانی اطالعات برای تصمیم گیری م

ویت قابلیت خدمات داده های مرکز خدمات مشترک مالی است. بنابرین، مرکز خدمات مشترک مالی باید به عنوان مرکز داده در این زمان مسئله ی مهم نحوه ی تق

 . [7]ای بزرگ سازمان، حداقل مرکز تصمیم حسابداری مدیریت در نظر گرفته شود 



 
بر این باور است که تحول یک کاربرد نوآورانه ی  [8]ا دارد. مطالعه ی تجربه ی تحول دیجیتالی سازمان به عنوان یک کل، ارزش یادگیری از تحول دیجیتالی ر

ها یک تحول فناوری های جدید نیست، بلکه یک تحول همه جانبه از ابعاد توسعه، متدهای سازمانی، مدل های کسب و کار، و متدهای مدیریتی است که نه تن

 استراتژیک، که نیز یک مهندسی سیستمی است. 

یح در مواجهه با محیط اقتصاد دیجیتال، تغییر اساسی در استراتژی خود صورت نداده اند. ارتقاء استراتژی دیجیتال به استراتژی شرکتی و تصر بیشتر شرکت ها

را به  اگر شرکتی نتواند استراتژی دیجیتال خودنگرش و اهداف تحول تحت یک خودآگاهی روشن به شرکت ها در کاوش مسیرهای تحول شان کمک خواهد کرد. 

. استراتژی دیجیتال باید در سطح باالیی با آینده مواجه [9]طور کامل با استراتژی کلیش هم تراز کند، در بهترین حالت در بستر قطع دیجیتال شکسته خواهد شد 

. [10]بهبود بخشد تحول موفق را  شود، در مسائل جهت دار و مهم کلی تصمیم گیری کند، و به بخش مهمی از استراتژی کلی سازمان تبدیل شود تا احتمال

داده ها، و تجربه ی  سازمان ها باید نگرش ها و اهداف را مطابق بلوغ دیجیتال خود تنظیم کرده و عواملی چون رهبری، مدل های اجرایی، منابع کاری، اطالعات و

 . [11]الی سازی و انضمام، هماهنگی، و پایداری تحول، یکپارچه کنند همه جانبه را در نظر گرفته و تفکر داخلی، اهداف، زبان، و اعمال را برای بهبود دیجیت

از تحول حمایت فنی اساسی به عمل می آورند. . متخصصین دیجیتال [12] است اظهر من الشمسها قابلیت  قیاز طر تالیجیتحول د زیآم تیموفق تیهدا تیاهم

حول رهبری دیجیتال را تکمیل کرده، مدل تصمیم گیری سازمان ها را به روز رسانی کنند، دیجیتالی این سه نوع قابلیت ضروری هستند. از آن میان، رهبران باید ت

اید مهارت های سازی را به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری در نظر بگیرند، و به تحول دیجیتال سازمان ها جهت بدهند. مجریان کسب و کار نه تنها ب

بخشند، بلکه پرسنل بخش کارکردی )مانند پرسنل کلیدی در بخش های استراتژی، بازاریابی، امور مالی، و منابع انسانی( نیز باید  عملیات دیجیتالی خود را بهبود

. تنظیم [13]ا تقویت کنند مفاهیم و مهارت های مدیریت دیجیتال خود را ارتقا دهند. بنابرین، سازمان ها باید در ابتدا حفاظت از قابلیت های استراتژیک دیجیتال ر

 ارتباط، سواد دیجیتال را به یک شرط استاندارد برای الزامات اطالعاتی هر پیوند کسب و کار و پرسنل کسب و کار تبدیل می کند. ساختار دانش پرسنل 

ر مانند ورود هزینه و اصالح حساب با کاربرد گسترده ی هوش مصنوعی در زمینه ی حسابداری، ماشین های کارآمد جایگزین شمار زیادی از وظایف حسابداری مکر

دی مواجه هستند. خواهند شد. انجام بیشتر این وظایف ساده است و فرایندهای ثابت و ارزش های افزوده ی پایینی دارند. حسابداران پایه با ریسک بی کاری ج

. دسته بندی مطالب حسابداری مستلزم منابع انسانی و اقالمی زیادی جایگاه مدیریت فایل و دریافت و توزیع مقتضیات مالی نیز جایگزین خواهند شدحسابداران در 

کاربرد هوش  است و زمان و فضای زیادی نیز می طلبد، ولی ربات های مالی با حافظه و ذخیره ی خوب می توانند این مشکالت را به طور کامل مرتفع کنند.

ساعت روز اجرا شود و شرایطی را که در آن  24در عین حال، هوش مصنوعی می تواند  .[14]مصنوعی فوریت و دقت ذخیره ی داده ها را بهبود می بخشد 

سیستم هوشمند مالی و حسابداری مبتنی بر زبان برنامه نویسی حسابداران غافلگیر شده و در دوره های اوج کار، قادر به رفع نیازهای کار مالی نیستند بهبود دهند. 

ر برنامه بر طبق متدهای علمی و منطقی طراحی نشده باشد، خطاهایی در منطق پردازش حسابداری موجب خواهد شد و به است. در فرایند توسعه ی سیستم، اگ

باشد، به آسانی مورد طور قابل توجهی از دقت داده های مالی می کاهد. در فرایند انتقال و به اشتراک گذاری داد های مالی، اگر محیط به اندازه ی کافی امن ن

مالی و ویروس ها، هکرها و غیره قرار گرفته و به نشت اطالعات منجر خواهد شد. مدیریت نامنظم داده های سیستم نیز به دستکاری و حذف داده های حمله ی 

ری هوش مصنوعی، مزایای حسابداری منجر می شود و اگر کیفیت کاربران باال نباشد، عملیات اشتباه، تهدیداتی را متوجه امنیت داده ها خواهد کرد. با تعمیم فناو

نیز در برابر تجاوزها و تعدی ها آسیب اقتصادی حاصل از سیستم های حسابداری هوشمند نیز باعث ظهور سیستم های سارق می شود و حقوق دارایی های معنوی 

 پذیر می شود. 

اغلب پشت فرصت ها پنهان می شوند. در حال حاضر، قوانین و  نمی توان منکر نقش مثبت هوش مصنوعی در زمینه ی امور مالی و حسابداری شد، ولی بحران ها

اند. برای  مقررات هوش مصنوعی بی نقص نیستند. داده های عظیم تحت پشتیبانی سیستم های حسابداری هوشمند و ربات های مالی به منبع جرائم تبدیل شده

مالی، تهدید بزرگی برای گشایش و انصاف بازار محسوب می شود. به محض نشت داده  تجارت غیرقانونی داده های مالی سازمانی در راستای جاسوسی اسرارسود، 

وابق پاسخگویی و مسئولیت پذیری در این خصوص مسئله ساز می شود. البته، عالوه بر آسیب ناشی از نشت اسرار داخلی، حریم شخصی مشتری )مانند سها، 

 . [15]کی( نیز به طور غیرمجازی مورد تخطی واقع می شود سفارش مصرف کننده، ترجیحات عقیده، و اطالعات لجستی

ایه ای ناپدید حسابداری در کل عملیات اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند. با کاربرد گسترده ی هوش مصنوعی در زمینه ی حسابداری، جایگاه های حسابداری پ

واهد یافت. پرسنل دخیل در صنعت حسابداری باید به هوش مصنوعی دید منطقی خواهد شد و تقاضا برای قابلیت های ترکیبی حسابداری مدیریت افزایش خ

سیستم اطالعاتی بسازند، داشته باشند، خودآموزی و خودمدیریتی را از دیدگاه خود تقویت کنند، موقعیت خود را تغییر دهند، با پشتوانه ای از فناوری اطالعات یک 



 
بات های مالی را از یک دیدگاه توسعه ای در نظر بگیرند. از دیدگاه دانشگاه ها و جامعه، باید ساختار آموز قابلیت را بهینه کار با سیستم های مالی را یاد بگیرند، و ر

حسابداری در  سازی کرده، اختصاص محتوای دوره و آموزش منابع را بهینه سازی کنیم، سیستم دوره ی درسی حسابداری را ابداع کنیم، کیفیت آموزش کارکنان

یتی باید باز هم داده از نقطه نظر مدیریت سازمانی، حسابداری مدیرر جدید را بهبود بخشیم و خود را با نیازهای جدید توسعه ی شغل حسابداری تطبیق دهیم. عص

 . [16]کار روزانه به کار بندد ها را بر اساس حسابداری سنتی تحلیل و جمع بندی کند و دانش حسابداری را در کنار استراتژی های توسعه ی سازمانی در کسب و 

ی مسئولیت بررسی بیشتر طرز کار ساختار سازمانی برای درک تحول دیجیتالی ضروری است. با تاسیس یک سازمان تحول دیجیتالی مناسب، تصریح بدنه ی اصل

های کسب و کار و دپارتمان های فنی، می تواند به طور  تحول، تنظیم اهداف منطقی کسب و کار سازمانی و مکانیسم های ارزیابی و تشویقی، و هماهنگی دپارتمان

 . [17]کارآمدتری به سازمان ها برای هماهنگی و ارتقاء اجرای تحول دیجیتالی کمک کند 

ورده، آن ها را به کسب آفناوری دیجیتالی تاثیر قابل توجهی روی رفتار مصرف کنندگان داده است و برای آن ها دسترسی بهتر به اطالعات و ارتباطات را به ارمغان 

ی در هنگام تعیین و کارها نزدیک تر کرده و به کسب و کارها نیز در شناسایی بهتر نیازهای مصرف کننده کمک کرده است. بسیاری از سازمان های تحول دیجیتال

ا کمک فناوری دیجیتال و با تصویری که از مشتری پویا بنامیده می شود، از این نقطه شروع می کنند.  "دیجیتالی سازی تجربه ی مشتری"مسیر اجرای ویژه، که 

ه کاشاره کرد  [18] وجود دارد، سازمان مدل های تحویل کاال و خدمات را اصالح و نو می کند تا در رفع نیازهای مشتریان عملکرد بهتری داشته باشد. مطالعه ی

نایع و سازمان هایی با نسل جدید فناوری اینترنتی است و همچنین تحت تماس و یکپارچه فرایند تحول دیجیتال سازمان ها در فرایند توانمندسازی دیجیتالی ص

ارتقاء مکرر فناوری می تواند جریان کار اصلی و فرایند پردازش داده های سازمان را سازی تجربه ی دیجیتالی مشتریان و ارزش دیجیتالی کاالها و خدمات است. 

ی استخراج عمیق ارزش داده ها فراهم آورد. در عصر دیجیتال، یک روند مهم در طراحی فرایند کسب و کار، قابل دسترس مجدداً طراحی کرده و شرایطی را برا

مشتریان نیز  بودن است. طراحی می بایست نه تنها در دسترس شرکای باالدست و پایین دست باشد تا یک بستر اکوسیستمی بسازند، بلکه می بایست در اختیار

یق نند در اجرای فرایندهای کسب و کار مشارکت بهتری داشته باشند، تجربه ی مشتری را بهبود بخشند، رضایت مشتری را به دست آورند، و از طرباشد تا بتوا

مزایای فناوری  حرکت دو چرخی فناوری و کسب و کار و تبدیلکامنت ها، به سرعت بازخورد بگیرند. تحول دیجیتال بر استفاده ی کامل از فناوری دیجیتال، تحقق 

 . [19]به ارزش کسب و کار استوار است. ساده سازی فرایندهای کسب و کار و درونی سازی تجربه و تعامل مشتری 

 یت هایبه منظور تحول دیجیتالی قابلیت های حسابداری سازمانی را از دیدگاه بالکچین، متدهای هوشمند را با هم ترکیب می کند تا اثر کاری قابلاین مقاله 

 حسابداری مدرن را بهبود بخشد. 

 

 الگوریتم پردازش داده های حسابداری هوشمند از دیدگاه بالکچین .2

 .2Dچند نقطه ای  لغزنده DFTالگوریتم . 2.1

اندازه ی ثابت  از یک پنجره ی مربعی بایک بعدی در نظر گرفته می شود.  لغزنده DFTدو بعدی به عنوان یک بسط دو بعدی از  لغزنده DFT، 1مطابق تصویر  

(M x M)  کرده و تبدیل و لغزش افقی را ممکن کند به طوری که لغزش پنجره ی جدید و قبلی در جهت سیگنال ورودی دو بعدی را قطع استفاده می کند تا

غزش پنجره ای در اندازه ی ثابت در بر سیگنال پنجره در قطع ثابت عمل می کند که به عنوان ل لغزندهافقی یک نقطه ی سیگنال داشته باشند. تحول پنجره ی 

یج پنجره ی قبلی جهت افقی قابل مشاهده است. به دلیل اشتراک زیاد میان پنجره ها، سیگنال ها در پنجره ی جدید می توانند به سرعت از طریق محاسبه ی نتا

 محاسبه شوند. 

حکایت درد و  8در  8تصویر نشان داده شده، از پنجره ی فعلی در قطع  جدول خط مستقیمی که درنشان داده شده است.  1یک تصویر دو بعدی در تصویر 

در  DFT لغزندهباشد، پنجره ی  (x, y)مقدار پیکسل تصویر  sx,yانتهای پایینی پنجره نشان داده شده است. اگر  (x,y)نیز با مختصات  لغزندهوضعیت پنجره ی 

 به این صورت تعریف می شود M x Mقطع 
 (1) 



 

 

 

 . یان، از آن م

 را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد 1، فرمول  ) بر طبق تغییر مکان چرخه ای و دوره ای،

(2) 

 

 

 

 پنجره ی قبلی باشد، آنگاه DFTمقدار تبدیل  Sx-1,y(u, v)اگر 

(3) 

 

 

 پنجره ی لغزنده است که می تواند به این صورت ارائه شودم در vپیکسل ستون Mیک بعدی نقاط  DFTمقدار تبدیل   

(4) 

  

 ( را به این صورت بازنویسی کرد2، می توان فرمول )4( و 3بر طبق فرمول های )

(5) 

 

و  (x – 1, y)بعدی پنجره ی قبلی  دو DFTفعلی را می توان مستقیماً از طریق مقدار  (x, y)دو بعدی پنجره ی  DFT( نشان می دهد که محاسبه ی 5فرمول )

در راستای ساده سازی، ترکیب    و  مربوط به DFTبه دست آورد. بعالوه، دو محاسبه ی  و  یک بعدی  DFTدو تبدیل 

 شده اند. 



 

 

 فعلی است. . خط پررنگ، پنجره ی8در  8. نمایش لغزشی یک پنجره ی 1تصویر 

)تبدیل بردار به روزرسانی(  UVTمین نقطع ی vمقدار به عنوان  Dx,y (v).  آنگاه،    = n     -+n    +n+، آنگاه     M,y-dx,y = sx,yاگر 

 تعریف می شود:
(6) 

Dx,y (v) =  

=   

(v)  -)(v =  

ستون پیکسلی حذف شده از پنجره است که به ترتیب در اولین ستون سمت  ستون به روزرسانی شده ی ستون پیکسل است و  از این میان، 

 نشان داده شده است.  1راست در پنجره ی فعلی و ستون چپ خارج پنجره در تصویر 

 ( را به صورت زیر ساده سازی کرد5در نظر بگیرید. تا االن باز هم می توان ) 2را مطابق تصویر پنجره ی لغزشی 
(7) 

1,y(u,v) + Dx,y(v)),-(SxSx,y(u,v) =  

Sx,y(u,v) =   

 + 

 (8) 

  0از این میان، 

 در نظر می گیریم

(9) 



 

 

=  

 ( را به این صورت ساده سازی کنیم8در این مرحله می توانیم فرمول )
(10) 

 

م روبروی موقعیت کنونی می کاهد، که می تواند به طور موثری از میزان Lپنجره ی  DFTبا استفاده از مقدار  (x, y)را از پنجره ی فعلی  DFT( نسبت 10فرمول )

 محاسبه بکاهد. 

 می توانیم به دست آوریم
(11) 

 

 تعریف می کنیم
(12) 

 

 . ،  v= 0, 1,…   ،1 –Mاز این میان،
(13) 

 

 

 می تواند در دو مرحله تقسیم شود:(، 9با توجه به فرمول )

 است Tx-m,y(v)مرحله ی اول محاسبه ی  (1)

 کرد، یعنی،محاسبه  FFTرا می توان به سرعت از طریق  Tx-m,y(v)(، می تواند دید که 12با نظر به فرمول )

(14) 

Tx-m,y(v) = FFT (dx-m,y+n) . 

 Tx-m,y(v)تر هر چند، میزان محاسبه کمی بزرگ تر است. از آنجا که نتایج محاسبه ی ستون قبلی پنجره ها کسب شده است، این مقاله برای محاسبه ی سریع 

 از متد بازگشتی استفاده می کند:

 و خط پررنگ پنجره ی فعلی است.  L=4 .8در  8: نمایش چند حرکتی یک پنجره ی 2تصویر 



 

 

 فعلی است. . خط پررنگ پنجره یm=1، زمانی که ex-m,y: نمودرا محاسباتی 3تصویر 

 

 



 
 

(15) 

 

 

 

 

 

 . از این میان، 

جمع و تفریق حکایت دارند. با توجه به معادله ی  نشان داده شده است، که پیکان های صاف و نقطه چین به ترتیب از 3در تصویر  نمایش محاسباتی 

به مراتب  FFTمورد نیاز هستند که از میزان محاسبه ی یک  Tx-m,y(، نتیجه گیری می شود که تنها دو جمع اصلی و یک ضرب ترکیبی برای محاسبه ی 15)

 کمتر است. 

 پیکان های صاف جمع ، و پیکان های نقطه چین، تفریق را نشان می دهند. 

 . مرحله ی دوم محاسبه ی  (2)

HDFT  طرح شده توسط سی پارک و اس کو، به طور انعطاف پذیری معماری محاسبه ی پروانه ای را بهبود بخشیده و کارایی محاسباتیDFT  لغزشی چند نقطه

( پیشنهاد می دهد 9در معادله ی ) را برای محاسبه ی  5و  4 ای تک بعدی را ارتقا می دهد. با الهام از همین امر، این مقاله الگوریتم پروانه ای تصاویر

 است.  M = 16و  4یک نمونه از  5را نشان می دهد و تصویر  M = 8و  L = 2یک نمونه از  4تصویر . t(m) = Tx-m,y(v)که در آن 

 

 .M = 8و  L = 2است زمانی که   : معماری محاسباتی 4تصویر 



 

 

 . M = 16و  L= 4در زمانی که  : سازه ی پروانه ای برای محاسبه ی 5تصویر 

است و مقدار میانی  FFTمی توان مشاهده کرد که الگوریتم پنجره ی لغزشی چند نقطه ای دو بعدی طرح شده شبیه عملیات پروانه ای  5و  4با توجه به تصاویر 

 یزان بزرگی از محاسبه کاهش یافته و کارایی محاسبه بهبود می یابد. محاسبه حفظ شده است که به موجب آن م

 

 CS-SCHTپنجره ی لغزشی  .3

، SCHTتشکیل شده اند. بر خالف  نسبتاً ساده است و عوامل ماتریس از مقادیر  SCHT-CSاست، ماتریس تحول  DFTتوالی شبیه طیف ترتیب 

 هستند.  DFTجی شبیه دارای تقارن مزدو CS-SCHTضرایب تحول 

CS-SCHT  بسطی ازSCHT  است. از آنجاکه مقدار طرح تحول آن از همان تقارن مزدوجDFT  برخوردار است، در بسیاری از عملیات ها می تواند جایگزینDFT 

(FFT)  شود. عوامل ماتریس تحول آن شبیهSCHT هستند که به صورت زیر نیز قابل تعریف هستند: 
(16) 

 

 به ترتیب شاخص های ردیف و ستون را نشان می دهند.  lو  kیان، از این م



 

 

 . CS-SCHT: ساختار درخت سازه ی ماتریس 6تصویر 

 

 :به این قرار هستند CS-SCHT، و ماتریس های N = 1, 2, 4می توان نتیجه گرفت که 
(17) 

 

 

 

( بسیار 16به صورت تصاعدی باال می رود. تبدیل ماتریس تحول با فرمول ) CS-SCHTتحول  HN، تعداد عوامل ماتریس n، با افزایش n> 3و  N = 2nوقتی 

 پیچیده خواهد شد ولی با متد تجزیه ی تکرارشونده قابل تولید است. 



 
 ,… ,xi  ،i= 0, 1را به عنوان  Lاست. همچنین یک سیگنال ورودی با طول  SCHTشبیه الگوریتم پنجره ی لغزنده ی  CS-SCHTالگوریتم پنجره ی لغزنده ی 

L – 1  و یک پنجره ی مشترک با طولN  .تحول رو به جلو و معکوس پنجره ی لغزنده ی را برای تقسیم کردن آن معرفی می کندCS-SCHT  به این صورت

 تعریف می شود:

 

 
(18) 

 

 

(19) 

 

 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 : طراحی تابع سیستم.7تصویر 

 



 
 (21) 

 

 

 ( به دست می آوریم20( مطابق فرمول )18ی فرمول )در ابتدا، با تنظیم سازه 

(22) 

 

 . k= 0, 1 ،N-j= 0, 1, …, M ،N = 2n ،nمیان، از آن 

 ( به دست می آید:22، با محاسبه ی فرمول )CS-SCHTبر طبق تقارن متجانس 
(23) 

 
 به معنی تجانس است.  * ,k= 0, 1, …, N, N/2-1از آن میان، 

پنجره ی لغزنده اعمال می شود و یک متد محاسبه ی  CS-SCHTبه الگوریتم  GCK. (GCK)لغزنده بر اساس کد خاکستری کرنل  CS-SCHT تئوری. 3.1

 حاصل می شود.  CS-SCHTنظری پنجره ی لغزنده ی 

خاص  αهای مختلف را می توان با یک توالی  را معرفی می کند و ( αتوالی ) αاست که مجموعه ای از توالی های  SCHT-CSکرنل ماتریس 

 را تشکیل می دهد.  ، 6نامیده می شود که مطابق تصویر  αشاخص  αمشخص کرد. این توالی 

مربوط باشد، اگر ماتریس  αاز طریق  مربوط می شود، برای مثال، آنچه به  αبه تنها در یک بیت با هم تفاوت دارند؛ بنابرین، زوج هسته ها  αشاخص های 

SCHT-CS  1داشته باشد،  مجموعه ای از توالی های هسته ای-i= 0, 1, …, N  که در یک ترتیب خاص تنظیم شده اند، هسته های آن قبل و بعد از

مربوطه توالی کد خاکستری  αیده می شود و توالی متشکل از شاخص های نام (GCK)این گروه از کرنل ها کرنل کد خاکستری همبسته هستند. آنگاه،  αتوالی با 

(GCS)  .خوانده می شود 

 برای نمایش بهتر فرایند اشتقاق نظری، این مقاله ابتدا سه قضیه ی زیر را معرفی می کند. 

 ”T1, T2, T3“از طریق مقدار قبل پیکان قابل محاسبه است.  سبه را نشان می دهد؛ یعنی، مقداری که با پیکان به آن اشاره شدهاز آن میان، پیکان ترتیب محا

 را نشان می دهند.  1 – 3باالی پیکان ها به ترتیب کاربرد قضایای 

محاسبه کرد و تمامی  را می توان به سرعت با محاسبه ی  ( نشان می دهد که 30فرمول )

 نتایج به ترتیب محاسبه می شوند. 

 باطات وایرلس و محاسبه ی موبایلیارت

 : تاثیر پردازش اطالعات حسابداری دیجیتال سیستم1جدول 



 

 

 

 تحلیل تحول دیجیتال قابلیت های حسابداری سازمانی از دیدگاه بالکچین .4

داده ها، مشکالتی ردازش داده ها و تحلیل ده ها و تقاضای روزافزون برای پامرزهای فناوری و معماری، در زمینه ی رشد انفجاری د در محدوده یاز نظر سنتی، 

 بروز پیدا می کند. مشکالت اصلی به این قرار هستند:

تاخیر داده ها: به دلیل محدودیت های فناوری سنتی و به منظور کاهش تاثیر روی سیستم منبع، عملیات های جمع آوری داده های عملیات های  (1)

تی عموماً در طول شب اجرا می شوند که در کمترین حالت به تاخیر در به روزرسانی داده ها در روز منجر کسب و کار سنجمع آوری داده های سیستم هوشمند 

می شوند. بعالوه، تمرکز رهبری همواره در حال تغییر است و به نتایج فوری نیاز دارد و داده های زمان واقعی نیز  "از رده خارج"می شود و نتایج تحلیل ارائه شده 

 گیری داده محور در یک اقتصادی دیجیتالی با تغییرات سریع، یک ضرورت محسوب می شود. برای تصمیم 

ست و افزونگی داده ها: فرایند داده های سیستم هوشمند کسب و کار سنتی، جمع آوری و ذخیره ی داده ها از سیستم منبع به الیه ی مخزن داده ها (2)

 پردازش و ذخیره می شود.داده های الیه ی مخزن در الیه ی داده های عملیات 

داده ها در سازمان، داده های غیرسازمان یافته، مانند اسناد اداری، متون قرارداد، صورت حساب ها،  %80ه، بیش از نوع داده ها تک است. بر طبق مطالع (3)

رشد می کنند و این داده ها حاوی اطالعات  %60صوت، تصویر، گزارشات مختلف، و طرح هستند. این داده های غیرسازمان یافته هر سال به صورت تصادفی تا 

کسب و کار سنتی  ارزشمند بوده و یک دارایی اطالعاتی مهم برای سازمان ها محسوب می شوند. هر چند، پایگاه داده های نسبتی مورد استفاده ی سیستم هوشمند

 یمه سازمان یافته و غیرسازمان یافته را پشتیبانی نمی کنند.تنها از داده های سازمان یافته پشتیبانی می کنند و ذخیره و تحلیل داده های ن

در معرض فناوری ها و چارچوب های پایگاه داده های سنتی است و سرعت خوانش و پردازش داده ها  IAIتوانایی ضعیف پردازش داده ها: سیستم  (4)

 IAIبرای مثال، اجرای روال ذخیره شده با پیچیده ترین منطق در سیستم مشکل در این خصوص شاخص تر است. پایین است. با رشد مستمر کاربردها و داده ها، 

پردازش کند  IAIساعت زمان می برد تا تمامی مشاغل را در سیستم  10دقیقه وقت نیاز دارد،  15ساعت زمان می برد، زمان برترین گزارش که به حدود  2حدود 

 و تجربه ی کاربر به شدت ضعیف است.  

داده های تراکنش از سیستم های منبع مختلف، آن را پس از پاکسازی، پردازش، و پردازش در مخزن داده  IAIلیل داده ها: سیستم توانایی پایین تح (5)

می تواند کاربران را برای  IAIها ذخیره می کند، و سپس گزارش را نمایش می دهد تا تجسم و شفافیت داد ها را گزارش داده و محقق کند. با این که سیستم 



 
سازمان ها باید حلیل مسائل از ابعاد و زوایای مختلف راضی کند، تنها بر تحلیل عادی، یعنی تحلیل پس از واقع، تمرکز می کند. در محیط داده های بزرگ، ت

و تحلیل پیش بینی کننده  اطالعات ارزشمند را با فوریت بیشتر از داده های عظیمی که در عملیات بلندمدت انباشته شده استخراج کنند و به تحلیل همبستگی

ودکار تطبیق توجه بیشتری داشته باشند. برای مثال، با ساخت یک مدل تحلیل پیش بینی کننده برای اسناد تاریخی بازپرداخت مالی شرکت، سیستم به طور خ

حسابرسی و پیوندها را کاهش می دهد تا کارآمدی اسناد بازپرداخت را با یک مقدار کوچک قضاوت می کند، به طور خودکار آنها را بررسی می کند، و فرایند 

 عملیات و مدیریت سازمان را بهبود دهد. 

نشان داده شده، سیستم از جمع آوری زمان  7سیستم، جمع آوری، ذخیره، هدایت، مدیریت، تحلیل و استخراج داده ها را پشتیبانی می کند. همانطور که در تصویر 

ع آوری داده های چندساختاری مانند داده های سازمان یافته، غیرسازمان یافته و جریانی پشتیبانی می کند. بعالوه، از ذخیره، واقعی، جمع آوری زمان بندی، و جم

ت داده ها، مدیری مدیریت و پردازش داده های سازمان یافته و غیرسازمان یافته حمایت می کند. در عین حال، از ملزومات هدایت داده ها مانند مدیریت امنیت

ری، داشبوردها، کابین کیفیت، حساسیت زدایی، مدیریت و تحلیل روابط خونی پشتیبانی می کند. بعالوه، از انواع تحلیل داده ها و متدهای ارائه مانند تحلیل آما

 های مدیریت، تحلیل چندبعدی، و پرس و جوهای موردی حمایت می کند. 

در مقاله تایید و حساب شده است، تاثیر سیستم در پردازش اطالعات حسابداری دیجیتال مطالعه شده و تاثیر سیستم دیجیتال حسابداری سازمانی مطرح شده 

 ارائه شده اند.  1نتایج تست در جدول 

دیدگاه از  با توجه به پژوهش فوق، می توان دید که سیستم طرح شده در این مقاله می تواند نقش مهمی در تحول دیجیتال قابلیت های حسابداری سازمانی

 بالکچین ایفا کند. 

 

 نتیجه گیری .5

-CSقاله الگوریتم این مقاله متدهای هوشمند را برای انجام تحول دیجیتالی قابلیت های حسابداری سازمانی از دیدگاه بالکچین ترکیب می کند. بعالوه، این م

SCHT  پنجره ی لغزشی را به طور کامل بررسی می کند. بر اساس استنتاج نظریCS-SCHT  پنجره ی لغزشی بر اساس کرنل کد خاکستری، الگوریتم بر بستر

پنجره ی لغزشی را در فیلترینگ تطبیقی بررسی می  CS-SCHTکامپیوتری اجرا می شود و تست زمان عملیات انجام می گیرد. بعالوه، این مقاله کاربرد الگوریتم 

ری برای کسب بهبود کارایی، انضمام سیستم اطالعات، و قابلیت های خدمات داده ای تمرکز می کند. بعالوه، تحول دیجیتال خدمات مشترک مالی بر کاربرد فناو

از دیدگاه کند. نتایج پژوهش حاکی از این است که سیستم طرح شده در این مقاله می تواند نقش مهمی در تحول دیجیتال قابلیت های حسابداری سازمانی 

 بالکچین ایفا کند. 
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