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چکـیده
در زمینه نوآوری های تجاری ،آنالیز فناوری دیجیتال موجب جذابیت کسب و کار شده و حفاظت از داده ها توسط فناوری
بالک چین امکان پذیر است  ،تکامل روزافزون کسب و کار و هوش مصنوعی ( )AIباعث شده است تا رویکردهای
مختلف کسب و کار از طریق توانایی ایجاد ابزارهای مشارکتی جدید تقویت شوند .چنین فناوری های رو به رشدی به
ارائه خدمات برند و حتی برخی از انواع جدید تعامالت شرکتی با مشتریان و کارکنان کمک می کنند .دیجیتالی سازی
هوش مصنوعی به طور همزمان بر تمرکز کسَب و کارها بر استراتژی های موجود و دستیابی پایدار و سریع به فرصت
های جدید بازار تاکید می کند  ،مجموعه داده های تجربی کیفی از تعداد کمی از پاسخ دهندگان اولیه (از دو بخش تجاری
متمایز) تشکیل شده است .در این مطالعه با بررسی تفاوت ها و شباهت های بین تأثیرات دیجیتالی سازی بر توسعه ارزش،
طرح ها و کنترل کسب و کار BI-AIBT ،ارزیابی شده است .عالوه بر این ،ظرفیت های سازمانی و مسائل مربوط به
تعامل مهارت های کارکنان را می توان با  BTبهبود بخشید .نتایج تجربی نشان میدهد که تحول دیجیتال معموالً
ضروری در نظر گرفته میشود و استراتژیهای نوآوری کسبوکار را بهبود میبخشد .نتیجه عددی BI-AIBT
پیشنهادی  ،نرخ پیشبینی تقاضا ( ،)%1870نرخ کیفیت محصول ( ،)%1779نرخ توسعه کسبوکار ( ،)%1771نرخ تحلیل
رفتار مشتری ( )%1079و نرخ رضایت مشتری ( )%1875را بهبود میبخشد.

واژگـان کلـیدی :هوش مصنوعی ،کسب و کار ،بالک چین

 -1دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،رئیس گروه حسابرسی مالیاتی استان خوزستان
(نویسنده مسئول) Nemat.tax@gmail.com
-2کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش سیستم های اطالعاتی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک
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در آخرین سرمقاله مجله بازارهای الکترونیک از هوش مصنوعی ( )AIبهعنوان یک فناوری فعال کننده کلیدی که با
فناوریهای دیگر مانند دفتر کل توزیعشده یا فناوریهای واقعیت توسعهیافته همگرا میشود ،یاد شده است (آلت .)5150 ،مفهوم
همگرایی حاکی از تکامل یک فناوری است و در واقع هوش مصنوعی مدتی است که توجه محققان و متخصصان را به خود جلب
کرده است .در عین حال طیف روششناسی و فنی نسبتاً وسیعی را شامل می شود .تجزیه و تحلیل ارجاعات در منابع دانشگاهی و
روزنامهها نشان داد که هوش مصنوعی از سال  0170رشد ثابتی داشته است و از سال  5105رشد قویتری را تجربه کرده است
(کاتز .)5108 ،همان منبع گزارش می دهد که “ AIنشان دهنده ترکیبی از اصطالحات مبهم است – مانند “کالن داده ها”،
“یادگیری ماشینی” یا “یادگیری عمیق” – که وجه مشترک آنها استفاده از قدرت محاسباتی پر هزینه برای تجزیه و تحلیل داده
های انبوه متمرکز می باشد( .کاتز .)،5108 ،ویژگی های های دیگر مانند «هوشمند بودن» را می توان به این فهرست افزود که
منجر به در نظر گرفتن مالحظات قانونی برای هوشمند شناخته شدن سیستم اطالعات می شود .امروز بسیاری از شرکتها با جدیت
به دنبال منابع هستند و سعی دارند در زمینه فناوریهایی که می خواهند سرمایه گذاری کنند بی نهایت گزینشی رفتار کنند و
فناوریهای جدید اطالعات را به نحوی که با کسب و کارها و هدفهای راهبردی آنها ،از جمله؛ تالشهای فروش و بازاریابی ،بیشترین
ارتباط را دارند به کار گیرند  ،شرکتها می توانند تحوالت بالقوه صنعت خود را پیش بینی کنند ،بویژه از این لحاظ که محصوالت
چگونه به بازار معرفی و فروخته شوند .برای این مقصود ،یک چهارچوب سیستمی برای شناسایی اینکه چه محرکهایی برای
رهیافتهای گوناگون حذف واسطه ،استفاده مجدد از واسطه و واسطه مبتنی بر شبکه مهم هستند ارائه شده است .شرکتها با استفاده
از این ابزار می توانند هم راههای بهینه تبدیل کسب و کارهایشان را تعیین و هم سرمایه گذاریهای مورد نیاز را برای انجام موفقیت
آمیز چنین تحوالتی مشخص کنند( .رضائیان )0970،
نوآوری کسب و کار زمانی ایجاد می شود که یک سازمان رویهها ،خدمات یا کاالهای جدیدی را که بر تغییرات مثبت
کسبوکار تأثیر میگذارند ترکیب میکند (مورکوناس ،پاسچن و بون .)5101 ،چرخه های جدید کسب و کار و سایر آیتم های
سازمان ها برای تعدیل مثبت محرک های کسب و کار ،نوآوری کسب و کار نامیده می شود .نوعی  DLTکه درآن مبادالت با یک
نشان رمزنگاری دائمی بنام هش ثبت می شوند بالک چین نامیده می شود .مبادالت سپس در بلوک ها جمع می شوند ،بعالوه هر
مربع اخیر یک هش مربع قبلی را ادغام می کند ،آن ها را بهم متصل می کنند ،بنابراینرکوردهای نشان داده شده اغلب بالک چین
نامیده می شوند .این جزئیات را می توان دراصل با پول و هویت ها مرتبط کرد(اندونی و همکاران  .)5101در بخش های اروپایی و
آلمانی IoT ،بسمت بهینه سازی بخش ها و تسهیل فرایندهای تجاری می رود(اصغروهمکاران ،5150روئان و همکاران
.)5101درنهایت  AIعملیات ها را با شناسایی و حداکثر کردن نتایج فرایند تجاری تقویت می کند(مانوگرام ،الذاب،شکیل و هسو
.)5150هدف فرایند نوآوری ایجاد سود برای شرکت است(جان و همکاران  .)5151این سود از ایجاد فرصت های فروش یا تحریک
درآمدبیشتر در پلتفرم های موجود ،صرفه جویی در زمان ،منابع یا بهبودهای عملکرد و کارایی نشات می گیرد(کومار و همکاران
.)5151
نوآوری بالک چین یک نوآوری متحول کننده است که شایستگی ها را از بین می برد زیرا نوآوری تکنولوژیکی نوآوری قبلی را
منسوخ می کند(آرجون و سوپراها  ،5151جی گائو ،وانگ و شن  .)5151کاربرد جهانی آن ساختارهای تجاری را برای هربخش
مجددا سازماندهی می کند(فئو و همکاران .)5151بالک چین استفاده از پلتفرم های همکاری و بازارهای غیرمتمرکز ازجمله
الگوریتم ها و داده های قدرت محاسباتی را برای چند عنصر هوش مصنوعی امکان پذیر می کند(جی.مانگوران و همکاران .)5151
این می تواند توسعه های متنوعدیگر و استفاده از  AIرا ترویج دهد(فیلیمانوو نائوموا .)5151هوش مصنوعی به معنی ماشینی است
که برای اجرای وظایف هوشمندانه طراحی شده است(خلیف و همکاران  .)5151بالک چین یک شبکه کامپیوتری غیرمتمرکز است
که داده ها را در یک سیستم دفترکل شفاف و تغییرناپذیر ثبت و ذخیره می کندو بصورت توالی رخدادی نشان می دهد .بالک چین
و ادغام  AIمی توانند یادگیری ماشینی را بهبود بخشیده و محصوالت مالی را در دسترس  AIقرار دهند .بالک چین اشتراک و
ذخیره سازی امن داده ها یا مزایای دیگر را ممکن می کند(میزتری،تانوار،تیاگی و کومار  .)5151نوآوری تجاری براساس هوش
مصنوعی و تکنولوژی بالک چین فرایندهای تجاری را افزایش داده و تعامل امن را با مشتریان مختلف تضمین می کند .در
گردآوری مدارک تحلیلی کیفی چند پاسخ دهنده کلیدی از دوبخش تجاری مجزا وجود دارند .شرکت  BI-AIBTو تفاوت ها و
شباهت های بین تاثیرات دیجیتال سازی بر ایجاد ارزش ،پیشنهاد و گرفتن کسب و کار را بررسی کرده است BT .می تواند تعامل
بین مهارت ها و قابلیت های سازمانی را تقویت کند.

 -2نوآوری کسب و کار پیشنهادی براساس هوش مصنوعی و تکنولوژی بالک چین
شکل  0نوآوری کسب و کار را بر پایه هوش مصنوعی و فناوری بالکچین (.)BI-AIBTنشان می دهد .در فرآیند کسب و
کار ،بالکچین می تواند معامالت صنعتی بین الزامات منابع و تامین کنندگان منابع را مدیریت کند .ناظر پروژه باید دارایی های
مورد انتظار برای اجرای فعالیت های محوله را با الزامات منابع مشخص می شود تامین نماید .مزیت اصلی انجمن های تامین
کننده قوی و دقیق این است که شما انگیزه بهتری برای کسب و کار خود می یابید .هر قدر آشنایی شما نسبت به تامین کننده
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بیشتر باشد ،و یا آنکه وی شما را بهتر بشناسند ،احتمال بهره مندی شما از تعهد شدید و ارزیابی خاص در شرایط مشخص بیشتر
خواهد بود .تابع کلیدی بالکچین در این انگاره ،ذخیره تراکنش های زنجیره تامین جدید بین تقاضاهای بسیاری از مشتریان و
بسیاری از تامین کنندگان است .مشتریان می توانند تقاضای جدید را از طریق موتور سفارش غیرمتمرکز ایجاد کنند و تولید
کنندگان نیز می توانند کاالهای جدید را از طریق موتور تولید غیرمتمرکز به عنوان یک تراکنش جدید تامین نمایند (جی .مانوگران
و همکاران .)5151 ،صرف نظر از اینکه بالکچین مجموعه ای غیرمتمرکز بوده که اساساً به امتیازات اعضا در سوابق اشاره می کند،
مساله برنامه ریزی نیز وجود دارد .در یک سازمان غیر متمرکز ،هر کس می تواند از سوابق نفعی برده و در آن فعالیتی داشته باشد.
در یک سازمان جمعی ،افراد شناخته شده و مجاز می توانند در این سوابق به فعالیت بپردازند .مکانیزم قرارداد هوشمند به عنوان
یک پروتکل احراز هویت بین دو موتور برای بررسی و حفاظت از الگوهای داده ها جهت معامالت میان تامین کنندگان و مشتریان
عمل می کند .سطح مورد انتظار امنیت را همیشه نمی توان با فناوری تجاری در دسترس تامین کرد .شرایط برنامه ریزی اقالمی
که فوری بوده و برای خرید در بازار کسب و کار در دسترس هستند ،در دسترس تجاری ( )COTSخوانده می شوند .انجمن های
حوزه های عمومی به شدت به برنامه های  COTSبرای تقویت چارچوب های محدود کننده و بهبود آن ها بستگی دارد.
جایگزین ،یک مدل ماموریت محافظتی است که می تواند مطابق با الزامات سفارشی تغییر یابد .این امر نشان می دهد که یک الیه
اضافی از حفاظت امرسوم ،داده ها را در شبکه کسب و کار حفظ می کند .مزیت این رویکرد شخصی سازی شده آن است که
واسطه یا نماینده کارکنان ( )EAمی تواند بر پارامترهای کلیدی تولید نظارت نموده و درباره فراوانی بازسازی کلید عمومی و
خصوصی تصمیم گیری نماید .یکی از افرادی که برای انجام برخی امور مجاز بوده و معرف منافع روساست نماینده کارکنان ()EA
می باشد - ICA .حسابداری هزینه غیرمستقیم  ICA -دسترسی محدودی را به  EAمجاز برای دسترسی به هر خوشه پایگاه
داده ها می دهد .روش دستیابی به اطالعات پیشرفته از حداقل یک روند عددی استفاده می کند ،همراه با کلید سری ،کلید دیگری
برای رمزگشایی داده ها به کار می رود .برای مثال ،سایت های مرتبط با مسترکارت ها و اعداد تراز مالی باید دائماً داده های مذکور
را برای پیشگیری از جعل اطالعات عالوه بر اخاذی کدگذاری کنند .رمزنگاری داده ها قبل از ورود به پایگاه داده ها انجام می شود.
هر خوشه داده ها با یک کلید مجزا رمزنگاری می شود تا اجازه دسترسی به جزئیات تنها توسط ایستگاه کاری مجاز داده شود .در
حالت دریافت ICA ،داده های مصرف کننده و شرکت را از اینترنت و یا اکسترانت به واسطه دیواره آتش می پذیردICA .
مشخص می کند که باید از کلید سری برای رمزنگاری متقارن داده ها استفاده شود یا خیر وقتی  ICAدر این حالت باشد،
رمزنگاری کلید متقارن کلیدهای سری را در حالت پردازش ایجاد می کند .با استفاده از کلمه عبور ،اطالعات حساب مشتری و
شرکت می تواند در پایگاه داده ها ذخیره شود ،ICA .تحویل اصلی را تحت نظر کارکنان مدیریت می کند .برای محاسبه به طرق
مختلف از جمله موقعیت و یا مانده حساب می توان  EAرا تخصیص داد (جی .مانوگران و همکاران)5151 ،
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در حالت ارسال ICA ،کلیدهای سری را به  EAمربوطه می فرستد ICA .داده های حاصل از شبکه های خارجی را از طریق
کلید سری رمزنگاری می کند .در پایگاه داده های خوشه بندی شده ICA ،به نوشتن داده ها می پردازد .کارمندان حساب های
کاری ایستگاه کاری خود را مدیریت می کنند .فرستنده داده ها را با کلید عمومی گیرنده برای مبادله داده ها با کارکنان دیگر
رمزنگاری کرده و گیرنده آن ها را با استفاده از کلید خصوصی مربوط به داده ها رمزگشایی می کند .این الیه احراز هویت پیشرفته
از داده ها در برابر کاربردهای غیرمجاز داخلی حفاظت می کند (انگوین ،لئو و لیو.)5108 ،
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شکل  5تاثیر بالکچین بر بازاریابی را نشان می دهد .این شکل بر ارتباط بین همساالن ،تغییر پویایی بازار ،از جمله حذف
واسطه ها متمرکز است که منابع داده ها را کنترل و فیلتر نموده ها و هزینه ها را افزایش می دهد .این واسطه گری ،واسطه ها را
تبلیغ می کند .فناوری حاصل از بالکچین می تواند کیفیت داده ها را با ایجاد بایگانی داده های تغییرناپذیر و عمومی بهبود بخشیده
و دسترسی به داده ها را تسهیل نماید .بخش های متعدد ظرفیت یک انجمن برای فعالیت ،کیفیت اطالعات محسوب می شود.
گزارشات در زمانی که اطالعات مطابق انتظار گردآوری نشده باشند نادرست هستند .ارزش های کدگذاری شده متناقض در میان
چارچوب ها مانع فهم واقعی خطر می شوند Clarvonyt .به حل این مسائل و بهبود هر امری کمک می کند .فناوری بالکچین
می تواند تجربیات کاری را اساساً از دیدگاه مشتری محور از طریق افشاء داده ها و اطالعات و حریم خصوصی تغییر دهد .بالکچین
برای رضایت مشتری ترتیبات نوآورانه ای را شکل می دهد که می تواند به ارزش افزوده کمک کند .اینترنت تکامل یافته و تحویل
محصوالت و خدمات شرکت ها اساساً تغییر می کند .فناوری جدید استراتژی های تجارت سنتی را تغییر داده ،وابستگی به واسطه
های سنتی را کاهش داده و الکترونیک واسطه جدید را راه اندازی می نماید .در عین حال ،اینترنت به ایجاد واسطه های آنالین
جدید با محصوالت و خدمات جدید کمک می کند (شرون ،سریدهار ،بسکار و شکیل.)5101 ،
در مقابل ،رشد رسانه های اجتماعی بر نیاز فزاینده کسب و کارها در شبکه های اجتماعی برای جذب مصرف کنندگان تاکید
دارد .اینترنت به کانال توزیعی تبدیل شده که به تبلیغ کنندگان اجازه می دهد تا خدمات وب و محصوالت خود را به مشتریان
فروخته و با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند .اینترنت رسانه شبکه ای موثری است که شرکت ها را قادر می سازد تا ارتباط
مستقیمی را برقرار نموده و به مشتریان درباره کاالها ،خدمات و نوآوری های کسب و کار جدید یادآوری کنند .در حالی که هیچ
اختالفی بر سر ارزش حضور آنالین وجود ندارد ،یک رشته کالهبرداری ،مباحثات ،و تبلیغات مایوس کننده اعتبار بازاریابی و تبلیغات
را مخدوش ساخته است .این پدیده مسئول طراحی خودکار تبلیغات وب و افزایش تقاضای بازاریابی هدف است .این بخش از
خریداران احتماالً نیاز آیتم های کسب و کار دیگری دارند .گردهمایی افراد زیرمجموعه بازار کاملی از کسب و کار است .استفاده از
افراد عادی برای تقلید از کاربران مجاز وب در کلیک کردن روی تبلیغات آنالین به منظور کسب منافع نامشروع یا خالی کردن
بودجه ساالنه تامین کننده .فعالیت غیرقانونی تقلب در آگهی های پرداخت به ازای کلیک ( )PPCبه منظور ایجاد درآمد از سایت با
خالی کردن بودجه برنامه تبلیغاتی سازمان ،جعل کلیک یا کالهبرداری کلیکی خوانده می شود .حریم خصوصی موضوع پویایی
است که می تواند باعث تشدید مشکالت مشتریان در استفاده از منابع فناوری آنالین گردد .تحقیقات نشان داده که مشتریان در
رابطه با تراکنش های خود ناشناس و محتاط هستند .سوء استفاده با افزایش ریسک دسترسی غیرقانونی ،مسئول این نگرانی ها
است .خطر فراگیر چارچوب گسترده شبکه بالکچین ،استفاده از ساختارهای حفاظتی آنالین ،مدیریت تاییدیه عالوه بر بهترین شیوه
های کاهش شانس در برابر حمالت در کنار ارائه اطالعات نادرست امنیت بالکچین نامیده می شود .مشکالت حریم خصوصی پس
از گردآوری و نگهداری جزئیات شخصی در ساختارهای داده ها توسط کوکی ها افزایش یافته است .در ترکیب با تکنیک های داده
کاوی نوین ،پیشرفت های گسترده در فناوری گردآوری داده ها طبقه بندی ،نگاشت ،دستیابی مجدد و پردازش سریع اطالعات
مشتریان را برای بازاریابان فراهم نموده است .این تحوالت مشکالت جدیدی را در رابطه با حریم خصوصی خریداران آنالین ایجاد
می کند .برندها مجبورند یک زیرساخت های فناوری پایداری بسازند که تجزیه و تحلیل کیفی را ممکن ساخته و عالقه مشتری به
محیط بازاریابی دیجیتال را قبل از ادغام امنیت هویتی در روایت بازاریابی افزایش دهد .جو مقیاس میکرو (خرد) و ماکرو (کالن) دو
بخشی هستند که در محیط بازاریابی دیجیتال تشکیل می شوند .به جو کاری محیط خرد اطالق می گردد و محیط از راه دور
محیط کالن شناخته می شود .جو بر تداعی ،کار ،خرید ،و ویژگی های افراد تاثیر می گذارد .جو تاثیر معنی داری بر روش های
مرسوم تبلیغات داشته و باید کنترل قوی بر استفاده از دنیای پیشرفته داشته باشد که تاثیر برند و آگاهی از تصویر آن را گسترش

()0
مطابق معادله ( Q ،)0شاخه ای از تحلیل نظری ضریب پروژه است ρ1 ،بیانگر ضریب نوآوری برای بهینه سازی وبسایت کسب
و کار می باشد invme ،راه حل امکان نوآورانه و  ϑنشان دهنده بهینه سازی ضریب است.
به عالوه ،ضریب بهینه سازی تقاضا در تجزیه و تحلیل های نظری عملکرد و دوام گره انعکاس می یابد .این معادله شامل
مدل فوق الذکر می باشد که به منظور بهینه سازی اثربخشی عملیاتی مدل های نوآورانه ،تدوین امنیت که با روند بازرسی مشاهده
می شود طراحی شده است .افزون بر این S ،و  Rهر دو نشان دهنده تحلیل نظری عملکرد و دوام پذیری گره هستند b ،منعکس
کننده ضریب بهینه سازی کسب و کار است.
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می دهد .این زیرساخت فناوری پایدار بدین معناست که برندها و مشتریان از فناوری بالکچین سود می برند که میزانی از حفاظت
را تضمین می کنند که بی همتاست .از دیدگاه مشتری محور ،روش شناسی بالکچین می تواند به طور قابل توجهی ارتباطات
مشتری را از طریق ارتقاء اطالعات عالوه بر سرراستی داده ها تغییر داده و محافظت و نیز امنیت را توسعه دهد .بالکچین انواع
نوآورانه ای از برنامه های اطمینان خریدار را در نظر می گیرد که به ایجاد ارزش افزوده کمک می کند .امنیت بالکچین به شدت
تحت تاثیر ذخیره سازی داده های توزیع شده و غیرمتمرکز آن قرار دارد .پایگاه های اطالعاتی یکپارچه دارای درجه دقیقی از
محدودیت ها هستند ،برای مثال ،اشخاصی که در زیر به تصویر کشیده شده اند :مجموعه های مزبور به شدت بر سازماندهی
سازمان تمرکز دارند .هر چقدر ارتباط وب کندتر باشد ،زمان ورود مجموعه داده ها ضرورتاً گسترده تر خواهد بود .به خاطر ترافیک
باال انسداد رخ می دهد .استفاده از پروتکل های امنیتی مختلف شامل رمزنگاری نامتقارن ،امضاهای دیجیتالی ،و مدیریت دسترسی،
کنترل کیفیت ،تحویل و بازیابی بسیاری از مشتریان را تضمین می کند .تصویر یک نوع به صورت رمزنگاری نامتقارن است .در غیر
این صورت رمزنگاری کلید عمومی نامیده می شود .در مقایسه با رمزنگاری معمولی (متقارن) ،آن اطالعات را با استفاده از  5کلید
رمزنگاری عددی مربوطه و مجزا در این نقطه اطالعات را رمزگذاری و رمزگشایی می نماید .عالئم کامپیوتری مانند اثر انگشت
های الکترونیکی هستند .در این نوع از پیام کدگذاری شده ،عالمت پیشرفته به طور ایمن یک پذیره نویس را به یک گزارش در
یک مبادله ثبت شده ضمیمه می کند .آن ها یک نشانه خاص از اجرای نوآوری عالمت الکترونیکی هستند (امضاء الکترزونیکی).
چارچوبی مورد استفاده برای مقابله با ورود دارایی ها از طریق نمایندگان ،شرکاء ،کارگران برای استخدام در کنار مشتریان مدیریت
دسترسی خوانده می شود .صرف نظر از این که آیا این کار به صورت فیزیکی انجام می شود ،در قالب برنامه کدگذاری می شود ،و
یا در مرحله معامله مکانیزه گشته یا خیر ،دسترسی به بورد اهمیت فراینده ای برای امنیت دارد.
طرحواره تجزیه و تحلیل نظریه با بکارگیری هوش مصنوعی و با استفاده از تابع کمکی سیستم کامپیوتری توسعه می یابد.
رویه ای که برای تبیین فعالیت های یک چارچوب غیرقابل پیش بینی استفاده می شود توابع تجزیه و تحلیل نظریه خوانده می
شود .اندیشه اصلی این است که چارچوب به عنوان ثبت ظرفیت و در کل برای مقابله با مساله کنترل داده ها لحاظ می شود .نکته
ای که باید تبیین گردد به آرایه هماهنگی از ظرفیت های ساده تر تنزل می یابد .برای فراهم کردن پیش شرط توسعه کارهای
بعدی y ،از یک کد مخصوص کامپیوتر برای طبقه بندی داده های استراتژی تجزیه و تحلیل نظریه استفاده می کند .ترکیب داده
های سیستم بهینه سازی در بازاریابی در معادله ( )0به دست می آید،

()5
در نهایت ،از روش آزمون بهینه تا زمانی استفاده می شود که ضریب گره بعدی بعد از حصول دقت راه حل ،بهینه باشد .ضریب
واریانس با تنظیم ضریب ارزش برای بهینه سازی تابع اطالعات بخشی از تحلیل نظری اتصال است .از آنجایی که بیشترین دامنه
استرس ،بهترین شکل محسوب می شود ،تنظیم بهینه موقعیت نقطه در این شکل حاصل می گردد و روش تحلیل نظری بیشتر
بهبود می یابد .مطالعه فرضی سیستم توزیع سرمایه فیلتری  Gtدر معادله ( )9نشان داده شده است،
()9
همانطور که در معادله ( )9نشان داده شده است  ،دستیابی به  ymاز یک تکنیک پیشنهادی بهینه شده ،یک بهینه سازی
 Rmاز قابلیت اطمینان مدل است ،علت وجود  Aآن است که مقاله حاضر فرآیند فنی را توسعه داده که روش آزمون گام به گام
 v1است یعنی روش قبلی دقت عملیات آتی را مشخص نمی کند.
سه نوع اشتباه وجود دارد :اشتباهات دستور زبانی ،اشتباهات قانونی و اشتباهات زمان اجرا .در اکثر موارد ،اشتباهات در سه نوع
همانند اشتباهات کارآمد ،اشتباهات خودسرانه دائمی تقسیم می شوند .اشتباهات خالص به طور تصادفی در استفاده از ابزار یا سنجه
ها ،برآورد عددی و نیز ثبت نتایج اطالعات پدید می آیند .خطای الگوریتم باید کاهش یابد تا اطمینان حاصل شود که نتایج دقیق
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هستند .این بخش از توسعه در ابتدا برای محاسبه ورودی احتمال مربوطه و دستیابی به خروجی بهینه طراحی گردید .در ادامه،
فرمول مورد استفاده در مدل در معادله ( )0نشان داده شده است.
()0
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مطابق معادله ( ،)0از طریق عملیات متمرکز  ،gنتایج فوق مبدا مرحله پایانی را نشان می دهد که منجر به ́𝑎 عملکرد
دستورالعمل کلی و  bnارزش به دست آمده توسط هوش مصنوعی می شود .نوع بعدی ضریب بهینه سازی در پلتفرم کسب و کار را
نشان می دهد که بیانگر استراتژی بهینه سازی برای ساختار است که معرف ارزش توسعه نوآوری الگوریتم بوده و مبین برچسب
مدل کسر الکتریکی و ضریب مدل های نوآوری است βmx .نشان دهنده برچسب مدل کسر الکتریکی می باشد.
شکل  9نشان دهنده طرح مربوط به همکاری در استراتژی های بازاریابی است .این بحث های مشارکتی و چندجانبه از برند تا
مشتری ،از مشتری تا مصرف کننده ،بخشی از توسعه این چارچوب هستند .رسانه های اجتماعی پلتفرمی برای تبلیغات برند و
مشتری هستند .به طور دقیق تر ،مدار تماس به عنوان مولفه اصلی تلفیق می گردد .برند می تواند با مشتریان خود به صورت
آنالین یا دیجیتالی از طریق رسانه های سنتی و کانال های چندگانه از طریق مبادالت رسانه های اجتماعی و تعامالت مشتریان
ارتباط برقرار کند .شرکت از وبسایت خود به عنوان هاب یا قطب رسانه های اجتماعی استفاده می کند یا مصرف کنندگان را با
پلتفرم های شبکه های اجتماعی شخص ثالث ( ،)SMPمانند فیسبوک و توئیتر مربتط می سازد .توسعه ارزش ویژه برند مولفه
کلیدی برندسازی محسوب می شود .معنای کلی کلمه ارزش ویژه برند با عبارت پول فراهم شده توسط برند برای محصول
همخوانی دارد .وفاداری به برند آن دسته از ویژگی های مصرف کننده را مشخص می کند که به شدت به برند در زمانی که برند
موفق تر از بقیه و پرکاربرد بوده وفادار هستند .وابستگی مثبت خریداران برای پیوستن به یک کاال یا برند خاص وفاداری به برند
خوانده می شود .مشتریانی که پایبندی به برند را نشان می دهند به یک محصول یا مدیریت تعلق خاطر داشته که به رغم تالش
رقبا برای دور کردن آن ها از طریق خرید مکرر آن ها به نمایش گذاشته می شود .این بخش مهمی از نمایش است که به سازمان
ها کمک می کند برند قوی را ساخته و بار دیگر مشتریان را جلب نمایند .این صرفاً خرید مجدد اقالم نیست بلکه ایجاد تصویر
مثبتی از برند و وفاداری به برند در ذهن مشتری است که وی را به یک حامی مثبت برند تبدیل می کند .وفاداری به برند مقایسه
محصوالت با سایر برندها را نیز شامل می شود که مزایای مشابهی دارند .وفاداری به برند یکی از مولفه های ارزش ویژه برند است
که ارزش برند را توضیح می دهد که در آن معیارهای اعتماد به برند ایجاد شده و لذا جریان های نقدی آتی را تضمین می کند.

شکل  :3طرحی برای همکاری در استراتژی های بازاریابی.

مشتریان شخصاً می توانند به وبسایت فیسبوک وارد شوند ،مشخصات برند را در فیسبوک مرور کنند ،نام برند را دنبال کنند ،به
جزئیات اطالعات شبکه اجتماعی یک دوست دسترسی یابند یا اطالعات را با دوستان خود به اشتراک بگذارند .مشتریان به دنبال به
روزرسانی ها و تخفیف های جدید کسب و کار در وبسایت فیسبوک هستند .این داده ها می توانند با مصرف کنندگان در شبکه به
اشتراک گذاشته شوند .تداعی برند تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد؛ ارتباط یا تجربه مشتری می تواند روابط سودمند یا نامطلوب
را ایجاد ،اصالح یا بهبود بخشد که به طور متفاوت ،شدیداً و مطلوبی تحت تاثیر قرار می گیرند .تداعی برند به نام آیتم های مرتبط
با برند مانند محصوالت ستایش ،نام های برند و غیره خوانده می شوند .این ویژگی ارتباطات را در سه دسته کلیدی تحت نام برند،
توانایی ها ،مزایا و رفتارها دسته بندی و طبقه بندی می کنند .اعتماد به برند در ریسک بازار اعتماد به ثبات و قوت برند است.
اعتماد اساس توسعه بلندمدت یک کسب و کار و رابطه است .مفهوم اعتماد به عنوان یک امید کلی توصیف می شود که فرد می
تواند به این کلمه وابسته باشد .اعتماد به برند گرایش کلی مشتری برای وابستگی به توانایی آن در ایفای نقش خاص خود است.
فرض کنید که اصول پیش بینی رفتار مشتری تعیین شود .اگر میانگین نرخ –  Sوب در کل وبسایت بسیار باال یا پایین باشد ،نتایج
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غیرواقعی حاصل شده و مصرف کنندگان را به این فکر می اندازد که عملکرد باید بهبود یابد .روش  BI-AIBTاز این دستگاه
برای بهینه سازی روش واقعی متمرکز بر پیش بینی سیستم ( X)mو محاسبات استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که وزن
هر مصرف کننده برابر ( )0و ( )0باشد.
()0
اکنون ،ارزش ( P)mدر معادله ( )0ارائه می شود،
()0
مطابق معادله ( ،)0وزن نرخ خطا که در خروجی کل کسب و کار دنبال می شود عبارتست از ( .P)mمعادله ( )0عبارتست از (Z)n
تابع میرایی نمایی که می تواند  n2را طوری تنظیم کند که مقدار  PMرا بیابد .نهایتاً ،از ماتریس جهت یافتن ضرایب وب برای
مشتری استفاده می شود Intn(a) ،مدل پیش بینی واحدی است که ایجاد می شود xT .گزینه های خرید آنالین را مشخص می
کند h(m) ،نشان دهنده تبلیغات وب است Sn(a) ،توزیع سریع تر محصوالت بین مشتریان است.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)22پاییز 1941

شکل  :4معماری به اشتراک گذاری داده های حفاظت از داده های کنترل شده توسط کاربر :)a( ،نرخ نگهداری غیر
ثابت.

شکل  0معماری اشتراک گذاری داده های حفاظت از داده های تتحت کنترل کاربر را نشان می دهد .فرآیند کلی نشان می
دهد که اطالعات فعلی مشتری هرگز توسط بالکچین آشکار نمی گردد .داده های مشتری ابتدا هش گذاری شده در مخزن برون
زنجیره ای رمزنگاری گشته تا بارگذاری شود .مالکان داده ها می توانند داده را از روی برنامه های مشتری مستقیماً در مخزن برون
زنجیره ای ذخیره کنند .نیازمندی های دسترسی به داده های مشتریان در قراردادهای هوشمند کدگذاری شده و همراه با پایگاه
داده ها و اطالعات هش در شبکه اینترنت منتشر می شوند .هش های اطالعات بالکچین مزبور مانع از دستکاری داده ها از توسط
کاالی مرکزی می شوند .این معماری نشان می دهد که محل گردآوری داده های مشتریان مخزن مرکزی است که یک شرکت
قابل اعتماد می تواند ان را مدیریت کند .فرض کنید اعتماد در مخزن داده ها و مدیریت ارائه دهنده خدمات متمرکز وجود داشته
باشد .از طریق رمزنگاری سوابق در بالکچین ثبت می شوند .اعضای سازمان کلیدهای خصوصی خود را دارند که به سمت تبادل
توزیع یافته و عالوه بر آن به عنوان یک امضای کامپیوتری مجزا در نظر گرفته می شوند .محاسبات هش گذاری SHA-256
عمدتاً توسط بالکچین استفاده می شود .ظرفیت های هش رمزنگاری مزایایی را به بالکچین می بخشد :اثر بهمن به عنوان یک
تغییر جزئی در اطالعات می تواند منجر به عملکرد منحصر به فردی شود .در این صورت ،کاهش ریسک های مختلف دستکاری،
هک کردن یا فروش اطالعات به واحدهای دیگر بدون اجازه مشتری مشکل است .در صورت نکول سازمان ،ریسک می تواند از
دست برود .تعداد کمی از افراد در این سیستم چندزنجیره ای به طور موثر بالکچین برون زنجیره ای مخزن داده های مصرف
کننده را پیاده می کنند .هر داده گردآوری شده که فضای ذخیره سازی و پهنای باند را ذخیره می کند به طور اختیاری برای خروج
کاربران برون زنجیره ای ذخیره می شود BI-AIBT .ایده مشابهی را برای خرده فروش و دستیابی به داده های برون زنجیره ای
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از طریق زنجیره های چندگانه پیشنهاد می کند .فرآیندهای اصلی عبارتند از :هک و داده های کاربر رمزنگاری شده ،مخزن (خارج
از بالکچین) محلی اطالعات رمزنگاری شده ،انجام هش فایل در بالکچین ،جستجوی داده های مورد نیاز ،تایید داده ها و عرضه
داده ها.

شکل  :5چارچوب مفهومی
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دفترکل بایگانی است که برای مرتب سازی تراکنش ها و خالصه کردن آن ها استفاده می شود .برای به اشتراک گذاری داده
های مشتری بین شرکت ها در هر بخش مشارکت کننده شرکت بالکچین چندزنجیره ای در دسترس است .این امر به اطالعات
اجازه انتشار در انشعابات و اشترک گذاری با مشتریان را به عنوان قراردادهای هوشمند در ارتباطات خالقانه می دهد .سرورهای
مدیریت کلید کل چرخه عمر کلیدهای رمزگذاری شده را از سرقت یا سوء استفاده مصون داشته و آن ها را رصد می کنند .نظارت
نهایی بر توسعه ،استفاده ،بازیابی ،بایگانی و حذف فناوری های کلید رمزنگاری ،KMS ،و سایر فناوری های مدیریت کلید .تصمیم
گیری اجماعی ابزاری خالقانه برای توسعه یک استراتژی برای همه کارکنان است .با ارائه بازخورد و ارائه پیشنهادات ،همه کارکنان
به توافق می رسند .هدف از ایجاد اجماع ،معرفی راه حلی است که بر تمامی کارکنان تاثیرگذار باشد.
()8
بیان معمول برای طول عمر مصرف کننده  Tracusدر یک محیط تجویز شده ،که نشان دهنده نرخ نگهداشت غیرثابت است،
در معادله ( )8نشان داده شده است .مطابق شکل ( )8و شکل ( 0الف) که نرخ نگهداشت غیرثابت را نشان می دهد O(N) ،تابع
باقیمانده عبارت ارزشمندی برای تحویل زندگی مصرف کننده است Ln ،رابطه مشتری با شرکت است Qn ،پیش بینی رفتار
مشتری آتی است و  vnتلفیق روابط تامین کننده خدمات در چشم انداز  CRMمی باشد W − St ،بیانگر احتیاط یعنی ورودی
های کسب و کار است و ) (1 +hهمگانی از حوزه های متعدد کسب و کار به دست می آید .مدل رشد بازار باالتر در پی
ارزشگذاری برای سهامی است که قرار است پرداخت سود تقسیمی را برای هر زمانی در آینده باالتر از حالت عادی افزایش دهد.
پس از این رشد فوق العاده ،انتظار می رود که سود تقسیمی به حالت عادی با رشد ثابت بازگردد.
شکل  0چارچوب مفهومی کسب و کار را نشان می دهد .زمانی که فناوری جدید و مدل های کسب و کار ( )BMپیشرفته
رشد نمودند ،تضمین می گردد که  BMمی تواند به صورت فیزیکی ،دیجیتالی یا مجازی با هر کسی ،هر جایی ،و در هر
اکوسیستم مدل کسب و کاری ( )BMESکار کند .یک محله مالی از طریق پایه ریزی روابط هماهنگ به مانند اشخاص عناصر
طبیعی دنیای تجارت را می پسندد .محله پولی جدای از نتایج ارزش بحرانی برای مشتریانی که خود مردم آن فضا هستند ،کار می
کنند .قطعه حیوانات نیز به همین ترتیب تامین کنندگان ،رقبا ،و شرکاء متعدد را با هم تلفیق نموده و در آن نقطه تولیدکنندگان را
رهبری می کنند .یک استراتژی اطالعاتی را درباره بازار هدف وابسته ارائه می دهد که در آن نیاز بازار کاری است که امور تجاری
یا سازمان ها در رسیدگی به آن نیازها انجام می دهند .با پیشرفت استراتژی ،ارتباطات در جایی به تصویر کشیده می شود که در آن
یک وابستگی ،برنامه بازی خود را تغییر می دهد .بنابراین ،گروه  BMباید نگرش خود را به سرعت تغییر دهد و تنظیمات
استراتژیک همگام با فناوری پیشرفته  BMIبالغ می شود .شرکت ها باید به تنظیماتی نیاز دارند که به شرکت ها اجازه دهد تا
نحوه فعالیت  BMرا بیاموزند و بتوانند اجرا کنند .مدل محاسباتی شامل چهار بخش عمده است :واسطه انسانی ،واسطه ماشینی،
تحلیل الگوی مدل های کسب و کار ،و اکوسیستم مدل های کسب و کار .چهار مولفه کلیدی به طور جداگانه همراه با الگوهای
اولیه پیشنهاد شده برای هر عنصر و تصویر موردی شناسایی شدند .این رویکرد مفهومی برای ارائه یک ایده کلی همراه با درک و
بینشی درباره امکان دیجیتال سازی چارچوب مدل کسب و کار طراحی شده است .این یک نمایش دیجیتالی از  BMبرای آن
منظور است؛ از  BMاستفاده می شود .در حالی که می توان بخش هایی از مدل مفهومی را در شکل  BMنمایشی غیردیجیتالی

گنجاند ،مدل نظری در پی شکل دیجیتالی برای  BMنمونه است .واقعیت کسب و کار یک دامنه محصول جدید و هیجان انگیز
است .این یک شبیه سازی یادگیری مبتنی بر بورد است که تمام جریان های مالی گردش چول در یک شرکت را تکرار می کند.
ارزش مشترک مفهومی است که کسب و کارها باید ارزش اقتصادی را در فرآیندی بنا نهند که اغلب از جامعه با رفع تقاضاها و
چالش های جامعه حمایت می کند .این رهنمود رویکرد جدیدی را برای ارزش متقابل در مدل های کسب و کار ارائه می نماید.
واسطه ها خریداران و فروشندگان محصول ،خدمات و اموال را بدون تصاحب در اختیار دارند .آن ها عمده فروشان و یا توزیع
کنندگانی نیستند که خرید کرده و تنها کاال را توزیع می کنند .معموالً آن ها درصدی از کل تراکنش را پرداخت می کنند .روش
پیشنهادی  BI – AIBTباعث ارتقاء نسبت پیش بینی تقاضا ،نسبت کیفیت محصول ،نسبت رشد کسب و کار ،نسبت تحلیل رفتار
مشتری و نسبت رضایت مشتری می گردد.

 -3بحث
شکل  0نسبت پیش بینی تقاضا را نشان می دهد .پیش بینی تقاضای بازاریابی مکانیزمی است که از طریق آن تقاضای
محصول آتی را می توان برآورد کرد .روش ایده آل برای پیش بینی تقاضا ،اثبات تاریخی است .مشتریان می توانند الگوها و روندها
را با رجوع به سیستم کنترل فرماندهی و یا سایر منابع فروش داده ها شناسایی کنند .ممکن است کاالهای جدیدی وجود داشته
باشند که برای سال ها به مشتریان فروخته شوند .آن ها نوسانات سوددهی آتی و نحوه آن را پیش بینی می کنند .برای شرکت ها
در این جایگاه مهم است که پیش بینی صحیحی از تقاضای بازاریابی داشته باشند .تنها از طریق تحقیقات و تصمیم گیری دقیق
یک سازمان می تواند مقادیر صحیحی از سهام را نگه دارد.
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شکل  :6نرخ پیش بینی تقاضا

جدول  0نسبت کیفیت محصول را نشان می دهد .فرآیند تدارکات با شرایط مشتری مختلف برای یک محصول خاص دنبال
می شود .بهره وری ،انسجام محصوالت و ایمنی در برخی از کسب و کارهای خاص بهتر از قیمت ها هستند .ویژگی کلی در
مفاهیم شرکت این است که انسجام یک کاال یا خدمات با درک این مساله همخوانی دارد که نیازهای مصرفی را برآورده می کند -
ویژگی های یک محصول یا خدمات که نیازهای مشخص یا ضمنی را رفع می کنند .یک محصول با کیفیت ،رضایت مشتری را
آشکارا باال می برد و منجر به گسترش بیشتر می شود .اگر مشتریان یک کاال را دارای کیفیت خوبی بدانند ،به دفعات آن را خریده
و به دیگران توصیه می کنند .ایجاد محصوالت باکیفیت مهم ترین مالحظه برای مصرف کنندگان است .کیفیت محصول در بازار
کلید رضایت مشتری ،کاهش ریسک ،و هزینه حذف کاالهای معیوب است .زمانی که کسب و کار محصول نامناسبی را خلق می
کند ،مصرف کنندگان شایسته نمی توانند آن را بخرند .برای تضمین توسعه و موفقیت مستمر تجارت الکترونیکی ،تعیین کیفیت
کاال از روی محصوالت فروخته شده در اینترنت باید حل شود.
جدول  :1نرخ کیفیت محصول
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شکل  8نسبت توسعه کسب و کار را با استفاده از بالکچین نشان می دهد .در دنیای امروزه ،فناوری بالکچین برای توسعه
کسب و کارها ایجاد شده است .عالوه بر تراکنش های مالی ،بالکچین برای مصارف تجاری مختلف پیشنهاد می شود .بالکچین
امنیت را افزایش می دهد و به اشتراک گذاری دانش را ضمن حفظ پاسخگویی تسریع می نماید .فناوری بالکچین حضور خود را در
بازار کسب و کار تقویت می کند تا به شرکت ها کمک کند به مشتریان بیشتری دست یابند .خوشبختانه ،اولین چیزی که بالکچین
می تواند به آن کمک کند ،حفاظت بهتر است .برای جامعه کسب و کار زمان بیشتری طول خواهد کشید تا بالکچین را به درستی
بپذیرد .فناوری بالکچین برای شرکت فراهم شده ،هزینه واسطه ها و زمان را کاهش می دهد و اعتماد به اکوسیستم کنشگران را
تقویت می کند .یک رشته تحلیل آتی و سایر شرکت هایی که در حال بررسی استفاده از فناوری های بالکچین هستند ،در تاثیر
این فناوری اولیه منعکس شده اند .در حالی که کاربرد این فناوری های نوظهور دلگرم کننده است ،تجزیه و تحلیل ها و تجارب
مربوط به بهبود مدل های کسب و کار موجود و ایجاد موارد جدید وجود دارد.
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شکل :7نرخ توسعه کسب و کار

جدول  5نسبت تحلیل رفتار مشتری را نشان می دهد .این مورد شامل الگوهای اجتماعی ،فراوانی استفاده ،و تاثیر آن ها بر
گزینه های خرید می شود که به به رفتار خرید کمک می کند .شرکت ها رفتار مشتری را ارزیابی می کنند و کاالها و خدمات
پایدارتر را برای یادگیری درباره اهداف جمعیت توسعه می دهند .خرید توسط مصرف کنندگان به اقدامات اتخاذ شده توسط
مشتریان قبل از خرید محصول یا خدمات (هم به صورت آنالین و هم آفالین) اشاره دارد .رویکرد  BI-AIBTمعموالً شامل
موتورهای جستجو ،پوشش رسانه های اجتماعی و غیره است .شرکت ها این استراتژی را در نظر می گیرند و به شرکت ها اجازه
می دهند تا استراتژی های بازاریابی خود را بیشتر با شیوه های بازاریابی موثر بر مصرف کنندگان در گذشته تطبیق دهند .تحلیل
رفتار مصرف کننده به ارزیابی نحوه خرید محصول ،خدمات و یا کسب و کار توسط مشتریان می پردازد .هنگامی که شبکه ها به
صورت دیجیتالی توسعه یابند ،مشتریان برندهای آنالین مختلفی را با کمک تبلیغات مشاهده می کنند .این شیوه به سرعت با
عادات خرید مشتریان تطبیق یافته و دریچه و خروجی بازاریابی مهمی برای مقوله های مشتریان و برندهای موجود محسوب می
گردد .این عصر جدید دیجیتالی است که کسب و کارها در سراسر جهان آن را درک می کنند.
جدول  :2نرخ آنالیز رفتارهای مشتری

 -4نتیجه گیری
این مقاله فرآیندهای بازار را بهبود بخشیده و ارتباط ایمن بین مشتریان مختلف را بر اساس فناوری های هوش مصنوعی و
بالک چین حفظ می کند ،برای جمع آوری شواهد کیفی  ،پاسخ دهندگان کلیدی کمی از دو بخش مختلف بازار وجود داردBI- .
 AIBTبر استفاده از رسانه های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بین برندها و مصرف کنندگان تاکید دارد و تجربیات آنالین و آفالین
را برای تأثیرگذاری بر رفتار مشتری اعمال می کند BI-AIBT .توسط شرکت ارزیابی شده و تمایز و شباهت در خلق ارزش،
استراتژی و اثرات دستیابی به کسب و کار دیجیتال را بررسی می کند .عالوه بر این BT ،می تواند رابطه بین ظرفیت سازمانی و
05

 آنالیز فناوری دیجیتال موجب جذابیت کسب و کار شده و، در زمینه نوآوری های تجاری.ظرفیت های کارکنان را افزایش دهد
 یافته های تجربی نشان می دهد که تحول دیجیتال به طور معمول.حفاظت از داده ها توسط فناوری بالک چین امکان پذیر است
 نرخ پیشبینی،  پیشنهادیBI-AIBT  نتیجه عددی.مهم تلقی می شود و استراتژی ها را برای نوآوری کسب و کار تقویت می کند
) و نرخ رضایت%1079(  نرخ تحلیل رفتار مشتری،)%1771(  نرخ توسعه کسبوکار،)%1779(  نرخ کیفیت محصول،)%1870( تقاضا
.) را بهبود میبخشد%1875( مشتری
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