
:فصل سوم

مروری بر پردازش اطالعات و 
ازمانی سیستم های برنامه ریزی منابع س
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آشنایی با تعریف پردازش اطالعات و جایگاه آن در سیستم های اط. العاتی  1
حسابداری

آشنایی با بخش های چهارگانه چرخه پردازش. 2

آشنایی با مفاهیم بنیادی ذخیره سازی داده ها. 3

آشنایی با انواع فایل ها و نحوه سازمان دهی آن ها. 4

آشنایی با انواع روش های پردازش داده. 5

آشنایی با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی و اجزای تشک. یل دهنده آن6

:ودپس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می ش
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طبقه بندی داده ها توسط کدهای شناسایی؛

  تبدیل مدارک مثبته به شکل خوانا برای دستگاه؛

 به جای استفاده از صفحه کلید؛  ( اسکنرها)استفاده از ابزارهای پویشگر

استفاده از مدارک چرخشی؛

خودکار کردن ورود داده های اولیه؛

استفاده از دستگاه های شناسایی نوری کاراکتر و

استفاده از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی.
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ای داده ها حقایق خامی هستند دارای ساختار سازمان دهی شده نبوده و معن  •
.  محدودی دارند، در حالی که اطالعات همان داده های فرآوری شده هس تند 

.در واقع اطالعات، مرتب سازی، تلخیص و یا طبقه بندی داده ها است
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.ندذخیره سازی داده ها به صورت سازمان دهی از جز به کل ، آنها را قابل فهم تر میک
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مشابه دفترکل

مشابه دفترروزنامه



دسترسی به ثبت ها با کمک کد اصلی•

کد اصلی این ویژگی را دارد که هر ثبت را به خوبی شناسایی کند.

کدهای اصلی، کدهای منحصر به فردی هستند.

دسترسی به ثبت ها با کمک کد فرعی•

کد فرعی شناسگری است که یک گروه از ثبت ها را شناسایی می کند.

از کدهای فرعی برای مرتب کردن ثبت ها استفاده می شود.
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کدهای فرعیکد اصلینام فایل
نااااا کارمنااادال ، تاااخ  ال ،اااار    شماره کارمندیکارمندان

استخدااال واحد فعالخت 
ناااا کاااالال متختااا ال ،عاادادال ،ااار   کد کاالموجودی کاال

انقضا
ناا متتریال آدرسکد متتری متتر ان

ناا فروشندهال آدرسکد فروشندهفروشندگان
،ار   سررسخد شماره فروشنده ان حساب های پرداختنی به فروشندگ
ال سقف اعتباار متاتریال ماناده یب ای    کد متتریحساب های در افتنی از متتر ان

مانده جاری
شماره واحد ال مانده جاری شماره حساب دفتر کل وجوه نقد 

مویعختال ،ار   ، تخل شماره دارا ی  های ب ند مد  دارا ی
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یبیفایل دستیابی ترت

اخص دارفایل دستیابی ترتیبی ش

فایل دستیابی مستقیم رکوردها طبق کد اص ی 
و به صور  پتت سر 
هم و متوالی ذخخره 

. می شوند

رکوردها به ،ر،خبال 
منظم و پخوسته ذخخره 
می شوندال اما بر اساس  
 ک شاخص کدهای 
اص ی با نتانه های 
فخز کی مر،بط 

.می شوند

رکوردهااا باادون رعا اات  
،ر،خااب خاصاای ذخخااره 

ی اما الگاور تم . می شوند
باارای ،عخااخا نتاااانی   

.رکوردها وجود دارد
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ر هر رکورد، یک فیلد اشاره گ
ی دارد کههه در برگیرنههده نشههان 

.اشدثبت بعدی در فایل می ب

ه با کنار هم قرار دادن یک گهرو 
از رکوردهههها کهههه بهههه وسهههیله    

ند، اشاره گرها به هم مرتبط شده ا
.  ودیک زنجیره تشکیل می ش
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فایههل معکههوی، لیسههت هههای   
معکههوی را بههرای شههزاری از   

. ویژگی ها نگه داری می کند

در فایههههل معکههههوی تزههههامی 
آدری هههایی کههه دارای یههک   
مقههدار مشههابه بههرای کههدهای    

نهار  فرعی خود می باشهند، در ک 
.  یکدیگر فهرست می شود
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پردازش  .1
دسته ای

پردازش دسته ای  عنی ،جمخع چناد ا معام اه طای  اک    
دوره زمانی و پردازش  کجای آن



17

پردازش .1
دسته ای 

مستقیم

باه  پردازش دسته ای مستقخم  عنی داده ها ،ا مرح ه مخاانی 
ه ها شکل دسته ای پردازش می شوند و در آخر ،مامی دست

. در کنار  کد گر پردازش می شوند



18

پردازش .1
مستقیم

در پااردازش مسااتقخمال فاصاا ه ای بااخا رع دادن معام ااه و 
در وایع به م ض ا اا کاه معام اه    . پردازش آن وجود ندارد

صور  می گخردال رو داد مربوطه ثبات شاده و فا ال هاای     
.اص ی به هنگاا می شوند
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:آخرین مرحله از چرخه پردازش داده ها که با اهداف زیر صورت می گیرد•

  امخا نخازهای اط عا،ی کاربران درون سازمانی،

  امخا نخازهای اط عا،ی کاربران برون سازمانی،

بررسی عم کرد شرکت
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ن دهای  سیستمی که قادر به یکپارچ ه س ازی فعالی ت ه ا و فرآی    

ه عه ده  مختلف باشد و وظیفه برنامه ریزی منابع س ازمانی را ب   

.دارد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی نامیده می شود
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ده  اجزای تشکیل دهن
ERPسیستم های 

حسابداری
مالی کنترل

مدیریت 
دارایی ها

سیستم 
پروژه

سیستم 
راه حل  جریان کار

های  
انیمنابع انسصنعتی

سیستم 
نگهداری 

شرکت

مدیریت 
مواد

مدیریت 
کیفیت

ی برنامه ریز
تولید

فروش و 
توزیع


