
 سیستم های اطالعاتی حسابداری
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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل هجدهم
 

 طراحی پایگاه های داده با استفاده از
 REAمدل  
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آشنایی با نمودار منابع، رویدادها و کارگزاران و کاربرد آن ها در سیستم های اطالعاتی  1.
 حسابداری

آشنایی با انواع شخصیت  مدل های 2.

آشنایی با روابط ساختاری در نمودار های 3.

آشنایی با چگونگی طراحی نمودارهای 4.

 در پایگاه های داده رابطه ای آشنایی با نحوه پیاده سازی نمودار های 5.

 در سیستم های اطالعاتی حسابداری آشنایی با نقش نمودار های 6.

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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سيستمهايبزرگوپيچيدهبهايندليلمدلسازيمي 

.شوندكهنم توانباكليتسيسيتمارتاياببرايراركيرد

اابليتانسانبيرايدر پيچييد  مويدوداسيتوبيا

مدلسازيم تواندرهرزمانروييكجناهازسيستم

لذاضرورياستبامدلسازيسيسيتمهياي.تمركزكرد

.اطالعات آشناشد
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نحوه طراحی  
سیستم های  
اطالعاتی به 
کمک مدل 

 توصیف و تشریح روابط شخصیت ها شناسایی شخصیت ها
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 : منابع
 .بیانگر چیزهایی هستند که برای سازمان ارزش اقتصادی دارند

ت
صی

خ
ع ش

 انوا

 : رویدادها
 عبارتند از فعالیت های تجاری مختلفی که مدیریت می خواهد اطالعات مربوط به آن ها را برای

 .اهداف برنامه ریزی یا کنترل جمع آوری کند  

 : کارگزاران
 ها و رویدادها مشارکت کرده و اطالعات مربوط بهافراد و سازمان هایی هستند که در فعالیت

 . ریزی، کنترل و ارزیابی مورد نیاز استفعالیت های آنان برای اهداف برنامه  
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روابططساخططری رر ا را
نمطططط  اراع ططططرب ا ا
 رویدا هراواکررگزارانا

    هر رویداد باید حداقل به یک  منبکع
کککه آن را تحککت تککاریر  قککرار داده،    

 .متصل شود
     هککر رویککداد حککداقل بایککد بککه یکک

روابککط . )رویککداد دیگککر متصککل شککود
 (.متقابل داد و ستدی

   هکککر رویکککداد بایکککد حکککداقل بکککه دو
ککککارگزار مشکککارکت کننکککده در آن  

 .رویداد متصل شود
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مراحل 
طراحی  

نمودارهای 



برا اایناکهاب  انیماعدلا ا هاا ارااطراحیاک یم ااب داابریطداا
رویدا هرییارااکها رایکاعبر لهااق صر  ا راشرکتااتفطر اا

 .عیااف دارااش رخرییاک یم
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  در ترسکککککککیم نمکککککککودار
رویدادها، منابع و کارگزاران، 
صفحه به سه ستون تقسیم مکی  
شککود و هککر سککتون بککرای یکک  
نککوع از شخصککیت هککا بککه کککار  

 .می رود
در این مرحله رویدادها ترسیم 

 .می شوند
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پساازاش رخرییارویدا هر اع ر نظر ابریطداع طرب اع طراراازاااا
انیزاش رخطرییاشط نداا همچ طینارطرور ااخطتاااا.ارویدا هر

کررگزارانیارااکها راایطنارویطدا هراعرطررکتا ارنطد انیطزاااااا
ا.ش رخرییانم  
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   در ایکککن مرحلکککه منکککابع و
کککککارگزاران شناسککککایی و در 

 .نمودار ترسیم می شوند
  همکککواره یککک  ککککارگزار

داخلی و در بیشتر موارد یک   
ککککارگزار خکککارجی در ایکککن  

 .نمودارها وجود دارد
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عرعلااصلیاارتبرطابیرناعیاک داکهاچگ نهاهراشخصطیتا راا
یکارابطهاعیات اندابهاشخصیتا یگرا راارتبرطاعزب راع صلا

ع اعلااصلیاارتبرط اعرهیتاروابساعیرناشخصیتاهراراا.اش  
 .اات صیفاعیاک د
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 در این مرحله عوامل اصلی
ارتبککاط میککان شخصککیت هککای  

 .مختلف ترسیم می شود
    عوامل اصکلی ارتبکاط بیکان

کننده این موضکوع اسکت ککه    
چند مکورد از یک  شخصکیت    
مککی توانککد بککه چنککد مککورد از    
شخصیت طرف دیگکر متصکل   

 .شود
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انواع روابط 
با توجه به 

حداکثر عامل 
ارتباطی

 روابط یک به یک. 1

روابط یک به . 2
 بی نهایت

 روابط چند به چند. 3
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زمانی که حداکثر عامل ارتباط هر دو طرف شخصییت هیا   
 .یک باشد، این ارتباط برقرار می شود

هر فروش بیه ییک دریافیت ن یدت میرتب  اهیت و هیر        
 . دریافت ن دت نیز تنها به یک فروش مرتب  اهت

دریافتهای
 نقدی



 فروش
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زمانی این رابطه به وجیود میی دیید کیه حیداکثر عامیل       
در این جا . باشد Nارتباط یک شخصیت یک و طرف م ابل
در کدام طیرف   Nبا توجه به این که حداکثر عامل ارتباط 

 : رابطه قرار گیرد، دو حالت ممکن اهت به وجود دید
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چنان چه رابطه فروش و دریافت های نقدی به شکل زیر باشد، می توان نتیجه گرفکت ککه هکر    •
رویداد فروش ممکن است به چندین رویداد دریافکت نقکدی مکرتبط باشکد، امکا هکر رویکداد        

این موضوع نشان دهنده امکان . دریافت نقدی تنها و فقط به ی  رویداد فروش ارتباط دارد
 . پرداخت قسطی وجوه توسط مشتریان می باشد

دریافتهای
 نقدی



 فروش
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چنان چه رابطه فروش به شکل زیر باشد، بدین معنی است که مشتریان ممکن است فقط ی  •
همچنین هر دریافت نقکدی مکی توانکد بکه چنکد فکروش       . پرداخت برای هر فروش داشته باشند

به عبارت دیگر مشتریان اجازه دارند که برای چندین خریکد در طکی یک  مکاه     . مرتبط باشد
در واقکع در ایکن حالکت پرداخکت چنکدین رویکداد فکروش بکه         . پرداخت ی  جا داشته باشند
 .صورت ی  جا صورت گیرد

دریافتهای
 نقدی



 فروش
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این رابطه وقتی به وجود می دید که حداکثر عامل ارتباط 
رابطه بی نهایت به بی نهایت را بیا  . باشد Nهر دو شخصیت 

 .نمایش می دهند( M:N)نماد 

دریافتهای
 نقدی



 فروش
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 اصل اول .هر رویداد باید حداقل به یک منبع متصل شود•

 اصل دوم .هر رویداد باید به دو کارگزار که در آن رویداد مشارکت دارند، متصل شود•

هر رویداد که یک منبع را تحت تاثیر قرار داده، باید به رویدادی که فراهم کننده آن منبعع بعوده، متصعل    •
 .شود

 اصل سوم

هر منبع باید حداقل به یک رویداد که آن منبع را افزایش داده و حعداقل یعک رویعداد کعه آن منبعع را      •
 .کاهش داده، متصل شود

 اصل چهارم

اگر یک رویداد مشخص به عنوان یک رویداد مرکزی باشد و بتواند به بیش از یک رویداد متصل شود، اما نتواند به صورت •
 اصل پنجم .همزمان به تمام آن رویدادها متصل شود، حداقل عامل ارتباط بین رویداد مرکزی و سایر رویدادها باید صفر باشد
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 ایجاد جدول -مرحله اول

 شناسایی ویژگی های هر جدول  -مرحله دوم

استفاده از کلیدهای خارجی برای ایجاد روابط   -مرحله سوم
 یک به یک و یک به بی نهایت
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  -مرحله اول

 ایجاد جدول
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  -مرحله دوم

شناسایی 

ویژگی های 

 هر جدول
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  -مرحله سوم

استفاده از 

کلیدهای 

خارجی برای 

ایجاد روابط یک 

به یک و یک به 

 بی نهایت
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 سایر اطالعات صورت های مالی

 مستندسازی

 استخراج اطالعات از سیستم های اطالعاتی حسابداری

 تهیه دفاتر روزنامه و کل

 تهیه گزارش های مدیریتی
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1 

2 

3 
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