
       

                   

          1. Pengolahan realtime 
  Sistem Realtime 

Istilah realtime sering digunakan berhubungan dengan sistem komputer. Sistem realtime adalah suatu 

sistem yang mengendalikan sistem fisik. Sistem ini mengharuskan komputer merespons dengan cepat 

pada status sistem fisik. 

Penyimpanan data komputer, berasal dari bahasa Inggris "computer data storage " sering disebut 

sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media 

perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. 

atau juga bias disebut dengan konseptaul untuk menentukan operasi dari system nya 

real time terbagi dua jenis yaitu 

  - perangkat keras  

  system akan gagal apabila melewati batas nya, 

contoh nya adalah control pesawat terbang  

  - perangkat lunak 

  kinerja itu turun apabila melewti batas nya, 

contoh nya  adalah pesanan tiket. 

 

         

     2 .Pengolahan Online 
Pengolahan online mencakup pengolahan transaksi satu persatu, kadang pada saat transaksi itu terjadi 

transaksi lain. Karena pengolahan online berorientasi transaksi, istilah pemrosesan transaski sering 

digunakan. Pengolahan online dikembangkan untuk mengatasi masalah file yang ketinggalan jaman. 

Terobosan teknologi yang memungkinkan pengolahan online adalah penyimpanan piringan ma
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    3.pengolahan batch 

   Pengolahan batch mencakup pengumpulan semua transaksi dan pemrosesan sekaligus, dalam batch. 

Yang menentukan jenis pemrosesan adalah jenis aplikasi perusahaan. Jika pemrosesan tidak perlu 

dilakukan ketika terjadi transaksi, pengolahan batch dapat digunakan. Sistem gaji adalah contoh aplikasi 

pengolahan batch. Kelemahan utama pengolahan batch adalah kenyataan bahwa file baru menjadi 

mutakhir setelah dilakukan siklus harian. Ini berarti manajemen tidak selalu memiliki informasi paling 

mutakhiR yang menggambarkan sistem fisik. 

Untuk membantu merancang dan mengimplementasikan sistem batch, batch blok aplikasi dan 

pola dasar pembangunan harus disediakan untuk para desainer dan programer dalam bentuk 

grafik struktur sampel dan kerang kode. Ketika mulai desain pekerjaan batch,  

- Batch processing adalah suatu model pengolahan data. dengan menghimpun data terlebih dahulu,dan 

diatur pengelompokan diantaranya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch tiap batch ditandai 

dengan identitas tertentu. Serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch 

tersebut.stelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu , 
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