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 .  شود بانك اطالعات محسوب مي يا چهار اليه يمعمار يتوصيف زير مربوط به كداميك از اليه ها. 1

 "كل بانك بدون توجه به مدل خاص"

  يتصوير منطقفضا  .ب    يفيزيك رتصوي .الف  

  خاص يتصوير ادراك  .د    عام ير ادراكتصوي .ج  

 ؟  است  زيرنادرستكداميك از گزاره هاي . 2

  .ما نيست يها از نياز يبسيار يپاسخگو يا مدل رابطه .الف  

  سازمان  يا توان در قالب ركورد و رابطه ريخت و در مدل رابطه ينم يصوت و تصوير و متن را به سادگ يبانك اطالعات حاو .ب  

  .داد  

  .كاربر است از بزرگترين داليل توفيق بانك اطالعات شئ گرا امكان تعريف نوع داده توسط ييك. ج  

   .زند حرف اول را مي   (mobile)هاي زمان ما، مدل همراه  در پاسخگويي به نياز. د  

  .شود ياستفاده م, شود ينيز گفته م (query language)كه به آنها زبان پرس و جو ............  ياطالعات از زبانهادر بانك . 3

  (functional)يتابع .ب     (procedural)يا رويه .الف  

  (interactive)اي محاوره. د     (declarative)يبيان .ج  

  .  شود نميهاي بانك اطالعات محسوب  ازمزايا و ويژگي. 4

     يا چند رسانه ياستفاده وسيع در كاربردها .ب  دستيابي موازي و همروند به داده ها و اطالعات  .الف  

  يمنطقو  يفيزيكسطح   دو رداي  تأمين استقالل داده. د    عدم وجود ناسازگاري   .ج  

 . توان آن را به دست آورد يدر صورت لزوم م يول ،ندارد ياست كه در پديده وجود خارج يصفت.......... صفت . 5

 يچند مقدار .ب    يتك مقدار .الف  

  مركب  .د    مشتق .ج  

   .هاي سيستم است تركيبي از مفاهيم مدل سازي فرآيند كاري، مدل سازي اشياء و مولفه. 6

  UML .د  NIAM .ج       EER.ب  ER .الف  
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 است؟   نادرستزير  يها كداميك از گزينه. 7

  .است (attribute)ممكن صفت   مقادير  مجموعه تمام (domain)دامنه  .الف  

  .چند دامنه است ياز ضرب دكارت يا زير مجموعه (relation)رابطه  .ب  

  .  است (tuple)هر ستون جدول معادل يك تاپل  .ج  

 . شوند يم تعريف) تجزيه ناپذير(ساده  يها صفتها از دامنه يا در مدل رابطه .د  

  توصيف زير مربوط به چه نوع كليدي مي باشد؟  . 8

  "شود است و براي برقراري ارتباط بين دو رابطه استفاده مي) يا فرعي(كليد اصلي  ،صفتي است در يك رابطه كه در رابطه ديگر "

  )super key(ابركليد  .ب  )foreign key(كليد خارجي . الف  

  )primary key(كليد اصلي . د  )candidate key( كانديدكليد . ج  

  اي نشان دهنده چه عملگري است؟  در جبر رابطه ∞عالمت  . 9

 (Semi join)نيم پيوند .ب  (Theta join) پيوند شرطي .الف  

   (Natural join) يپيوند طبيع  .د  (Cartesian product)ضرب دكارتي  .ج  

 پاسخ صحيح سئوال زير ميباشد؟  اه م يك از گزينهي كداعملگرهاي جبر رابطه ا جداول پيوست وبا توجه به  .10 

      A كه رئيس دانشكده نيستند يليست نام اساتيد.@ 

∏.  الف   ∏−
pname pname

cprof lg)()(              ب.∏ ∏pname pname cprof ∩ lg)()( 

  

∏.  ج   ∏pname pname cprof ∪ lg)()(              د .∏ ∏÷pname pname cprof lg)()( 

 پاسخ صحيح سئوال زير ميباشد؟  نهيگز عملگرهاي جبر رابطه اي كدام جداول پيوست وبا توجه به   .11

      A ها دانشكده يمشخصات كامل رؤسا@  

∏ .الف   ×pname profc lg))(( ∏   .ب        ∩pname profc lg))((  

∏. ج   ∞
pname

profc lg))((    د .∏ ∪pname profc lg))((  
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 جهت پاسخ به سئوال زير ميباشد؟  يدستور غلط ،ها زينهعملگرهاي جبر رابطه اي كدام يك از گ جداول پيوست وبا توجه به . 12

      A اند ارائه شده) 771كد ( 1377كه در نيمسال اول سال  يمشخصات دروس چهار واحد«  

)()((sec) .الف   7714 ==
∝ termunit

crs σσ ==∏.ب       
∝

termctermunit
crs

,#7714
(sec)))(()( σσ  

  

)()((sec). ج  
# 7714 ∏ ==

∝
c termunit

crs σσ  د .sec)(
7714

∝
=∧=

crs
termunitσ    

__)_(دهد؟        دستور مقابل چه عملي را انجام مي .13 18 studgoodstudgoodstudgood avg <−← σ  

  . كند ياضافه م good_studدارند را به جدول  18كمتر از  يكه معدل يتمام دانشجويان .الف  

  .   كند يحذف م good_studدارند را از جدول  18كمتر از  يكه معدل يتمام دانشجويان .ب  

  . كند يمشخص م good_studدارند را در جدول  18كمتر از  يكه معدل يتمام دانشجويان.  ج  

  . است نادرست يا اين دستور در جبر رابطه.  د  

 .   را انتخاب كنيد نادرستگزينه .14

  .  باشد اي مي اي دامنه از معايب حساب رابطه (knowledge base)بانك دانش  يساز و پياده (rules)عدم توانايي بيان قواعد .الف  

  . انتها كنند توانند توليد حلقه بي استفاده شود مي ¬اي كه در آنها از  اي دامنه عبارتهاي حساب رابطه .ب  

  . يستندبه همين دليل آنها از نظر محاسباتي كامل ن. توان پاسخ داد اي نمي بسياري از پرس و جوها را در جبر و حساب رابطه .ج  

  . باشد مي اي اي دامنه حساب رابطهسازي شده،  موفقترين زبان پياده Datalog .د  

      دهد؟     هاي زير را پاسخ مي مقابل كداميك از پرسش ، دستوربا توجه به جداول پيوست . 15
      ALTER TABLE crs  

 

   MODIFY (cname CHAR(40));       

  .دهد يتر افزايش مكاراك 40نام جدول را به  .الف  

  .دهد يكاراكتر افزايش م 40نام دروس را به .ب  

  .  دهد يكاراكتر افزايش م 40نام دروس را در جدول درس به . ج  

  .كند يكاراكتر اضافه م 40به نام دروس،  .د  

 .  را فراهم كرده است  SELECTبه هم آميخته و دستور   SQLدر .......... يعملگرها . 16

 اشتراك و گزينش, پرتو.ب    اشتراك و گزينش, عاجتما .الف  

  پرتو و پيوند  , گزينش  .د    اشتراك و گزينش, پيوند .ج  
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  دهد؟      هاي زير را پاسخ مي ، دستور مقابل كداميك از پرسشجداول پيوستبا توجه به  . 17

    SELECT   c#, sec# 

 FROM   sec   
        ORDER BY c#, sec#; 

  . يشماره و گروه دروس مختلف به صورت صعود .الف  

  .يشماره و گروه دروس مختلف به صورت نزول .ب  

  .شماره گروه يشماره درس و صعود ينزول. ج  

  بر اساس شماره و گروه دروس) sec( يجدول گروه درس يبند گروه .د

  دهد؟ ، دستور مقابل چه عملي را انجام ميجداول پيوستبا توجه به  .18
SELECT SUM(unit * score) / SUM (unit) 

  FROM crs, sec  

   WHERE  crs.c# = sec.c# 

    AND (cname = "بانك اطالعات پيشرفته"  

    OR cname = "بانك اطالعات" ); 

 

  . ها بيشتر است كه ميانگين آنها از همه ميانگين يدانشجويان.  الف  

  . ميا نگين نمرات درس بانك اطالعات و بانك اطالعات پيشرفته. ب  

  .ها بيشتر است نمرات درس بانك اطالعات و بانك اطالعات پيشرفته آنها از همه ميانگين كه ميا نگين يدانشجويان.  ج  

  . است نادرست SQLاين دستور در .  د  

  . ايجاد جداول خالصه از اطالعات موجود و محدود كردن ديد كاربران است SQLدر .......... از مفهوم جدول  يهدف اصل .19

  يحقيق. د  يميان. ج    يمجاز .ب  ياصل .الف  

 كدام گزينه نادرست است؟   .20

  .دهد يافزايش م يا جداول سرعت عمليات را بطور قابل توجه يتعريف شاخص رو ها قابل توجه باشد، گر تعداد دادها .الف  

B) يدرروش شاخص گذار.ب  
+
 - Tree)  شود يآن ذخيره م يبرا يبلكه فقط شاخصهاي ،شوند ييا مرتب نم يپرونده كپ.  

  .است ياز معايب شاخص گذار يپرونده و شاخص گذار يقدار زمان صرف شده جهت بررسم. ج  

  .  جدول شاخص تعريف كرد ياز ستون ها يتعداد يتوان برا يم  SQLدر زبان . د  
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 ؟ شود نمياز مراحل نرمال سازي محسوب  .21

  .هاي خروجي و يا مشخصات سيستم شروع كن از جداول موجود يا ليست  .الف  

 .ها را شناسائي كن ها و وابستگي ها و ارتباط داده.ب  

  .را رسم كن يوابستگ مودارنترجيحاً  .ج  

   .در جداول را حذف كن يتهر يمقاد. د  

 .  كند يرا بيان م.......... گذار ،الگوريتم زير . 22

  .هاي آن كنار هم بگذار ايجاد كرده است، با همه وابسته يرا كه وابستگي انتقال يمجموعه صفات .1   

  0.هاي باقيمانده كنار هم بگذار كليد اصلي را با صفت .2  

  .اضافه كن 2هاي كليدي را به عنوان كليد خارجي به  صفت .3  

     3NFبه  2NFاز  .ب    2NFبه  1NFاز . الف  

  5NFبه  4NFاز . د    4NFبه  3NFاز . ج  

}{رابطه در مورد  . 23 GFEDCBAR  چيست؟  3NFهاي زير فرم صحيح  FDو با   =,,,,,,

}EFCAB,BA,BE,AD{F →→→→=  
  

  .ب  .الف  

  

  

  .د    .ج  

  

  .  نيستكدام گزينه درست  به جداول ERنگاشت نمودار در رابطه با . 24

  .شود يف محسوب ميده ضعيدپجدول  يد خارجيآن، كل يده قويدپجدول  يد اصليف، كليضع يدهايدپنگاشت  يبرا.  الف  

  .ك جدول استيا در ن آنهيده و ارتباط بيدپكردن دو نوع  يكي، (1:1)ك يك به يش رابطه ينما يك روش براي. ب  

  .شود يجاد ميآن صفت ا يها يژگيك جدول شامل مشخصه و وي، يهر صفت چند مقدار يبرا. ج  

  د ي، كلS يد اصليده باشد، كليدپ Nده در هر جدول مربوط به يدپانگر نوع يب S، اگر رابطه  (l: N)ك به چند يارتباط  يبرا. د  

  .شود يمحسوب م) ن رابطهيگر در ايده ديدپانگر يب( Tيخارج  

(D, G) 

(E, B) 

(A, C, E, F) 

(D, B) 

(D, G) 

(E, B) 

(A,C ,E, F, G) 

(D , G) 

(E, B) 

(A, C, E,F) 

(D , A) 

(D, G) 

(E, B) 

(A, C, E, F) 

(D, A) 
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        1115088111508811150881115088     - - - -1115141111514111151411115141    –    1115169111516911151691115169     - - - -    1115177111517711151771115177                ****        
        -- -- -- --         ))))1111((((ك ك ك ك يييي        

  

25.  درSQL:2003   شود پشتيباني مي....... ......بانك اطالعات پويا با مفهوم  . 

  GRANT .د   TRIGGER .ج   LOB.ب  JOIN  .الف  

  

 »»»»ييييحـــــــــحـــــــــحـــــــــحـــــــــييييســــــــــؤاالت تشرســــــــــؤاالت تشرســــــــــؤاالت تشرســــــــــؤاالت تشر««««

        ::::نكات مهمنكات مهمنكات مهمنكات مهم

 .است يالزام 3تا  1پاسخ به سئوالت 

 .شود ح مياول تصحي سؤال 3پاسخ داده شود، فقط  سؤال 3در صورتيكه به بيش از  .پاسخ دهيد سؤال 3به  فقطفقطفقطفقط 8تا  4سؤاالت  مياناز 

 .باشد نمره مي 1 سؤالبارم هر 

                                                                                                                                                

بانك ها در  تراكنش يتمام يرو  ACID)موسوم به خواص (ثابت كرد كه چهار كنترل  1981در سال  (Jim Gray) يگر-جيم. 1

  .نام برده و شرح دهيدرا آنها . اعمال گردد تا صحت و جامعيت آن تضمين گردد بايد اطالعات

  

   .ديح دهيتوضبانك اطالعات را  يمراحل طراح. 2

  

  .دها را انجام دهي سه مرحله اساسي طراحي پايگاه دادهكتابخانه مسجد محل  براي سيستم اطالعات يك. 3

  مطالعه و شناخت خرد جهان واقع -   

  انجام مهندسي نيازها -  

 EERها با روش  مدلسازي معنايي داده-  

        

نسبت به امانت  ياعضاء با مراجعه حضور. انجام گيرد يانجام مراحل فوق بر اساس شناخت كلي شما از يك سيستم كتابخانه محل: توجه

  .دكنن ياسترداد و يا رزرو كتاب اقدام م, گرفتن

 )  مورد 5ذكر (كنند؟  يبا يكديگر ارتباط برقرار م يهاي ها و اشياء با چه روش كالس UMLدر . 4



    

 9999 ازازازاز 7777 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        8888        25252525        هاهاهاها    گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    –ها ها ها ها     گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    يييياصول طراحاصول طراحاصول طراحاصول طراح        
        100100100100        50505050        ))))ععععييييتجمتجمتجمتجم((((وتر وتر وتر وتر ييييعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپ    ----علوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوتر    –مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات     –افزار افزار افزار افزار     مهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرم        

        1115088111508811150881115088     - - - -1115141111514111151411115141    –    1115161115161115161115169999     - - - -    1115177111517711151771115177                ****        
        -- -- -- --         ))))1111((((ك ك ك ك يييي        

  

 گيرد؟ يپرس و جو مورد استفاده قرار م يچگونه درختها جهت بهينه ساز) الف(. 5

 . پاسخ داده و درخت آنرا بسازيد يا زير با استفاده از جبر رابطه يبه پرس و جو) ب(   

 ».است يشان يك كه تخصص آنها با تخصص رئيس دانشكده ياساتيد مشخصات « -  

  

 )  سه مورد. (پيوند را نام برده و مختصراً شرح دهيد يگرهاعمل. 6

  

 . اند داده 20كه نمره  "فتوت"و  "يمولو"بجز  ياي اساتيد هاي جبر رابطه با استفاده از جداول پيوست و عملگر. 7

  

ممكن است  ياينگونه افزونگ. ددارن يهنوز هم افزونگ ياند ول شده يساز نرمال BCNFاينكه جداول تا سطح  مواقع با وجود يدر بعض . 8

 . را شرح دهيد يبا ذكر مثال اين دو نوع وابستگ. باشد يپيوند يو يا وابستگ يچند مقدار ياز وابستگ يناش

 

  

  



    

 9999 ازازازاز 8888 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        8888        25252525        هاهاهاها    گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    –ها ها ها ها     گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    يييياصول طراحاصول طراحاصول طراحاصول طراح        
        100100100100        50505050        ))))ععععييييتجمتجمتجمتجم((((وتر وتر وتر وتر ييييعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپ    ----علوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوتر    –مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات     –افزار افزار افزار افزار     مهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرم        

        1115088111508811150881115088     - - - -1115141111514111151411115141    –    1115169111516911151691115169     - - - -    1115177111517711151771115177                ****        
        -- -- -- --         ))))1111((((ك ك ك ك يييي        

  

        جداول پيوستجداول پيوستجداول پيوستجداول پيوست

  

 

  

  

  

  

  

  



    

 9999 ازازازاز 9999 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        8888        25252525        هاهاهاها    گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    –ها ها ها ها     گاه دادهگاه دادهگاه دادهگاه دادهييييپاپاپاپا    يييياصول طراحاصول طراحاصول طراحاصول طراح        
        100100100100        50505050        ))))ععععييييتجمتجمتجمتجم((((وتر وتر وتر وتر ييييعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپعلوم كامپ    ----علوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوترعلوم كامپيوتر    –مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات     –افزار افزار افزار افزار     مهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرممهندسي نرم        

        1115088111508811150881115088     - - - -1115141111514111151411115141    –    1115169111516911151691115169     - - - -    1111111111115177517751775177                ****        
        -- -- -- --         ))))1111((((ك ك ك ك يييي        

  

  



  ترم اول88-89پايگاه داده 
 
 
 
 

پاسخ  
 صحيح

شماره 
 سوال

 1 ج 
 2 د 
 3 ج 
 4 ب 
 5 ج 
 6 د 
 7 ج 
 8 الف 
 9 د 
 10 الف 
 11 ج 
 12 د 
 13 ب 
 14 الف 
 15 ج 
 16 د 
 17 الف 
 18 ب 
 19 ب 
 20 د 
 21 د 
 22 ب 
 23 الف 
 24 د 
 25 ج 
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