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 فصل اول 

 معايب روش فايلینگ چیست؟ -1

 ب( حجم زياد کدنويسي  الف( احتمال بروز افزونگي 

 د( سخت بودن عملیات استاندارد هاج( احتمال باالي ناسازگاري داده

 

 کلید را تعريف کنید و انواع آنرا با ذکر مثال توضیح دهید. -2

گويند.دو نوع است. ساده: شماره ك از رکوردها شود، کلید مياي از فیلدها که باعث يكتايي هر يبه فیلد يا مجموعه

 خانوادگي آموزي و مرکب: نام و نامدانش

 

 اي را تعريف کرده و انواع آنرا نام ببريد.مدل داده -3

ماري دهد. به اين منظور در معها را انجام ميسیستم مديريتي پايگاه داده پنهان از ديد کاربر، هرگونه دستیابي به داده

 اي استفاده شده است. سه نوع آن عبارتند از:پايگاه، مدل داده

 اي شبكه -3  سلسله مراتبي  -2   اي رابطه -1

 

 ماهیت ارتباط را تعريف کنید و در يك محیط عملیاتي مثال بزنید. -4

 ، ماهیت ارتباط است و سه نوع دارد :تناظر بین موجوديتها

 چند به چند  -3   يك به چند  -2   يك به يك  -1

در ارتباط يك به يك، يك نمونه موجوديت فقط با يك نمونه از موجوديت ديگر ارتباط دارد. مثالً مدرسه يك مدير 

دارد. در ارتباط يك به چند، يك نمونه موجوديت با چند نمونه موجوديت ديگر مرتبط است. مثالً يك معلم چند درس 

د يك نمونه از موجوديت اول با چند نمونه از موجوديت دوم مرتبط است و برعكس. کند. در ارتباط چند به چنارائه مي

 شود.آموز اخذ ميکند و يك درس بوسیله چند دانشآموز چند درس اخذ ميمثالً يك دانش

 

 مراحل طراحي پايگاه داده را بیان کنید. -5

 را طراحي کنید. ERنمودار  -2   هدف از طراحي را تعیین کنید.  -1

 فرمهاي مورد نیاز را تعريف کنید. -4   جدول و فیلدهارا مشخص کنید. -3

 طراحي را بازنگري کنید. -6   گزارش مورد نیاز را تعريف کنید. -5

 

 در انتخاب کلید به چه مواردي بايد توجه کرد؟ -6

  تواند ساده يا مرکب باشد.کلید مي -1

توان تشخیص داد اما يكي از آنها را بايد به عنوان کلید ك جدول ميکلیدهاي مختلفي اعم از ساده يا مرکب در ي -2

 اصلي در نظر گرفت.
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-در برخي موارد براي تعريف فیلد کلید بايد فیلدي را به صورت مجازي در جدول تعريف کرد. مثاًل شماره دانش -3

 آموزي 

 مقدار فیلد کلیدي نبايد تهي باشد و مقدار تكراري ندارد. -4

 

 ت روي رکوردها را نام ببريد.عملیا -7

 سازي رکوردها به هنگام -4 65 حذف رکوردها  -3 درج رکوردها  -2 بازيابي رکوردها -1

 تغییر ساختار  -5

 

 روشهاي دستیابي و بازيابي رکوردها را نام ببريد. -8

 مستقیم -2 ترتیبي  -1

 

 تغییر ساختار در جدول يعني چه؟ -9

رکورد تغییري حاصل شود، مثاًل اندازه فیلد تغییر کند يا فیلد جديدي اضافه شود تغییر اگر به هر دلیل در ساختار 

 ساختار صورت گرفته است.

 

 پايگاه داده را تعريف کنید. -10

ها به صورت يكپارچه با حداقل افزونگي، تحت کنترل يك سیستم متمرکز و در چارچوب يك مدل اي از دادهمجموعه

 اي.داده

 

 پايگاه داده چند اليه دارد، نام برده و هر کدام را توضیح دهید. معماري -11

 اليه.  3

هاي سطح خارجي: همان ديد کاربري است. باالترين سطح انتزاع است. فقط مسائل مربوط به کاربر و برنامه -1

 شود.کاربردي را شامل مي

 شود.بین آنها را شامل ميسطح مفهومي: ساختار پايگاه داده است. تمام موجوديتها و ارتباط  -2

ترين سطح انتزاع است و به روشهاي فیزيكي ذخیره و بازيابي سازي است. پايینسطح داخلي: جزئیات ذخیره -3

 شود. سطح داخلي سطح فايلینگ است.مربوط مي

 

 چیست؟ ERهدف از ايجاد نمودار  -12

شود. به عبارت ديگر يك استفاده مي ERاز نمودار براي نشان دادن ارتباط بین موجوديتها و بیان عملكرد ارتباط، 

 هاست.مدلسازي معنايي از داده

 



 درساره جمیله:  تهیه کننده    اطالعاتي سواالت بانك هنرستان آيت ا... صدر

 را نام برده و شكل مربوط به هر کدام را رسم کنید.  ERاجزاي نمودار  -13

 عملكرد ارتباط -2      موجوديتها  -1

 

 ويژگیهاي موجوديت -4      ماهیت ارتباط -3

 

 شود؟ ل تبديل ميبه جدو ERچگونه نمودار  -14

 شود. هر موجوديت مستقل به يك جدول تبديل مي

 شوند.صفات موجوديتها به فیلدهاي جدول مربوطه تبديل مي

 شوند.موجوديتهايي که ارتباط يك به يك دارند به يك جدول تبديل مي

 شود. اضافه مي nبه جدول طرف  1کلید اصلي جدول طرف  n به  1در ارتباط 

 شود.شوند که کلید اصلي دو موجوديت را شامل ميتبديل به يك جدول مي mبه  nارتباط 

 

 فصل دوم

 شامل چه امكاناتي است؟ Accessمحیط کاري  -1

  پنجره اشیاء پايگاه داده  -3  پنجره بانك اطالعاتي -2  نوار اشیاء  -1

 هها لیست گرو -7   لیست اشیاء  -6 دسترسي سريع به نماها  -5  دکمه فرمان  -4

 

 امكانات پنجره اشیاء بانك را نام برده و مختصراٌ توضیح دهید. -2

 هاي جدول : براي ورود اطالعات و ويرايش دادهفرم  ها است سازي داده: محل ذخیرهجدول

 ها : براي انتخاب و ترکیب دادهپرس و جو   ها : براي چاپ دادههاگزارش

ها از طريق مرورگر : دسترسي دادهصفحات دسترسي به داده  ها : نگهداري برنامهماجولهاو  ماکروها

 وب

 

 انواع اصلي اشیاء پايگاه داده را نام ببريد و توضیح دهید. -3

 جدولها، پرس و جوها، گزارشها و فرمها.

ها با شرايط خاص را توان دادهکند. با پرس و جو ميها را نگهداري ميجدول مهمترين جزء بانك است که داده

ها و شود. از گزارش براي نمايش دادهزيافت کرد. از فرمها براي نمايش و ورود اطالعات و ويرايش آنها استفاده ميبا

 شود.چاپ آنها در طرح مناسب استفاده مي
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 فصل سوم 

 فیلد را بیان کنید. هاي انواع دادهمشخصه -1

 : Textنوع داده 

1- Field Size  کند.توان در کادر متن آن وارد کرد را تعیین مي: تعداد کاراکترهايي که مي 

2- Format ها .: تعیین قالب نمايش داده 

3- Captionشود. : برچسبي که بجاي نام فیلد در جدولها، فرمها و گزارشها نشان داده مي 

4- Default Valueست. : مقدار پیش فرضي که در زمان ايجاد رکورد به فیلد مربوطه اختصاص داده شده ا 

 

 شرايط ايجاد يكپارچگي ارتباط در جدول چیست؟ -2

 ( کلید اصلي باشد و يا داراي انديس منحصر به فرد باشد. Masterفیلد برقرار کننده ارتباط در جدول پدر)  -1

 فیلد برقرار کننده ارتباط در هر دو جدول نوع داده يكساني داشته باشد. -2

 قرار داشته باشند.هر دو جدول در يك بانك اطالعاتي  -3

 

 کند؟قواعد سازگاري چه مواردي را کنترل مي -3

 توانیم در فیلد کلید خارجي مقداري را وارد نمايیم که در جدول پدر موجود نباشد.نمي -1

توانیم از جدول پدر رکوردي را حذف کنیم که رکوردهاي متناظر در جدول فرزند موجود باشد مگر آنكه در نمي -2

ارچگي رابطه مجوز براي حذف رکوردهاي متناظر در جدول فرزند داده باشیم. در اين صورت خود بخود تعريف يكپ

 رکوردهاي متناظر در جدول فرزند حذف خواهند شد.

توانیم مقدار فیلد کلید اصلي را در جدول پدر تغییر دهیم و ويرايش کنیم، اگر رکوردهايي متناظر در جدول نمي -3

 باشند. فرزند وجود داشته 

 

 چیست؟ Linkو  Importتفاوت انتقال جدول از بانك ديگر به کمك  -4

هاي هیچ گونه ارتباطي بین پايگاه داده فعلي و بانك قبلي وجود ندارد و جدول به همراه داده Importدر حالت دريافت 

 شود. آن به بانك جديد مناقل مي

دارد و جدول افزوده شده به آن متصل است و در صورتي  اراش قرجدول مبدا در بانك مربوطه Linkولي در حالت 

شوند، هايي که در بانك اضافه مياثر خواهد شد. دادهکه محل فیزيكي بانك مبدا تغییر کند لینك جدول افزوده شده بي

در اين شوند. هاي وارد شده به جدول لینك شده، در جدول مبدا اضافه مييابند و دادهدر جدول لینك شده نمايش مي

 توان تغییر داد، بلكه بايد در بانك مبدا تغییرات اعمال شود. حالت طراحي جدول لینك شده را در بانك جديد نمي

 

 انواع روشهاي ايجاد جدول را نام ببريد. -5

1- Table Wizard  2- Design View  3- Datasheet View 4- Import  5- Link Table  
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 فصل چهارم

 نامقید را تعريف کنید.کنترل مقید و -1

توان رکوردها را ويرايش يابند و در اين حالت ميها از منبع رکوردهاي متصل شده به فرم نمايش ميکنترل مقید: داده

 ، حذف و يا اضافه کرد.

 کند.کنترل نامقید: به رکوردها متصل نیستند و محتواي آنها با جابجايي از رکوردي به رکورد ديگر تغییر نمي

 

 از فرم را توضیح دهید. Design Viewامكانات نماي  -2

توان نوع قلم و اندازه متن درون توان فرم را ويرايش کرد. شامل نوار ابزار قالب بندي است که ميدر اين نما مي

توان جعبه متن به فرم اضافه کرد و آنرا به فیلدي از جدول متصل برچسب و جعبه متن را تغییر داد. همچنین مي

 توان با درگ کردن فیلد دلخواه را به فرم اضافه کرد. ود. در قسمت لیست فیلدها نیز مينم

 

 نكات مفید در ويرايش فرمها را به اختصار بیان کنید. -3

جابجايي برچسب و کنترل و تغییر اندازه  -3 تغییر نوع کنترل  -2  تغییر اندازه کنترلهاي روي فرم.  -1

 برچسب 

 سربرگ و پانوشت فرم  -6 ظاهر فرم  -5 (  Tab Orderکنترلها در زمان نمايش فرم )  ترتیب حرکت روي -4

 

 فصل پنجم 

 دهند؟پرس و جوها چه کاري انجام مي -1

باشد و براي استخراج اطالعات از جداول بر اساس شرايط خاص از پرس و جو ها ميسازي دادهجدول محل ذخیره

 شود.استفاده مي

 

 شوند؟و جو به چه منظور استفاده مي معیارهاي پرس -2

هاي مورد شرط مورد نظر را وارد کنیم تا بر اساس آن داده Criteriaبراي تعیین شرط در پرس و جو بايد در قسمت 

 نیاز را بازيابي کند. 

 

 فیلدهاي محاسباتي را توضیح دهید. -3

-هده کرد. اين ستون مشابه يك فیلد عمل ميتوان در پرس و جوها نتیجه عبارت محاسباتي را در يك ستون مشامي

) تعداد ( را در فیلد  Quantity)قیمت( و  Priceگويند. مثالًًٌ حاصلظرب مقادير دو فیلد کند که به آن فیلد محاسباتي مي

 دهیم.محاسباتي قرار مي
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 پرس و جوي عملیاتي را شرح دهید. -4

شود. انواع پرس و ها) اضافه، حذف و ويرايش( بكار برده ميادهباشد که براي تغییر ديكي  از انواع پرس و جوها مي

ها و پرس و جوي حذف جوي عملیاتي عبارتند از : پرس و جوي جدولساز، پرس و جوي ويرايش)بهنگام سازي( داده

 رکورد.

 ( چیست؟ SQLزبان پرس و جوي ساخت يافته )  -5

SQL  زباني است که تمام دستورات پرس و جو مثلSelect  ،Update  وDelete  در آن تعريف شده است و ممكن است

شود نیز داشته باشد. عموماً اين زبان براي ايجاد پرس و جوهاي بانك استفاده مي Order Byو  Whereکلماتي مانند 

ها يا داده زبان تعريف SQLتوان از آن براي ايجاد يا تغییر ساختار پايگاه داده نیز استفاده کرد که به اين نوع ولي مي

DDL گويند.مي 

 را نام ببريد. SQLبرخي دستورات  -6

1- Select  2- Insert  3- Update  4- Union  5- Join  6- Order By  7- Having  

 انواع پرس و جوها را نام ببريد. -7

)  پرس و جوي نتیجه گیر -3  (  Actionپرس و جوي عملگر ) -2 (  Selectپرس و جوي انتخابگر)  -1

CrossTab  ) 

 

 

 فصل ششم 

 گزارش چیست؟ -1

 ها در يك قالب چاپي است.گزارش يكي از راههاي مفید نمايش و ارايه داده

 روشهاي ايجاد گزارش را نام ببريد. -2

1- Autoreport کند و اين گزارش فقط نام فیلدها و مقادير آنها را لیست : روشي که گزارش را به سرعت ايجاد مي

 کند.مي

2- Report Wizard  .ايجاد گزارش از طريق ويزارد : 

3- Design View  گزارش خالي را در نماي :Design توان عناوين، پانوشتها و جزيیات و کند.در اين نما ميباز مي

 ها را اضافه کرد. خالصه داده

4- Chart Wizard دهد که شبیه ها را نمايش مي: گراف دادهExcel  صورت قابل کنترل است.است و به همان 

5- Lable Wizard کند.: لیستي از برچسبها را ايجاد مي 
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 فصل هفتم

 

 آنومالي به چه معني است؟ -1

 گردد.نارسايي در طراحي و يك طراحي نامناسب، باعث ايجاد پديده آنومالي مي

 وابستگي تابعي و وابستگي تابعي کامل را همراه با مثال توضیح دهید. -2

وجود  Yتنها يك مقدار  Xوابستگي تابعي دارد اگر به ازاي هر مقدار  Yبا صفت  Xصفت  Rي تابعي : در رابطه وابستگ

 داشته باشد.

C B A 

C1 B1 A1 
C3 B2 A2 
C2 B1 A1 
C2 B4 A3 
C1 B1 A5 

برقرار  Cبه  Bبستگي وجود ندارد. اما وا Bدو مقدار متفاوت از  Aبرقرار است زيرا به ازاي مقادير  Bبه  Aوابستگي 

 وجود دارد.  Rدر  C2و  C1دو مقدار  B1نیست. زيرا به ازاي 

 وابستگي تابعي کامل دارد اگر : Xبا  Yوابستگي تابعي کامل : صفت 

1- Y باX .وابستگي تابعي داشته باشد 

2- Y اي از با هیچ زير مجموعهX  .وابستگي تابعي نداشته باشد 

 

C B A 

C1 B1 A1 

C3 B1 A2 

C2 B2 A1 

  C(A,B)شرط اول برقرار است يعني : 

  A  C((a1,c1),(a1,c2))شرط دوم نیز برقرار است : 

                                       B  C((b1,c1),(b1,c3))  
 

 سطح نرمال اول و دوم و سوم چه ويژگي دارند؟ -3

( است اگر تمام فیلدهاي آن در هر سطر از جدول تك مقداري  1NFنرمال سطح اول )  Rنرمال سطح اول: رابطه 

 باشد.

 ( است اگر : 2NFدر سطح نرمال دوم ) Rنرمال سطح دوم : رابطه 

 باشد و ثانیاً تمام صفات غیر کلید با صفت کلید ويژگي وابستگي تابعي کامل را نقض نكنند. 1NFاوالً 
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 ( است اگر : 3NF)  در سطح نرمال سوم Rنرمال سطح سوم : را بطه 

 باشد و ثانیاً هر صفت غیر کلید با کلید اصلي وابستگي تابعي با واسطه نداشته باشد.  2NF اوالً

 

 محاسن و معايب نرمالسازي چیست؟ -4

 برد.: آنومالي را از بین ميمحاسن 

 يابد.رس و جوها کاهش ميها ) جدولها ( سرعت انجام پمعايب : در پرس و جوها به علت نیاز به پیوند رابطه

 

 آنومالي در چه محورهايي قابل بررسي است؟ -5

ب( بروز تبعات نامطلوب در پي انجام يك عملیات    انجام ناپذيري يكي از عملیات در بانك  الف(

 مبنايي 

 کاري براي انجام يك عملیات مبنايي ج( فزون

 

 ويژگیهاي يك رابطه را بیان کنید. -6

 اهمیت است و سطرهاي جدول نظم ندارد.به اين معني که ترتیب صفات در هنگام تعريف بي الف( منظم نیست

 شود. داري تقسیم نميب( داراي صفات تك مقداري است يعني به اجزاي معني

 ج( جدول سطرهاي تكراري ندارد. 

 

 آنومالي چند وجه دارد، نام برده و توضیح دهید. -7

 لید اصلي تعريف نشده و نامعین است. تمام يا بخشي از ک الف( درج :

 ب( حذف : در آنومالي نوع دوم پس از انجام يك عمل عوارض نامطلوب داريم. 

شود. در فزون کاري به ازاي يك عمل مبنايي چندين ج( به هنگام سازي : اين نوع آنومالي موجب فزون کاري مي

 گیرد.عملیات صورت مي

 

 تجزيه رابطه را توضیح دهید.  -8

را ايجاد کند و رکوردي کم و  Rرابطه  R2و  R1بايد به نحوي باشد که پیوند دو رابطه  R2و  R1به   Rتجزيه رابطه 

 بايد وابستگي تابعي را حفظ کند.  Rزياد نشود. از طرفي ديگر تجزيه 

 


