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 نام و نام خانوادگ  :

   به هر سوال، کوتاهترین پاسخ دقیق را بدهید.: نمره) ١٢٠( کوتاهسواالت 

 ......................................................نمره)  ١٠( ) چیست؟NoSQLدلیل پیدایش پایاه های غیررابطه ای ( .١
 نمره) ٣٠( هرکدام از موارد زیر را در چند کلمه توضیح دهید: .٢

a. InnoDB ............................ :................................................................................... 
b. Replication........................................................................................................... : 
c. Trigger ......................................... :....................................................................... 
d. Full-Text Search .................................................................................................. : 
e. Truncate ....................................................... :....................................................... 
f. Information_schema ............................................................................................. : 

ت؟ کدامی بهتر به نظر شما کدامی از واسطهای کار با پایاه داده در زبان های برنامه سازی پرکاربردتر اس .٣
 نمره) ۴۵( است؟ کدامی آسانتر است؟ دالیل خود را ذکر نمایید.

 ORMج)       Abstraction Layer  ب)  Native Interfaceالف) 

  .......پرکاربردتر : ................................................................................................................

  ....: ........................................................................................................................... بهتر

  ........آسانتر : ....................................................................................................................

کاربر جدید جذب م کند  ١٠٠جدول داریم دارای اطالعات کاربران ی تاالر گفتمان تازه تاسیس. این تاالر روزانه  .۴
) ایجاد کنیم یا صبر کنیم Indexهزار عضو برسد. به نظر شما بر روی فیلدهای جدول مذکور، فهرست ( ١٠تا به 

 نمره) ٢٠( پس از اتمام رشد اعضا اینکار را انجام دهیم؟

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

 نمره) ١۵( لحاظ شود چیست؟، مهمترین نکته که باید Master-Masterبه  Master-Slaveدر تبدیل رپیلییشن  .۵

.................................................................................................................................  

  ود شماره گذاری نمایید:پایاه داده های زیر را بر حسب عالقه خ

SQLite  Oracle  MySQL  SQL Server  PostgreSQL 
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سیستم زیر را در نظر گرفته، ساختار  :نمره) ١٨٠( سواالت تشریحERD ا متصور شده به سواالت پاسخ دهیدآنر.  

ات به اطالعهر ردیف مخارج تعداد زیادی خانوار در سالهای مختلف در رابطه با موضوعات مختلف را داریم. اطالعات 

(مثل خوراک، ، ی موضوع (که برای هر خانواده خاص همواره یسان است) ، ی شماره خانوار(به ریال) صورت ی هزینه
  است. ) ١٣٩١(مثل و ی سال پوشاک و ...) 

وارد م نماید. در هر مرحله، اپراتور شماره خانوار، عدد سال، فایل اکسل ورودی های سیستم را ی اپراتور در ی الف) 
برنامه ای داریم که فایل اکسل را م خواند و هر ردیف آنرا استخراج کرده، به برنامه ای موضوع و هزینه را وارد م نماید. 

  جهت درج در پایاه داده ارسال م نماید.

برنامه ای (به زبان  قرار داشته باشند ، FamilyNumber, Year, Subject,Priceبا فرض اینکه این اطالعات در چهار متغیر 
به  این اطالعات را درون سیستمیا در قالب شبه کد عملیات) بنویسید که  Stored Procedureدر قالب  برنامه سازی یا

نمره) ۴٠( درج کند.  درست  

  نمره) ۶۵( : مورد پاسخ دهید ٣ از سواالت زیر، فقط و فقط بهب) 

 کنید. لیسترا  ٩٠ال  ۶٠نه از سال نرخ تورم سالیا .١
 کنید. لیسترا به تفکی موضوعات  ٩٠ال  ۶٠از سال  کل نرخ تورم .٢
 کنید. لیستتعداد رکوردهای اطالعات موجود برای هر موضوع را  .٣
 کنید. لیستمورد است  ١٠خرج خانوارهایی که موضوعات دارای اطالعات آنها بیش از  .۴
 کنید. لیستا از پرخرج به کم خرج موضوعات را بر حسب جمع خرج آنه .۵

  نمره) ۵٠( را پاسخ دهید : یج) از سواالت زیر، فقط و فقط 

 % پرخرج جامعه آماری هستند)١٠متوسط هزینه خانوارهای مرفه را حساب کنید. (خانواده های مرفه  .١
ها در تمام اپراتور در برخ از موارد اشتباه کرده و موضوع را وارد ننموده است، با فرض اینکه تمام خانوار .٢

) داشته باشد، موضوع NULLموضوعات رکورد داشته باشند، و هر خانوار حداکثر ی موضوع ذکر نشده (
 خانوارهایی که موضوع آنها وارد نشده را مشخص کنید.

یا نزدی به آن  Xاست، در موضوعات مختلف نیز رتبه  Xانتظار منطق م رود خانواده ای که رتبه مخارج آن   .٣
بیشترین  منطق د را بیابید. (انحراف معیار یعن از انتظارداشته باشد. موضوع که بیشترین انحراف معیار دار

 به توان دو است) میانگینخانواده ها. تابع فاصله، اختالف عددی از  کلفاصله را دارد، برای 

  نمره) ٢۵( آنها مشخص نمایید. Indexداشته باشند به همراه نوع  Indexسیستم را رسم کرده، فیلدهایی که باید  ERDد) 

   


