
 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی  نام درس:
 و طراحی وب
 5واحد یادگیری  نوبت امتحانی:
 7/12/96   تاریخ امتحان :
 دقیقه  90    مدت امتحان :
 1 تعداد صفحات:

 

 بسمه تعالی

 استان لرستانآموزش و پرورش سازمان 

 مدیریت آموزش و پرورش دورود

 حرفه ای الزهرا)س( هنرستان
 

 :نام و نام خانوادگی 
 دبیر:خانم محمدینام 

   کامپیوتر رشته تحصیلی:
 یازدهم پایه:

 

 خدایا نمی گویم دستم را بگیر، گرفته ای، رهایم مکن ...

 ردیف  سواالت بارم
 .وح دسترسی زیر باشدایجاد نمایید که دارای سط 1234ور با رمز عب  modirالف:یک کاربر جدید به نام  3

Select,insert,update,delete,create,alter 
 ایجاد نمایید. atlase_jahanیک پایگاه داده با نام  ب:
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 country_id فیلد ایجاد نمایید.  wizardحالت  زیر به با ساختار countryبه نام  یولجد atlase_jahan برای پایگاه دادهالف: 3

  کلید اصلی جدول می باشد.

 شرح اندازه نوع داده نام فیلد

country_id int 10 کد کشور 

country_name text 20 نام کشور 

jameiat int - جمعیت 

qhare text 10 نام قاره 

 

 city_idفیلد  ایجاد نمایید. SQLزیر با استفاده از دستورات  با ساختار cityبه نام  یولجد atlase_jahan برای پایگاه داده:ب
  کلید اصلی جدول می باشد.

 

 شرح اندازه نوع داده نام فیلد

city _id int 10  شهرکد 

city_name text 20  شهرنام 

country_name int - نام کشور 

 
 ج: جداول فوق را طوری طراحی نمایید که از زبان فارسی پشتیبانی کنند.
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 شد.با  VARCHARع و از نوبوده  ایتخت کشورکه بیانگر پاضافه نمایید   countryبه جدول  centerالف:فیلدی با عنوان  3

 تنظیم نمایید. 20تغییر داده و اندازه آن را روی  TEXTبه   VARCHAR را از   centerنوع فیلد  ب:

 را به عنوان کلید اصلی انتخاب نمایید. country_nameفیلد   countryج: در جدول 
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 وارد نمایید.  countryالف: مقادیر زیر را در جدول  3

 نام قاره جمعیت نام کشور کد کشور

 اروپا 10000 فرانسه 1005

 آسیا 70000 ایران 1001

 آسیا 50000 ترکمنستان 1002

 تغییر دهید. 45287ترکمنستان را به ه را حذف نمایید و جمعیت سب:کشور فران

 اضافه نمایید.  countryبا ویژگی افزایش خودکار به جدول  radifی با عنوان ج: فیلد
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: 3نمره شایستگی های غیر فنی از  نمره شایستگی واحد یادگیری: :/ )  ( 4ز  نمره شایستگی های فنی ا   

 

 


