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 اوليهمفاهيم                                                     

  

  

 مقدمه

مـدل  تحليـل،  مدل  هاي فعاليتافزار كه شامل  فرآيند توليد نرم ي افزاري به واسطه يك محصول نرم
  گردد. باشد، ايجاد مي سازي و تست مي پيادهطراحي، 

  افزاري از دو وجه اساسي زير تشكيل شده است: به طور كلي هر محصول نرم
  .هاي محيط عملياتي به شكل جداول دادهمحل نگهداري  : داده ساختار -1

  ها يا همان برنامه كاربردي ها و دستورالعمل شامل برنامه عملكرد: -2
  باشد: برنامه كاربردي به همراه بانك اطالعات آن مطابق روال زير ميمراحل ايجاد يك 
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 )72و71آزاد -(كارشناسي ارشد  هاي متعارف چيست؟  نسبت به فايل DATA BASEمزاياي يك  -1

  ها ) به دادهSHARED ACCESS) دستيابي مشترك (1  
  تر مورد نياز است. ) كمDATA VALIDATIONها ( داده) اطمينان از صحت 2  
  4و  1) 3  
  DATA BASE) كنترل حساب شده مقدار تكرار داده ها در 4  

        
 )72آزاد  -(كارشناسي ارشد  ؟باشد نمي DBAكدام يك از موارد زير جزء وظايف  -2

  ها براي پايگاه داده Data Dictionary) نوشتن 1  
  )Performance Monitoringها ( پايگاه داده) نظارت بر عملكرد 2  
  ها و نحوه احياي پايگاه داده Back upتهيه   ها و استراتژي ) تهيه رويه3  
  ها براي پايگاه داده Schema) تهيه 4  

        
) كدام يك از امكانات زيـر جـزء عناصـر اصـلي     DBMSها ( در يك سيستم مديريت پايگاه داده -3

 )72دولتي  -(كارشناسي ارشد  ؟شوند نميمحسوب  DMBSدهنده  تشكيل

  ) امكان پردازش زبان طبيعي براي كار با پايگاه1  
    DSL (Data Sub Language) ها به كمك يك ) امكان كار با داده2  
  ) پايگاهintegrityنقصي ( ) امكان تأمين جامعيت و بي3  
  ) امكان تأمين ايمني پايگاه4  

        
  دو مرحلــه از مراحــل طراحــي يــك بانــك اطالعــاتي عبارتنــد از طراحــي ادراكــي          -4

)Conceptual Design) و طراحي منطقي (Logical Design     اين دو چه تفـاوت اساسـي بـا هـم (
  )75دولتي  -(كارشناسي ارشد  دارند؟ 

 گيـرد ولـي   شود و پس از انتخاب مدل صورت مي ) طراحي ادراكي به مدل خاصي مربوط مي1  
  طراحي منطقي به مدل خاصي بستگي ندارد.

  گيرد. ) طراحي ادراكي مكمل طراحي منطقي است و پس از آن انجام مي2  
  گيرد. انجام مي ERهايي مانند  نگرد و با روش ) طراحي منطقي به صورت كلي به سيستم مي3  
گيـرد ولـي    ميشود و پس از انتخاب مدل صورت  ) طراحي منطقي به مدل خاصي مربوط مي4  

  طراحي ادراكي به مدل خاصي بستگي ندارد.
        

) در بانـك اطالعـاتي صـحيح    System Catalogهاي زيـر در موردكاتـالوگ (   كدام يك از گزاره -5
 )74دولتي  -(مهندس كامپيوتر  است؟

  قابل تغيير است. DML) كاتالوگ فقط با احكام 1  
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 ) صحيح است. 3گزينه ( -1

اي) افزونگـي   هاي متعـارف يـا سيسـتم پرونـده     در پايگاه داده نسبت به سيستم فايل معمولي (فايل
پذير است، از طرف ديگر پايگاه داده امكـان بـه اشـتراك     تر است و كنترل آن امكان ها بسيار كم داده

هـا بسـيار مهـم     از صـحت داده  ها اطمينان چنين در پايگاه داده آورد، هم ها را فراهم مي گذاشتن داده
  است.

        
 ) صحيح است. 1گزينه ( -2

 Schemaاسـت. منظـور از تهيـه      DBMSبر عهـده   Data Dictionaryايجاد و بروز رساني خودكار 
  براي پايگاه داده، همان طراحي ساختار كلي پايگاه داده است.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -3

و پاسكال بـر عهـده كامپـايلر و پـردازش      Cاي يا ميزان) مانند زبان  هاي طبيعي (رويه پردازش زبان
  باشد. ) ميDBMS )SQL Serverبر عهده  SQLهاي بياني (ميهمان) مانند  زبان

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -4

تواند ساخت يافته (مانند  در طراحي ادراكي يا اليه ادراكي عامل (فاز تحليل)، مدل مورد استفاده مي
ER (مانند  يا شي) گراUML       باشد. بنابراين طراحي ادراكي بـه مـدل خاصـي بسـتگي نـدارد. امـا (

طراحي منطقي يا اليه ادراكي خاص (فاز طراحي) به مدل به كار رفته در طراحـي ادراكـي بسـتگي    
سازي نيـز بـا رويكـرد     هاي فاز تحليل ساخت يافته بود، فازهاي طراحي و پياده دارد. يعني اگر مدل

گـرا بـود، فازهـاي طراحـي و      هـاي فـاز تحليـل شـي     يافته پيش خواهد رفت و اگـر مـدل   ساخت
  گرا پيش خواهد رفت. سازي نيز با رويكرد شي پياده

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -5

هـا، ديـدها و    كاتالوگ حاوي اطالعات سيستمي پايگاه داده از قبيل مشخصـات جـداول، شـاخص   
  سطوح دسترسي كاربران است.

، با ساختار پايگاه داده سر و كار دارند، حال ايجاد يـك سـاختار   DDLجا كه تمامي دستورات  از آن
  موجب تغيير در كاتالوگ خواهند شد. DDLو يا حذف ساختار، بنابراين در هر شرايطي دستورات 

ي ، با محتواي پايگاه داده سر و كار دارنـد، برخـ  DMLچنين دستورات  پس گزينه دوم نادرست، هم
شـوند،   دهد، بنابراين موجب تغيير در كاتالوگ مـي  اندازه جداول را تغيير مي Insertدستورات مانند 

شـود بـدون آنكـه     مثالً فقط منجر به خواندن از پايگاه داده مـي  selectاما برخي از دستورات مانند 
جـب تغييـر در   مو DMLمحتوي پايگاه داده تغيير كند، بنابراين بهتر است بگوييم برخي دسـتورات  
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