
درس پایگاه داده ها  چهارمسری تمرین   

در کالس دیماه  4دوشنبه  : تحویل تاریخ  

 سوال اول

 جداول موردنیاز را ایجاد نموده و ،SQLو با استفاده از دستورات زیر  رابطه های شمای با توجه به

 به سواالت پاسخ دهید.

Stud (st# , sname , startYear ) 
 (سال وروددانشجویی،نام دانشجو، شناسهدانشجو )

Course (crs# , cname , unit , type#) 
 (تعداد واحد، شماره نوع درس،درس،نام درس شناسه)دروس

Prof )prof# , pname , degree) 

 (مدرک،نام استاد،شناسه استاد)استاد 

Grades) st# , crs# , prof# ,term , grade) 

 ترم،نمره(شناسه استاد،نمرات)شناسه دانشجو،شناسه درس،
 

 مالحضات:

 Type# = 1دروس تخصصی: 

  Type#=2دروس عمومی : 

 .تعداد اساتيدي را بيابيد كه داراي مدرک دكترا هستند .1

 .نام دانشجویانی را بيابيد كه هم درس پایگاه داده و هم درس مهندسی اینترنت را گذرانده اند .2

 .گذرانده است، به دست آورید" ۱۰۰1"تعداد دروس تخصصی را كه دانشجوي شماره  .3

 تخصصی گذرانده شده توسط هر یـك از آنهـا تهيـهليستی از شماره دانشجویان و تعداد كل واحدهاي  .4

 .كنيد

 .را به دست آورید۱۰ميانگين نمرات درس پایگاه داده در نيم سال اول  .5

 .ليستی از نيم سال هاي تحصيلی و ميانگين نمرات درس پایگاه داده در هر یك از آنها تهيه كنيد .6



ساختمان داده "درس " 34"در ترم اول سال وارد دانشگاه شده اند و " 33"نام دانشجویانی كه در سال  .7

 .را پاس كرده اند "

د دانشجویان ليستی از هر درس همراه با نام دانشجویانی كه آن درس را پاس كرده اند بطوریکه تعدا .۱

 باشند. 5بيشتر از 

 بيشترین نمره را گرفته است را بدست آورید. " پایگاه داده"نام دانشجویی كه در درس  .3

اساتيد و شناسه اساتيد به همراه نام دروسی كه تدریس ميکنند بر اساس ترتيب  ليستی از نام .1۰

 نزولی شناسه استاد بدست آورید.

 هيچ درسی نگرفته اند را بدست بياورید. "33"شناسه دانشجویانی كه در نيم سال اول سال  نام و .11

 ميانگين نمرات دروس عمومی را بدست بياورید. .12

 

 سوال دوم

 :سیستم کتابخانه یك دانشگاه از جداول زیر تشكیل شده استپایگاه داده 

book (book# , bname, author, publisher, year, edit#, translator) 
 كتاب،نام كتاب،نویسنده،ناشر،سال انتشار،ویرایش،نام مترجم( شناسهكتاب)

student (st#, sname, field) 
 تحصيلی(دانشجو )شماره دانشجویی،نام دانشجو،رشته 

loan (loan#, book#, st#, loanDate, returnDate) 
 كتاب،شماره دانشجویی،تاریخ امانت گرفتن،تاریخ برگشت( شناسهامانت، شناسهامانات)

 

 .امانت گرفته شده اند "رضا روستا" نام كليه كتاب هایی را بيابيد كه توسط .1

 گرفته شده است؟تاكنون چند بار از كتابخانه امانت  "1403"كتاب شماره  .2

 .بار امانت گرفته شده اند2۰نام كتاب هایی را بيابيد كه تاكنون بيش از  .3

 .نام كتاب هایی را بيابيد كه توسط كليه دانشجویان رشته كامپيوتر امانت گرفته شده اند .4

 .نام دانشجویانی را بيابيد كه تاكنون هيچ كتابی را به امانت نگرفته اند .5


