
     

 به نام خدا

 96-97 اولنیمسال  پایگاه داده پروژه

 بخش دوم پروژه:

 های زیر را پاسخ دهیدquery ،بخش اولطراحی شده در  ERبا توجه به 

 توابع -1

اخذ شده  و نمرات و لیست دروسدریافت کرده به عنوان ورودی شناسه دانشجو را : دانشجوکارنامه  1.1

 ارائه دهد.به عنوان خروجی را  توسط دانشجو

بر کار هایسمتو لیست به عنوان ورودی دریافت کرده را کاربر شناسه  های یک کاربر:لیست سمت 1.2

 (ودن سمت، وضعیت سمت و توضیحات، اصلی یا غیر اصلی بعنوان سمت) ارائه دهد.خروجی  دررا 

 .ارائه دهدخروجی  درمعدل دروس: کد درس را به عنوان ورودی دریافت کرده و معدل آن درس را  1.3

سال، ترم، شناسه استاد و شناسه درس را به عنوان ورودی دریافت کرده و ور و غیاب: ضلیست ح 1.4

  .ارائه دهدخروجی  دررا ها لیست دانشجویان مربوط به آن ورودی

و کمترین نمره مربوط به  را به عنوان ورودی دریافت کردهشناسه دانشکده کمترین نمره:  1.5

 .ارائه دهدخروجی  دررا دانشجویان آن دانشکده 

 

2- Viewها  

 (نام، نام خانوادگی، آدرس، تلفن) ریاضی علوم لیست کارمندان دانشکده 2.1

، نام گروه ، آدرس، تلفنو نام خانوادگینام ) ریاضی علوم دانشکده لیست اساتید هیأت علمی 2.2

 (آموزشی

 (و نام خانوادگینام ، شماره دانشجویی) 1396لیست دانشجویان درس پایگاه داده در ترم اول سال  2.3

 (کد درس، نام درس، نوع درس) سعید آسعیدیارائه شده توسط حدی وادو لیست دروس  2.4

 (شناسه، تاریخ، تعداد سواالت) 1396ریاضی در دی ماه علوم لیست امتحانات دانشده  2.5

 (، تعداد اساتید، تعداد دانشجویاننام دانشکده، نام گروه آموزشی) های آموزشی دانشگاهگروهلیست  2.6

نام  ،شماره دانشجویی) دکتر ناصر نوروزیدانشجویان دکتری ساکن کاشان تحت سرپرستی لیست  2.7

 (و نام خانوادگی

شماره ) آنهامعدل مراه هبه  انداخذ کردهدرس  5که حداقل کارشناسی دانشجویان لیست  2.8

 (، معدل دانشجوو نام خانوادگینام ، دانشجویی

تعداد اساتید، تعداد های آموزشی، نام دانشده، سال تأسیس، تعداد گروه) لیست دانشکده ها 2.9

 (، تعداد کارمنداندانشجویان
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 ستوراتد -3

 دستوراتی بنویسید که دانشجو با مشخصات زیر به پایگاه داده اضافه گردد: 3.1

ترم اول ، در مقطع کارشناسی، در 31و کد ملی  12جویی کن تبریز، به شماره دانشسااکبر عبدی، 

 ثبت گردد. ***و رمز عبور  akbarبا نام کاربری  96سال 

 (دروسی که با عبارت ریاضی شروع میشوندواحدی تغییر دهید. ) 4واحدی را به  3دروس ریاضی  3.2

 .کاربرانی که سمت اصلی ندارند را حذف کنید 3.3

 بدهد. akbarکاربری با نام کاربری را به فیزیک سمت ریاست دانشکده  دستوراتی بنویسید که 3.4

 هاحدودیتم -4

متعلق به یک گروه آموزشی و تنها متعلق به یک گروه  محدودیتی لحاظ کنید که هر استاد حتما  4.1

 آموزشی باشد.

 .ترم هر درس بعد از تاریخ میان ترم آن نباشد پایانتاریخ  محدودیتی اعمال کنید که  4.2

 ها تکراری نباشد.اسامی دانشکده محدودیتی اعمال کنید که  4.3

 هر دانشکده بیشتر از یک رئیس دانشکده نداشته باشد. محدودیتی اعمال کنید که  4.4

 نمره در بازه مجاز قرار گیرد. محدودیتی اعمال کنید که  4.5

کمتر  ،واحد 20درس، بیشتر از  6یشتر از هر دانشجو ب اعمال کنید که هایییا محدودیت محدودیت  4.6

 اخذ نکند.واحد  10و کمتر از درس  3از 

 

روابط نرمال شده را به لیست نرمال کنید و  BCNFهای موجود در بانک اطالعاتی را تا سطح همچنین تمام رابطه

 .بنویسید آنهاهمراه صفات 

وفق باشیدم  


