به نام خدا
هنرستان فنی و حرفه ای سینا
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب
کار در منزل پودمان  – 4واحد یادگیری 5
کالس 221

پایه یازدهم

رشته کامپیوتر 1398/12/14

با سالم به هنرجویان کالس  221رشته کامپیوتر  ،انشاءاهلل که همه شما عزیران و خانواده های محترمتان در کمال صحت و سالمت
باشید  .امید آن را داریم که با رعایت نکات بهداشتی و توکل به خدواند این روزها سپری شود و شما عزیزان را در کالس های درس با
روحیه ای شاد مالقات کنیم .
کدهای  SQLمربوط به هر سوال را ابتدا در  phpMyadminاجرا کرده و پس از اطمینان از درستی کد  ،کد مربوط به هر سوال را
در یک برگه با ذکر شماره سوال درج کنید (توجه حتما با دست خط خودتان باشد ) در انتها از برگه پاسخ  ،عکس گرفته شود (با
رزولوشن پایین) و عکس را به گروه یا هر روشی که مسئولین هنرستان اعالم فرمایند  ،برای درج نمره مستمر پودمان  4ارسال فرمایید.
توجه  :نام و نام خانوادگی در باالی برگ پاسخ حتما درج شود
سواالت :
 )1ایجاد پایگاه داده با نام sinaDatabase

 )2ایجاد جدول  tbl_studentبا فیلدهای زیر :
کد دانش آموز

نام

نام خانوادگی

رشته

کالس

مبلغ ثبت نام

 )3رکورد دانش آموزان با مقادیر زیر را در جدول ثبت کنید (کد مربوطه را بنویسید)
 – 1456علی – مرادی – کامپیوتر – 250000 - 221
 )4مقادیر زیر را به روش ویزارد در جدول ثیت کنید (مراحل درج ویزارد را بنویسید )
 -1457سامان – رضوی – معماری 245000 -231-
 -1458احد – رحمتی – کامپیوتر – 250000 -221
 -1460رضا – منصوری –حسابداری – 325000-241
 -1461محمد -علیزاده -معماری 245000-231-
 )5طول فیلد نام دانش آموز را به  25کاراکتر تغییر دهید (راهنمایی :با استفاده از ویزارد تغییر دهید و کد مربوط را به عنوان جواب سوال درج کنید)

 )6نام دانش آموز به جای احمد  ،احد نوشته شده است  ،کد تغییر آنرا را بنویسید

 )7حذف رکوردی که کد دانش آموز آن  1458باشد

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان  -محمدزاده

