Môn : Tin học ứng dụng KT483
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Ta có thể sử dụng phần mềm MS Access để:
a. Quản lý tài nguyên máy tính
b. Quản lý tập tin người dùng
c. Quản lý dữ liệu cá nhân
d. Quản lý biểu bảng
Trong quá trình thiết kế các bảng, nếu có một số bảng không được thiết lập quan hệ thì:
a. Truy vấn sử dụng các bảng đó sẽ không thi hành được
b. Không thể tạo Mainform – Subform
c. Có thể nhập dữ liệu vào các bảng đó
d. Tất cả đều đúng
Các dạng quan hệ trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) là:
a. Quan hệ 1-N, 1- 1 và N- N
b. Quan hệ N-1 và N-M
c. Quan hệ chéo
d. Tất cả đều sai.
Giả sử ta tạo ra một bảng chỉ có 1 trường. Thì trong bảng này:
a. Không thể nhập dữ liệu
b. Không thể tạo chỉ mục
c. Không có khóa chính
d. Tất cả đều sai
Đặc tính duy nhất (dữ liệu không trùng và không rỗng) của 1 trường chỉ có thể được dùng cho:
a. Khóa ngoại.
b. Trường kiểu chuỗi
c. Trường kiểu số
d. Tùy theo mục đích
Biết trường [SoPhieu] có kiểu số và trường này chỉ nhận dữ liệu là giá trị nguyên dương, để thiết lập ràng
buộc thỏa tính chất trên, ta có thể đặt thuộc tính:
a. Field Size: Integer
b. Validation Rule: >0
c. Cả 2 thuộc tính ở câu a và b
d. Default Value: >0

Muốn điều khiển Text Box bị buộc vào một trường dữ liệu của truy vấn, thì ta chọn thuộc tính gì
của điều khiển đó:
a. Record Source
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b. Control Source

c. Bound

d. Không thực hiện được

Ta có thể xóa dữ liệu của một bảng khi đang làm việc trong:
a. Trong báo cáo
b. Trong biểu mẫu
c. Trong truy vấn thêm
d. Tất cả đúng
Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu dữ liệu nào cho phép nhập lý lịch (trên 200 từ) của một nhân viên
a. Text
b. Memo
c. String
d. Date/Time
Trên dòng Crosstab của cửa sổ thiết kế Crosstab Query, ta có thể chọn:
a. Chọn Column Heading cho nhiều cột
b. Chọn Sum cho nhiều cột
c. Chọn Where cho nhiều cột
d. Không cần chọn gì (not shown)
Khi tạo truy vấn, nếu tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thì:
a. Ta phải nhập dữ liệu cho các bảng đó.
b. Truy vấn sẽ không có kết quả
c. Truy vấn không thể thực hiện được.
d. Tất cả đều đúng
Trong các đối tượng sau của cơ sở dữ liệu MS Access, đối tượng nào cần phải tạo ra trước:
a. Query
b. Form
c. Report
d. Tùy ý
Cho 2 bảng Table1 và Table2 tham gia truy vấn ở dạng liên kết nội, có quan hệ 1- N, ta có thể thực hiện:
a. Lấy ra những mẫu tin chung (cùng giá trị ở khóa nối kết) của 2 bảng.
b. Lấy ra những mẫu tin ở Table1 mà giá trị ở khóa nối kết không có ở Table2
c. Cả 2 câu a và b đều đúng
d. cả 2 câu a và b đều sai
Trong Report có bao nhiêu loại Header:
a. 2
b. 3
c.4
d. Tùy vào số nhóm (Group) trong Report
Trong Form, điều khiển Combo Box có thể được đặt trong phần nào?
a. Form Header
b. Form Footer
c. Detail
d. Tất cả đều đúng
Để chuyển đổi dạng của Form từ Datasheet sang Single Form , ta chọn thuộc tính nào của form
a. Form View
b. Display
c. Default View
d. Modal
Giả sử trong cơ sở dữ liệu chỉ có 1 bảng (Table). Từ bảng này ta có thể:
a. Tạo được nhiều biểu mẫu (Form)
b. Tạo được nhiều truy vấn (Query)
c. Tạo được nhiều báo cáo (Report)
d. Tất cả đều đúng
Trong Report, ta có thể:
a. Tạo ngắt trang
b. Phân nhóm dữ liệu, tính toán và in ấn
c. Tạo nhãn
d. Tất cả đều đúng
Trong biểu mẫu dạng Single, tại một thời điểm số mẩu tin được thể hiện là:
a. 1 mẩu tin
b. 2 mẩu tin
c. 3 mẩu tin
d. Tuỳ vào dữ liệu nguồn
Trong cửa sổ thiết kế báo cáo (Report) muốn bỏ việc phân nhóm dữ liệu của các trường, ta sử dụng lệnh:
a. View / Remove Group
b. View / Sorting and Grouping
c. View / Remove Grouping
d. Edit / Grouping and Sorting

Đề thi gồm có 40 câu in trên 3 trang.
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Trong các loại điều khiển sau đây, loại nào có thể dùng trong thiết kế báo cáo (Report):
a. Rectangle
b.Option Button
c. Combo Box
d. Tất cả đều đúng
Khi thiết kế điều khiển Combo Box cho một biểu mẫu, nếu muốn qui định giá trị trả về của Combo Box thì
ta sử dụng thuộc tính:
a. Value
b. Record source
c. Bound Column
d. Default Value
Để chuyển đổi giữa các dạng truy vấn (Query), ta thực hiện:
a. Chọn Query / Change View
b. Chọn Edit / Change Type
c. Chọn Query / Chọn loại truy vấn
d. Không đổi được
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access 2000 là:
a. Cơ sở dữ liệu phổ biến
b. Cở sở dữ liệu bảng
c. Cơ sở dữ liệu liên kết
d. Tất cả đều sai
Một khoá chính của một bảng bắt buộc phải:
a. Không được rỗng
b. Không được thay đổi
c. Xác định được duy nhất một bảng
d. Tất cả đều đúng
Giả sử ta muốn nhập mã hàng của các mặt hàng, giá trị mã hàng gồm cả ký tự và số, ta phải chọn kiểu dữ
liệu nào để thiết kế cho trường mã hàng:
a. Kiểu Double-Text
b. Kiểu Character
c. Kiểu Text
d. Kiểu Text- Number
Muốn xóa bỏ mối liên kết ( relationship ) của tất cả các bảng, ta thực hiện:
a. Xóa bỏ các bảng
b. Xóa các liên kết 1-N
c. Chọn liên kết và xóa bỏ liên kết
d. Không thể xóa được các liên kết đã thiết lập
Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-1 với nhau, ta xây dựng 2 biểu mẫu FA và FB dựa trên 2 bảng đó. Khi
đó nếu ta liên kết 2 biểu mẫu FA với FB thì ta được:
a. Tạo ra biểu mẫu chính / phụ (mainform/ subform)
b. Hai biểu mẫu này không thể liên kết với nhau
c. Hai biểu mẫu liên kết
d. Tất cả đều đúng
Giả sử trong một bảng có trường MSSV, muốn dữ liệu của trường này khi nhập vào bắt buộc phải bắt đầu
bằng ký tự “SV” thì:
a. Trong Format ghi: “SV*”
b. Trong Validation Text ghi: Like “SV*”
c. Trong Validation Rule ghi: Mid([MSSV],1,2)=”SV”
d. Tất cả đều sai
Khi muốn thay đổi khóa ngoại của một bảng, ta thực hiện:
a. Chọn Edit / Change key
b. Chọn Table / Change Key
c. Không thay đổi được
d. Chọn View / Primary Key
Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin trong bảng B (bảng nhiều) thì
Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng A (bảng 1), trong liên kết (relationship) của 2 bảng
này ta chọn:
a. Enforce Referential Integrity
b. Cascade Update Related Fields
c. Cascade Delete Related Records
d. Không thực hiện được yêu cầu trên
Điểm khác biệt giữa truy vấn chọn ( Select) và truy vấn thêm (Append) là:
a. Mối quan hệ giữa các bảng
b. Điều kiện của truy vấn
c. Việc xác định các bảng tham gia vào truy vấn
d. Không có sự khác biệt nào
Công cụ truy vấn có thể dùng để:
a. Tạo ra các macro
b. Tạo ra các báo cáo
c. Tạo ra các bảng
d. Tất cả đều đúng
Muốn sao chép (copy) dữ liệu từ một bảng ra một bảng mới để lưu trữ, ta sử dụng:
a. Update Query
b. Make Table Query
c. Add Query
d. Append Query

Đề thi gồm có 40 câu in trên 3 trang.
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Các câu hỏi từ 35 đến 40 dựa vào thông tin sau:
Giả sử có bảng HANGHOA dùng lưu trữ thông tin về mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, qui cách và số
lượng. Các trường tương ứng là MAHANG, TENHANG, DVT, QUICACH, SOLUONG. Trong đó chỉ
có trường SOLUONG có kiểu là số (Number), các trường còn lại có kiểu chuỗi (Text). Hình bên dưới là
cửa sổ thiết kế truy vấn, các điều kiện được đánh số từ 1 đến 6.
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Chọn công thức đúng cho truy vấn: “Liệt kê tất cả các mặt hàng đã có qui cách”
a. Tại (1) : [Quicach] is null
b. Tại (4): like “*”
c. Tại (4): [quicach] <> 0
d. Tất cả đều sai
Chọn công thức đúng cho truy vấn: “Liệt kê các mặt hàng có tên là sữa hộp hoặc sữa tươi ”
a. Tại (2): Like “Sữa hộp” and Like “sữa tươi”
b. Tại (2): “Sữa” & in “hộp, tươi”
c. Tại (4) : Left([Tenhang],3)= “Sữa” and [Tenhang] in “ hộp, tươi”
d. Tất cả đều sai
Chọn công thức đúng cho truy vấn: “Liệt kê tất cả các mặt hàng”
a. Tại (1): Left([mahang],1) is not null b. Tại (5): >0
c. Tại (2): not like “khong co hang nao” d. Tất cả đều sai
Chọn công thức đúng cho truy vấn: “Liệt kê mặt hàng có số lượng nhỏ nhất”
a. Tại (5): Dmin([hanghoa],[soluong])
b. Tại (5): Dmin(soluong, hanghoa)
c. Tại (5): Dmin([soluong])
d. Tất cả đều sai
Chọn công thức đúng cho truy vấn: “ Liệt kê các mặt hàng có đơn vị tính là GÓI”

a. Tại (3): =“G*”

b. Tại (3): is in (“GÓI”)

c. Tại (3): like GÓI*
d. Tất cả đều sai
Chọn công thức đúng cho truy vấn: “Liệt kê các mặt hàng với số lượng lớn hơn 100 và có qui cách”
a. Tại (4): <>”” và tại (5): >100
b. Tại (4): is not null và tại (5): >100
c. Tại (5): >100 và tại (6): [Quicach] is not null
d. Tại (4): is not null và tại (6): [soluong]>100

Bộ Môn Tin Học

Đề thi gồm có 40 câu in trên 3 trang.

Trang 3/3

