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Soru kâğıdıına adınız, soyyadınız ve nu
umaranız dışıında başka hiççbir şey yazmaayınız.
Sorular eşitt puanlıdır. Sınnav süresi 1200 dakikadır.

Çeevrimiçi (onnline) bir kitapevi
k
uyygulaması yazılmak istenmekteddir. Uygulam
ma için aşşağıdaki bazzı
ilişşkisel şemaalar verilsin::
Mü
üşteri (müşteri_
_no, ad, soyadı,
, il, ep
posta)
Si
ipariş (sipariş_
_no, müşteri_no,
, tutar, tarih)
Ki
itap (ISBN, başl
lık, yazar, fiya
at)
Buu verilenleree göre sorulları cevaplayyınız.
S.11) İlişki şem
malarındaki hangi özellliklerin anaahtar olarak
k seçilebilecceğini belirlleyiniz.
S.22) Kitap sipparişi adedinni de göz önnüne alarakk, sadece Si
ipariş ve Kitap vaarlık kümeleeri arasındakki
varlık-bağıntı (ER) diyagramın
d
nı çiziniz vee bağıntıya ait
a ilişkisel şemayı tanımlayınız.
S.33) Sadece Sipariş ilişkisel şeması
ş
içinn XML beelgelerinde kullanılabiilecek bir Belge Tip
pi
Tanımlaması (DTD
D) yapınız.
S.44) XML beelgesi içinn Belge Tiipi Tanımllamasını (D
DTD) da dikkate allarak, sip
pariş_nossu
“sn100” olan sipparişe ait sadece sipariş_no
o, müşte
eri_no, tutar ve tarih
bilgilerin
ne erişilebilecek şekildee bir XPath
h tanımlamaası yapınız.
S.55) Sadece Sipariş
S
i
ilişki
şemasının SQL ifadesiyle veritabanınndaki tablossunu oluştu
urunuz (diğeer
ilişkilere ait tablolarıın oluşturullduğu varsayyılacak).
S.66) Sipari
iş tablosunnda, diğerllerine göree en düşü
ük tutarlı sipariş(ler))e ait sip
pariş_no
o,
müşteri_no, tu
utar ve tarih bilgilerini geri döndürecek
d
bir SQL soorgusu tanım
mlayınız.
S.77) Kitapevii veritabanınnda, ‘Ahmeet’ adlı kulllanıcıya dah
ha önceden verilmiş olaan bütün yeetkilerin gerri
alınmasını sağlayacak bir SQL ifadesi yazzınız.
S.88) Sipari
iş tablosunaa yeni bir veri
v satırı ek
klenirken, verilen
v
sipaarişlerden tuutarı 100 Tü
ürk Lirasınıın
üzerinde olanlara %220 indirim yapacak
y
şekkilde ilgili tabloda
t
tutaar değişikliğği yapacak olan
o bir tetiik
(trigger) tanımlayınnız.
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1.
şteri (müşte
eri_no, ad, soyadı, il, eposta)
Müş
Sip
pariş (sipar
riş_no, müşt
teri_no, tutar, tarih)
Kit
tap (ISBN, başlık,
b
yaza
ar, fiyat)
2.
ISBN

başlık

yazar

sno

fiyat

Kitap

mno

Ve
erilir

tutar

tarih

Sipari
iş

a
adet
Ver
rilir (sno, ISBN, adet)
3.
…
< !ELEMENT Sipariş (t
tutar, tarih
h) >
< !ATTL
LIST Sipariş
ş sipariş_no
o ID
< !ATTL
LIST Sipariş
ş müşteri_no
o IDREF
< !ELEMENT tutar ( #P
PCDATA ) >
PCDATA ) >
< !ELEMENT tarih ( #P
…

#REQUIRED >
#RE
EQUIRED >

4.
// Sipariş
ş [@sipariş_
_no = ‘sn100’]
sipariş_no
o ID olarak tanımlandığ
ğından rakamla başlayan bir değer alamaz.
a
5.
CREATE TAB
BLE Sipariş (
sipariş_no int,
müşterino int,
tutar int,
c
tarih char(20),
PRIMARY
Y KEY (sipa
ariş_no),
FOREIGN
N KEY (müşte
erino) REFER
RENCES Müşte
eri (müşteri_no)
);
6.
ROM Sipariş WHERE tutar = (SELECT MIN(tutar)
M
FROM
F
Sipariş
ş);
SELECT * FR

7.
REVOKE ALL ON Kitabevi
i.* FROM ‘Ahmet’

8.
IGGER sipari
isTetik
CREATE TRI
BEFORE INSERT ON Siparis
S
FOR EAC
CH ROW
BEGIN
IF NEW.t
tutar > 100 THEN
SET NE
EW.tutar = NEW.tutar*0.
N
8;
END IF;
END
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