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

Bir kurum içiin oluşturullacak olan veritabanınd
v
da personelllerinin numarası, ad
dı ve soyadı; projeleriin
nu
umarası vee adı; ayrııca bir perrsonelin birr proje üzerindeki çaalışma saaati verileri tutulacaktıır.
Kuurumdaki personeller
p
b
birçok
projede görev almaktadır. Başka bir ifadeyle, pprojeler üzeerinde birçook
personel çalışma yapmaaktadır. Perrsonellerin görev aldııkları projeller üzerinddeki çalışmaa saatleri de
d
farrklıdır. Bu verilenleri
v
d
dikkate
alaraak aşağıdakki soruları ceevaplayınız.
S.11) Personel ve proje varlık küm
meleri arasıındaki varlıık-bağıntı (ER)
(
diyaggramını çizziniz. Varlıık
kümeleri arasında naasıl bir bağllantı olduğuunu, diğer bir
b ifadeyle küme nicelliği oranının
n (cardinalitty
ğıntı kümeleerindeki hanngi özellikleerin anahtaar
ratio) ne olabileceğinni kısaca aççıklayınız vee varlık-bağ
olarak seççilebileceğiini belirleyinniz.
S.22) Varlık-baağıntı kümeelerinin ilişkkisel şema dönüşümlerini yapınızz. İlişkilere ait önemli Fonksiyoneel
Bağımlılııkları (FD) çıkarınız.
ç
İllişkilerin 1N
NF’e ve BCN
NF’e uyup uymadığınıı kısaca açık
klayınız.
S.33) Personel ve proje varlık
v
kümeleri arasınndaki bağlaantıyı sağlayyan yalnızcca bağıntı kümesi içiin
k
ecek bir Belge Tipi Tan
nımlaması (DTD) yappınız.
XML bellgelerinde kullanılabile
S.44) XML bellgesi için Belge
B
Tipi Tanımlaması
T
ını (DTD) da
d dikkate alarak,
a
projeelerde 2 saa
atin üzerindde
çalışan personellerin
p
n personel numarasın
na ve ilgili proje num
marasına erişilebilecek
k şekilde bir
b
XPath taanımlaması yapınız.
y
S.55) Personel ve proje varlık
v
kümeeleri arasınddaki bağlan
ntıyı sağlayyan yalnızcaa bağıntı kümesine
k
a
ait
ilişki şem
masının SQL
L ifadesiyle veritabanınndaki tablossunu oluşturrunuz.
S.66) Varlık küümeleri arasındaki bağğlantıyı sağllayan bağın
ntı kümesinee ait ilişki (ttablo), personel ve/veyya
proje varrlık kümeleerine ait ilişşkilerle birleştirilerek
k tek bir illişki haline dönüştürülldüğünde bir
b
sorun oluuşturabilir mi?
m Kısaca açıklayınız.
a
S.77) İlgili veritabanında,
SELECT * FROM Personel WHERE padi = ’Ali’;
SQL sorggusu yapıldıığında aşağııdaki uyarı alınmıştır:
Access denied for
f
user 'ahmet'@'localhos
st'
(Erişim
m, 'ahmet
t'@'localhost' adlı kullan
nıcı için
n reddedi
ildi)

Bu sorunn nasıl gidderilebilir? Kısaca açııklayınız. Ayrıca
A
yukkarıdaki SQ
QL sorgusun
nun ilişkiseel
cebirdekii karşılığını yazınız (Pe
ersonel tablosunun oluşturulduğ
o
ğu varsayılaacak).
S.88) Yukarıdaaki SQL sorrgusunu gerrçeklemek iççin veritabaanında saklıı bir modül ttanımlamassı yapınız.
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1.

m:n (çoktan çoğa) bağıntı var
rdır.
pno ve prjno, sıra
asıyla Perso
onel ve Proje varlık kümelerinin an
nahtarı olar
rak seçilebi
ilir.
pno

padı

psoyadı

Personel

prjadı
ı

prjno

Çalışı
ır

Proje

çalışmasaa
ati
2.

Personel(pno, padı
ı, psoyadı)
prjno, prjad
dı)
Proje(p
Çalışır
r(pno, prjno
o, çalışmasa
aati)
pno -> padi psoyad
di
prjno -> prjadi
pno prj
jno -> çalış
şmasaati
e BCNF’i sağ
ğlıyor.
İlişkiler 1NF’i ve

3.
TYPE Kurum [
< !DOCT
< !ELEMENT Ku
urum (Personel*, Çalışır
r*, Proje*) >
…
< !ELEMENT Ça
alışır (çalışmasaati) >
< !ATTLIST Çalışır pno
o IDREF #REQ
QUIRED >
< !ATTLIST Çalışır prj
jno IDREF #R
REQUIRED >
< !ELEMENT ça
alışmasaati ( #PCDATA ) >
…
] >
veya
< !DOCT
TYPE Kurum [
< !ELEMENT Ku
urum (Personel*, Çalışır
r*, Proje*) >
…
< !ELEMENT Ça
alışır EMPTY >
IDREF #REQUIRED >
< !ATTLIST Çalışır pno
o
IDREF #REQUIRED >
< !ATTLIST Çalışır prj
jno
< !ATTLIST Çalışır çal
lışmasaati CDATA #REQU
UIRED >
…
] >
4.

3. sorudaki ilk ta
anımlamaya göre,
g
//Çalışır[çalışmas
saati > 2]
5. CREATE TABLE Çalış
şır (
perno int,
projeno
o int,
çalışma
asaati int,
PRIMARY
Y KEY (pern
no, projeno),
FOREIGN
N KEY (perno
o) REFERENCE
ES Personel (pno) ON DELETE CASCADE
E,
FOREIGN
N KEY (proje
eno) REFEREN
NCES Proje (prjno)
(
ON DELETE CASCAD
DE
);
F özellikler
rine veri gi
irişinin baş
şlangıcı rak
kam olduğunda sorun oluşmaktadır. Bu
B
DTD’de ID ve IDREF
ellikler tab
bloda karakt
ter dizisi tipinde
t
tanım
mlanabilir.
durumda ilgili öze

lduğundan bi
irleştirme yapılamaz.
Çoktan çoğa bir bağıntı ol
oluşur.
ıcıya sorgu için erişim
m izni veril
lmelidir.
7. Ahmet adlı kullanı
*’.’Personel
l’ TO ‘ahmet
t’@’localhost’;
GRANT SELECT ON ‘*
σpadi=“Alii”(Personel)
8. CREATE PROCEDURE Sec()
S
BEGIN
SELEC
CT * FROM Pe
ersonel WHER
RE padi = ‘A
Ali’;
END
6.
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