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4- Türü roman Olanları Listeleyen kitaplisteromanolanlar.asp   dosyasını yapınız. 

5- Baskı tarihi 01.01.1998 den önce Olanları Listeleyen kitapliste1998oncesi.asp   

dosyasını yapınız. 

6- Okundu_durumu true Olanları Listeleyen kitaplisteokundudurumu.asp   dosyasını 

yapınız. 

7- Aşağıdaki bilgileri ekle butonuna basıldığında  veri tabanına ekleyen 

kitaplisteekle.asp dosyasını yapınız. 

kitap_adi= Gelincik Sofrası (Ciltli) 
kapak_resmi=images/resimgelincik.jpg 
yazar_adi= Saniye Öztürk 
çevirmen= 
yayin_evi= Mozaik Yayınları 
konusu= Saniye Öztürk 
turu = Yemek 
sayfa_yapisi= 412 
isbn=12465435 
baski_tarihi= 01.01.2009 
okundu_durum= Okundu 
website= http://www.nt.com.tr 

8- Aşağıdaki bilgileri değiştir butonuna basıldığında  veri tabanına aşağıdaki 

sartlara göre değişiklik yapan  kitaplistedegistir.asp dosyasını yapınız. 

a) Yazar_adi Şamil Tayyar olan kayıtların tümünü Arif Samil Tayyar olarak 

değiştiren sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

b) Okundu_durum okundu olan tüm kayıtların okunmadı olarak değiştiren sql 

kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

c) Yayin_evi Mozaik Yayınları olan tüm kayıtların sayfa_yapisi alanlarını 1 

artıran sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

d) Baski_tarihi 01.01.1990 ve öncesi olan tüm kayıtların baski_tarihi alanlarını 1 

yıl artıran sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

e) Yayin_evi içerisinde uz kelimesi geçen tüm kayıtların okundu_durumu 

okunmadı olarak değiştiren sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

9- Aşağıdaki sil butonuna basıldığında verilen sartlara uyan verileri veri 

tabanından silen kitaplistesil.asp dosyasını yapınız. 

a) Okundu_durumu False olan ve baski_tarihi 01.01.1990 ile 01.01.1994 

arasında olan kayıtları silen sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

b) Yayin_evi Mozaik Yayınları olan tüm kayıtlardan sayfa_sayisi 100 den az 

olanları silen silen sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 

c) Yayin_evi içerisinde uz kelimesi geçen tüm kayıtları veya  Okundu_durum 

okunmadı olanları silen sql kodunu yazınız. Çalıştığını doğrulayın. 
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2 Ali 321 Veli Sal 01.02.1989 True 1 0 Bartın  

3 Veli   122 Ayşe  Hal 01.04.1988 False 0 0 Zonguldak  

4 Hasan 111 Hasan Kal 01.03.1994 True 0 0 Karabük  

Tablodaki veri türleri tanımları; 

No(birincil anahtar,otomatik sayı), kulad(metin 20 karakter), sifre(metin 10 karakter),  
ad(metin 100 karakter), soyad(metin 150 karakter), dog_tar(tarih saat), cinsiyet(evet/hayır), 
durum(sayi), yetki(sayi), il(metin 50 karakter), aciklama(metin 250 karakter)  

İstenenler: 1- Tüm Girişleri Listeleyen kullanici1.asp dosyasını yapınız. 

<%’veritabanibaglantisi 

 Dim baglanti 

 Dim DosyaYeri 

 DosyaYeri=Server.MapPath("db/veritaban.mdb") 

 Set baglanti= Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

 Baglanti.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DosyaYeri 

%> 

Veritabanından istenen alanların çekilmesi; 

<table width="625" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td>Kulad</td> 

    <td>Şifre</td> 

    <td>Ad Soyad</td> 

  </tr> 

<%sql="select * from kullanici1" 

set kayitsec=baglanti.execute(sql) 

do while not(kayitsec.eof) 

%> 

 <tr> 

    <td><%=kayitsec.fields("kulad")%>&nbsp;</td> 

    <td><%=kayitsec.fields("sifre")%>&nbsp;</td> 



  <td><%=kayitsec.fields("ad")%>&nbsp; <%=kayitsec.fields("soyad")%></td> 

  </tr> 

  <%kayitsec.movenext 

  loop%> 

</table> 

 


