Adatbázis-kezelés
39. Feladatok az AUTÓK táblára:
a) A WIN-nel kezdődő rendszámú autók gyártási éve legyen 2000!
b) Az első tulajdonosnál lévő autókat fessük fehérre!
c) A kék Opeleknek és a hárommilliónál drágább járműveknek az értékét növeljük meg 100 000 Ft-tal, és fessük át őket zöldre!
d) A Ladák és a Skodák kivételével minden gépkocsi értékét növeljük meg
10%-kal!
e) Frissítő lekérdezéssel emeljük meg valamennyi Audi árát 210 000 Ft-tal!
f ) A Pál keresztnevűek autóit értékeljük le 100 000 Ft-tal!
g) Törlő lekérdezéssel töröljük a 400 000 Ft-nál olcsóbb piros Opeleket!
40. Az alábbi feladatokat az ÁRUCIKK táblában választó lekérdezéssel oldjuk meg!
a) Listázzuk ki a modemeket!
b) Egységáruk szerint növekvő sorrendben jelenítsük meg a ﬂopikat!
c) A következő ábra szerinti eredményt milyen lekérdezés állítja elő?
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e) Jelenítsük meg a 100 000 Ft-nál olcsóbb monitorokat szállító szerint rendezve! A készlet ne jelenjen meg!
f ) Melyek a 25 000 Ft-nál drágább CPU-k? Az adatokat gyártó szerint listázzuk!
g) Mely termékekből van 10-nél kevesebb? Adjuk meg a termékek cikkszámát,
nevét és szállítóját!
h) Listázzuk ki azokat a termékeket, melyeknek egységára 10 000 Ft és 20 000 Ft
közötti!
i) Listázzuk ki a 7-es és 9-es szállító által szállított modemeket egységár szerint
rendezve!
41. A következő feladatokat az ÁRUCIKK táblában oldjuk meg!
a) Csökkentsük 10%-al azoknak a termékeknek az egységárát, amelyekből
100-nál nagyobb a készlet!
b) Csökkentsük 2-vel azoknak a termékeknek a darabszámát, amelyekből
110-nél több van!
c) Frissítő lekérdezéssel módosítsuk a „kábelvég” termékneveket „csatlakozó”-ra!
d) Törlő lekérdezéssel töröljük az 1-es kódszámú szállító 1000 Ft-nál olcsóbb
termékeit!
42. A következő feladatokat a BÉREK táblában választó lekérdezéssel oldjuk meg!
a) Listázzuk ki a B kategóriás dolgozókat!
b) Belépésük szerint növekvő sorban jelenítsük meg a B kategóriás dolgozókat!
c) Jelenítsük meg névsorban a 10 évnél régebben a cégnél dolgozó, nyelvvizsgával rendelkező munkatársakat, akiknek alapbére 150 000 Ft-nál kevesebb!
d) Melyek a B kategóriás, nyelvpótlékkal nem rendelkező, 15 éve a cégnél dolgozó kollégák? Az adatokat Alapbér szerint növekvő sorrendben listázzuk!
e) Hány nyelvpótlékkal rendelkező kolléga van? Mennyi az átlagﬁzetésük?
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