Ad-Soyad.................................................................. No.........................................MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ,
İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) FİNAL SINAVI, 08.01.2014 @Doğru şıkkın içini taşırmadan düzgünce karalayarak
doldurunuz , çarpı ve tik işareti kullanmayınız. @Şeffaf şablonla okunacaktır. @Şıkların dışındaki alanlarda karalama yapabilirsiniz.
@Çözdüğünüz soruları çizebilirsiniz. @ Sınavda gruplar vardır, soruların yerleri ve şıkları farklıdır. @ Süre 60 dakikadır. Başarılar dilerim. @ İ.Çayıroğlu
@ Veritabanında Ad(string), Soyad(string), Yas(integer) olmak üzere, hangisi ismi “A” ile başlayan ve yaşı “22” olan kişilerin sadece Ad, Soyadını getirir ©"SELECT
FROM Ogrenciler VALUES (Ad,Soyad) WHERE Ad ='A%' AND Yas=22 " ©"SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Ad LIKE 'A#' AND Yas=22 " ©"SELECT Ad,Soyad
FROM Ogrenciler WHERE Ad LIKE 'A%' AND Yas=’22’ " ©"SELECT Ad,Soyad FROM Ogrenciler WHERE Ad LIKE 'A%' AND Yas=22 " ©"SELECT FROM Ogrenciler
VALUES (Ad,Soyad) WHERE Ad LIKE 'A#' AND Yas=22 " @ Veritabanında Ad(string), Soyad(string), Yas(integer) olmak üzere, Hangisi Soyadı “SU” olan kişilerin
Soyadını “SUCU” olarak değiştirir. ©"UPDATE Ogrenciler SET Soyad='SUCU' WHERE Soyad='SU' " ©"UPDATE Ogrenciler (Soyad) VALUES ('SUCU') WHERE
Soyad='SU' " ©"UPDATE SET Ogrenciler VALUES ('SU' ,'SUCU') WHERE Soyad='SU' " ©"UPDATE * Ogrenciler SET Soyad='SUCU' WHERE Soyad='SU' " ©"UPDATE
Ogrenciler SET ('SU' ,'SUCU') WHERE Soyad='SU' " @ Hangisi SQL sorgularında bilgileri getirirken “Benzersiz” olarak getirir. ©Validate ©Distinct ©Require
©Compare ©Operator @ Hangisi Asp.Net formlarını doldururken İlgili Textbox’ın doldurulmasını Zorunlu tutar. ©RegularExpressionValidator ©
CompareValidator ©ControlToValidate ©RequiredFieldValidator ©ValidationGroup @ Hangisi Asp.Net formlarını doldururken Doğum Tarihi bilgisinin Doğru
Formatta girilmesini sağlamak için kullanılır. ©RegularExpressionValidator ©CompareValidator ©ControlToValidate ©RequiredFieldValidator ©ValidationGroup
@ “Asp.Net’de bir form doldurulurken Form alanlarının kontrolü Kaydet butonuna tıklanıldığında yapılması için (....) alanının doldurulması gerekir”. Bu cümledeki
boş alana (....) hangi ifadenin konulması gerekir. © ControlToButton © ValidationObject © ValidationGroup © OperatorObject @ “Asp.Net sayfası yüklenirken
Form Load () kısmında bilgilerin bir defa yüklenmesini sağlamak, servera her gidişte tekrar yüklemeyi engellemek için (....) ifadesinin kullanılması gerekir”. Bu
cümledeki boş alana (....) hangi ifadenin konulması gerekir. © if (IsPostBack==true){...} © if (PostBack!=true){...} © if (IsPostBack==false){...} © if (!PostBack){...}
© if (IsPostBack){...} @ Aşağıdaki Metod’lardan hangisi FileUpload nesnesi kullanılarak yüklenen Dosyanın bilgilerini çekmemizi sağlar © FileUpload1. PostedFile.
ContentLength © FileUpload1.HasFile © FileUpload1.PostedFile.InputStream © FileUpload1.PostedFile.ContentFile © FileUpload1.FileName
@“connectionString” ifadesi için hangisi doğrudur? © Veritabanında kullanılacak SQL sorgularının tutulduğu nesnedir. © Veritabanı adresinin Web.Config
dosyasında tutulduğu nesnedir © Veritabanı bağlantısını sağlayan nesnenin adır. © OleDbConnection nesnesi içinde veritabanının adresini tutan string
nesnesidir. @ Sayfanın en altında verilen 1. NUMARALI kodlarla ilgili şu soruyu cevaplandırınız. Bu fonksiyonda bilgiler nesneler arasında aktarılırken hangi 2
tanesinde hata meydana gelir. (en fazla 2 tane seçilecektir. 2 den fazla işaretleyen soruyu kaybeder). ©A>K ©B>L ©K>M ©M>P ©N>R ©K>F @ Access veritabanı
işlemleri için projemize hangi kütüphaneyi eklemeliyiz? ©using System.Collections; ©using System.Configuration; ©using System.Data; ©using System.Linq; ©
using System.Web; ©using System.Data.OleDb; @ Sayfanın en altında verilen 2.NUMARALI kodlar ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. ©D nesnesi
bir açılır menü nesnesidir. ©Listedeki elemanların Value değeri sayısal olmalıdır. ©Listeye eklenecek her yeni eleman için ListItem nesnesi kullanılmalıdır. © Liste
açılınca “Ali” görülür. ©Bu fonksiyonla bir tane kayıt eklenebilir @ Gridview sütunlarını kendimiz eklemek istediğimizde aşağıdakilerden hangisini önce
ayarlamalıyız. © OnRowUpdatingColumns © AutoGenerateColumns © ShowColumns © AllowSorting @ GridView de kullanılan sütun tiplerinden hangisi hem
“Label” hem de “TextBox” gibi davranışa otomatik olarak sahip olur. © BoundField © DataField © ItemTemplate © TemplateField © CommandField @
TemplateField sütun tipinin kullanılabilmesi için alt etiket olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz. © ItemTemplate © EditItemTemplate © FooterTemplate ©
AlternatingItemTemplate © CommandTemplate @ Session nesnesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır. © Session["A"] =123; doğru bir session atamasıdır.Integer,
string farketmez. © Session bilgileri eğer ayar yapılmazsa serverda 20 dk tutulur. © Session bilgilerini sayfalar arasında gezerken kaybolmasını istemediğimiz
bilgiler için, değişken olarak kullanırız. © Bilgiler bilgisayarımızda saklandığı için çok sayıda Session açmamız server performansını etkilemeyecektir. @ Sayfanın
sonunda verilen 3. NUMARALI kodlarla ilgili olarak verilen şıklardan hangisi 3 tanesi yanlıştır (3 den fazla şık işaretleyen soruyu kaybeder) ©”P” ismi verilen
procedur geri değer göndermez. © Veritabanın adı “V” olarak belirlenmiştir. © Veritabanın bağlantı “B” nesnesi ile kurulmuştur. © Bilgiler veritabanındaki “O”
tablosundan okunmaktadır. © Bilgiler görüntülenirken Adan Z ye doğru sıralanacaktır. © Veritabanı ile ilgili işlemleri yöneten nesne “A” nesnesidir. © “O”
tablosundaki daki bilgiler veritabanından getirilirken “T” tablosuna konulmaktadır. © “D.Tables[0]” ifadesi “T” tablosuna işaret eder. ©Bilgiler “G” nesnesinde
görüntülenir. © “G.DataBind()” ifadesi tüm tabloyu G nesnesine aktarması için kullanılır. @ GridView üzerinde gerçekleştirilen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden bir
grup oluşturulacak olsa hangisi dışarıda kalır. © OnRowCancelingEdit © OnRowDeleting © OnRowCommand © OnRowAddNew © OnRowUpdating @ GridView
ile ilgili olarak gerçekleştirilecek işlemin türünü belirlerken örneklerde LinkButton içinde kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?. © CommandName
="Edit" © ShowHeader="Edit" © HeaderText="Edit" © DataKeyNames="Edit" @ DropDownList nesnesinden bir eleman seçildiğinde onunla ilgili olayın
çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ayarlanmalıdır. ©CauseValidation=”True” ©AutoPostPack=”True” ©DataValueField=”True” ©EnableViewState=”True”
@ Aşağıdaki Sorguda bir çok yerde hata yapılmıştır. Verilen şıklardan hangisinde hata yoktur? ©”Query” yazan yerde ©”ınto” yazan yerde ©”, Maas,” yazan
yerde ©”+Ad+” yazan yerde ©”+Soyad+” yazan yerde ©”+Ucret+” yazan yerde KOD=> Query Sorgu = "INSERT ınto Personel (Ad, Soyad,
Maas,) VALUES (" + Ad + ",'" + Soyad + "', '" + Ucret + "')"; @ Aşağıdaki nesnelerden hangisinde “Target” özelliği yoktur? ©
LinkButton © HyperLink © <a href> @ Hangisi ImageButton a link vermek için kullanılır ©NavigateUrl © PostBackUrl ©ImageUrl @ Hangisi HyperLink nesnesine
link özelliği vermek için kullanılır. © NavigateUrl © PostBackUrl @<iframe> etiketi sayfanın belli bir bölgesinde başka bir sayfayı görüntülemek için kullanılır ©
Doğru © Yanlış @ MasterPage sayfası kullanılırken İçerik sayfasının görüntüleneceği yeri belirleyen etiket hangisidir. © ContentPlaceHolder © CodeFile ©
PlaceHolder © Panel © ContentHolder @Html etiketleri ile Asp.Net etiketlerini birbirinden ayırmak için hangisi kullanılamaz. © <asp:....> © <... runat=”server”>
© <..id=”..”> @ Normal bir sayfadaki butonun click olayına aşağıdaki kodlar eklenirse sayfa görüntüsü nasıl olur? © Karabük Üniversitesi © Karabük..........
©..........Universitesi © Karabük ÜNİVERSİTESİ © .........ÜNİVERSİTESİ © Hata verir! KOD=>Response.Write("<font color='#ffffff'> Karabük
</font>" + "Üniversitesi". ToUpper()); @ Request.QueryString["A"]; ifadesi nerede kullanılır? © Session[“A”] içindeki bilgileri almak
için © Cookies[“A”] içindeki bilgileri okumak için © Link yoluyla başka bir sayfadan gelen “A” değişkeni içindeki bilgileri okumak için © “A” yerine yazılacak
sorguyu çalıştırmak için © A yerine yazılacak sayfaya adresine gitmek için @ 4. NUMARALI KODLAR da verilen programın çıktısı ne olur? © 20 © 21 © 22 © 6 © 7
© 8 @ GridView’de sıralama yapılabilmesi için “AllowSorting = True” yapılmalıdır. ©Doğru ©Yanlış @ 5 NUMARALI kodların çıktısı ne olur? © Ali Su ©
Ali Eş © Ali Ak © Ali 1 @ 6 NUMARALI kodların çıktısı ne olur? © 3 © 4 © © 5 © 6 © 7 © 8 © 9 © 10 © 70 © 75 © 80 © 90 © 100 @ Server.HtmlDecode
(Request. Cookies["A"]["B"]).ToString(); ifadesi nerede kullanılır? © “A” isimli çerezin “B” değişkeninden bilgi okumak için © Diğer sayfadan
gelen “A” ve “B” değişkenleri nin server tarafından kodlarını çözmek için © Session[“A”] [“B”] olarak atanmış oturum değişkeninden bilgileri çözmek için
5. NUMARALI KODLAR
2. NUMARALI KODLAR
protected void
protected void
Button1_Click(object
Button_Click(object
sender, EventArgs e)
sender, EventArgs e)
{Response.Write(String.Form {ListItem E = new
at("Ali {1}", "Su", "Ak", ListItem();
"Eş")); }
E.Text = “Ali”;
E.Value = “Su”;
3. NUMARALI KODLAR
D.Items.Add(E);}
public void P()
{String Y=
ConfigurationManager.ConnectionStrings["V"].Conne
ctionString;
OleDbConnection B = new OleDbConnection(Y);
B.Open();
string S= "SELECT * FROM O ORDER BY Ad DESC";
OleDbDataAdapter A = new OleDbDataAdapter(S,B);
DataSet D = new DataSet();
A.Fill(D, "T");
G.DataSource = D.Tables[0];
G.DataBind();
B.Close();}

4. NUMARALI KODLAR
6. NUMARALI KODLAR
protected void Button1_Click(object
protected void
sender, EventArgs e)
B_Click(object
{ string city = "K,A,R,A,B,Ü,K";
sender, EventArgs
string[] letters = city.Split(',');
e)
int t = 0;
{
for (int j = 1; j < letters.Length; j++) int T = 100;
{t = t + j;}
for (int j =10; j >
Response.Write(t.ToString()); }
5; j--)
{ T = T - 5; }
Response.Write(T.To
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String());
public void F (string A, int B)
}
{string K = A;
string L = B;
string Q = "Insert Into Ogr (P,R)VALUES (@M,@N)";
OleDbCommand K = new OleDbCommand(Q, Baglanti);
Komut.Parameters.AddWithValue("@M", K);
Komut.Parameters.AddWithValue("@N", B);
Return K;}
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for (int j = 1; j < letters.Length; j++) int T = 100;
{t = t + j;}
for (int j =10; j >
Response.Write(t.ToString()); }
5; j--)
{ T = T - 5; }
Response.Write(T.To
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String());
public void F (string A, int B)
}
{string K = A;
string L = B;
string Q = "Insert Into Ogr (P,R)VALUES (@M,@N)";
OleDbCommand K = new OleDbCommand(Q, Baglanti);
Komut.Parameters.AddWithValue("@M", K);
Komut.Parameters.AddWithValue("@N", B);
Return K;}

