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MÜHENDİSLİĞİ, İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) YAZ OKULU FİNAL SINAVI, 20.08.2016 @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 [BUNDAN SONRAKİ İŞARETLEME SORULARI 2 ER PUAN]@ Hangisi sıralama yaparken kullanılmaz. ©DESC ©ASC ©DISTINCT @ Dosyayı servera
yüklemek için kullanılan nesnenin adı nedir?. © Fileupload © NavigateUrl © AutoPostback @ "INSERT INTO Personel (Ad, Soyad, Maas) EQUAL (@Ad, @Soyad,
1300)" sorgusunda hata nerededir. © “Insert” kelimesinde hata vardır. © Sütün tipleri tırnak içine alınmalıydı. © Sondaki parantezlerin içindeki “@” işaretleri
hatalıdır. © Ad ve Soyadlar tek tırnak içinde olmalıydı. © "Equal" kelimesi hatalıdır. @ ListItem ListItem1 = new ListItem(); //satırı için en doğru ifade hangisidir?
© ListItem1 adında yeni bir Listbox tanımlar © ListItem1 adından yeni bir Listbox satırı tanımlar @ “OleDbCommand” ifadesi için hangisi en doğrudur? © İçinde
bilgileri taşıyan nesnedir © Bilgileri getirken organize eden nesnedir © Bilgilerin görüntülendiği nesnedir © VT ye bağlantı kuran nesnedir @ Sayfamızdan linke
tıkladığımız yeni bir pencerede açılmasını istiyorsak hangi parametre kullanılır © Target=”_blank” © Target=”_self” © Target=”_top” © Target=”_parent” @
Hangisi html de sayfada yatay bir çizgi çizer ? © <tr> © <td> © <br> © <hr> © <pr> @Hangisi açık gri bir renk verir? ©#aaaaaa©#dd00dd ©#efefef ©#808080
©#99ffff ©#000000 ©#999999 @Hangi sütün tipi gridview içinde edit moda geçince otomatik olarak textbox a dönüşür. ©BoundField ©TemplateField
©ItemTemplate ©CommandField @Gridview’de sütunları biz belirlemek istiyorsak hangi özellik false yapılır © AutoGenerateColumns © DataKeyNames
©AllowColumns @ Hangisi bilgileri VT den getirirken tekrarlı olanları tekil olarak getirir ©Validate ©Require ©Distinct ©Compare ©Operator @ Hangisi SQL
sorgusunda metni büyük harfe çevirir. ©MIN() ©LOW() ©NOW() ©AVG() ©SMALL() ©UCASE() ©LCASE() @ Komutların ilk açılışta çalışmasını istersek ve her
servera gidişte çalışmasını istemezsek hangi komut bu amaç için kullanılır. © IsPostBack © PostBackUrl, © NavigateUrl, © PostBackTrue @Hangisi
Veritabanından bilgileri getirirken parçalı olarak taşımamızı sağlayan nesnedir? ©OleDbDataReader ©OleDbConnection ©OleDbCommand ©GridView
©DropDownList @”Web.config” için hangi ifade doğrudur. ©Server ayarlarını yapar. ©Web sitesinde ilka açılan sayfadır. ©Asp.net komutlarının saklandığı
kütüphanedir. ©Sitenin genel ayarlarının yapıldığı dosyadır ©Şifreleme anahtarlarının tutulduğu dosyadır. @ 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; @Hangisi gridview içinde "templatefield" tipi sütun kullanılırken ilk açılışta gösterilecek nesnenin arasına yazıldığı etiketlerdir? ©BoundField
©FooterTemplate ©EditItemTemplate ©ItemTemplate ©CommandField ©ImageField @ DropDownList nesnesine tıklandığında sayfanın servera gidip
yenilenmesi için hangi özellik true yapılmalıdır. ©AutoPostPack ©CauseValidation ©DataValueField ©EnableViewState @ PostBackURL hangi nesnenin bir
özelliğidir? © Button © LinkButton ©ImageButton © HyperLink © <a href> @ Asp.net nesneleri sayfadaki program kodlarıdır ©Doğru ©Yanlış @Asp.net
etiketleri içinde (runat=”server”) ifade geçmelidir ©Doğru ©Yanlış @ 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 @ Şifre girişi yapan kullanıcının, sayfalar arasında gezerken her seferinde
doğru kişi olup olmadığını anlamak için, kişinin bilgisayarına atılan küçük bir dosya için hangi kod kullanımı doğrudur. ©Request.QueryString.Add["B"];
©Session.Write[“C”]; ©Response.Write("E"); ©Response.Cookies.Add(F); ©Response.Cerez("A"); @ Grafik alanında çizgi rengini ve kalınlığını ayarlamak için
hangi nesne kullanılır? ©Drawing ©Color © Lineweight ©Graphics ©Pen @ Yordam içinde Tıklanan klavye tuşunu almak için hangi komut kullanılır. ©
e.KeyCode, ©e.Keys, © e.Location © e.Points [BUNDAN SONRAKİ DOLDURMA SORULARI 4 ER PUAN] @Aşağıda verilen Öğrenciler Tablosuna göre Şu sorgunun
çıktısı ne olur?. Yanındaki boşluğa yazınız. Sorgu = "SELECT TOP 3 Ad FROM Ogrenciler "; (...Ali,Oya,Can...) @Aşağıda verilen Tabloya göre Şu
sorgunun çıktısı ne olur?. Yanındaki boşluğa yazınız. Sorgu = "SELECT KimlikNo FROM Ogrenciler WHERE Vize>90 OR Final<20";
(...127...) @Aşağıda verilen Tabloya göre Şu sorgunun çıktısı ne olur?. Yanındaki boşluğa yazınız. Sorgu = "SELECT SUM(KimlikNo) FROM
Ogrenciler WHERE Ortalama>60"; (...378...) @Aşağıda verilen Tabloya göre Şu sorgunun çıktısı ne olur?. Yanındaki boşluğa yazınız. Sorgu =
"SELECT Soyad FROM Ogrenciler WHERE Ad LIKE '_A_'"; (...Su...) @Aşağıda verilen Tabloya göre şu sorgunun çıktısı ne olur?. Yanındaki
boşluğa yazınız. Sorgu = "SELECT COUNT(Ad) FROM Ogrenciler WHERE Ortalama BETWEEN 60 AND 100"; (...3...) [BUNDAN SONRAKİ
PROGRAM ÇIKTISINI BULMA SORULARI 6 AR PUAN]
1) int A =
Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
int T = 0, j = 0;
for (int i = 0; i < A; i = i + 5)
{
T = T + i;
j++;
ListBox1.Items.Add(T.ToString());
}
ListBox1.Items.Add("---------");
ListBox1.Items.Add(j.ToString());
(Kağıttaki numara 10 alındı)

ListBox1.Items.Clear();
string Ad =
TextBox1.Text;
for (int i = 1; i <= 4;
i++)
{
ListBox1.Items.Add(Ad.S
ubstring(i, 1));
}

ListBox1.Items.Clear();
string A =
TextBox1.Text;
for (int i = 1; i <=
A.Length; i++)
{
string C =
A.Substring(A.Length i, 1);
ListBox1.Items.Add(C);
if (i == 4) break;
}
2) int[] A = { 0, 1, 2, 3 };
string[] B = { "K", "A", "R",
"A"};
if (A[2]>=2)
foreach (int C in A)
ListBox1.Items.Add("A=" + C);
else
foreach (string C in B)
ListBox1.Items.Add("B=" + C);

Serbest Soru: Picturebox üzerinde tıkladıkça birbirine ekli kırmızı 2 piksel kalınlığında Düz Çizgi çizen programı yazın. (10 P)(Sığmazsa
arkaya devam edin)
Graphics CizimAlani;
X1 = e.X;
Pen Kalem1 = new Pen(System.Drawing.Color.Yellow, 2);
Y1 = e.Y;
----------------}
int Sayac = 0;
else
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
{
X2 = e.X;
CizimAlani = pictureBox1.CreateGraphics();
Y2 = e.Y;
}
-------------------CizimAlani.DrawLine(Kalem1, X1, Y1, X2, Y2);
private void pictureBox1_MouseDown(object sender,
MouseEventArgs e)
X1 = X2;
{
Y1 = Y2;
Sayac = Sayac + 1;
}}
if (Sayac == 1)
{

