
Ad-Soyad.................................................................. No.........................................MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, 
İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) VİZE SINAVI, 20.11.13, A,@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. Sorular aynı değildir. Süre 60 dk. Başarılar dilerim, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÇAYIROĞLU @Cilentside kodlar browser 
tarafından yorumlanarak değerlendirilir©Doğru©Yanlış@Boolean değişkenler -1,0,1 değerlerini alır ©Doğru ©Yanlış@Değişkenlerin tüm fonksiyonlarda geçerli 
olması için fonksiyonların dışındaki Class yapısı içinde tanımlanmalıdır ©Doğru ©Yanlış@ “timer1.Enabled = true;” ifadesi için hangisi doğrudur? ©sistem 
zamanını durdurur. ©timer1 adı verilen nesneyi kullanım dışı bırakır.©timer1 nesnesini çalıştırır.©timer1 adı verilmiş sistem zamanını çalıştırır.@”Math.Sqrt(b);” 
fonksiyonu b nin karesini alır©Doğru ©Yanlış@Hangisi sitenin açılış sayfasını ayarlamak için kullanılır? ©Set As Start Page ©Set As Master Page©Set As Index 
Page ©Set As Starter Page ©Set As Default Page©hiçbiri@for-each döngüsü sadece diziler için kullanılabilir ©Doğru ©Yanlış@”do-while” döngüsü ilk değeri 
kontrol etmeyen sonsuz döngüdür ©Doğru ©Yanlış@Butonun Click olayı ile Mouse-Down olayı çalışma olarak birbirine benzer©Doğru 
©Yanlış@”DateTime.Today.Add(new TimeSpan(3, 12, 24));” komutu ne yapar? ©bugünün tarihini 03.12.2024 olarak değiştirir. ©Bugünün tarihin 3 dakika, 12 
saniye, 24 salise öteler. ©bugünün tarihine 3 gün, 12 dakika, 24 saniye ekler. ©hiçbiri@ C# kodları ‘serverside’ kodlardır.©Doğru ©Yanlış@’ArrayList’ dizisi için 
boyut ve tip tanımlamaya gerek yoktur. ©Doğru ©Yanlış@Session oturumunu nasıl sonlandırırız.©Session.Abandon(), ©Session.End, ©Session.Reset 
©Session[“user”].Abandon, © Session[“user”].End © Session[“user”].Reset ©hiçbiri @ Html sayfasının arka planına resim yerleştirmek için kullanılan 
parametresi hangisidir? © background © bgcolor © img © image © bgimage @ Sayfada bilgileri tablo halinde görüntülemek istediğimizde Datareader kullanırız 
©Doğru ©Yanlış @Web.config için hangisi yanlıştır? ©Site için temel başlangıç ayarlarını yapar ©XML formatını kullanır ©App_Code un içinde bulunur ©Hangisi 
serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz ©başında asp yazar © runat parametresi bulundurur ©Id parametresi bulundurur ©Browserda bu kodlar 
gözükmez.@”Querystring” veritabanından bilgi alışverişi için yazdığımız sorguların genel adıdır ©Doğru ©Yanlış ©Bilmiyorum @ Kodların derlenmesi bunların 
1/0 lar şeklinde ikili koda dönüştürülmesidir. ©Doğru ©Yanlış@ Asp.net sayfaları ilk çalıştırıldığında derlenir ve bunun sonucunda ilk çalıştırmada sayfa yavaş 
açılır. ©Doğru ©Yanlış@ Asp deki “ContentPlaceHolder” nesnesi html deki “iframe” e karşılık gelir ©Doğru ©Yanlış ©Bilmiyorum @String.Format("Merhaba {1} 
{0}", "Ali", "Sucu"); //ifadesinin sonucu ne çıkar ©Merhaba Ali Sucu © Merhaba Sucu Ali ©Merhaba {Ali} {Sucu} © Merhaba {Sucu} {Ali} ©hiçbiri @Hangisi doğru 
bir tanımlamadır ©string 1isim10; ©string Ad_10; ©string ad soyad; ©string ad-soyad; ©string false; ©hiçbiri @Hangisi sayıyı aşağıya yuvarlar © Math.Sqrt(b);  
© Math.Ceiling(b); © Math.Floor(b); © Math.Round(b); © Math.Top(b);  ©Math.Bottom(b); @ "Sessionlar” süre belirtilmezse 15 dakika hafızada tutulur 
©Doğru ©Yanlış @”DataDirectory” kelimesi için hangisi en doğrudur ©verilen saklandığı dosyanın adıdır, ©default veritabanın adıdır ©App_Data dizisine işaret 
eder ©Veritabanı içindeki default tablonun adıdır. @ SQL = "SELECT * FROM ogrenciler WHERE soyad LIKE 'A%'"; //Hangisi doğrudur ©sorgusu soyadı A ile 
başlayan tüm üyeleri getirir. ©Soyadı iki harften oluşan ve ilk harfi A ile başlayanları getirir. ©hiçbiri@’ArrayList’ dizisinin kütüphanesi hangisidir?©using 
System.Collections;©using System.ComponentModel;©using System.Collections.Generic;©using System.Linq;@ Hangisi en içte kullanılan etikettir? © <title>© 
<body> © <html> © <head> @ Sayfaya çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? © <br> © <hr> © <ln> © <line> © <span> © <div> 
@ Hangisi link oluşma etiketinin kendisi ve daha alt parametrelerinden biri değildir. © a © target © href  © src  © _parent © _blank @ Html tablosunda alta alta 
duran iki hücreyi birleştirmek için hangisi kullanılır? © border © rowspan © colspan © cellspacing © cellpadding © celling @ Html tablosunda yazı alanı ile hücre 
kenarı arasındaki boşluğu ayarlamak için hangi parametre kullanılır. © border © rowspan © colspan © cellspacing © cellpadding © align @ Hangisi resimlerle 
ilgili bir etiket yada parametre değildir? © alt © src © img © align © border © height © title @ Hangisinde "Target" özelliği yoktur. © LinkButton © Hyperlink © 
<a> @ Html etiketlerinin programlama dilleri içinde kullanımı ile ilgili hangileri doğrudur. © Response.Write(<h1>Merhaba</h1>); © Response.Write("<p>" & 
"Merhaba" & "</p>"); © Response.Write("<h2> +Merhaba + </h2>");©Response.Write("<p>"Merhaba"</p>");©Response.Write("<h3>"+Merhaba + "</h3>"); 
© Response.Write("<p>Merhaba</p>");@Hangisi doğru bir renk kodu tanımlaması değildir? © “#00FF11” © “#AAGG16” © “#123456” © “Fuchsia” © “#aaaaaa” 
@Hangisi link verme hatalıdır. ©<a href=”defaul.aspx”>Anasayfa</a> ©Response.Redirect("sayfa2.htm");©Response.Redirect("www.araba.com"); 
©<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl= "~/Default2.aspx"Target="_blank">Sayfa3</asp:HyperLink>@hangisi form nesnesi üzerinde 
işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür. ©AutoRevers=”True” ©AutoPost="True" ©AutoPostBack="True" ©AutoBack=”True” ©AutoItem=”True” ©hiçbiri @ 
serverside kodlar browser kaynak kısmından görülür ©Doğru ©Yanlış@Aşağıdaki programların çıktılarını yandaki boş kısımlara yazınız.  
public void Calculate(int a) 
{ 
   listBox1.Items.Add(a); 
   if (a < 5) 
   { 
      a++; 
      Calculate(a); 
    } 
} 
private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
   Calculate(0); 
} 

 

private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  string[] names 
={"Ali","Oya","Can","Cem"}; 
  string[] surnames = { "Su", "Ay", "Su", 
"Al" }; 
  int i=0; 
  foreach (string name in names) 
  { 
 listBox1.Items.Add(String.Format("{2} 
{0}.{1}", name.Substring(0, 1), 
surnames[i].ToUpper(),"Dear")); 
 i++; 
  } 
} 

 

protected void button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  listBox1.Items.Clear(); 
  int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
  int s = 1; 
  for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
  { 
    if (numbers[i] % 3==0) 
    { 
    s = s * numbers[i]; 
    listBox1.Items.Add(s.ToString()); 
    } 
  } 
} 

 

private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  string[] names = { "Ali", 
"Oya", "Can", "Cem" }; 
  for (int j = 0; j < names.Length 
- 1; j++) 
  { 
    int value = 
String.Compare(names[j], 
names[j + 1]); 
    if (value ==-1) 
    { 
    string temp = names[j]; 
    names[j] = names[j + 1]; 
    names[j + 1] = temp; 
    } 
  } 
  foreach (string name in 
names) 
  { 
  listBox1.Items.Add(name); 
  } 
} 

 

 

private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  string city = "K,A,R,A,B,Ü,K"; 
  string[] letters = city.Split(','); 
  for (int j = letters.Length - 1; j >=0 ; j--) 
  { 
      listBox1.Items.Add(letters[j]); 
  } 
} 

 

private void button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
    double salary = 1000; 
    int year = 1; 
    do 
    { 
        listBox1.Items.Add(year + "=" + 
(Convert.ToInt32(salary)).ToString()); 
        year++; 
        salary = salary + salary * 0.2; 
    } while (salary <= 2000); 
} 

 
private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  int[] numbers = {0,1,2,3}; 
  for (int j = 0; j <= 7; j=j+2) 
  { 
    try 
    { 
        listBox1.Items.Add(numbers[j]); 
    } 
    catch 
    { 
        listBox1.Items.Add("**"); 
    } 
  } 

 

@1 le 100 arasında 10 tane rastgele sayıyı 
ListBox’a yazacak programı yazınız. 
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public void Calculate(int a) 
{ 
   listBox1.Items.Add(a); 
   if (a < 5) 
   { 
      a++; 
      Calculate(a); 
    } 
} 
private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
   Calculate(0); 
} 

 

private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  string[] names 
={"Ali","Oya","Can","Cem"}; 
  string[] surnames = { "Su", "Ay", "Su", 
"Al" }; 
  int i=0; 
  foreach (string name in names) 
  { 
 listBox1.Items.Add(String.Format("{2} 
{0}.{1}", name.Substring(0, 1), 
surnames[i].ToUpper(),"Dear")); 
 i++; 
  } 
} 

 

protected void button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  listBox1.Items.Clear(); 
  int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
  int s = 1; 
  for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
  { 
    if (numbers[i] % 3==0) 
    { 
    s = s * numbers[i]; 
    listBox1.Items.Add(s.ToString()); 
    } 
  } 
} 

 

private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  string[] names = { "Ali", 
"Oya", "Can", "Cem" }; 
  for (int j = 0; j < names.Length 
- 1; j++) 
  { 
    int value = 
String.Compare(names[j], 
names[j + 1]); 
    if (value ==-1) 
    { 
    string temp = names[j]; 
    names[j] = names[j + 1]; 
    names[j + 1] = temp; 
    } 
  } 
  foreach (string name in 
names) 
  { 
  listBox1.Items.Add(name); 
  } 
} 

 

 

private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  string city = "K,A,R,A,B,Ü,K"; 
  string[] letters = city.Split(','); 
  for (int j = letters.Length - 1; j >=0 ; j--) 
  { 
      listBox1.Items.Add(letters[j]); 
  } 
} 

 

private void button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
    double salary = 1000; 
    int year = 1; 
    do 
    { 
        listBox1.Items.Add(year + "=" + 
(Convert.ToInt32(salary)).ToString()); 
        year++; 
        salary = salary + salary * 0.2; 
    } while (salary <= 2000); 
} 

 

private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
  int[] numbers = {0,1,2,3}; 
  for (int j = 0; j <= 7; j=j+2) 
  { 
    try 
    { 
        listBox1.Items.Add(numbers[j]); 
    } 
    catch 
    { 
        listBox1.Items.Add("**"); 
    } 
  }} 

 

@1 le 100 arasında 10 tane rastgele sayıyı 
ListBox’a yazacak programı yazınız. 
private void button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  Random Rastgele = new Random(); 
  
  for (int i = 1; i <= 10; i++) 
  { 
  int RastgeleSayi = Rastgele.Next(1, 100); 
  listBox1.Items.Add(RastgeleSayi.ToString()); 
  }} 

 

 


