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Soru 1:
Web tabanlı uygulamalarda kullanılabilecek bir menü tasarımı için optimum CSS kodlarını yazınız.
Soru 2:
Aşağıda, e-posta göndermek için PHP betik dilinde yazılmış bir kod parçası verilmiştir. Girdi verileri, HTML
formu aracılığıyla kullanıcıdan alınmak istense, e-posta adreslerinin geçerliliğini sunucuda test etmek için nasıl
bir yaklaşım geliştirilebilir? Gerekli olan kod parçalarını yazarak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.
$Ileti
= "Bugun Web Programlama sinavi var";
$Gonderen = "ayse@ktu.edu.tr";
$Konu
= "Sinav";
$Alici
= "ali@ktu.edu.tr";
mail($Alici, $Konu, $Ileti, $Gonderen);

Soru 3:
Aşağıda verilen kod parçasıyla kullanıcı ekranında rasgele bir sayı üretilerek güvenli bir girdi işlemi yapılmaktadır.
Bu yaklaşımı oturum (session) tabanlı hale dönüştürmek için gerekli olan PHP kodlarını yazınız. Ayrıca aşağıda
verilen ekran görünümüne ait bir tasarım için HTML form yaklaşımını kullanarak gerekli olan HTML kodlarını
yazınız.
$sifre = substr(md5(mt_rand(0,9999999999)),-5);
$genislik = 80;
$yukseklik = 30;
$resim
= imagecreate($genislik, $yukseklik);
$beyaz
= imagecolorallocate($resim,0xFF,0xFF,0xFF);
$rast
= imagecolorallocate($resim, mt_rand(0,0xFF), mt_rand(0,0xFF), mt_rand(0,0xFF));
imagefill($resim,0,0,$rast);
imagestring($resim, 5, 18, 6, $sifre, $beyaz);
header("Content-Tpye:image/jpg");
imagejpeg($resim);
imagedestroy($resim);

Ekran görünümü

Soru 4:
Aşağıda, fotoğrafı netleştirmek için gerekli olan bazı kod parçaları PHP betik dilinde yazılmıştır. İlgili programda
aşağıda verilen süzgeç katsayıları için 2-boyutlu bir dizi tanımlayınız ve bu 2-boyutlu dizinin tüm elemanlarını
toplayarak bir değişkene atayacak kod parçalarını yazınız. Ayrıca, renkli görüntülerde ekrandaki bir noktanın
bellekte 24 bit ile temsil edildiği varsayılırsa, yalnızca kırmızı renk kanalına erişmek için gerekli olacak kod
parçasını yazınız (Her bir renk kanalı 1-byte veri içermektedir).
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Programda kullanılacak süzgeç katsayıları. Süzgeç katsayılarının
toplamı = 11.2 (Normalizasyon işleminde kullanılır)

#Burada, $suzgec adında 2-boyutlu bir dizi tanımlaması yapılacak
$kaynak['dosya'] = 'findik.gif';
$kaynak['resim'] = imagecreatefromgif($kaynak['dosya']);
#Burada, hazır fonksiyon kullanmak yerine, döngü ile dizinin tüm elemanları toplanacak
$toplam = array_sum(array_map('array_sum', $suzgec)); # $toplam = 11.2
imageconvolution($kaynak['resim'], $suzgec, $toplam, 0); #katlama işlemi
header('Content-Type:image/gif');
imagegif($kaynak['resim']);

Soru kâğıdına adınız, soyadınız ve numaranız dışında başka hiçbir şey yazmayınız.
Sorular eşit puanlıdır. Sınav süresi 100 dakikadır.
Başarılar
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C.1)
ul#menu a {
border
:
border-left-color:
border-top-color :
display
:
text-decoration :
color
:
background-color :
width
:
height
:
margin
:
text-align
:
}
ul#menu a:hover {
border-color
:
border-left-color:
border-top-color :
color
:
background-color :
}

2px solid black;
white;
white;
inline-block;
none;
#FF0000;
#0000FF;
150px;
50px;
2px;
center;
white;
black;
black;
#0000FF;
#FF0000;

C.2)
if(!preg_match("/^[a-zA-Z_\-]+@(([a-zA-Z_\-])+\.)+[a-zA-Z]{2,4}$/",$_REQUEST["eposta"]))
print "Hatali e-posta";
C.3)
session_start();
$_SESSION['guven']= substr(md5(mt_rand(0,9999999999)),-5);
…
imagestring($resim,5,18,6,$_SESSION['guven'],$beyaz);
…
<form action="xxx.php">
<pre>
Kullanici Adi
<input name="ad" />
Kullanici Sifresi <input type="password" name="sifre"/>
Guvenlik Kodu
<img src='resim.php'/> <input type="password" name="kod" />
<input type="submit" /> <input type="reset" />
</pre>
</form>
C.4)
$suzgec = array(
array(-1.2, -1, -1.2),
array(-1,
20,
-1),
array(-1.2, -1, -1.2) );
…
$toplam = 0;
foreach($suzgec as $satir)
foreach($satir as $deger)
$toplam += $deger;
…
$kirmizi = ($piksel >> 16) & 0xFF;

Soru kâğıdına adınız, soyadınız ve numaranız dışında başka hiçbir şey yazmayınız.
Sorular eşit puanlıdır. Sınav süresi 100 dakikadır.
Başarılar

