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1.

Soru kâğıddına adınız, soyadınızz ve numaranız dışındaa başka hiçbir şey yazm
mayınız.
Sorular eşşit puanlıdır.
Sınav süreesi 120 dakikadır.

Aşağıda verilenn HTML imlerininn (tags) ve CSS seçicilerinin (selecctors) kullanım am
maçlarını birer cüümle ile kısaca aççıklayınız.
div

2.

spann

.sinif

#id

Aşağıda verilenn CSS ve HTML kodlarını
k
göz önüüne alarak tarayıccı (browser) tarafıından oluşturulaccak olan ekran görrünümünü verinizz (çiziniz).

CSS
.ornek {
bord
der-right
bord
der-left
bord
der-bottom

: 1pt solid
d #000000;
: 1pt solid
d #000000;
: 1pt solid
d #000000;

#ornek {
bord
der-width
bord
der-style
bord
der-color

: 1pt;
: dashed;
: RGB(0,0,0);

#ornek

ornek {
.o
font
t-weight
font
t-style

: bold;
: italic;

}

h1
1 {
margin
h1
1.ornek {
border-top
width

: auto
o;

}

: 1pt
t solid blac
ck;
: 200
0pt;

}

}
p.
.ornek {
: 1pt
t dashed bla
ack;
border-top
rmal;
text-decoration : nor

}

}

HTML
"ornek"> Web
b Programlam
ma </h1>
<h1 class="
<p class="o
ornek"> Web Programlama sınavında herkese
h
başa
arılar diler
rim. </p>
<div id="or
rnek"> Bu sınavda </br
r> <span cla
ass="ornek">
>HTML, CSS ve
v JS </spa
an> </br> il
le ilgili sorular
sorulmuştur
r.</div>
3.

Soruyu aşağıda verilen Javascrippt ve HTML kodlarını dikkate alarrak cevaplayınız.
a) Tarayıcı (bbrowser) tarafınddan oluşturulacak olan ekran görünnümünü veriniz (ççiziniz).
b) split() üye fonksiyonuu bazı tarayıcılardda uyumsuzluğa yol
y açabilmekted
dir? Bu durumda nasıl bir çözüm üüretebilirsiniz? Kısaca
K
açıklayınızz ve buna
göre Javasscript kodunu tekkrar düzenleyiniz.
c) Bu programın yazılış amaccı ne olabilir? Bu amaca yönelik ayyrıca önerebileceğ
ğiniz başka yönteemler de var mıdıır? Kısaca açıklay
yınız.

Javascript
var s = ".
. @ ali ktu tr edu .";
var d = s.split("
s
");
var ed = d[
[2]+d[1]+d[3
3]+d[0]+d[5]+d[6]+d[4];
function $(
( id ) { re
eturn document.getElemen
ntById( id );
)
}
function fo
onk( id ) { $( id ).hre
ef = "mailto:" + ed; $( id ).inner
rHTML = ed;

}

HTML
<a id="ep" href="mailt
to:_"> <script type="tex
xt/javascrip
pt"> fonk( 'ep'
'
); </sc
cript> </a>
4.

Soruyu aşağıdakki Javascript koduunu göz önüne allarak cevaplayınızz.
a) Koda anim
masyon özelliği nasıl eklenebilir? Kısaca
K
açıklayınıız ve programı bu
una göre yeniden yazınız.
b) HTML belgesindeki herhanngi bir düğmeninn tıklanması olayınnda fonksiyonu çağıracak
ç
kodu yaazınız.
y
göre, HTML
H
belgesindeeki herhangi bir düğmenin
d
tıklanm
ması olayında fon
nksiyonu çağıracaak şekilde
c) Unobtrusivve (göze çarpmayyan) JavaScript yöntemine
programı tekrar
t
düzenleyinniz.

Javascript
function ba
aslaZaman( )
{
var zam
man = new Date( );
s = zaman.getHours( );
var
d = zaman.getMinutes( );
var
sn = zaman.getSeconds( );
var
$( "zmn
n" ).innerHTM
ML = s + ":"
" + d + ":" + sn;
}
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1.

Div
Span
.class
sayfası
ında
#id

: Sayfanın bir bölg
gesi veya bö
ölümü.
: Sayfada satıriçi bir bölge.
: Sınıf seçiciler herhangi
h
bir
r grup elema
ana stil ver
rmek için kullanılır. He
erhangi bir HTML
istenildiği kadar tekrardan
t
ku
ullanılabili
ir.
: ID seçiciler sayf
fada yalnızc
ca bir defa kullanılabilirler. Diğer durumlard
da geçerli olmaz.
o

2.

g
Ekran görünümü:

3.

a)

b)Doğru
udan dizi şeklinde tanım
mlanıp, dizi
iye ilk değe
er ataması yapılabilir.
y
// var s = ". @ ali ktu tr ed
du .";
// var d = s.split(" ");
var d = [".","@","ali","ktu","
"tr","edu","
"."];
c) Spam (mesaj sağa
anağı, isten
nilmeden gönderilen, çoğ
ğunlukla çok
k sayıda kiş
şiye adresle
enen, duyuru,
ticari ilan v.b.) e-postaların
n önlenmesi için yazılm
mış bir prog
gramdır. Ayrıca, e-posta
a adresleri,
,
resim şeklinde, özel karakterl
lerin okundu
uğu gibi vey
ya aralara fazladan
f
kelimeler eklen
nerek sitele
ere
konulma
aktadır. Örneğin,
ali[ath
h]ktu[dot]edu[dot]tr
ali[bur
rayı siliniz]@ktu.edu.tr
r
gibi…
4.

a)
n ()
function baslaZaman
{
//…
setTimeout(baslaZaman, 500);
}
b) <but
tton id=”zmn” onclick="b
baslaZaman()
);">Saati gö
öster</butto
on>
c)
<head>
…
yfaYukle;
window.onload = say
e()
function sayfaYukle
{
$("zmn").on
nclick = baslaZaman;
}
function baslaZaman
n ()
{
//…
}
</head>
>
…
<button
n id=”zmn” > Saati goste
er</button>
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