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Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Süre 120
1 dakikadıır.

Sorru 1:
Weeb üzerinde ettkileşimli (entteraktif) ve ayynı zamanda AJAX
A
desteklli bir uygulam
ma yazılacaktırr. Kullanıcının
n adı, e-posta adresi,
teleefon numarassı ve doğum
m tarihi gibi girdi bilgileeri HTML fo
ormu aracılıyyla alınacak ve daha son
nra bir veritaabanına
kayydedilecektir. Ayrıca, kullaanıcı tarafındaan geçerli bir girdi yapılmamışsa anındaa uyarı vereceek bir yöntem
m devreye girecektir.
Buuna göre,
a) Formdaki kuullanıcı arayüüzü kontrolleriinin biçimlenddirilmesi için, örneğin metinn kutusunun aarka plan reng
gini değiştirmeek gibi,
CSS teknoloojisinden nasıl yararlanılabiilir? Program kod parçaların
nı da yazarak kısaca açıklayyınız.
mata uyup uyymadığını kon
ntrol etmek içiin PHP betik dilinde bir fon
nksiyon tanım
mlaması
b) E-posta adreesi girdisinin aşağıdaki form
yapınız.
*@*.*.*
c)

geçerli bir girrdi: sonay@k
ktu.edu.tr
r

geçersiz bir
b girdi: son
nay@ktu.ed
du

marası girdisinnin aşağıdaki formata uyupp uymadığını kontrol
k
edecekk olan gerekli program kod
d parçasını PH
HP betik
Telefon num
dilini kullannarak yazınız.
#### ###
#
## ## geçerli bir girrdi: 0462 11
11 32 21

d)

geçersiz bir
b girdi: 0(462) 111 32
3 21

Doğum tariihi girdisinin aşağıdaki
a
biçiimde olup olm
madığını denettleyecek bir prrogram kod paarçasını PHP betik
b
dilinde yazınız.
y
gg/aa/
/yyyy

geçerli bir girrdi: 28/12/1
1991

geçersiz bir
b girdi: 28.12.1991

e)

Kullanıcı addı girdisinin booş geçilip geççilmediğini koontrol edecek bir
b fonksiyonuu PHP betik ddilinde tanımlaayınız.

f)

m (session) deeğişkenlerindee saklanması iistense PHP betik
b
dilinde nasıl
n
bir
Kullanıcı taarafından girilen bütün değeerlerin oturum
kod parçası yazılabilir? Örnek
Ö
vererek kısaca açıklayyınız.

k
parçasıylla yapılan işlevi kısaca açıklayınız.
a
Ayrıca
A
sunucuudan gelen vveriyi IDsi ‘yas’
‘
olan HTML
g) Aşağıdaki kod
elemanının innerHTML özelliğine akktaracak şekildde sonucGos
ster() fonkksiyonunu JavvaScript betik diliyle tanımllayınız.
var aj
jaxNesne;
//…
ajaxNe
esne.open(‘GET’, ‘o
ornek.php?
?kullanici
iAdi=Sonay
y’, true);
ajaxNe
esne.send(null);
ajaxNe
esne.onrea
adystatech
hange = so
onucGoster
r;
//…
h) Uygulamada kullanıcı taarafından geççerli bir girdi yapılmamışssa anında uyaarı verecek bbir algoritma nasıl geliştiriilebilir?
Gerekli görddüğünüz yerleerde program kod parçalarınnı da yazarak kısaca açıklayyınız.
(48 p)

Sorru 2:
Peşş peşe çekilmiiş 200 adet footoğraf, web taabanlı bir uyggulama yazılarrak bir film gibi ekranda oyynatılmak isteeniyor. Bu işleem için
gerrekli olacak prrogramı istediiğiniz bir betikk diliyle yazınnız. (20 p)
Sorru 3:
Birr veritabanınddaki bir tablodda öğrencileree ait bazı bilggilerin kayıtlı olduğu varsaayılsın. Web üzerinde etkileşimli ve de AJAX
desstekli bir uyguulamada, form
m aracılığı ile kullanıcıdan öğrenci num
marası girdisi alınacak,
a
verittabanında sorg
gulama yapılaacak ve
eğeer kayıt varsa, ilgili kaydınn veritabanınddan silinmesi işlemi
i
gerçek
kleştirilecektir.. Bunun için gerekli olacaak program koodlarını
yazzınız. (32 p)
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