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9

Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sorulaar eşit puanlıddır. Süre 120 dakikadır.
d

veritabani.php
…
$baglan = mysql_connec
m
ct('localhost', 'root', '');
if (!$bagla
an) die('Bağ
ğlantı yapılamıyor: ' . mysql_error
r());
mysql_selec
ct_db("Ziyar
ret", $baglan);
$q = $_REQU
UEST["q"];
$sql = "SEL
LECT * FROM Ziyaretcidefteri WHERE ziyaretci_i
id = '".$q."
"'";
$sonuc = my
ysql_query($
$sql);
…
veritabani.htm
ml
…
lanıcı ID: <input
<
type = "text" size = "5" onc
change = "ku
ullaniciGost
ter(this.value)" /> </form>
<form> Kull
…
veritabani.js
ullaniciGost
ter(str) { //… } …
function ku
S.1) Yukarıda verileen kod parçalarınndan görülebileceeği gibi, ziyaret veritabanındaaki ziyaretcidefteri ilişkissinde bir SQL so
orgulaması yapılm
maktadır.
Kullanıcı tarafınndan ziyaretçinin sıra numarası, ID, bir metin kutuusuna girilmekte ve
v bu değer sorguulamaya parametrre olarak gönderillmektedir. Buna göre,
g
a) kullani
iciGoster(); fonksiyonunun tanımlamasında bir AJAX nesnessi kullanılarak veeritabanına istek gönderilip, elde edilen sonuç yinne AJAX
nesnesi yardımıyla ekranaa yazdırılacaktır. İlgili fonksiyoonun tanımlamassını GET veya POST
P
metodunuu kullanarak yaapınız (prototype.js
kütüphaneesine bağlı olarakk tanımlama yapaabilirsiniz). Ayrıcca AJAX yaklaşım
mı kullanılmasınınn avantajları neleer olabilir? Kısacaa açıklayınız.
b) Verilen SQ
QL sorgulama ifa
fadesi bir problem
m oluşturabilir mi?
m Başka ifadeylee programda bir kod açığı var mııdır? Eğer varsa kodda ne gibi düüzenleme
yapılması gerekir? Kısaca açıklayınız.
a
veritabani.php
…
$ad = $_REQ
QUEST['ad']; $il = $_RE
EQUEST['il']; $eposta = $_REQUEST['
'eposta']; $
$gorus = $_
_REQUEST['gorus'];
$sorgu = "I
INSERT INTO Ziyaretcide
efteri (ad,il,eposta,gor
rus) VALUES ('$ad', '$i
il', '$epost
ta', '$gorus')";
mysql_query
y($sorgu);
…
S.2) Yukarıda verilenn kod parçasındaa parametrelerle gönderilen
g
ziyarettçi bilgileri veritaabanına kaydedilm
mektedir. Buna gööre,
a) İlgili programda istenmeyeen bir duruma yoll açabilecek bir kood açığı olabilir mi?
m Eğer varsa naasıl giderilebilir? Kısaca açıklayın
nız.
b) Kullanıcı tarafından
t
girdisii yapılan il ve elektronik posta verilerine, örneğin sadece Türkiye’deki
T
81 illin adlarının girilmesine izin verilm
mesi gibi
bazı kısıtlaamalar getirilmessi düşünülse nasıll bir yöntem önerrirsiniz? Gerekli gördüğünüz
g
yerlerde program kod parçalarını da yaazarak kısaca açıkklayınız.
o
(session) işlemlerine
i
niye gereksinim
g
duyullabilir? Oturumu başlatma/kapatm
ma işlemleri yerinne, benzer
S.3) Bir web tabanlı uygulamada yönnetici panelinde oturum
adımları gerçeklleştirmek için çerrez (cookie) yaklaaşımı kullanılmassı ne gibi sakıncaalar ortaya çıkarabbilir? Gerekli görrdüğünüz yerlerde program kod paarçalarını
da yazarak kısacca açıklayınız.
S.4) Web sitesi tasarrımında sayfalarınn içerikleri kadarr görünümleri de önemlidir. Web sayfasının başlıkk, menü, içerik giibi bölümlere ayrrılması işlemi için HTML
çerçeveleri (frames) ve/veya tabbloları kullanılabbilir. Fakat daha profesyonelce hazırlanmış
h
siteleerde CSS teknoloojisi tercih edilm
mektedir. Nedeninni kısaca
açıklayınız. Ayrrıca CSS teknolojjisi kullanılarak bir
b web sayfası şaablonunun (template) nasıl hazırlannabileceğini örneek kod parçalarıylla anlatınız.
ad> <script language="j
javascript">
>
<html> <hea
var dur, sa
ayac = 0, im = new Array
y();
for(i=0; i<
<3; i++) im[i] = new Ima
age, im[i] = i + ".jpg"
";
function ba
aslat() { if(sayac == 2)
) sayac = 0;
;
else
e ++sayac; document.img
ge.src = im[sayac];
}
dur = setTimeou
ut("baslat()", 360);
urdur() { clearTimeout(d
dur); docume
ent.imge.src
c = im[0]; }
function du
</script> </head>
dy> <div> <img src = "0.jpg" name = "imge" />
/ <form>
<bod
put type = "button"
"
value = "baslat" onclick = "baslat();
;"/>
<inp
<inp
put type = "button"
"
val
lue = "durdur" onclick = "durdur();
;"/> </form>
>
html>
</div> </body> </h
k
açıklayınızz. Programı gözee çarpmayan (unnobtrusive) java
ascript betik dili yaklaşımıylaa yeniden
S.5) Yukarıda verileen kod parçasıylaa yapılan işlevi kısaca
düzenleyiniz. Benzer
B
işlevi yerine getirebileceek bir programınn PHP betik dilliyle gerçekleştirrilmesi durumunnda avantajların ve dezavantajlarrın neler
olabileceğini kıssaca açıklayınız.
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1.

a) Fonksiyon ge
et/post metodduna göre aşağıdaaki gibi tanımlanaabilir:
function ku
ullaniciGost
ter(str)
{
var url = "veri
itabani.php"
";
url = url+"?q="
"+str;
url = url+"&sid
d="+Math.ran
ndom();
new Ajax.Reques
st(url,
{
t",
method:"get
onSuccess:d
durumOgren
}
);
}
function ku
ullaniciGost
ter(str)
{
var url = "veri
itabani.php"
";
new Ajax.Reques
st(url,
{
method:"post",
parameters:{q:str, sid:Math.random
m()},
onSuccess:d
durumOgren
}
);
}
function du
urumOgren(aj
jax)
{
$("m
metin").inne
erHTML = aja
ax.responseT
Text;
}
s
AJAX nesnesiylle web sunucunddan dosyalar alınıp getirilebilir. Buu işlem eşzamanssız olarak yapılabbilir. Alınıp getiriilen dosyanın içeriği geçerli web sayfasına
DOM kullanılarrak aktarılabilir. Sonuçta
S
web sayffası sayfa tekrar yüklenmeden
y
dinaamik olarak günccellenmiş olur.
b) SQL sızıntısı olabilir. Örneeğin aşağıdaki ifaade ile q parametrresiyle gönderilen
n değer sorgulamaada hiçbir anlam ifade etmemektedir.
//$q = $q.'OR '1'=
='1
Bu durum
mda kodda aşağıdaaki gibi bir düzennleme yapılabilir.
$q = my
ysql_real_escape_string($_REQUEST["
"q"]);

2.

d
yapılab
bilir.
a) HTML sızıntısı olabilir. Bu duurumda kodda aşaağıdaki gibi bir düzenleme
$ad
$il
$eposta
$gorus

b)

=
=
=
=

htmlspecialc
h
chars($_REQUEST['ad']);
h
htmlspecialc
chars($_REQUEST['il']);
h
htmlspecialc
chars($_REQUEST['eposta']);
h
htmlspecialc
chars($_REQUEST['gorus']);

İl için bir liste
l
kutusundan seçim yaptırılabillir. E-posta girdissi ise düzenli ifad
deyle kontrol ettirrilebilir:

function do
ogrulaEposta
a($deger)
{
return (!
!preg_match(
('/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[
[a-z0-9-]+)*
*(\.[a-z]{2,3})$/', $deger))
? 0 : 1;
}
3.

Oturum açma/kaapama işlemlerinne güvenli veri işllemi açısından geereksinim duyulurr. Çerez istemcidee saklanan bir verridir, oturum veriisi ise sunucuda saklanır.
s
Bu yüzden dahaa güvenlidir. Oturrum açma işlemi için aşağıda bazı kod parçaları verrilmiştir:
$sorgu = "S
SELECT kulla
aniciadi, sifre FROM yon
netici WHERE
E kullanicia
adi =
'" . mysql_
_real_escape
e_string($_POST['kullani
iciadi']) . "' AND sifr
re = (passwo
ord('" .
mysql_real_
_escape_stri
ing($_POST['sifre']) .
"'));";
$sonuc = my
ysql_query($
$sorgu) or die(mysql_err
ror());
if (mysql_n
num_rows($so
onuc) == 1)
{
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$_SE
ESSION['yon_
_otur_ac'] = $_POST['ku
ullaniciadi'];
$_SE
ESSION['yon_
_sifre'] = $_POST['sifr
$
re'];
}
4.

ö
için dersste verilen kodlarra bakınız.
CSS Teknolojisi kullanılarak tasarlanan web sayffaları daha hızlı yüüklenir. Şablon örnekleri

5.

Animasyonla ilggili bir uygulamaa yazılmıştır. Kodd aşağıdaki gibi yeeniden düzenleneebilir:
ornek.js
function $(
(id) {
retu
urn document
t.getElement
tById(id);
}
var dur, sa
ayac = 0, im
m = new Array();
for(i=0;i<3
3;i++) im[i] = new Image, im[i] = i + ".jpg";
function ba
aslat() {
if(s
sayac == 2) sayac = 0;
else
e ++sayac;
docu
ument.imge.s
src = im[say
yac];
dur = setTimeou
ut("baslat()",360);
}
function du
urdur(){
clea
arTimeout(du
ur);
docu
ument.imge.s
src = im[0];
;
}
window.onlo
oad = functi
ion() {
$("1
1").onclick = baslat;
$("2
2").onclick = durdur;
};

ornek.html
<html>
<hea
ad>
k.js" type="
"text/javasc
cript">
<script src="ornek
</script>
ead>
</he
<bod
dy>
<div>
<img src="0.jpg" name="imge" />
<form>
put type="bu
utton" value="baslat" id = "1"/>
<inp
<inp
put type="bu
utton" value="durdur" id = "2"/>
</form>
</div>
ody>
</bo
</html>

P betik dilinde yaazılması; güvenliik, internet tarayyıcılarıyla uyumlu
uluk ve daha etkkin olma açısınddan tercih edilebiilir. Hız açısındaan ise bir
Programın PHP
dezavantaj sağlaayabilir. Çünkü programı koşarkenn sunucuyla bağlaantı kurulması geerekmektedir.
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