
Görsel Programlama – I Örnek Çalışma Soruları
Metotlar
1- Verilen sayıya kadar olan sayıları toplayıp ortalamasını bulan metot yazınız.

2- Verilen sayının faktöriyelini bulan metot yazınız.



3- Kendisine parametre olarak verilen dizinin toplamını bulup döndüren metodu yazınız.

4- Kendisine parametre olarak gelen bir değerin işaretini (pozitif mi negatif mi
olduğunu ) bulup geriye döndüren metodu yazınız



5- Parametre olarak yollanan bir sayının asal sayı olup olmadığını geriye döndüren bir
metot yazınız. Eğer sayı asal ise geriye “true” değil ise “false” değeri
döndürülecektir.

6- Kendisine parametre olarak gelen cümle içinde yine kendisine parametre olarak
gelen kelimeyi arayıp ve eğer kelime var ise geriye true, yok ise false değeri
döndüren KelimeVarmi adında metodu yazınız



7- Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit
olan sayılara “mükemmel sayı” denir. Örneğin 6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14 gibi. Buna göre
klavyeden girilen bir tamsayının “mükemmel sayı” olup olmadığını kontrol eden
MukemmelSayi adında bir metot tanımlayınız. Metot eğer sayı mükemmel sayı ise ekrana
“Mükemmel Sayıdır” değilse “Mükemmel Sayı DEĞİLDİR” yazan programın kodlarını yazınız.
( static void MukemmelSayi(int sayi) )

8- Kendisine parametre olarak gelen diziden elemanları tek olanları geriye döndüren bir
metot yazınız.



Classlar

Yukarıda yazılmış olan class ‘ı inceleyelim.

1- MetinIslemleri adlı class public erişim belirleyicisine sahip olmasından dolayı, hem bu namespace
hemde farklı bir namespace’ den erişim sağlanabilir.Static olmayan bir class tır.Çağrıldığı yerde bir
örneği kopyası oluşturularak kullanılmalıdır.

Örnek: MetinIslemleri mt = new MetinIslemleri();
mt.TersCevir("hbmyo");

2- Bu class içerisinde 3 adet metod vardır.

EkranaYaz:metodu void anahtar sözcüğünden dolayı geriye herhangi bir değer döndürmeyecek
olup public anahtar kelimesine sahip olması dolayısıyla hem MetinIslemleri class’ı içerisinden hem de
farklı class lardan çağrılabilir. Bir tane string tipinde parametre almaktadır.



KarakterSay: metodu ise erişime belirleyicisi olarak başında herhangi bir şey yazmadığından dolayı
private kabul edilir ve sadece bu class içerisinden çağrılabilir. Eğer bu class başka bir yerden
çağrılacaksa KarakterSay metoduna erişilemeyecektir. Bir tane string tipinde parametre almakta olup
void anahtar kelimesi sebebi ile çağrıldığı yere geri değer döndürmeyecektir.

TersCevir: metodu ise public anahtar sözcüğünden dolayı her türlü erişime açıktır. Bir tane
parametre almakta olup geriye değer döndürmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yazılmış class’ı inceleyiniz. Aynı Class’ı static class şeklinde tekrar yazınız.


