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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

Subject Code: 3350703 Date: 03-05-2018 

Subject Name: Java Programming 

Time: 02:30 PM To 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics. 

6. English version is authentic. 
 

Q.1  

પ્રશ્ન. ૧ 

 Answer any seven out of ten.  

દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 
14 

૧૪ 

 1. State the difference between Procedure v/s Objected Oriented Language.  
 ૧. પ્રોસસજર અને ઓબ્જેકટ ઑરીએન્ટેડ પ્રોગ સમિંગ લેંગ્વેજ નો તફ વત આપો.   

 2. List the different OOP concepts.  

 ૨. ઓપ ન  અલગ અલગ મદુ્દ  લખો.  

 3. State the importance of Garbage Collection.  

 ૩. ગ બેજ કલેકશન નુાં મહત્વ લખો.  

 4. List out Bitwise operators.  

 ૪. બબટવ ઈસ ઓપરેટર નુાં બલસ્ટ લખો.   

 5. Define Dynamic Method Dispatch.  

 ૫. ડ યનેસમક ડડસ્પેચ રીત સમજાવો.    

 6. What is interface?  

 ૬. ઇન્ટરફેસ એટલે શુાં?   

 7. Write the syntax to create and import a package.  

 ૭. પેકેજ બન વવ ની અને ઈમ્પોઁટ કરવ ની રીત લખો.    

 8. Why java is not supported Pointer?  

 ૮. જાવ  પોઇંન્ટર ને સપોઁટ કેમ નથી કરત ુાં તે સમજાવો.  

 9. Define Final keyword in java.  

 ૯. જાવ  મ ાં ફ ઈનલ કીવડ ૅએટલે શુાં તે સમજાવો.   

 10. Describe Byte code.  

 ૧૦. બ ઈટીકોડ શુાં છે તે સમજાવો.  

    
Q.2 (a) Explain the statement: public static void main (String args[]). 04 

પ્રશ્ન. ર (અ) વ વ  વ કય સમજાવો. :- પબ્બ્જલક સ્ટેટીક વોઇડ મેઈન (સ્ટસ્રિંગ એઆરજીએસ[]).  ૦૪  
  OR  

 (a) Explain the three advantages of java. 04 

 (અ) જાવ ન  ત્રણ ફ યદ ઓ સમજાવો. ૦૪  
 (b)      Explain Vector class. 04 

 (બ) વેકટર કલ સ એટલે શુાં?  ૦૪  
  OR  
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 (b) Write a Java Program using Argument Constructor. 03 

 (બ) જાવ  મ ાં આર્ુુમેન્ટ કન્સ્રાંક્ટર નો પ્રોગ મ લખો.  ૦૩ 

 (c) Explain throw and finally in Exception Handling of java language. 04 

 (ક) જાવ  મ ાં થ્રો અને ફ ઈનલી એક્સ્સેપ્શન એટલે શુાં? - સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Why Wrapper Class is needed? Explain with Example. 04 

 (ક) જાવ  મ ાં વે્રપર કલ સ નુાં મહત્વ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain any four string function in java. 04 

 (ડ) જાવ  ન ાં કોઇપણ ચ ર સ્ટસ્રિંગ ફાંકશન સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain any four string buffer function in java. 04 

 (ડ) જાવ  ન ાં કોઇપણ ચ ર સ્ટસ્રિંગ બફર ફાંકશન સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) List out any three difference between method overloading and overriding.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) જાવ  મ ાં મેથડ ઓવરલોડીંગ અને મેથડ ઓવરર ઈડીંગ ન  કોઇપણ ત્રણ 
તફ વત આપો.  

૦૩  

  OR  

 (a) Write a Java Program to explain super keyword. 03 

 (અ) ઉદ હરણ સ થે સપુર કીવડુ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) What is command Line argument? Explain with Example. 03 

 (બ) કમ ન્ડ લ ઈન આર્ુુમેન્ટ એટલે શુાં? ઉદ હરણ સ થે સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain JVM. 03 

 (બ) ેસવએમ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain Super keyword in inheritance. 04 

 (ક) સપુર કીવડુ ઇનહડેરટન્સ સવસ્ત ર થી સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Write a Java program to print Fibonaci series. 04 

 (ક) જાવ  મ ાં ડફબોન કી સસરીઝ સપ્રન્ટ કરવ નો પ્રોગ મ લખો.  ૦૪ 

 (d) Write a java program to read a text file in java. 04 

 (ડ) જાવ  મ ાં ટેક્સ ફ ઈલ વ ાંચવ નો પ્રોગ મ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write a java program to write a text file in java. 04 

 (ડ) જાવ  મ ાં ટેક્સ ફ ઈલ લખવ નો પ્રોગ મ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Write a java program to sum of two dimensional matrix using array. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ટુ – ડ ઈમેન્સનલ મેડરકસનો સરવ ળો કરવ નો પ્રોગ મ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a java program to sort of 5 numbers using array. 03 

 (અ) એરેય મ ાં પ ાંચ નાંબર ક્રમમ ાં ગોઠવવ નો પ્રોગ મ લખો. ૦૩ 

 (b) Explain Abstract Keyword with example. 04 

 (બ) જાવ  મ ાં એબ્જસ્રેકટ  કીવડુ ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write a Java Program to develop user defined exception. 04 

 (બ) જાવ મ ાં યઝુર ડડફ ઈન એક્સ્સેપ્શન સમજાવતો પ્રોગ મ લખો.  ૦૪ 
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 (c) Explain Synchronization in Thread. 07 

 (ક) થ્રેડ મ ાં સશન્ક્રોન ઈઝેશન સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Compare checked and Unchecked Exception. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ચેક્ડ અને અનચેક્ડ એક્સ્સેપ્શન સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain java I/O process. 04 

 (બ) જાવ  ની આઈ/ઓ  રીત સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Differentiate Abstract class and Interface. 03 

 (ક) એબ્જસ્રેકટ કલ સ અને ઇન્ટેરફેસ નો તફ વત આપો.  ૦૩ 

 (d) List out the steps to create a package. 03 

 (ડ) પેકેજ બન વવ  મ ટે ન ાં મદુ્દ  લખો.  ૦૩ 

 

************ 


