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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 350703 Date: 03-12-2013        
Subject Name: Java Programming 
Time: 02:30 pm - 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) What is JVM ? Explain in brief the structure of a java program. 07 
 (b) List the features of java. Differentiate between java and c++. 07 

Q.2    
 (a) What is  method overloading & overriding ? explain with example 07 
 (b) List the types of operators available in java. Explain Arithmetic and 

Bitwise operators. 
07 

  OR  
 (b) What is  command line-arguments ? Write a program to sum two 

numbers using command line arguments.  
07 

Q.3    
 (a) What is interface? Differentiate between abstract class and interface. 

Write a program for calculator interface. 
07 

 (b) What is multithreading? Explain the life cycle of a thread. 07 
  OR  

Q.3 (a) Define inheritance. List types of inheritance. Explain with example. 07 
 (b) What is inner class ? Explain in brief. 07 
    

Q.4    
 (a) Give difference between string and string buffer class, Explain any three 

methods of  string  class 
07 

 (b) Explain visibility controls of java. 07 
  OR  

Q. 4 (a) What is Exception ? Write a program that show the use of 
ArithmeticException. 

07 

 (b) What is an abstract class ?  What is a final class ? Differentiate between 
abstract and final class. 

07 

    
Q.5    

 (a) What is java API ? List any five packages in java.  Write steps to 
develop a package. 

07 

 (b) What is an applet ? Write a program to draw a rectangle and circle 
within it using applet. 

07 

  OR  
Q.5 (a) Write a program to sort an array of five numbers. 07 

 (b) Write a program that demonstrate the use of static method. 07 
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5|̀ Gv! V   JVM એટલે ુ ં? વાના ો ામ  ુ ચર સમ વો. 07 

 A વા ની લા ણીકતા જણાવો. વા અને c++ વ ચેનો તફાવત 

સમ વો. 

07 

5|`GvZ V મેથડ ઓવરલોડ અને મેથડ ઓવરરાઈડ એટલ ે ુ ં?. યો ય ઉદાહરણ 

સાથે સમ વો. 

07 

 A વાના ઓપરટર જણાવો. એર થમેટ ક અને બીટવાઈઝ ઓપરટર 

સમ વો. 

07 

  VYJF  
 A કમા લાઈન આ ુમંટ એટલે ુ?ં કમા લાઈન આ ુમંટનો ઉપયોગ 

કર ને બ ેનબંરનો સરવાળો કરવાનો ો ામ લખો. 

07 

    
5|̀ Gv# V Interface એટલે ુ ં? ઍબ ટ ટ  લાસ અને ટરફસ વ ચેનો તફાવત 

સમ વો.  ક ક લુેટરની ટરફસનો ો ામ લખો. 

07 

 A મ ટ ેડ ગ એટલે ુ?ં ેડની લાઈફ સાઈકલ સમ વો 07 

  VYJF  
5|̀ Gv# V ઈનહર ટંસ એટલ ે ુ?ં ઈનહર ટંસના કાર જણાવો. યો ય ઉદાહરણ સાથે 

સમ વો. 

07 

 A ઈનર લાસ એટલ ે ુ ં? ુ ંકમા સમ વો. 07 

    
5|̀ Gv$ V ગ અને ગબફર લાસ વ ચેનો તફાવત સમ વો. ગ લાસની 

ણ મેથડ સમ વો. 

07 

 A વાના વી બીલીટ  કં ટોલ સમ વો. 07 

  VYJF  
5|̀ Gv$ V એ ેપશન એટલે ુ?ં એર થમેટ ક એ ેપશન યો ય ઉદાહરણ સાથે 

સમ વો. 

07 

 A ઍબ ટ ટ  લાસ એટલે ુ?ં ફાઈનલ લાસ એટલ ે ુ?ં. ઍબ ટ ટ  લાસ 

અને ફાઈનલ લાસ વ ચેનો તફાવત સમ વો. 

07 

    
5|`Gv5 V વા  API એટલ ે ુ?ં વાના પાચં પેકજના નામ લખો. વામા પેકજ 

કવી ર તે કર  ુતેના ટપ લખો. 

07 

 A એપલેટ એટલે ુ ં? રકટ લની દર સકંલ દોરવાનો ો ામ લખો. 07 

  VYJF  
5|`Gv5 V પાચં નબંરની એરને સો ્ કરવાનો ો ામ લખો. 07 

 A ટટ ક મેથડનો ઉપયોગ બતાવતો ો ામ લખો. 07 
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