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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER – IV • EXAMINATION – WINTER 2012 

 
Subject code: 340703 Date:  27/12/2012 
Subject Name: Visual Basic 
Time: 02.30 pm - 05.00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five 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) Explain various form events with their sequence. 07 

 (b) Explain different loops used in VB with their syntax and example. 07 
Q.2 (a) List and explain various data types supported by VB. 04 

 (b) Write if statement in the click event of command button named 
“Check” that checks whether one number is greater than another and 
if it is, then display a message box with message “No. 1 is greater 
then No. 2” 

03 

 (c) Explain following controls with their important properties. 
(1) TextBox  (2) Command Button 

07 

  OR  
 (c) Explain with example 

(1) Inputbox (2) With…End With 
07 

Q.3 (a) Write difference between 
(1) Picture Box Control and Image Control 
(2) List Box and Combo Box 
(3) Procedural Programming and Event Driven Programming 

09 

 (b) What is Module? Explain different types of Module used in VB. 05 
  OR  

Q.3 (a) Explain following Visual Basic Functions: 
(1) Val() (2) Now() (3) Ucase() (4) Format() 

08 

 (b) What is MDI? Explain the basic concept of MDI. 06 
Q.4 (a) Explain ADO Data Control with its important properties. 07 

 (b) Explain various Error Handling Techniques. 07 
  OR  

Q.4 (a) What is Recordset? Explain different cursor types associated with it. 07 
 (b) Write Short-Note on Debugging Tools used in VB.  07 

Q.5 (a) Write VB application to create simple calculator. 07 
 (b) Explain common dialog control with example. 07 
  OR  

Q.5 (a) Consider a form which contains employee details like empno, 
empname, salary and designation  
Write a code for following command buttons 
(1) Add (2) Delete (3) Save 

07 

 (b) How to create fixed size array and dynamic array in VB? Explain 
with example. 

07 
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5|`Gv! V ફોમની અલગ અલગ ઇવ ટ તના મ માણ સમ વોે ે ે . 07 

 A VBમા ંવપરાતા દા દા પ તની સી ટ  અન ઉદાહરણ સહ ત ુ ુ ુ ે ે

સમ વો. 

07 

5|`GvZ V VBમા ંવપરાતી અલગ અલગ ડટા ટાઇપની યાદ  બનાવી સમ વો . 04 
 A માડં બટનક  ંનામ ુ “Check” છે તેની લીક ઇવટમા ંif ટટમટ લખોક 

 ચક કરક એક નબંર બી  નબંરથી મોટો છ ક નહ  જો હોય તો મસજ ે ે ે ે

બોકસમા ંમસજ બતાવોક ે ે “No. 1 is greater then No. 2”. 

03 

 ક નીચના કંે ોલ તમની અગ યની ે ોપટ  સાથ સમ વોે . 
(1) TextBox  (2) Command Button 

07 

  VYJF  
 ક ઉદાહરણ સહ ત સમ વો 

(1) Inputbox (2) With…End With 

07 

5|`Gv# V તફાવત લખો 

(1) િપકચર બોકસ કં ોલ અન ઇમજ કં ોલે ે   

(2) લ ટ બોકસ અન કો બો બોકસે  

(3) ોિસજર ો ામ ગ અન ઇવટ વન ોે ામ ગ  

09 

 A મોડ લ એટલ ુ ુે ? VBમા ં વપરાતા અલગ અલગ કારના મોડ લુ 

સમ વો.  

05 

  VYJF  
5|`Gv# V નીચના િવઝ અલ બિસક ફકસન સમ વોે ે ંુ : 

(1) Val() (2) Now() (3) Ucase() (4) Format() 
08 

 A MDI એટલ ે ?ુ MDIનો ો સમ વોુ . 06 
5|`Gv$ V ADO ડટા કં ોલ તની અગ યની ે ોપટ  સાથ સમ વોે . 07 

 A એરર હડલ ગની અલગ અલગ પ ધિતઓ સમ વો. 07 
  VYJF  

5|`Gv$ V Recordset એટલ ે ?ુ તની સાથ જોડાયલ અલગ અલગ કસર ટાઇપ ે ે ે

સમ વો. 

07 

 A VBમા ંવપરતા Debugging Tools માટ ંકન ધ લખોૂ .  07 
5|`Gv5 V સા  કુ લટર બનાવવા માટની ુ ે VBની એ લીકશન લખો. 07 

 A કોમન ડાયલોગ કં ોલ ઉદાહરણ સહ ત સમ વો. 07 
  VYJF  

5|`Gv5 V એક form ક મા ંએ લોયની િવગતો વીક empno, empname, salary અને 

designation છે. 

િનચના કમાડં બટન માટનો કોડ લખોે  
(1) Add (2) Delete (3) Save 

07 

 A VBમા ં ફકસ સાઇઝ એર અન ે ડાયનિમક એર કવી ર ત બનાવવામા ંઆવ ે ે ે

છે? ઉદાહરણ સ હત સમ વો. 

07 
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