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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350703 Date: 29-05-2014        

Subject Name: Java Programming 

Time: 02:30 pm - 05:30 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) Explain why JAVA is known as platform independent language?   07 

 (b) Explain input and output statements with example in JAVA. 07 

Q.2    

 (a) Explain any four string function in JAVA with example. 07 

 (b) Write a program which sorts the numbers in ascending order, 

entered by using the concept of command line arguments.  

07 

  OR  

 (b) Write a class to represent data (dd,mm,yy). Assume suitable member 

and data. Calculate age of person, use birth date and today date.      

07 

Q.3    

 (a) Describe JAVA selection statement with example. 07 

 (b) Does JAVA support pointer? Why? How pointer and memory 

management in C++ is handled in JAVA? 

07 

  OR  

Q.3 (a) Write short notes on : 

(1) Wrapper Class                                         (2) Recursion 

07 

 (b) Explain interface in detail with suitable example. 07 

    

Q.4    

 (a) Write applets to draw the following shapes and control. 

(1) Arc   (2) Polygon  (3) Button   (4) Check Box 

07 

 (b) What is Package? Write the steps for creating a package. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Develop an applet that receives three numeric values as input from 

the user and then display the largest of three on screen. 

07 

 (b) Explain the life cycle of applet.  07 

    

Q.5    

 (a) Explain Try and Catch with suitable example. 07 

 (b) Explain panel and canvas in java. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain life cycle of thread.  07 

 (b) With respect to AWT package explain Grid  Layout with example. 07 
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1 જાવા પ્રેટ્પોભમ ઇંડડેંડ્ન્ટ બાષા કેભ છે તે સભજાવો. 07 

જાવાભા ઇનપટુ તથા આઉટ્પટુ વવધાનો ઉદાહયણસહ સભજાવો. 07 

  

જાવાભા કોઇણ ચાય સ્ટ્રિંગ પંક્શન સભજાવો. 07 

કભાડં રાઇન આર્ગ્ુમભેંટ્નો ઉમોગ કયીને એંટય કયેર ત્રણ સખં્મા 
ચઢતા ક્રભભા ગોઠવવાનો પ્રોગ્રાભ રખો. 

07 

OR  

તાયીખ(dd,mm,yy) દશામવવા ભાટે ક્રાસ રખો.મોર્ગમ ભેમ્ફય તથા ડેટા 
ધાયો. જ્ભતાયીખ તથા આજની તાયીખનો ઉમોગ કયીને વ્મક્ક્તની 
ઉભય ગણો. 

07 

  

જાવા વસરેક્શન વવધાનો ઉદાહયણસહ સભજાવો. 07 

જાવા ોઇંટય સોટમ  કયે છે ? શા ભાટે ? C++ ના ોઇંટય અને ભેભયી 
ભેનેજભેંટ જાવાભા કેવી યીતે હેંડર થામ છે. 

07 

OR  

  

ટંુક નો્ધ રખો : (1) યેય ક્રાસ (2) યીકઝમન  07 

ઉદાહયણસહ ઇંટયપેસ સવવસ્ત્રતુ સભજાવો. 07 

  

  

નીચેના શે તથા કંરોર દોયવા ભાટે એપ્રેટ રખો :(1) ચા (2) 
ફહુકોણ (3) ફટન (4) ચેક ફોક્સ  

07 

ેકેજ શ ુછે ? તે વનભામણ કયવા ભાટેના ગથીમા રખો: 07 

OR  

  

એક એપ્રેટ ફનાવો કે જે ્ઝુય ાસેથી ત્રણ સખં્મા રે અને તેભાથી 
સૌથી ભોટી ્ક્રીન ય ડી્પ્રે કયે. 

07 

એપ્રેટની રાઇપ સાઇકર સભજાવો. 07 

  

  

મોર્ગમ ઉદાહયણસહ Try તથા Catch સભજાવો. 07 

જાવાભા ેનર તથા કેનવાસ સભજાવો. 07 

OR  

  

થ્રેડ્નની રાઇપ સાઇકર સભજાવો. 07 

AWT  ેકેજના સદંબમભા “ગ્રીડ રેઆઉટ”  ઉદાહયણસહ સભજાવો. 07 
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