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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – II • EXAMINATION – SUMMER - 2020 

 

Subject Code: 3320702 Date: 16- 03- 2020     

Subject Name: Advanced Computer Programming 

Time:10:30 AM to 12:30 PM Total Marks: 56 
Instructions: 

1. Attempt any FOUR Questions from Q.1 toQ.5. 

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  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. List out limitations of an array.  

 ૧. એરનેી મર્ ાદ ઓ જણ વો.  

 2. List out categories of the user-defined function.  

 ૨. ર્ુઝર-ડિફ ઇન્િ ફાંક્શનન  વર્ગોની ર્ દી આપો.  

 3. Define macro to find the minimum from two numbers.  

 ૩. બે સાંખ્ર્ મ ાંથી ન ની સાંખ્ર્  શોધવ  મ ટે મેક્રો લખો.  

 4. Define an array of the size 3 × 4 and initialize it.   

 ૪. એક 3 × 4 નો એર ેવ્ર્ ખ્ર્ ડર્ત કરો અન ેઈનીશ્ર્લ ર્ઝ કરો.  

 5. Define pointer. Give the syntax to initialize it.  

 ૫. પોઈન્ટર વ્ર્ ખ્ર્ ડર્ત કરો. તેને ઈનીશ્ર્લ ઈઝ કરવ ની ડસન્ટેક્સ આપો.  

 6. Explain the working of sscanf ( ) function.  

 ૬. sscanf() ફાંક્શનન  ક ર્ાન ેસમજાવો.  

 7. Write a C statement to allocate memory for 5 floats using malloc( ) function.  

 ૭. malloc() ફાંક્શન દ્વ ર  5 ફ્લોટ મ ટે મેમરી ફ ળવવ  મ ટે C સ્ટેટમેન્ટ લખો.  

 8. If a union has a char, a float and a double as data members then find the size 

of its one variable. Justify answer. 

 

 ૮. જો એક ર્ુડનર્નમ ાં એક char, એક float અન ેએક double િેટ  મેમ્બેર તરીકે હોર્ 

તો તેન  એક ચલની સ ઈઝ શોધો. જવ બન ેર્ોગ્ર્ સ ડબત કરો. 

 

 9. Give two methods to input a string with space.  

 ૯. સ્ટ્ી ાંર્ગને સ્પેસ સ થે ઈનપુટ કરવ ની બે રીત આપો.  

 10. Explain fopen( ) function with example.  

 ૧૦. fopen() ફાંક્શન ઉદ હરણ સ થે સમજાવો.  

    
Q.2 (a) Explain the insert operation of one-dimensional array with example. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એક પડરમ ણીર્ એરમે ાં ઇન્સટા  ઓપરશેન ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw the memory layout for array: float arr[2][3]; where base address is 9501. 03 
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 (અ) જ્ ાં બેઝ એિે્સ 9501 હોર્ તેવ  float arr[2][૩]; એર ેમ ટે મેમરી લેઆઉટ તૈર્ ર 

કરો.   

૦૩ 

 (b) Explain any three functions of math.h with example. 03 

 (બ) math.h ન  કોઈ ત્રણ ફાંક્શન ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) #define  MUL(x, y)   (x * y)  is given. Fine the answer if the statement in the 

program is  MUL(2+1, 2+1) with reason.  
03 

 (બ) #define  MUL(x, y)  (x * y)  આપેલ છે. જો પ્રોગ્ર મમ ાં  MUL(2+1, 2+1) 

સ્ટેટમેન્ટ હોર્ તો તેનો જવ બ શોધો અને ક રણ જણ વો. 

૦૩ 

 (c) Differentiate: auto variable vs global variable 04 

 (ક) તફ વત આપો: ઓટો વરીર્ેબલ – ગ્લોબલ વરીર્ેબલ ૦૪ 

  OR  

 (c) Discuss the differences between actual and formal arguments. 04 

 (ક) એક્્ર્ુલ અન ેફોમાલ આગ્ર્ુામેન્ટ વ્ચેન  તફ વતની ચચ ા કરો. ૦૪ 

 (d) Write a recursive function to multiply two numbers. 04 

 (િ) બે સાંખ્ર્ નો ર્ગુણ ક ર કરવ  મ ટે રીકઝીવ ફાંક્શન લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain return statement with example. 04 

 (િ) return સ્ટેટમેન્ટ ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain the reasons to store data into file and not in a variable. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) એક ચલને બદલે ફ ઈલ મ ાં િેટ નો સાંગ્રહ કરવ ન  ક રણો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain any three functions of ctype.h file with example. 03 

 (અ) ctype.h ન  કોઈ ત્રણ ફાંક્શન ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain the merging operation of two arrays into third one using example. 03 

 (બ) બે એરનેુાં ત્રીજામ ાં જોિ ણ ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write a C program to add elements of an array of 6 integers using pointer. 03 

 (બ) એક એરને  ૬ પૂણ ાંકોનો સરવ ળો પોઈન્ટર દ્વ ર  કરવ  મ ટે C પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૩ 

 (c) Write a C program to input and add two matrices of 2 × 3. Display final matrix 

with proper format. 
04 

 (ક) 2 × 3 ન  બે મેટ્ીક્ષને ઈનપુટ અને સરવ ળો કરવ  મ ટેનો C પ્રોગ્ર મ લખો. અાંડતમ 

મેટ્ીક્ષને ર્ોગ્ર્ સ્વરૂપમ ાં દશ ાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Write a C program to prepare identity matrix of 3  3 and print it in proper 

format. (Do without array initialization or input elements) 

04 

 (ક) 3 × 3 નો આઇિેડન્ટટી મેટ્ીક્ષ બન વી ર્ોગ્ર્ ફોમેટમ ાં ડપ્રન્ટ કરવ નો C પ્રોગ્ર મ લખો. 

(એર ેઈનીશ્ર્લ ર્ઝેશન અથવ  એડલમેન્ટ ઈનપુટ વર્ગાર કરો.) 

૦૪ 

 (d) Write a C program that copy an existing file into a new file. 04 

 (િ) એક ઉપલબ્ધ ફ ઈલને બીજી નવી ફ ઈલ ન  કોપી કરવ  મ ટે C પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Discuss the advantages of using user-defined function in a program. 04 

 (િ) ર્ુઝર-ડિફ ઇન્િ ફાંક્શનન ેપ્રોગ્ર મમ ાં વ પરવ થી થત  ફ ર્દ ઓની ચચ ા કરો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Define an array of integers of size 2  3  2 and initialize it. 03 
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પ્રશ્ન. ૪ (અ) પૂણ ાંક સાંખ્ર્ નો 2  ૩  2 ની સ ઈઝનો એર ે વ્ર્ ખ્ર્ ડર્ત કરો અન ે તેન ે

ઈનીશ્ર્લ ર્ઝ કરો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Discuss the use of typedef in a structure with its syntax.  03 

 (અ) typedef ન  સ્ટ્ક્ચરમ ાં ઉપર્ોર્ગની તેની ડસન્ટેક્સ સ થે ચચ ા કરો. ૦૩ 

 (b) Differentiate: Call by value vs Call by address. 04 

 (બ) તફ વત આપો: કોલ બ ર્ વેલ્ર્ુ – કોલ બ ર્ એિે્સ ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain the concept of array within a structure using example. 04 

 (બ) એક સ્ટ્ક્ચરમ ાં એર ેને ઉદ હરણ દ્વ ર  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Write a C program to perform an operation without math.h. Here, a is in float 

and n is integer. Define a function power( ) that takes a and n as arguments and 

returns answer.  

07 

 (ક) an ર્ગણતરી કરવ  મ ટે math.h વર્ગર C પ્રોગ્ર મ લખો. અહીાં a ફ્લોટમ ાં અન ેn પણૂ ાંક 

છે. એક power() ફાંક્શન વ્ર્ ખ્ર્ ડર્ત કરો જ ેa અન ેn ને આગ્ર્ુામેન્ટ તરીકે લઈન ે

જવ બ પ છો મોકલે. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write a C program that input a string and reverse the string without string.h 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્ટ્ી ાંર્ગને ઈનપુટ કરી તેને ઉાંધી કરવ  મ ટે string.h વર્ગર C પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

 (b) Explain ‘address of ’ and indirection operator of pointer with example. 04 

 (બ) પોઈન્ટરન  ‘એિે્સ ઓફ’ અન ેઈનિ ર્રકેશન ઓપરટેર ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Define a structure named Distance with members: feet and inch in integer. Also 

declare two variables of this type and initialize them. 
03 

 (ક) Dist ન મનુાં એક સ્ટ્ક્ચર વ્ર્ ખ્ર્ ડર્ત કરો કે જમે ાં feet અને inch સભ્ર્ો પૂણ ાંકમ ાં 

હોર્. તેન  બે ચલને િીકલેર કરો અને ઈનીશ્ર્લ ર્ઝ કરો. 

૦૩ 

 (d) Discuss the modes to open a file available in C language. 03 

 (િ) C ભ ષ મ ાં ફ ઈલને ઓપન કરવ  ઉપલબ્ધ મોિની ચચ ા કરો. ૦૩ 

 

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


