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  SSeemm..      ::  22  

  SSuubbjjeecctt  CCooddee    ::  0055BBCC11220033  

  SSuubbjjeecctt      ::  PPrrooggrraammmmiinngg  iinn  CC  --  22  

  CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivveess  ::    

11..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aaddvvaannccee  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  pprroocceedduurraall  pprrooggrraammmmiinngg  

ttoo  iimmpprroovvee  CC  pprrooggrraammmmiinngg  sskkiillll..  

22..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  vvaarriioouuss  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ttyyppeess  ooff  aarrrraayy..  

33..  TToo  ssttuuddyy  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  uusseerr  ddeeffiinneedd  ddaattaa  ttyyppee  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  

fflleexxiibbiilliittyy  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  

44..  TToo  iimmppaarrtt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ppooiinntteerrss;;  wwhhiicchh  iiss  tthhee  bbaacckkbboonnee  ooff  

eeffffeeccttiivvee  mmeemmoorryy  hhaannddlliinngg..  

55..  TToo  ddeevveelloopp  bbaassiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ffiillee  hhaannddlliinngg  mmeecchhaanniissmm..    

  PPrreerreeqquuiissiitteess    ::    BBaassiicc  kknnoowwlleeddggee  ooff  CC  pprrooggrraammmmiinngg..  

UUnniitt  NNoo  TTooppiiccss  CCoovveerreedd  NNoo  OOff  

LLeeccttuurreess  

RReeqquuiirreedd  

11  AArrrraayy  ::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  OOnnee  ––  DDiimmeennssiioonnaall  AArrrraayy,,  TTwwoo  ––  DDiimmeennssiioonnaall  

AArrrraayy,,  MMuullttii  ––  DDiimmeennssiioonnaall  AArrrraayy  

CChhaarraacctteerr  AArrrraayyss  AAnndd  SSttrriinnggss::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  DDeeccllaarriinngg  aanndd  IInniittiiaalliizziinngg  SSttrriinngg  VVaarriiaabblleess,,  

RReeaaddiinngg  aanndd  WWrriittiinngg  SSttrriinngg,,  AArriitthhmmeettiicc  OOppeerraattiioonnss  oonn  

SSttrriinngg,,  CCoonnccaatteennaattiioonn  aanndd  CCoommppaarriissoonn  ooff  TTwwoo  SSttrriinnggss,,  SSttrriinngg  

HHaannddlliinngg  FFuunnccttiioonnss  

1100  

22  SSttrruuccttuurree  AAnndd  UUnniioonn::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  DDeeffiinniinngg,,  DDeeccllaarriinngg,,  AAcccceessssiinngg  aanndd  IInniittiiaalliizziinngg  

SSttrruuccttuurree,,  CCooppyyiinngg  aanndd  CCoommppaarriinngg  SSttrruuccttuurree  VVaarriiaabblleess,,  

OOppeerraattiioonnss  oonn  IInnddiivviidduuaall  MMeemmbbeerrss,,  AArrrraayyss  ooff  SSttrruuccttuurree  aanndd  

AArrrraayyss  WWiitthhiinn  SSttrruuccttuurree,,  SSttrruuccttuurree  aanndd  FFuunnccttiioonnss,,  UUnniioonnss,,  

SSiizzee  ooff  SSttrruuccttuurree,,  BBiitt  FFiieellddss..  

1100  
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33  PPooiinntteerrss  ::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  DDeeccllaarriinngg  aanndd  IInniittiiaalliizzaattiioonn  ooff  PPooiinntteerr  

VVaarriiaabblleess,,  AAcccceessssiinngg  aa  VVaarriiaabbllee  TThhrroouugghh  iittss  PPooiinntteerr,,  PPooiinntteerr  

CChhaaiinniinngg,,  PPooiinntteerr  EExxpprreessssiioonnss,,  PPooiinntteerr  IInnccrreemmeennttss  aanndd  SSccaallee  

FFaaccttoorr,,  DDyynnaammiicc  MMeemmoorryy  AAllllooccaattiioonn  ((mmaalllloocc,,  ccaalllloocc,,  rreeaalllloocc  

AAnndd  ffrreeee)),,  PPooiinntteerrss  aanndd  AArrrraayyss,,  DDyynnaammiicc  AArrrraayyss,,  PPooiinntteerrss  

aanndd  CChhaarraacctteerr  SSttrriinnggss,,  AArrrraayy  ooff  PPooiinntteerrss,,  PPooiinntteerrss  aass  

FFuunnccttiioonn  AArrgguummeennttss,,  FFuunnccttiioonnss  RReettuurrnniinngg  PPooiinntteerrss,,  PPooiinntteerrss  

TToo  FFuunnccttiioonnss,,  PPooiinntteerrss  aanndd  SSttrruuccttuurreess..    

1100  

44  FFiillee  MMaannaaggeemmeenntt  ::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  DDeeffiinniinngg  aanndd  OOppeenniinngg  aa  FFiillee,,  CClloossiinngg  aa  FFiillee,,  

IInnppuutt  //  OOuuttppuutt  OOppeerraattiioonnss  iinn  FFiillee,,  EErrrroorr  HHaannddlliinngg  DDuurriinngg  

II//OO  OOppeerraattiioonnss,,  RRaannddoomm  AAcccceessss  FFiilleess,,  CCoommmmaanndd  LLiinnee  

AArrgguummeennttss  

1100  

55  SSeeaarrcchhiinngg  ::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  SSeeaarrcchh  TTeecchhnniiqquueess  ––  LLiinneeaarr  sseeaarrcchh,,  BBiinnaarryy  

sseeaarrcchh  ((IItteerraattiioonn  aanndd  RReeccuurrssiioonn))    

SSoorrttiinngg  ::  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  SSoorrttiinngg  TTeecchhnniiqquueess  ––  BBuubbbbllee  ssoorrtt,,  IInnsseerrttiioonn  

ssoorrtt,,  SSeelleeccttiioonn  ssoorrtt,,  QQuuiicckk  ssoorrtt,,  HHeeaapp  ssoorrtt,,  SShheellll  ssoorrtt,,  RRaaddiixx  

ssoorrtt,,  MMeerrggee  ssoorrtt,,  CCoommppaarriissoonn  ooff  AAllll  SSoorrttiinngg  MMeetthhooddss  

1100  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommeess::  

11..  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aarrrraayyss  ooff  ccoommpplleexx  oobbjjeeccttss..  

22..  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tteexxttuuaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  cchhaarraacctteerrss  aanndd  ssttrriinnggss..  

33..  AAbbiilliittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aaddvvaanncceedd  aapppplliiccaattiioonnss  uussiinngg  eennuummeerraatteedd  ddaattaa  ttyyppeess,,  ffuunnccttiioonn  

ppooiinntteerrss  aanndd  nneesstteedd  ssttrruuccttuurreess..  

44..  AAbbiilliittyy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  pprrooggrraammss  wwiitthh  ppooiinntteerrss  aanndd  aarrrraayyss,,  ppeerrffoorrmm  ppooiinntteerr  

aarriitthhmmeettiicc,,  aanndd  uussee  tthhee  ddyynnaammiicc  mmeemmoorryy  aallllooccaattiioonn..  

55..  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  bbaassiiccss  ooff  ffiillee  hhaannddlliinngg  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ccoonncceeppttss  iinn  ddaattaabbaassee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  

66..  AAbbiilliittyy  ttoo  ffiinndd  oouutt  bbeetttteerr  sseeaarrcchhiinngg  aanndd  ssoorrttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  lliisstt  ooff  ddaattaa..  
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TTeexxtt  BBooookk::  

11..  PPrrooggrraammmmiinngg  iinn  AANNSSII  CC,,  EE..  BBaallaagguurruussaammyy,,  MMccGGrraaww  HHiillll,,  77tthh  EEddiittiioonn..  

22..  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  DDaattaa  SSttrruuccttuurreess  wwiitthh  AApppplliiccaattiioonnss,,  JJ..  PP..  TTrreemmbbllaayy  ,,  PP..  GG..  

SSoorreennssoonn,,  MMccGGrraaww  HHiillll,,  22nndd  EEddiittiioonn..  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

11..  LLeett  UUss  CC,,  YYaasshhaavvaanntt  KKaanneettkkaarr,,  BBPPBB  PPuubblliiccaattiioonn,,  1100tthhEEddiittiioonn..  

22..  PPrrooggrraammmmiinngg  iinn  CC,,  RReeeemmaa  TThhaarreejjaa,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

33..  MMaasstteerriinngg  CC,,  bbyy  VVeennuuggooppaall  &&  PPrraassaadd,,  TTaattaa  MMccGGrraaww  HHiillll..  

44..  TThhee  CCoommpplleettee  RReeffeerreennccee,,  HHeerrbbeerrtt  SScchhiillddtt,,TTaattaa  MMccGGrraaww  HHiillll..  

55..  TThhee  CC  PPrrooggrraammmmiinngg  LLaanngguuaaggee,,  BBrriiaann  WW..  KKeerrnniigghhaann  aanndd  DDeennnniiss  MM..  RRiittcchhiiee,,  22nndd  

eeddiittiioonn..  

WWeebb  RReeffeerreenncceess::  

11..  hhttttppss::////wwwwww..ww33sscchhoooollss..iinn//cc--ttuuttoorriiaall  

22..  hhttttppss::////wwwwww..ttuuttoorriiaallssppooiinntt..ccoomm//ccpprrooggrraammmmiinngg  

  

AApppp  RReeffeerreenncceess::  

11..  WW33SScchhoooollss  AApppp  

22..  TTuuttoorriiaallss  PPooiinntt  AApppp  

SSyyllllaabbuuss  CCoovveerraaggee  ffrroomm  tteexxtt  //rreeffeerreennccee  bbooookk  &&  wweebb//aapppp  rreeffeerreennccee::  

UUnniitt  NNoo  CChhaapptteerr  NNuummbbeerrss  

11  BBooookk  ––  11,,  CChhaapp..  77  ((eexxcceepptt  ddyynnaammiicc  aarrrraayyss)),,  cchhaapp..  88  

22  BBooookk  ––  11,,  CChhaapp..  1100  

33  BBooookk  ––  11,,  CChhaapp  ..  1111,,  CChhaapp..  1133  

44  BBooookk  ––  11,,  CChhaapp..  1122  

55  BBooookk  ––  22,,  CChhaapp  ..  66  ((66..11..11  ttoo  66..11..77,,  66..22..11,,66..22..22))    

  

    

https://www.w3schools.in/c-tutorial
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming
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PPRRAACCTTIICCAALLSS  
  

UUnniitt  NNoo  LLiisstt  ooff  PPrraaccttiiccaallss  

11  11..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  pprriinntt  tthheemm..  

22..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  ttoottaall  aanndd  aavveerraaggee  ooff  tthheemm..  

33..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  mmaaxxiimmuumm  aanndd  mmiinniimmuumm  vvaalluuee..  

44..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  hhooww  mmaannyy  aarree  ppoossiittiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  eevveenn  

aanndd  oodddd..  

55..  CCooppyy  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  oonnee  aarrrraayy  iinnttoo  aannootthheerr..  

66..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthheemm  iinn  rreevveerrssee  oorrddeerr..  

77..  MMeerrggee  ttwwoo  aarrrraayyss..  

88..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  pprriinntt  33  **  33  mmaattrriixx..  

99..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  aadddd  ttwwoo  mmaattrriicceess..  

1100..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  ssuubbttrraacctt  ttwwoo  mmaattrriicceess..  

1111..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  mmuullttiippllyy  ttwwoo  mmaattrriicceess..  

1122..  EEnntteerr  yyoouurr  nnaammee  aanndd  pprriinntt  iitt  vveerrttiiccaallllyy..  

1133..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  ffiinndd  oouutt  lleennggtthh  ooff  ssttrriinngg  wwiitthh  uussiinngg  ssttrriinngg  

ffuunnccttiioonn  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrriinngg  ffuunnccttiioonn..  

1144..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  pprriinntt  iitt  iinn  rreevveerrssee  oorrddeerr  wwiitthh  uussiinngg  ssttrriinngg  

ffuunnccttiioonn  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrriinngg  ffuunnccttiioonn..  

1155..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  ffiinndd  oouutt  hhooww  mmaannyy  ssppaacceess  aanndd  vvoowweellss  iinn  

tthhee  ssttrriinngg..  

1166..  CCoommppaarree  ttwwoo  ssttrriinnggss  aanndd  ffiinndd  oouutt  tthheeyy  aarree  ssaammee  oorr  nnoott..  

1177..  CChheecckk  tthhee  ssttrriinngg  iiss  ppaalliinnddrroommee  oorr  nnoott..  

22  11..  DDeessiiggnn  aa  ssttrruuccttuurree  nnaammeedd  ssttuuddeenntt  ttoo  ssttoorree  ddaattaa  aabboouutt  ssttuuddeenntt  wwhhiicchh  

ccoonnttaaiinnss  ffoolllloowwiinngg  ddaattaa  eelleemmeenntt  ::  

    

  DDaattaa  IItteemm    TTyyppee    LLeennggtthh  

  RRoollllnnoo      iinntt    --------------  

  NNaammee      cchhaarr    2200  

  DDeeppaarrttmmeenntt    cchhaarr    4400  

  YYeeaarr  ooff  jjooiinniinngg              iinntt                          --------  

SSccoorree      ffllooaatt    ------------  

      

  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  iinnppuutt  ddaattaa  aanndd  ddiissppllaayy  ddaattaa..  

22..  MMooddiiffyy  aabboovvee  pprrooggrraamm  ffoorr  55  ssttuuddeennttss  rreeccoorrdd..  

33..  SSoorrtt  aabboovvee  ddaattaa  bbyy  nnaammee..  

44..  SSoorrtt  aabboovvee  ddaattaa  bbyy  ssccoorree  iinn  ddeesscceennddiinngg  oorrddeerr..  

55..  WWrriittee  aa  ffuunnccttiioonn  ttoo  pprriinntt  nnaammeess  ooff  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ggrraaddee  iiss  ggrreeaatteerr  

tthhaann  55..00..  
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66..  WWrriittee  aa  ffuunnccttiioonn  ttoo  pprriinntt  ddaattaa  ooff  aallll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  jjooiinneedd  iinn  22001199..  

77..  AAdddd  TTwwoo  CCoommpplleexx  NNuummbbeerrss  bbyy  PPaassssiinngg  SSttrruuccttuurree  ttoo  aa  FFuunnccttiioonn..  

88..  DDeemmoonnssttrraattee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ssttrruuccttuurree  aanndd  uunniioonn..  

99..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  tthhaatt  ccoommppaarreess  ttwwoo  ggiivveenn  ddaatteess..  TToo  ssttoorree  aa  ddaattee  uussee  

aa  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss  nnaammeellyy  ddaattee,,  mmoonntthh  aanndd  

yyeeaarr..  IIff  tthhee  ddaatteess  aarree  eeqquuaall  tthheenn  ddiissppllaayy  mmeessssaaggee  ““eeqquuaall””  ootthheerrwwiissee  

““nnoott  eeqquuaall””..  

1100..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  nneesstteedd  ssttrruuccttuurree..  

    

33  11..  SSwwaapp  ttwwoo  vvaarriiaabblleess  uussiinngg  ppooiinntteerr  aanndd  ffuunnccttiioonn..  

22..  ffiinndd  oouutt  aarreeaa  ooff  cciirrccllee  uussiinngg  ppooiinntteerr  aanndd  ffuunnccttiioonn  

33..  FFiinndd  oouutt  mmaaxxiimmuumm  aanndd  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  uussiinngg  ppooiinntteerr  ttoo  

ffuunnccttiioonn..  

44..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  oouutt  ssuumm  aanndd  aavveerraaggee  ooff  tthheemm  uussiinngg  

ddyynnaammiicc  aarrrraayy..  

55..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  oouutt  ssuumm  ooff  pprriimmee  nnuummbbeerrss  uussiinngg  

ddyynnaammiicc  aarrrraayy..  

66..  EEnntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  ffiinndd  oouutt  ssuumm  ooff  oodddd  aanndd  eevveenn  nnuummbbeerrss  uussiinngg  

ddyynnaammiicc  aarrrraayy  

77..  AAdddd  ttwwoo  mmaattrriicceess  uussiinngg  aarrrraayy  ooff  ppooiinntteerrss..  

88..  SSuubbttrraacctt  ttwwoo  mmaattrriicceess  uussiinngg  ppooiinntteerr  ttoo  ppooiinntteerr..  

99..  EEnntteerr  55  ssttrriinnggss  aanndd  aarrrraannggee  tthheemm  iinn  aasscceennddiinngg  oorrddeerr..  

1100..  EEnntteerr  22  ssttrriinnggss  aanndd  ccoonnccaattee  tthheemm..  

1111..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  pprriinntt  iitt  iinn  uuppppeerrccaassee  lleetttteerrss..  

1122..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  pprriinntt  iitt  iinn  lloowweerrccaassee  lleetttteerrss..  

1133..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  pprriinntt  iitt  iinn  rreevveerrssee  oorrddeerr..  

1144..  CCoommppaarree  ttwwoo  ssttrriinnggss  aanndd  ffiinndd  oouutt  ssttrriinnggss  aarree  ssaammee  oorr  nnoott..  

1155..  CCooppyy  aa  ssttrriinngg  iinnttoo  aannootthheerr..  

1166..  EEnntteerr  aa  ssttrriinngg  aanndd  ffiinndd  oouutt  tthhee  ssttrriinngg  iiss  ppaalliinnddrroommee  oorr  nnoott..  

44  11..  WWaapp  ttoo  wwrriittee  ccoonntteenntt  iinn  ffiillee  aanndd  tthheenn  rreeaadd  tthhaatt  ffiillee  aanndd  pprriinntt  tthhee  

ccoonntteenntt  oonn  ssccrreeeenn..  

22..  WWaapp  ttoo  rreeaadd  aa  ffiillee  aanndd  ccoouunntt  nnoo..  ooff  cchhaarraacctteerrss,,bbllaannkk  ssppaacceess,,  ttaabbss  aanndd  

lliinneess  iinn  ffiillee  

33..  WWaapp  ttoo  ccooppyy  oonnee  ffiillee  iinntt  aannootthheerr  ffiillee..  

44..  WWaapp  ttoo  aappppeenndd  tthhee  ccoonntteenntt  iinn  ggiivveenn  ffiillee..  

55..  WWaapp  ttoo  wwrriittee  ssttrriinngg  iinn  ““ggrreeeenncciittyy..ttxxtt””  aanndd  pprriinntt  iitt  iinn  rreevveerrssee  oorrddeerr  

iinn  ffiillee  ““cclleeaanncciittyy..ttxxtt””  

66..  WWaapp  ttoo  wwrriittee  aa  ffiillee  DDAATTAA..TTxxtt  wwhhiicchh  hhaass  11  ttoo  1100  nnuummbbeerrss  aanndd  tthheenn  

rreeaadd  tthhiiss  ffiillee..  IIff  nnuummbbeerr  iiss  oodddd  tthheenn  ssttoorree  iitt  iinn  ““OODDDD..ttxxtt””  aanndd  iiff  iitt  iiss  

eevveenn  ssttoorree  iitt  iinn  ““EEVVEENN..ttxxtt””  
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77..  WWaapp  ttoo  aadddd  rreeccoorrddss  iinn  ffiillee  aass  ppeerr  ffoolllloowwiinngg  ssttrruuccttuurree..  ((eemmppccooddee,,  

eemmppnnaammee  ,,  ssaallaarryy))tthheenn  rreeaadd  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  ffiinndd  oouutt  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  

eeaarrnnss  hhiigghheesstt  ssaallaarryy..  

88..  WWaapp  ttoo  aadddd  rreeccoorrddss  iinn  bbiinnaarryy  ffiillee  aass  ppeerr  ffoolllloowwiinngg  ssttrruuccttuurree..  

((eemmppccooddee,,  eemmppnnaammee,,  ssaallaarryy))  aanndd  rreeaadd  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  pprriinntt  oonn  

ssccrreeeenn  

99..  WWaapp  ttoo  rreeaadd  aa  ffiillee  aanndd  ffiinndd  oouutt  nnoo..  ooff  uuppppeerr  ccaassee  lleetttteerrss  ,,  lloowweerr  ccaassee  

lleetttteerrss,,  ssppeecciiaall  ssyymmbboollss,,  ddiiggiittss  aanndd  vvoowweellss  iinn  tthhee  ffiillee..  

1100..  WWaapp  ttoo  rreeaadd  aa  ffiillee  aanndd  rreeppllaaccee  aallll  „„aa‟‟  wwiitthh  „„xx‟‟..  

1111..  WWaapp  ttoo  ffiinndd  tthhee  ssiizzee  ooff  ffiillee  wwiitthhoouutt  ttrraavveerrssiinngg  cchhaarraacctteerr  bbyy  

cchhaarraacctteerr..  

1122..  WWaapp  ttoo  eenntteerr  aa  nnuummbbeerr  iinn  oonnee  ffiillee  aanndd  pprriinntt  iittss  rreevveerrssee  iinn  aannootthheerr  

ffiillee..  

1133..  WWaapp  ttoo  pprriinntt  nnoo..  ooff  aarrgguummeennttss  aanndd  lliisstt  ooff  ssttrriinnggss  ggiivveenn  iinn  ccoommmmaanndd  

lliinnee..  

1144..  WWaapp  ttoo  ccooppyy  oonnee  ffiillee  iinnttoo  aannootthheerr  uussiinngg  ccoommmmaanndd  lliinnee  aarrgguummeennttss..  

1155..  WWaapp  wwhhiicchh  ddeemmoonnssttrraattee  ffsseeeekk(()),,  fftteellll(())  aanndd  rreewwiinndd(())  ffuunnccttiioonnss..  

55  11..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  sseeaarrcchh  aa  vvaalluuee  ffrroomm  tthhee  

lliisstt  uussiinngg  lliinneeaarr  sseeaarrcchh..  

22..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  sseeaarrcchh  aa  vvaalluuee  ffrroomm  tthhee  

lliisstt  uussiinngg  bbiinnaarryy  sseeaarrcchh  ((wwiitthhoouutt  rreeccuurrssiioonn))..  

33..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  sseeaarrcchh  aa  vvaalluuee  ffrroomm  tthhee  

lliisstt  uussiinngg  bbiinnaarryy  sseeaarrcchh..  ((wwiitthh  rreeccuurrssiioonn))  

44..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  bbuubbbbllee  ssoorrtt..  

55..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  sseelleeccttiioonn  ssoorrtt..  

66..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  sshheellll  ssoorrtt..  

77..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  qquuiicckk  ssoorrtt..  

88..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  mmeerrggee  ssoorrtt..  

99..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eenntteerr  NN  eelleemmeennttss  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  lliisstt  iinn  

aasscceennddiinngg  oorrddeerr  uussiinngg  IInnsseerrttiioonn  ssoorrtt..  

1100..  WWrriittee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  ssoorrtt  55  ssttrriinnggss  iinn  ddeesscceennddiinngg  oorrddeerr..  

  


