Advance C માટે િનિર્દેશ -પત
સ્પોકનિર્ ટ્યુટ ોરીયલ ટીમ
આઈઆઈટી બોમ્બે
1 ઓનિર્લાઈનિર્ / ઓફલાઈનિર્ કં ટે ટ
1. સ્પોકનિર્ ટ્યુટોરીયલનિર્ું ઓનિર્લાઈનિર્ કંટે ટ અહીથી ડાઉનિર્લોડ થઇ શકે છે .
http://spoken-tutorial.org/tutorial-search/
2. ઓફલાઈનિર્ શીખવા માટે આપેલથી એક્સેસ કરી શકો છો.
http://spoken-tutorial.org/cdcontent
3. તમે FOSS વગોનિર્ે આ લીંકથી એ ભાષામાં ડાઉનિર્લોડ કરી શકો છો જે ભાષામાં તમે શીખવા માંગો છો.
4. તમારી મશીનિર્ પર સ્પોકનિર્ ટ્યુટોરીયલ િવષય વસ્તુ ઝીપ ફાઈલનિર્ી જેમ ડાઉનિર્લોડ થશે .
5. ઝીપ ફાઈલનિર્ા કંટેં ટનિર્ે એક્સટરે ક્ટ કરો અનિર્ે તેનિર્ે એક્સેસ કરો.
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અભ્યાસનિર્ી પ્રક્રિયાક્રિયા
1. તમનિર્ે સ્પોકનિર્ ટ્યુટોરીયલ અનિર્ે ફાઈલ્સનિર્ો એક સેટ આપેલો છે .
2. તમે એક સમયમાં એક જ ટ્યુટોરીયલ કરશો.
3. તમે સ્પોકનિર્ ટ્યુટોરીયલ સાંભળી શકો છો અનિર્ે િવડીઓમાં દેખાડે લ બધા સ્ટે પ્સ ફરીથી પોતે કરી શકો છો.
4. જો ઉપયુર્યુક્ત કરવામાં તમનિર્ે કોઈ મુશ્કે લ પડે છે , તો તમે એક વખત પૂર્ણ ર્યુ ટ્યુટોરીયલ સાંભળી શકો છો અનિર્ે
બીજીવાર સાંભળતા વખતે અભ્યાસ કરી શકો છો.
5.

Advanced C શીખવા માટે તમે સામાન્ય C અનિર્ે C++ સાથે પિયારિચિત હોવા જોઈએ.અનિર્ે કોઈ પણ  ટે ક્સ્ટ
એિયાડટર અનિર્ે C++ પ્રક્રોગ્રામનિર્ા એક્ઝીક્યુઝ્નિર્ િવષે ખબર હોવી જોઈએ.
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Advance C
1. Select FOSS અથવા All FOSS categories પર િક્લક કરો, નિર્ીચિે જઈનિર્ે " Advance C" પસંદ કરો.
2. Select Language અથવા All Languages પર િક્લક કરો, નિર્ીચિે જાઓ અનિર્ે ભાષા (English,
Hindi, Marathi Gujarati,.......) પસંદ કરો , જેમાં તમે શીખવા ઈચ્છો છો.
3. Submit બટનિર્ પર િક્લક કરો,
4. તમે તમારા પસંદનિર્ા આધાર પર ટ્યુટોરીયલનિર્ી યાદી જોશો.
5. દેખાડે લ યાદીમાં પ્રક્રથમ ટ્યુટોરીયલ સાથે શરૂઆત કરો.

4 પ્રક્રથમ ટ્યુટ ોરીયલ: Command line arguments in C
1. િવષય "Command line arguments in C" પર જાવ અનિર્ે તે પર િક્લક કરો.
2. ટ્યુટોરીયલ જોવા માટે Play આઇકનિર્ પર િક્લક કરો, જે પ્લેયરમાં ઉપલબ્ધ છે .
3. પ્લેયર નિર્ીચિે Pre-requisite દેખાશે.(ફક્ત ઓનિર્લાઈનિર્ કંટે ટ માટે ).
4. પ્લેયર નિર્ીચિે Outline, Assignments, Code Files અનિર્ે Slides ઉપલબ્ધ છે .
5. બ્રાઉઝરનિર્ી સાઈઝ એ રીતે નિર્ાનિર્ી કરો કે તમે એક સાથે અભ્યાસ પણ  કરી શકો.

4.1 લીનિર્ક્સ ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ પર અભ્યાસ માટે િનિર્દેશ નિર્
(a) ટ્યુટોરીયલસ લીનિર્ક્સ ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ પર સમજાવવામાં આવ્યા છે .
(b) આ લીનિર્ક્સ ઉપયોગ કરવા વાળા માટે સરળ રહે શે ,જેવું કે ટ્યુટોરીયલ માં િનિર્દેિશત છે .

4.2 િવન્ડોઝ ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ પર અભ્યાસ માટે િનિર્દેશ નિર્
(a) િવન્ડોઝ માટે આપણ ે"Terminal" અનિર્ે "gedit text editor" નિર્ી જગ્યા એ "Command prompt" અનિર્ે
"Notepad++ text editor" નિર્ો ઉપયોગ કરાવાય છે .
(b) િવન્ડોઝ પર કમાંડ પ્રક્રોમ્પ્ટ નિર્ે ખોલવા માટે એક સાથે કીબોડર્યુ પર "Windows" અનિર્ે "R" કી દબાવો તે
"Run" પ્રક્રોમ્પ્ટનિર્ે ખોલશે.
(c) પ્રક્રોમ્પ્ટ પર "cmd" ટાઈપ કરો અનિર્ે "Ok" પર િક્લક કરો.
(d) આ કમાંડ પ્રક્રોમ્પ્ટનિર્ે ખોલશે.
(e) Notepad++ નિર્ે આપણ ે આપેલ રીતે ખોલી શકીએ છીએ Start>>Applications>>Notepad++.

4.3 પ્રક્રયાસ કરવા માટે સૂર્ચિ નિર્ાઓ
(a) તમારા '' Name-RollNo-Component '' સાથે ડે સ્કટોપ પર એક ફોલ્ડર બનિર્ાવો.
(ઉ.દા . "ashwini-04- adv-c").
(b) સેવ કરે લ ફાઈલ નિર્ે ફરી ઓળખાવા માટે તેનિર્ે િવિશષ્ટ નિર્ામ આપો. (ઉ.દા . "Practice-1-ashwini").
(c) પોતાનિર્ું દરે ક કાયર્યુ પોતાનિર્ા ફોલ્ડરમાં સેવ કરવાનિર્ું યાદ રાખો.
(d) તેથી એ વાતનિર્ી ખાતરી કરો કે તમારી ફાઈલ કોઈ બીજા દ્વારા અધીલેિખત નિર્હી થાય.
(e) કાયર્યુનિર્ી સમાિપ્તિ પર સેવ કરવાનિર્ા બદલે સમય સમય પર સેવ કરવાનિર્ું યાદ રાખો.

4.4 અસાઇનિર્મેન્ ટ માટે સામાન્ય સૂર્ચિ નિર્ાઓ
(a)ટ્યુટોરીયલ માં બતાડે લ પ્રક્રમાણ ે એસાઇનિર્મેન્ટ નિર્ો પ્રક્રયાસ કરો.
(b) પોતાનિર્ા ફોલ્ડરમાં પોતાનિર્ું કાયર્યુ સેવ કરો.

4.5 કોડ ફાઈલનિર્ો ઉપયોગ કરવા માટે સામાન્ય સૂર્ચિ નિર્ાઓ
(a) પ્લેયરનિર્ા નિર્ીચિે સ્તીથ "Code files" લીંક પર િક્લક કરો અનિર્ે તેનિર્ે પોતાનિર્ા ફોલ્ડરમાં સેવ કરો.
(b) ડાઉનિર્લોડ zip ફાઈલ નિર્ે એક્સટરે ક્ટ કરો.
(c) તમે આ ટ્યુટોરીયલમાં ઉપયોગીત બધી કોડ/સોસર્યુ ફાઈલ જોશો.
(d) િવશેષ ટ્યુટોરીયલ માં બતાડે લ પ્રક્રમાણ ે આ ફાઈલનિર્ો ઉપયોગ િનિર્દેશોનિર્ા અનિર્ુસાર કરો.

6. પૂર્ણ ર્યુ ટ્યુટોરીયલનિર્ે પ્લે કરો-અટકાવો-અભ્યાસ કરો.
7. આ ટ્યુટોરીયલનિર્ા સમાિપ્તિ પછી, પ્લે યાદી થી બીજુ ં ટ્યુટોરીયલ પસંદ કરો,જે જમણ ી તરફ અથવા પ્લેયરનિર્ા
નિર્ીચિ છે .
8. શૃંખલાનિર્ા બધા ટ્યુટોરીયલસ પૂર્ણ ર્યુ થતા સુધી ઉપયુર્યુક્ત બધા િનિર્દેશનિર્ો નિર્ે અનિર્ુસરો.

