
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર : જુરઈ – 2015 

અભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 

ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦1, CIC/04 

નલમ   : વદંબભ, નલનનમગ 
તાયીખ  : 12/07/2015 

વભમ  : 10.00 to 01.00       કૂર ગણુ : 70 

સચુનર   : 
(1) જમા ંસધુી ખડં નનયીક્ષક ન જણાલે તમા ંસધુી જલાફ રખલાનુ ંળરુ કયવુ ંનશીં. 
(2) જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નફંય નશીં દળાભલે તને ુ ંફયણાભ યદ્દ થળે. 
(3) વતમાથભતા ચકાવલાના પ્રશ્નભા ંનલધાથી જલાફત્રકભા ંમગ્મ ખાનાભા ંખરંુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી. 
(4) કઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ર તાની વાથે રઈ જલાન આગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ર વાથે રઈ જનાય 

નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે. 
(5) ઉતયલશી ેજની ાછ છે. તેભા ંજલાફ રખલા. 
 

CIC-01 (સાંદર્ભ) 
વિર્રગ-‘અ’ 

 

1 ____ એલ લગભ જે તેના ઉયી લગભ કયતા લધ ુખાવ રક્ષણ અને દ્ધનત ધયાલે છે. 
 [A] લસ્ત ુ  [B] લગભ   [C] ઉલગભ   [D] ઉયીલગભ   

2 એક બફિંદુથી ળરુ થઈને તે જ બફિંદુભા ંભતા યેખાખડં ને ____ કશલેામ છે. 
 [A] ઇન ફડગ્રી   [B] ઓઉટ ફડગ્રી   [C] લૂ   [D] વામકર  

3 ઈન્ટયનેટભા ંજડાણ ભેવ્મા ફાદ કની ભદદથી રખાણ નનશાી ળકામ છે? 

[A] લડભ   [B] ાલય ઈન્ટ   [C] બ્રાઉઝય   [D] એકણ નશી   
4 કમ્પ્યટુય આધાફયત ભાફશતી દ્ધનતઓ ભા ંવ્મલશાય પ્રફક્રમા ભાટે __________ લયામ છે. 

 [A] OAS  [B] MIS  [C] TPS  [D] DSS  
5 બરમનાડ  ઓઈરય ન જન્ભ _______ લભ ભા ંથમ શત. 

 [A] ૧૭૦૭   [B] ૧૮૦૭   [C] ૧૭૩૭   [D] ૧૮૩૭  
6 કનીગ્સ્ફગભના ંરુને ઓંગલા કમડાન ઉત્તય કણે આીમ શત? 

[A] ામથાગયવ   [B] શને્રી ઈનકેય  [C] આફકિભીડીઝ   [D] ઓઈરય 
7 નીચનેા ભાથંી કયુ ંનલન્ડઝ આધાફયત ન્યઝુયીડય છે? 

[A] Win VN  [B] Trumpet  [C] A અને B ફન્ને  [D] એક ણ નશીં  
8  ડેટા ય પ્રફક્રમા કયીને ______ ભેલી ળકામ છે. જે નનણભમ રેલાભા ંભદદરૂ નીલડે છે. 

[A] ડાશણ    [B] જ્ઞાન   [C] ભાફશતી   [D] એકણ નફશ  
9 જે વખં્માને અનલબાજમ અલમલના રૂભા ંનલબાજીત કયી ળકામ છે. ત ેવખં્માન ે________ વખં્મા કશ ેછે.  

[A] નલબાજમ   [B] અનલબાજમ   [C] ફેકી   [D] એકણ નફશ  
10 ધયેરા નલધાન લાસ્તનલકતા વાથે વગંત નથી તેવ ુ ં________ થી દળાભલામ. 

 [A]  વગંત પ્રદળભન  [B] વગંત અપ્રદળભન   [C] અવગંત અપ્રદળભન   [D] અવગંત પ્રદળભન 
11 કાટકણ નત્રકણની ત્રણ ફાજુની રફંાઈ દળાભલતી વખં્માના વમશૂ ને ________ નત્રટુી કશ ેછે. 

 [A] ઈયાટસ્થનેીવની   [B] ામથાગફયમન   [C] ફન્ને   [D] એક ણ નશીં 



12 વભાન રક્ષણ અને દ્ધનતઓ ધયાલતી લસ્તઓુન વમશૂ ને __________ કશ ેછે. 
[A] Object  [B] Class  [C] Class Library   [D] Function 

13 કેન્દ્ન્િત તથા નલકેન્દ્ન્િત ડેટા પ્રફક્રમા ટેકનીક ફનંે _______ અબબગભ ય આધાય યાખે છે. 
[A] દ્ધદ્ધતી   [B] કામાભતભક     [C] A અને B    [D] એકણ નફશ  

14 ભાફશતીના _______  અબબગભને સ્થૂ લસ્તઓુ લચ્ચનેા સ્સ્થય વફંધના સ્લરૂે નનશાલાભા ંઆલે છે. 
 [A] ભાખાગત   [B] વદેંળા   [C] અથભવબય   [D] ફક્રમા  

15 _________ એ પ્રશ્નની એલી નલળેતા છે. જેભા ંપ્રશ્ન અનનણાભમતભક કમ્પ્યટુય ઉય ઘાતાકંીમ વભમ રે છે.   
[A] PN Completeness  [B] NP Completeness [C] NP Incompleteness [D] PN Incompleteness  

16 લગોન વમશૂ જેભા ંજુદા જુદા લગોની વ્માખ્માઓન વભાલળે કયલાભા ંઆલે છે.  

[A] Class Library   [B] Class  [C] Object  [D] Function 
17 નીચનેા ંબચહ્ન ભાથંી કમ બચહ્ન DFDભા ંલયાળે નફશ. 

 [A] લત ુભ  [B] ફદળાસચૂક   [C] ચંકણ   [D] એક ણ નફશ  
18 આરે પ્રશ્રને નનનિત વભમભા ંઉકેરલા ભાટે જરૂયી દના તાફકિક ક્રભભા ંઆેર વમશુને ____ કશ ેછે. 

 [A] અરગફયધભ   [B] પરચાટભ   [C] ડેટા ફડક્ષનયી    [D] ડેટા ફ્ર ડામાગ્રાભ  
19 ______ ઈન્ટયનેટના ંટેકનીકર તથા કામભવચંારન અંગનેા પ્રશ્નની ચચાભ કયે છે. 

[A] ISOC  [B] IETF  [C] IAB   [D] ITM 
20 OAS નુ ંણૂભ નાભ _________  છે. 

[A] Office Automation System  [B]Office Active System  

[C]  Other Automation System [D] એકણ નશીં  
21 નીચનેા ંભાથંી કમ ડેટા કળ ન પ્રકાય છે?     

[A] વકંબરત   [B] એકાકી સ્સ્થનત   [C] A અને B  [D] એકણ નફશ  
22 કમ્પ્યટુય આધાફયત ભાફશતી દ્ધનત ભાટે _________ એ સ્સ્થય અથલા એક વભમ નુ ંખચભ છે. 

[A] રૂાતંય ખચભ    [B] વચંારન ખચભ    [C] અભર ખચભ    [D] 
શાડભલયે ખચભ   

23 _______ એ નાની વખં્માભા ંચર અને ઊચ્ચ પ્રભાણભા ંનનણભમાતભકતાથી ગણુધભી થમરે છે. 
[A] અસમુજજત જફટરતા   [B] સમુજજત જફટરતા   [C] સમુજજત વયતા   [D] એક ણ 
નફશ 

24 ડેટા પ્રફક્રમા દ્ધનતભા ંડેટા પ્રલાશ અને ફક્રમા દળાભલલા ભાટે _________ આરેખન ઉમગ થામ છે. 
[A] દ્ધનત પ્રલાશ   [B] કમ્પ્યટુય અભર પ્રલાશ   [C] કામભક્રભ   [D] એકણ નફશ 

25 _______ એ ભાફશતીના ડટેાફઝે જેલા વાધનનુ ંકામભશ્રભ અને વચંારન કયલા ય બાય મકેૂ છે. 
[A] નેટલકભ   [B] પ્રતમામન   [C] ક્રાઈન્ટ   [D] વલભય   

26 નનલળે ડેટાને નનગભભ સ્લરૂે પેયલલા ભાટે કમ્પ્યટુયભા ં તાફકિક, અંક્ગનીનતક ફક્રમાઓ અભરભા ં કેલી યીત ે
મકૂલી તે અંગનેી નલગત __________ અરખેભા ંદળાભલલાભા ંઆલે છે. 
[A] દ્ધદ્ધતી   [B] કમ્પ્યટુય અભર પ્રલાશ   [C] કામભક્રભ પ્રલાશ   [D] નનણભમ વકૃ્ષ   

27 આકૃનત-આરખેભા ંકઈ લસ્ત ુદળાભલલા ભાટે ____ ન ઉમગ થળે. 
 [A] Vertex   [B] Edge   [C] Degree   [D] એકણ નફશ 

28  આણે ગણતયીન વભમ ઘાતીમ દળાભલાભા ંભાટે ________ ન ઉમગ કયશુ ં 
[A]  O(n3)  [B] O(1)  [C] O(2N)   [D] O (n2) 

29 કઇણ સચુનાવજં્ઞાના ંએકભન ેએક જ લાય રખીને અરગ અરગ જગ્માએ ઉમગભા ંરલેાના ગણુધભભન ે
_______ કશલેાભા ંઆલે છે. 



[A] લળંાનકુ્ર્ભ    [B] નલબાજકતા   [C] દાનુકં્ર્ભ   [D] પેયઉમગીતા  

 
30 _____ની ભદદ થી ઈન્ટયનેટ ય પાઈરની શયેપેય કયી ળકામ છે. 

 [A] ન્યઝુગ્રુ   [B] પાઈર ટ્રાન્વપય પ્રટકર  [C] ટેરનટે  [D] આરે ફધા જ   
 

CIC-01 (સાંદર્ભ)  
વિર્રગ-‘બ’ 

 

વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  
આરેા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31 C++ ાવે એ. ડી. ટી. ને વ્માખ્માનમત કયલાની અને ઉમગ કયલાની ઘણી વગલડ છે. 
32 ામથાગયીમન નત્રટુી જેની ફાજુ શમ તલેા કાટકણ નત્રકણભા ંના ંઅંત:લત ુભની નત્રજમા શભંેળા ણુાભક શમ છે. 
33 પ્રાલયણીકયણ ભા ં ઉમગકતાભ લસ્ત ુ અંદય જઈ વકત નથી યંત ુ લસ્તનુ ઉમગ લસ્તનુા કામભકભ બાગને 

ફરાલીને કયી ળકે છે. 
34 સ્થાનનક ક્ષતે્ર નેટલકભ વાથે જડામેર દયેક કમ્પ્યટુયને વલભય કશ ેછે. 
35 કઇણ લસ્તનુા ંરક્ષણ અન ેતનેા ઉય કયી ળકાતી પ્રફક્રમાઓન ેએક જ એકભભા ંવ્માખ્માનમત કયલાની દ્ધનતન ે

નલબાજકતા કશ ેછે. 
36 ડાશણ અને જ્ઞાન અન્મને વયતાથી વી ળકામ છે. 
37 ચયવ ફક્વ ધયાલત ુ ંબચહ્નન ઉમગ ડેટા વગં્રશ ભાટે થળે. 
38 ઈન્ટયનેટ એ લનૈિક નટેલકભ છે અને તને ુ ંવચંારન નપ કયતી વસં્થા દ્વ્રાયા કયલાભા ંઆલે છે. 
39 જે વખં્માને અનલબાજમ અલમલના રૂભા ંનલબાજજત કયી ળકામ છે. તે વખં્માને નલબાજમ વખં્મા કશ ેછે. 
40 ગ્રાપ ભા ંજ તેના દયેક બફિંદુની ફડગ્રી એકી વખં્મા શમ ત જ તે ગ્રાપ ઓઇરફયમન ફયથ ધયાલે છે. 
41 નલન્ડઝ 95 ઈન્ટયનટે બ્રાઉઝીંગ ભાટેનુ ંવપટલેય રંુૂ ાડે છે. 
42 નનણભમ વકૃ્ષભા ંડાીઓ અંનતભ ઉકેર દળાભલે છે. 
43 ઉલગભ તેના ઉયીલગભ તયપથી તનેા ંરક્ષણ અને દ્ધનતઓ લળંભા ંભેલે છે તનેે દાનુકં્ર્ભ કશ ેછે. 
44 જફટરતાને યૈબખકતા અને અયૈબખકતાના ંફે લગોભા ંલશચેી ળકામ છે. 
45 એક જ પ્રફક્રમક કે દ્ધનત નલનલધ વજંગભા ંઅરગ અરગ લતભણકુ ફતાલે તનેે ફહરુૂતા કશલેાભા ંઆલે છે. 
46 પ્રતમામનની રાઈનભા ંવચંાફયત થતા ડેટાને ભાફશતી કશી ળકામ. 
47 નનણભમ કષ્ટક ફનાલલા ભાટે તનેે ચાય નલબાગ ભા ંલશચેલાભા ંઆલે છે. 
48 કરામન્ટ-વલભય દ્ધદ્ધતી થી ખચભભા ંફચત થામ છે.  
49 TPS, OAS, MIS અને DSS એ કમ્પ્યટુય ફેઝ્ડ ઈંટયનેટ વલભય દ્ધનત ના ંઉદાશયણ છે. 
50 અસમુજજત જફટરતા ખાવ કયીને કરનગબણત અને નલકરન વભીકયણના ંગાબણનતક ઉકેર ભાટે ફયાફય ઉબચત છે. 
51 એક બફિંદુને ભતા યેખાખડંની વખં્માને ફડગ્રી કેશલાભા ંઆલે છે. 
52 C એ પ્રક્રીમારક્ષી કામભક્રભ યચના ય આધાફયત છે. 
53 પ્રશ્ન ઉકેરલાની પ્રવનૃત્ત એ યચનાતભક ફક્રમા છે  
54 જ્ઞાન ભાખાગત, સવુગંત તથા નલિવનીમ શમ છે.  
55 શામયભીફડમા અને શામયટેક્સ્ટ ફનંે વયખા છે. 
56 COBOL નુ ંણૂભ નાભ Common Business Office Language છે.  



57 તલફયત પ્રફક્રમા દ્ધદ્ધતીથી ગ્રાશકને લધ ુવાયી વલેા યૂી ડી ળકામ તથા શયીપ ય વ્યશુાતભક વયવાઈ ભેલી 
ળકામ છે. 

58 ડેટા પ્રલાશ આરખે દયતી લખતે ચયવ, ડેટા પ્રલાશ કે લત ુભ એક વભાન નાભ ધયાલી ન ળકે. 
59 નલકેન્િીમ ડટેા પ્રફક્રમા દ્ધદ્ધતી થી નપા-નકુવાન અંગેની જલાફદાયી નનધાભફયત કયી ળકામ છે. 
60 ડેટા કળભા ંપ્રતમેક ળબ્દ અજડ શલ અનનલામભ છે. 
61 ૧૭ એ અનલબાજમ વખં્મા નથી. 
62 વચંાયળાસ્ત્ર દ્વાયા વચંાય ભાખા ને ભાફશતી-અલાજ-બચત્રના લશનન અભ્માવ કયત ુ ંળાસ્ત્ર છે. 
63 પ્રલાશીભા ંડુફાડેર દાથભ ઉય ફના ંઅભ્માવ ને જસ્સ્થયતાનુ ંનલજ્ઞાન કશ ેછે. 
64 આજે ભાફશતી ઇરકે્ટ્રનનક સ્લરૂે ઉરબ્ધ શલાથી ભાફશતી વ્માલવાનમકએ ઉમગકતાભ વાથે વાયા વફંધં 

યાખલાની જરૂય નથી. 
65 કમ્પ્યટુય તથા ઉમગકતાભ લચ્ચે સ્સ્થય અને ગનતળીર વદેંળાની આ રે વલંાદવકૃ્ષ થી દળાભલી ળકામ. 
66 વફપિંગ એટરે કે તભે ઈન્ટયનટે ય ચક્કવ ભાફશતી ભકર છ. 
67 ડેટા પ્રલાશ દયતી લખતે ફદળાદળભક બચહ્ન એકફીજાને છેદલા ન જઈએ  
68 ગણતયીન વભમ દળાભલા O(n2) એ O(n log) કયતા ંવારંુ છે.  
69 ઈન્ટયનેટલફકિંગ અથાભતૌ નેટલકોનુ ંણ નેટલફકિંગ. ઈન્ટયનેટલફકિંગનુ ંફયણાભ છે ઈન્ટયનેટ. 
70 ભાફશતી દ્ધનતના ંખચભભા ંજગ્મા તથા માભલયણ નનમતં્રણ યીફના ખચભન વભાલળે થામ છે. 

 
  



CIC-04 (વિવનયોગો) 
વિર્રગ-અ 

 

1 કમ્પ્યટુય દ્વાયા વચંાબરત મતં્ર જેભા ંગ્રાશક તાની ભેે ગુ્ ત વકેંત દ્વાયા તભેાથંી વૈા ઉાડી ળકે છે.  
[A] એટીએભ  [B] એચટીએભ    [C] A અને B ફન્ને   [D] એક ણ નશીં   

2 રખાણ ભાટે ______ પયભેટ ન ઉમગ થામ છે. 
[A] ફીટભે   [B] ી.વી.એભ.  [C] આસ્કી   [D] આરે ફધા જ    

3 કમ્પ્યટુયને નેટલકભ વાથે જડલા લયાતા કાડભ ને ________ કાડભ કશ ેછે. 
[A] નેટલકભ ઈન્ટયપેવ   [B] જડાણ    [C] A અને B ફન્ને   [D] એકણ નફશ    

4 _____ દ્ધનત વચંારકીમ અશલેાર દ્ધનત અને વ્મલશાય પ્રફકમા દ્ધનતભાથંી ફનરે છે. 
[A] વ્્શાતમ્પક   [B] પ્રચરન   [C] નનણભમ   [D] વ્મલસ્થાક    

5 ચેક અને ડ્રાફ્ટ ભાટે શલે પ્રચબરત ફનેરી દ્ધનતને ______ કશ ેછે. 
[A] ઓએભઆય   [B] એભઆઈવીઆય   [C] એભવીઆય   [D] એકણ નફશ     

6 ભાઈક્રવફ્ટ એક્વવે ભા ંટેક્ષ ડેટા ટાઇ ભા ંલધાયે ભા ંલધાયે કેટરા ટેક્ષ સ્ટય કયી ળકામ?  

[A] ૨૫૫ ફાઈટ  [B] ૫૧૨ ફાઈટ  [C] ૧૦૨૪ ફાઈટ   [D] ૧૨૮ ફાઈટ 

7 કઈણ દસ્તાલજે, બચત્ર કે આકૃતી નુ ંઅલરકન કયી તનેે કમ્પ્યટુયની સ્મનૃતભા ંહફુહ ુયીતે વગં્રશલાનુ ંકામભ કયતા 
ઉકયણ ને ______ કશલેામ. 
[A] નપ્રન્ટય   [B] સ્કેનય   [C] રાઈટ ને    [D] એકણ નફશ    

8 ___ પાઈરભા ંએકના એક લેાય બાગીદાય ભાટે એક કે લધ ુદસ્તાલજે શમ છે. 
[A] આંતફયક ભાખા   [B] ફાહ્ય ભાખા   [C] પ્રવાયણ  [D] એનફક્ર્ળન    

9 ઓથયીંગ કામભક્રભ ન ે_____ બાગભા ંલશચેી ળકામ. 
[A] 3  [B] ૨   [C] ૪   [D] ૫   

10 ચીજ લસ્તનુી ખયીદી ભાટે લયદી આ્મા ફાદ તે ભેલલા ભાટે રાગત વાભાન્મ વભમગાાને ______ કશ ેછે. 
[A] Waiting Time  [B] Lead Time   [C] Delivery  [D] એક ણ નશીં    

11 કામાભરમ ઉમગ વફધંી વફ્ટલયે ેકેજના વમશુને _______ કશ ેછે. 
[A] સ્લીટ  [B] પ્રગ્રાભ ગ્રુ   [C] ચારક દ્ધનત   [D]  એક ણ નફશ   

12 નીચનેા ભાથંી કઈ ધ્લનન પાઈર નથી? 

[A] .mp3   [B] .wav   [C]  .gif    [D] midi   
13 _____ છફીઓ ડદા ઉય આલરે નાના ંનાના ંદ્વીયીભાણીમ ચયવ બફિંદુઓ ની ફનરેી શમ છે. 

[A] ફીટભે   [B] લકે્ટય   [C] A અને B    [D] એકણ નશી    
14 કમ્પકે્ટ ફડસ્ક ભા ં________ જેટરી ભાફશતી સ્ટય કયી ળકામ. 

[A] ૬૪૦ MB  [B] ૬૮૫ MB  [C] ૬૮૦ MB  [D] ૬૪૦ KB    
15 વફનંધત પાઈરન વગં્રશ કયતા ખાના ંને _______ કશ ેછે. 

[A] ળટભકટ    [B] પલ્ડય   [C] ડેસ્કટ  [D] શફ   
16 કમ્પ્યટુયભા ંધ્લનન નનલળે-નનગભભની જરૂય શમ ત તેના ભાટે _______ કાડભ ની જરૂય ડળે. 

[A] Voice   [B] Music  [C] Sound  [D] Noice   
17 ક્ા ંનપ્રન્ટયની ગણુલતા લધ ુવાયી શમ છે?  

[A] ઇમ્પેકટ  [B] નન ઇમ્પકેટ   [C] A અને B  [D] એક ણ નફશ   
18 નીચનેા ંભાથંી ક્ા ંટનભિનર ના ંઉદાશયણ છે?  

[A] ઈન્ટેરીજન્ટ ટનભિનર   [B] સુય ટનભિનર   [C] ડમ્પફ ટનભિનર   [D]  A અને C  



19 કયુ ંનલિનુ ંવબંલત પ્રથભ નલજાણ ુગણકમતં્ર શત ુ?ં 

[A] ENIAC  [B] EDSAC  [C] UNIVAC I  [D] એક ણ નફશ   
20 કેન્િ અને યાજમ વયકાયના નલબાગ ન ેભાફશતી વલેા યૂી ડલાના આળમથી ઉગ્રશ આધાફયત ______ 

નેટલકભની સ્થાના કયલાભા ંઆલી છે. 
[A] INDONET  [B] INDIANNET   [C] NICNET  [D] આરે ફધાજ     

21 ઇડીઆઈના ંઅંગભતૂ બાગ ક્ા ંછે?  
[A] નલનનમગ વલેા   [B] અનલુાદ વલેા   [C] વચંાય વલેા    [D] ફધા જ    

22 તાયીખ અને વભમ ભાટેની ભાફશતી ભાટેનુ ંકદ ભાઈક્રવફ્ટ એક્વવેભા ંકેટલુ ંશમ છે?   
[A] 1 ફાઈટ  [B] 8 ફાઈટ  [C] 2 ફાઈટ  [D] 4 ફાઈટ    

23 ______ લભભા ંશલાભાનરક્ષી ઉગ્રશની ળધ થમેર. 
[A] ૧૯૭૧   [B] ૧૯૬૧   [C] ૧૯૭૫   [D] ૧૯૫૫ 

24 ______ એ સ્સ્થય છફીઓની વતત શ્રણેીને લાયાપયતી પ્રદનળિત કયે છે. 
[A] એનનભળેન   [B] ફીટભે છફી   [C] લેક્ટય છફી   [D] એકણ નશી  

25 કમ્પ્યટુયાઈઝ્ડ ડેટાફઝેભા ંકઈ એક ભાફશતી ભાટેના જુદા જુદા ઘટકન વમશૂ ને _____ કશ ેછે. 
[A] ેકેઝ   [B] યેકડભ    [C] ડેટાફઝે   [D] ફપલ્ડ   

26 જથ્થાલશી વાથે પ્રતમેક લસ્તનુી બડંાયભા ંબોનતક ચકાવણી દયનભમાન ભાલભુ ડેર જથ્થાન લધાય કે ઘટાડ 
_____ પાઈરભા ંનોંધલાભા ંઆલે છે. 
[A] એડજેસ્ટભેન્ટ   [B] વ્મલશાય   [C] જથ્થાલશી   [D] જાલક નોંધ    

27 ઈભજે્ક્ય ુએ ________ આધાફયત ભલ્ટીભીફડમા વફ્ટલયે છે. 
[A] Linux   [B] Macintosh   [C] DOS   [D] Windows 3.1 

28 શલાભાનની મખુ્મ યાળીઓ કઈ છે? 

[A] દફાણ   [B] તાભાન   [C] બેજનુ ંપ્રભાણ   [D] આેર ફધાજ     
29 __________ કામાભરમને ભટા ઉદ્યગના નાકા તયીકે ગણી ળકામ. 

 [A] નાનુ ંધધંાકીમ   [B] ઉગ્રશ    [C] પયત ુ ં  [D] ળાખા     
30 થભોભીટયની ળધ _________ એ કયેરી. 

[A] એભડશેર  [B] ફયચડભવન  [C] શલે્ભશલ્ટઝે  [D] ગેરેબરમ   
 

CIC-04 (વિવનયોગ)  
વિર્રગ-‘બ’ 

 

વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  
આરેા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31 વભમને અનરુક્ષીન ેશલાભાનની ટંુકાગાાની આગાશી ૭૨ કે તેથી ઓછા ગાા ભાટે મથાથભ શમ. 
32 ઈન્ટયનેટભા ંબાગ રતેા ંનેટલકો અને કમ્પ્યટુય TCP/IP ના ંસ્લરૂભા ંભાફશતી ભકરે છે. 
33 નલન્ડઝભા ં“ઓબ્જેક્ટ બરન્દ્ન્કિંગ અને એમ્પફેડીંગ” નલડીમ કે ધ્લનન બાગને બગેા કયાત ુ ંનથી. 
34 લેફ દસ્તાલજે તમૈાય કયલાની પ્રફક્રમાને લફે ઓથયીંગ કશ ેછે. 
35 ભનૂભ યથી ભકરતા વદેંળાઓ ઝીરી પયીથી ભનૂભ ઉય ભકરત ઉગ્રશભા ંઆલેર બાગ ને ટ્રાન્વન્ડય કશ ેછે. 
36 શારના ંશલાભાનના ંભડરે વમિુભા ંથતા પેયપાય અને તનેી અવયને ગણતયીભા ંરતેા નથી. 
37 કમ્પ્યટુય દ્વાયા દળાભલતા અક્ષયની જાડાઈ, ઉંચામ અને દેખાલ પન્ટની ભદદથી ભે છે. 



38 કાત ગણતયી અને  ઉાર્જન ગણતયી નલબાગ ગાયત્રક દ્ધનતના અગતમના નલબાગ છે. 
39 અલાજ ટાર આધાફયત દ્ધનતઓ બાયતની યેલ્લે છૂયછ દ્ધનતભા ંશાર કામભયત છે. 
40 કઇણ કામભની મજનાને વભમફદ્ધ યીતે ય ાડલા ભાટેની વલભભાન્મ દ્ધનત ને EDI કશ ેછે. 
41 CD-ROMભા ંભાફશતીન ેપક્ત એક ફાજુ વગં્રશી ળકામ છે. 
42 નાના કદના નેટલકભભા ંદયેક કમ્પ્યટુય વલભય અને તભે જ લકભસ્ટેળન તયીકે કામભ કયી ળકે તલેા ખ્મારને નમય ટુ 

નમય નેટલકભ કશ ેછે.  
43 શલાની આગાશીન પ્રશ્ન વભાતંય પ્રફક્રમા કયતા કમ્પ્યટુય વાથે સ્લાબાનલક યીતે જ ફધં ફવેે છે. 
44 તભાભ લસ્ત ુભાટે અરામદી લસ્તવુજં્ઞા વફશત લસ્તનુ ુ ંલણભન આઈટભ ભાસ્ટય પાઈર ધયાલે છે. 
45 Gateway Electronic Data Interchange Service એ GEDIS નુ ંણૂભ નાભ છે. 
46 ઈડીઆઈ દ્વાયા વચંાય કયલા મૂ પાઈરન ેઈડીઆઈના ંધયણ ભાખાભા ંફયલનતિત કયલી જઈએ. 
47 કામાભરમ ઉમગ વફંધી કેટરાકં વફ્ટલેયના ંેકેજના વમશૂન ેગ્રુ કશ ેછે. 
48 અન્મ કમ્પ્યટુય વાથે જડાણ કયી ત ેકમ્પ્યટુય ઉય ડરે પાઈરની તાના કમ્પ્યટુયભા ંનકર ભેલલાની પ્રફક્રમા 

ને ઉરડ કશલેામ છે. 
49 ક્લીકટાઇભ એ ભાક્રવપટ કંની દ્વાયા ફનાલરે એક વફ્ટલયે છે. 
50 MIDI દ્વાયા વસં્ખ્મક વગંીત લાદ્ય ને કમ્પ્યટુય વાથે જડી ળકામ છે. 
51 ષુ્ક મવુાપયી કયતા કામભકય ભાટે પયત ુ ંકામાભરમ એ શ્રેષ્ઠ્ નલકલ્ છે. 
52 ફીટભે છફીઓ ભાટેની પાઈરનુ ંકદ લકે્ટય છફીઓની પાઈર કયતા ંભટંુ શમ છે. 
53 એનીભેળન તૈમાય કયતી લખતે ફે છફીઓ કૈી પ્રથભ છફીન ેવંગ ફયલતભન દ્વાયા ફીજી નનધાભફયત છફીભા ં

રૂાતંફયત કયલાની પ્રફક્રમાને ભપીંગ કશ ેછે. 
54 અનલુાદ વલેા એ MIS  એક ભશતલની વલેા છે. 
55 ઓટભેટીક ટેફકિંગ ભળીન એ ATMનુ ંરંુૂ નાભ છે. 
56 તાફકિક ફકિંભત વગં્રશ કયલા ભાટે ભાઈક્રવફ્ટ એક્વેવ 4 ફીટ લાયળે. 
57 શારભા ંફેંફકિંગ ક્ષેત્ર ભટે બાગે વંણૂભણે કમ્પ્યટુય આધીન થઈ ગયુ ંછે.  
58 દયેક નલ યેકડભ ઉભેયાતી લખતે ગણક(counter) પ્રકાયની ફપલ્ડની ફકભત આભેે ૧ જેટરી લધી જામ છે. 
59 ટેરનેટ દ્વાયા ઈન્ટયનેટ ઉીમગકતાભ દૂયસ્થ કમ્પ્યટુય ય સ્થાનનક કમ્પ્યટુય દ્વાયા જડાણ ભેલી ળકે છે. 
60 અનલુાદ વલેા IFFભાની ભાફશતીને ડેટાફઝેભા ંઉરબ્ધ કયે છે. જેથી ધધંાકીમ નલનનમગ ઇડીઆઈ ાવેથી 

દસ્તાલજે ભેલી ળકે. 
61 ફનવની ગણતયી અને ફનવન અશલેાર ગાયત્રકની ભદદ થી તમૈાય થળે. 
62 એક્ટીલ અને વેીલ એભ ફે પ્રકાયના શફ શમ છે. 
63 કઈ ણ નલસ્તાયભા ંશલાભાનની સ્સ્થનત પક્ત આવાવના નલસ્તાયની સ્સ્થનત ય આધાય યાખે છે. 
64 યચેઝ યેસ્ક્લઝીળન પાઈર લયદી આરે લસ્તનુા સ્લીકાયની પ્રગનત ઉય નજય યાખલાભા ંભદદરૂ થામ છે.   
65 ઇન્ટયનળેનર ભીટીયીમરજજકર ઓગેનાઈઝળેન એ એક વયકાયી વસં્થા છે. 
66 GUI નુ ંરંુૂ નાભ Graphics Ultimate Interface છે. 
67 નલળદ-વબંા એકભભા ંદદીની સ્સ્થનતની કમ્પ્યટુયની ભદદથી વતત દેખયેખ યાખી ળકામ છે. 
68 ISDN નુ ંણૂભ નાભે ઇન્ટીગ્રેટેડ વનલિવીવ ફડલાઈવ નેટલકભ છે. 
69 ટેરીકમ્પફુટિંગ કેન્િ શાર બાયતભા ંઉરબ્ધ છે. 
70 ફેંકના કાભભા ંછેતયનિંડી નનલાયલા ભાટે SSTI દ્ધનતન  ઉમગ કયી ળકામ છે. 
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