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(1) જમાાં સુધી ખાંડ નનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સુધી જલાફ રખલાનુાં ળરુ કયવુાં નશીં.
(2) જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાભ લે તેન ાંુ ફયણાભ યદ્દ થળે.
(3) વતમાથભતા ચકાવલાના પ્રશ્નભાાં નલધાથી જલાફત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં ખરાં ુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી.
(4) કઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઈ જલાન આગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઈ જનાય
નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે.
(5) ઉતયલશી ેજની ાછ છે . તેભાાં જલાફ રખલા.
CIC-01 (વાંદબભ)
નલબાગ-‘અ’
1

નીચેના ભાાંથી ક્ાાં ચચહ્ન ન ઉમગ ડેટા પ્રલાશ આરેખ તૈમાય કયલા થામ છે ?
[A] ફદળાસ ૂચક

2

[B]અસ્થથય

[B] loop

[C] path

[D] none

[B] નવગ્નર

[C] ળાબ્દદક વાભગ્રી

[D] ગ્રાફપક્વ

[B] FTP

[C] Telnet

[D] All

[B] Surfing

[C] WAIS

[D] Gopher

[B] લેયનનકા

[C] લેઇવ

[D] આગના ફધા

[B] WAIS

[C] Telnet

[D] FTP

પ્રતમામન અને ભાફશતીના પ્રલાશ ભાટે નીચેના ભાાંથી કયુાં અલયધ નથી?
[A] વભજણ

12

[D] O(n log n)

દુયના થથે આલેર કમ્પ્યુટય વાથે જડાણ __________ની ભદદથી કયી ળકામ છે
[A] Gopher

11

[C] O(log n)

નીચેના ભાાંથી કમ કામભક્રભ ભાફશતી ળધ ભાટે ન ઉત્તભ નલકલ્ છે ?
[A] આચી

10

[B] O(n)

ઈન્ટયનેટ ય ઉરદધ વાધનને ભેન્યુ અથલા ચરથટ ના થલરૂે કણ દળાભ લે છે ?
[A] FAQ

9

[C] જનનીમ ખાભી

ઈન્ટયનેટ ય પાઈરની શેયપેય કયલાનુાં પ્રભાચણત વાધન કયુાં છે ?
[A] HTTP

8

[B] શલાભાન આગાશી

નીચેના ભાાંથી કયુાં ભાફશતીના ઉદગભ રાક્ષચણકતાના વમ ૂશ ભાાં વાભેર નથી?
[A] વાફશતમ

7

[D] એકણ નશીં

એક ચફિંદુથી ળરુ થઇને તેજ ચફિંદુભાાં ભતા યે ખાખાંડને ________ કશે છે
[A] cycle

6

[C] A અથલા B

[D] એક ણ નફશ

નીચેની વભમ જફટરતા ધયાલતા અરગફયધભ ૈકી કમ અરગફયધભ લધુ ચફિમાત છે ?
[A] O(n2)

5

[D] આગ ના ફધા

નીચેના ભાાંથી ક્ાાં પ્રશ્નને જફટર ગણી ળકામ નશીં?
[A] ભ ૂકાં ની આગાશી

4

[C] ચયવ

ભાફશતીન દ્ધનત ના ખચભ ને શુાં કશેલામ છે ?
[A] સ્થથય

3

[B] લર્ુ
ભ

[B] બાા

[C] ળદદજા

[D] યજૂઆત

ભાાંનાાંક ધડલાનુાં અને ઈન્ટયનેટ વયનાભાાં આલાનુાં કામભ કણ કયે છે ?
[A] ISOC

[B] IAB

[C] IETF

[D] IEEE

13

નીચેના ભાાંથી કઈ જફટર દ્ધનતનુાં ઉદાશયણ છે ?
[A] ેિી

14

[B] ધનનમ
[B] વાંગ્રાશક

[C] યૈ ચખક

[D] અચર

[C] ફન્ને

[D] એક ણ નશીં

અમ ૂતભ ભાફશતીના પ્રકાય ને શુાં કશેલામ છે ?
[A] Encapculation

17

[D] આગના ફધા

ફીગ-ઓ વાંજ્ઞા કઈ જફટરતા દળાભ લે છે ?
[A] વભમ

16

[C] અથભવ્મલથથા

NP- ૂણભતા પ્રશ્ન અનનણભમાતભક કમ્પ્યુટય ય કેટર વભમ રે છે ?
[A] ધાતાંકીમ

15

[B] ફજાય

[B] Inheritance [C] Data Abstraction

[D] Polymorphism

જમાયે કઈ પ્રશ્નન જલાફ શા અથલા ના ભાાં આલત શમ અને તેને આધાયે લૈકલ્લ્ક વાંદગી કયલાની શમ તમાયે કન
ઉમગ થામ છે ?
[A] Decision Table

18

[B] નલથતાય

[B] MIS

29

[B] લગભ

[D] એક ણ નશીં
[C] Cyberroam

[C] લગભ વમ ૂશ

[D] Cybersurf

[D] ઉયીલગભ

ાઈ (PI) ની ળધ કણે કયી?
[B] શેન્રી ઈનકે ય

[C] આફકિભીડીઝ

[D] આઇન્થટાઇન

કમ્પ્યુટય તથા ઉમગકતાભ લચ્ચે સ્થથય અને ગનતળીર વાંદેળાની આરે ને દળાભ લલા શુાં લયામ છે ?
[B] નનણભમ ક્ટક

[C] પ્રલાશ આરેખ

[D] એક ણ નફશ

નનણભમ ભાટે ટે ક  ૂય ાડતી દ્ધનતઓ ક્ાાં નાભે ઓખામ છે ?
[B] TPS

[C] KBS

[D] DSS

અરગફયધભ ના નલશ્રેણ ભાાં કઈ ભાફશતી ધ્માને રેલાતી નથી.
[A] ભળીન જેના ઉય તેન અભર કયલાન શમ

[B] ભળીન સુચના ભાટે જરૂયી વભમ

[C] ભળીન થતયીમ બાાન સુચના વાંગ્રશ

[D] આગના તભાભ

ચફરીંગ, ઓડભ ય એન્રી, ડીથેચ, ડીરીલયી, થટક એકાઉન્ટીંગ લગે યે કઈ ભાફશતી ધ્ધતીના ઉદાશયણ છે ?
[A] કામાભ રમ થલમાંવચ
ાં ારન

30

[D] પાઈર વલભય

વભાન રક્ષણ અને દ્ધનત ધયાલતી લથર્ુઓના વમ ૂશ ને _______ કશે છે .

[A] MIS
28

[C] A અને B
[B] Cybernetics

[A] વાંલાદ વ ૃક્ષ
27

[D] OAS

[C] લકભ થટે ળન

[B] નડ

[A] ામથાગયવ
26

[D] આગ ના ફધા

વાંચાય ભાખા દ્વાયા ભાફશતી-અલાજ-ચચત્ના લશનન અભ્માવ કયતા ળાસ્ત્રને __________ કશે છે .

[A] ઉલગભ
25

[C] TPS

[B] PC

[A] Catastrophe
24

[B] દ્ધનત પ્રલાશ આરેખ [C] કામભક્રભ પ્રલાશ આરેખ

LAN ભાાં જડામેર દયે ક કમ્પ્યુટયને ક્ાાં નાભે ઓખામ છે .
[A] લકભ થટે ળન

23

[D] એક ણ નફશ

નેટલકભ કમ્પ્યુટીંગભાાં પાઈરન વાંગ્રશ, અને વય પ્રાલ્્ત ભાટે ની વેલા આતા કમ્પ્યુટય ને શુાં કશે છે ?
[A] Node

22

[C] ક્ષેત્પ

કામાભ રમ થલમાંવચ
ાં ારન દ્ધનતઓ ને શુાં કશેલામ છે ?
[A] DSS

21

[D] None

કમ્પ્યુટય કામભલાશીઓ, નનલેળ, પાઈર તથા નનગભભ લચ્ચેના તાફકિક વફાંધ દળાભ લલા ભાટે ____ ન ઉમગ થામ છે
[A] અભર પ્રલાશ આરેખ

20

[C] Decision Tree

વભતરભાાં આલેર n ફીન્દુઓના વાાંત ગણ ભાટે તેભના કઇણ ફે ચફિંદુઓ લચ્ચેના ભશતભ અંતયને શુાં કશે છે ?
[A] નત્જમા

19

[B] Data Flow Diagram

[B] વ્મલશાય પ્રફક્રમા

[C] વાંચારન ભાફશતી

નીચેના ભાાંથી કયુાં નલન્ડઝ આધાફયત ન્યુઝયીડય છે ?
[A] Win VN

[B] Trumpet

[C] A અને B ફન્ને

CIC-01 (વાંદબભ)

[D] એક ણ નશીં

[D] જ્ઞાન આધાફયત

નલબાગ-‘ફ’
વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુાં શમ ત આેરા ખાનાભાાં ‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટાંુ શમત
આેરા ખાનાભાાં (31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય.
31. ફક્રમા ભાટે ભાફશતી નનબ્્ક્રમ તથા ગોણ નથી.
32. ભાફશતીપ્રધાન વભાજભાાં ભાફશતી મુલ્મ પ્રાધાન્મ બગલતા શળે.
33. ઉતાદન ગઠ્લણી એ યે કડભ ય ડેટા પ્રફક્રમાના ક્ષેત્ શેઠ્ આલે છે .
34. ભાખાકીમ સુવગ
ાં તતાના આધાયે ભાફશતીનુાં લગીકયણ કયી ળકામ છે .
35. ભાફશતીની વાંફદગ્ધતા એ ભાફશતીની ગુણલતા દળાભ લે છે .
36. TCP નુાં કામભ વાંદેળાને ેકેટભાાં લશેચલાનુાં અને રક્ષ્મ વયનામુાં જણાલલાનુાં છે .
37. ઈન્ટયનેટભાાં રગ ઇન ભાટે તભાયે મજભાન કમ્પ્યુટય ય ખાર્ુાં શમ તે જરૂયી છે .
38. શામયભીફડમા એ શામયટે ક્થટ જેવુાં જ છે .
39. નલન્ડઝ ’95 ઈન્ટયનેટ બ્રાઉઝીંગ ભાટે ન ાંુ વફ્ટલેય  ૂરાં ુ ાડે છે .
40. યુઝનેટ ય ન્યુઝયીડય એ શાડભ લેય એકભ છે .
41. O(1) ગણતયીન વભમ અચ દળાભ લે છે .
42. નકળા ભાટે યાં ગ નક્કી કયલાન પ્રશ્ન NP- ૂણભ પ્રશ્ન છે .
43. અવાંગત પ્રદળભન એટરે ધાયે ર નલધાન લાથતનલકતા વાથે વાંગત નથી તેવ ાંુ દળાભ લવુ.ાં
44. નત્અંકી દ્ધનત ભાાં 1, 2, અને ૩ આકડાઓ શમ છે .
45. કમ્પ્યુટય દ્વાયા પ્રફક્રમા કયલા ભાટે આકડા, શકીકત, નલગત નલ. ન વમ ૂશ ને ઇન્પભેળન કશેલામ છે .
46. કફર ઉચ્ચથતયીમ બાા છે .
47. DFD ભાાં ફે ફાજુથી ખુલ્રા ચયવ ડેટા વાંગ્રશ દળાભ લે છે .
48. નનણભમ ક્ટક એ આરેખ છે .
49. પ્રલાશ આરેખ ચાય પ્રકાયના શમ છે .
50. પ્રતમામનની રાઈનભાાં વાંચાફયત થતા ડેટાને ભાફશતી કશી ળકામ.
51. ભાફશતીનુાં જે થથે નનભાભ ણ થર્ુાં શમ તેના આધાયે લગીકયણ કયી ળકામ છે .
52. ભાફશતીના પ્રલાશન અલયધ ભાફશતીને કાયણે થઇ ળકે છે .
53. વફપિંગ એટરે કે તભે ઈન્ટયનેટ ય ચક્કવ ભાફશતી ભકર છ.
54. HTML ની ભદદથી તભે લેફ ેજ તૈમાય કયી ળકામ છે .
55. જફટરતાને વાંચારનના શનથમાય તયીકે ગણલાભાાં આલે છે .
56. ફહુનલધ લાંળાનુક્રાં ભ C++ આે છે .
ુ અરગ અરગ લથર્ુભાાં ચબન્ન શમ ળકે છે .
57. ફહુરુતા એટરે એક જ ફક્રમાની લતભણક
58. ડેટા પ્રફક્રમા ટે કનીક કામાભ તભક અને દ્ધનત અચબગભ ય આધાય યાખતી નથી.
59. નીજજાત બક્ષી ભાનલ અને ાદયીઓના પ્રશ્નને ગ્રાપની ભદદથી ઉકેરી ળકામ છે .
60. ચફિંદુને ભતા યે ખાખાંડની વાંખ્માને ફડગ્રી કશેલામ છે .
61. અનલબાજમતાન નવધ્ધાાંત વભજલ વય છે અને તે અંકગચણત ભાટે ામારૂ છે .
62. ુણાભ કની શ્રેણીભાાં અનલબાજમનુાં નલથતયણ ખુફજ નનમનભત યીતે થમેર છે .
63. આેર  ૂણાાં ક n ન વોથી ભટ બાજક √ શઈ ળકે છે .
64. ામથાગફયમન નત્ુટી જેની ફાજુઓ શમ તેલા કાટકણ નત્કણભાાંના અંત:લર્ુ
ભ ની નત્જમા શાંભેળા  ૂણાાં ક
શમ છે .
65. કઈણ વાંખ્માના લગભ ભાાં છે લ્ર અંક કઇણ શઈ ળકે છે .
66. CBIS એ Computer Based Internet System નુાં ટુકાંુ નાભ છે .
67. ટે ચરપન રાઈન ઉય કમ્પ્યુટયના ડેટા પ્રવાયણ કયલા ભાટે ભડેભ લયામ છે .

68. નનણભમ ક્ટક ાચ નલબાગ ધયાલે છે .
69. ઈન્ટયનેટ એ નલુર ામા ય ઓછા ખચે ભાફશતી ભેલલાન એક નલકલ્ છે .
70. Host કમ્પ્યુટયના વાધન લશેચી ળકાતા નથી.
CIC-04 (નલનનમગ)
નલબાગ-અ
1

નીચેના ભાાંથી કઈ ફશવાફી ેકેજની રાક્ષચણકતા નથી
[A] કયલેયા આમજન

2

[B] નન ઇમ્પેકટ
[B] ભેભ

[B] 4 ફાઈટ

[C] 2 ફાઈટ

[D] 1 ફાઈટ

[B] નાની

[C] વયખી

[D] કશી ળકામ નફશ

[B] ળટભ

[C] વાંજ્ઞાકયણ

[D] આગના ફધા

[B] એફડટ

[C] ઇન્વટભ

[D] વ્યુ

[B] કાત ગણતયી

[C] અશેલાર

[D] A અને B

[B] યીથટય

[C] ફ્રેગ્ભેનટે ળન

[D] એનફક્ર્ળન

[B] PERT

[C] GANNT

[D] એક ણ નશીં

[B] નત્ફયભાણીમ

[C] A અને B ફન્ને

[D] એક ણ નફશ

થલતાંત્ યીતે જેન નનદે ળ કયી ળકામ તેલા નાનાાં નાનાાં ટકા દળાભ લતા ચચત્ને _______ કશે છે .
[B] ટે મ્પ્રેટ

[C] લેક્ટય

[D] ટે ક્ષ્ચય

દથતાલેજ કન્પયસ્ન્વિંગ ભાાં ક્ાાં ભાધ્મભન ઉમગ થામ છે ?
[A] ધ્લનન

17

[D] OLE ઓદજેક્ટ

નીચેના ભાાંથી એનીભેળન ન મુખ્મ પ્રકાય છે ?

[A] ફીટભે
16

[C] ગણક

મજનાના અભર દયમ્પમાન વભમ અને ડતય ફન્ને ય અંકુ ળ યાખલાની દ્ધનત _________ છે .

[A] દ્વદ્વફયભાણીમ
15

[D] વાાંસ્ખ્મક

શાડભ ડીથકની ભાફશતીને અન્મ ફાહ્ય વાંગ્રાશકભાાં નકર કયીને રેલાની ફક્રમાને _______ કશે છે .

[A] CPM
14

[D] એક ણ નફશ

નીચેના ભાાંથી ક્ાાં અગતમના નલબાગ ગાયત્ક દ્ધનતભાાં શમ છે

[A] ફેકઅ
13

[C] A અને B ફન્ને

[B] ભેભ

[A] ઉાર્જન ગણતયી
12

[C] કેયેક્ટય

ાલયઈન્ટભાાં ુ્ઠ્ ક્રભાાંક ક્ાાં ભેન ુ ભાાંથી ઉભેયી ળકામ છે ?
[A] પાઈર

11

[D] એક ણ નફશ

ભાત્ ઈલ્ચ્છત યે કડભ ના વમ ૂશને ઉમગભાાં રેલા અને ફદરલા ભાટે ________ ન ઉમગ થામ છે .
[A] ફપલ્ટય

10

[C] ચારક દ્ધનત

વાંક્ષી્ત ડેટાફેઝ પાઈરની વાઈઝ મ ૂભ ૂત પાઈર કયતા કે લી શમ છે
[A] ભટી

9

[B] પ્રગ્રાભ ગ્રુ

ચરણી નાણા ભાટે ની ભાફશતી ભાટે ન ાંુ કદ ભાઈક્રવફ્ટ એક્વેવભાાં કેટલુાં શમ છે ?
[A] 8 ફાઈટ

8

[D] ફશવાફી

ભાઈક્રવફ્ટ એક્વેવ ભાાં લથર્ુ, આરેખ, ચચત્ કે અન્મ દ્વદ્વ અંફક ભાફશતી ભાટે કયુાં ડેટા ટાઈ લયામ છે ?
[A] ટે ક્થટ

7

[C] ડેથકટ બ્દરનળિંગ

નીચેના ભાાંથી કમ ડેટા ટાઈ ભાઈક્રવફ્ટ એક્વેવ ભાાં અક્ષયાકીમ ભાફશતી ભાટે લયામ છે ?
[A] ટે ક્થટ

6

[B] ડેટાફેઝ

ક્ાાં નપ્રન્ટયની ગુણલતા લધુ વાયી શમ છે ?
[A] ઇમ્પેકટ

5

[D] દૂ યથથ ભાફશતી પ્રાલ્્ત

કામાભ રમ ઉમગ વફાંધી વફ્ટલેય ેકેજના વમુશને _______ કશે છે .
[A] થલીટ

4

[C] બયતીમા તૈમાય કયલા

કયુાં વફ્ટલેય ેકેજ મુખ્મતલે પ્રકાળનભાાં ઉમગી છે ?
[A] વાંચાય

3

[B] ગાય ચફર

[B] નલડીઓ

[C] ગ્રાફપક્વ

[D] A અને C

ઈભેજક્યુ કઈ ઓયે ટીંગ વીથટભભાાં કામભ કયે છે
[A] નલન્ડઝ ૩.1

[B] નલન્ડઝ 95

[C] A અને B

[D] યુનનક્વ

18

નાનાાં મ ૂાક્ષયભાાં રખાણ દળાભ લલા ભાટે કઈ કી દફાલલી ડે છે ?
[A] Ctrl + Shift + K

19

[B] 1 થી 250
[B] BANKNET

[B] BANKNET

[B] વાાંકેનતક નીરુણ
[B] ડેફીટ કાડભ
[B] 1952

[D] એક ણ નશીં
[D] 1954

[C] 1953

[C] ગેરેચરમ

[B] ફેન્જાભીન ફ્રેન્કરીન

[D] એભડેશર

નીચેના ભાાંથી કઈ EDI ની વેલાઓ છે ?
[B] અનુલાદ વેલા

[C] વાંચાય વેલા

[D] આગના ફધા

નીચેના ભાાંથી ક્ાાં EDIના ધયણ છે ?
[A] વ્મલશાય જડી ધયણ [B] ભાફશતીક અને વ ૃતખાંડક

30

[D] ગેરેચરમ

[C] શેલ્ભશલ્ટઝે

શલાભાનના ફયફ એક થથાનેથી ફીજા થથાને આગ ધે છે તેવ ાંુ કણે દળાભ વ્યુ?ાં

[A] નલનનમગ વેલા
29

[D] આગના ફધા

[C] STK

[C] A અને B ફન્ને

[B] ફયચડભ વન

[A] યફટભ ફઈર
28

[D] EXIM

[C] NABARD

ઝડભાાં લધાય સુયેખ નથી તે ક્ાાં નનમભથી વ્માખ્માનમત છે ?
[A] એભડેશર

27

[D] EXIM

[C] NABARD

ગેરેચરમએ થભોભીટયની ળધ કઈ વાર ભાાં કયી શતી
[A] 1951

26

[D] 0 થી 255

ATM ભળીનભાાં ક્ાાં કાડભ થી યકડની રેલડ દે લડ થઇ ળકે છે ?
[A] ક્રેડીટ કાડભ

25

[C] 1 થી 255

ફેંકના કાભભાાં છે તયીંડી નનલાયલા ભાટે ની નીચેના ભાાંથી કઈ દ્ધનત છે ?
[A] ઓખ ચાલી

24

[D] Shift + J

[C] Ctrl + L

નીચેના ભાાંથી કયુાં ફેંકનુાં યા્રીમ નેટલકભ છે ?
[A] SWIFT

23

[B] Ctrl + J

નીચેના ભાાંથી કયુાં ફેંકનુાં આંતયયા્રીમ નેટલકભ છે ?
[A] SWIFT

22

[D] Ctrl + I

ભ ૂયા યાં ગને આછ કયલા, ભ ૂયા યાં ગના ખાનાભાાં __________ વાંખ્મા ટાઈ કયલી ડે
[A] 0 થી 250

21

[C] Ctrl + Shift + I

રખાણના ડાફા અને જભણા શાાંનવમાની ગઠ્લણી કયલા કઈ કી દફાલલી ડે.
[A] Ctrl + I

20

[B] Ctrl + K

[C] વ્મલશાય અંકુ ળ ધયણ

[D] આગના ફધા

નીચેના ભાાંથી કયુાં EDIભાાં ફાહ્ય દથતાલેજ ભાટે ન ાંુ ધયણ છે ?
[A] ODETTE

[B] TDCS

[C] A અને B ફન્ને

[D] એક ણ નફશ

CIC-04 (નલનનમગ)
નલબાગ-‘ફ’
વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુાં શમ ત આેરા ખાનાભાાં ‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટાંુ શમત
આેરા ખાનાભાાં (31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય.
31. ટે ચરકમ્પ્યુફટિંગ કે ન્ર બાયતભાાં ઉરદધ છે .
32. 16 ભેગા ફાઈટ થી ઉય RAM ન લધાય નોંધાત્ પામદાભાાં નફશ ફયણભે.
33. NICNET વયકાયી વાંથથાઓ ભાટે ન ાંુ નેટલકભ છે .
34. વફાંનધત પાઈરન વાંગ્રશ કયતા ખાનાને પલ્ડય કશે છે .
35. ભાઈક્રવફ્ટ એક્વેવ એ ળદદપ્રફક્રમક છે .
36. આરેખ એ નલથતાયત્કની ભાફશતીની ચચત્ાતભક યજૂઆત છે .
37. નલથતાયત્કના કઈ એક ખાનાને શાય કશેલામ છે .
38. Paint Brush ન ઉમગ આરેખ અને ચચત્ દયલા ભાટે થામ છે .
39. Zoom Out આદે ળથી ચચત્ન કેટરક બાગ ભટ દે ખાળે.
40. એક ૩.5 ઈંચની ફ્રીની દયે ક ફાજુ ૧૦૦ રે ક શમ છે .

41. લથર્ુઓના અફક (ABC) લગીકયણભાાં લગભ અ (A) નનમ્પન મ ૂડીફકિંભત ધયાલતી લથર્ુઓન વભાલેળ કયલાભાાં
આલે છે .
42. EDI ભાાં ભકરલાભાાં આલતી ભાફશતી કમ્પ્યુટય દ્વાયા વીધેવીધી ઉમગભાાં રઇ ળકામ છે .
43. CHIPS એ નાણાકીમ બાંડના ઇરેક્રનનક થથાાંતય ભાટે ની નલવવ્વ્માી વ્મલથથા છે .
44. કઇણ કામભ ભાટે ના ચક્કવ ધયણને પ્રટકર કશે છે .
45. માંત્ના બાગ ફનતા શમ તે નલબાગને જફ ળ કશે છે .
46. ઓયે કર એ મજના વાંચારન ભાટે ની એક દ્ધનત છે .
47. ળેયધાયકના ફશથવે આલતી યકભ ચુકલલા ફેંકને અાતા હુકભત્ને ડીભાાંડ ડ્રાફ્ટ કશે છે .
48. GANNT Chart કઇણ કામભની મજનાને વભમફદ્ધ ાય ડલાની એક વલભભાન્મ દ્ધનત છે .
49. જે તે નલનીમગનુાં કમ્પ્યુટયાઈઝેળન કયલા ભાટે તેન વભગ્રતમા અભ્માવ કયી ામાનુાં કામભ કયનાય વ્મસ્ક્તને
પ્રગ્રાભય કશેલામ છે .
50. EDIFACT એ EDI અંગે નક્કી કયે ર એક ધયણ છે .
51. SVGA એ ભનનટય વાાંસ્ખ્મક પ્રદળભન ટે કનરજી છે .
52. MPEG એ ભલ્ટીભીફડમાભાાં ધ્લનન વાંકચનનુાં એક ધયણ છે .
53. ફીટભે છફીઓ ભાટે ની પાઈરનુાં કદ લેક્ટય છફીઓની પાઈર કયતા ભટાંુ શમ છે .
54. અનુરૂ ભાફશતીને દ્વદ્વ અંફક દ્ધનતભાાં રૂાાંતફયત કયલાની પ્રફક્રમાને ડીજીટાઈઝેળન કશે છે .
55. શામય ટે ક્થટ ક્ષ્રભતા દ્વાયા ગ્રાફપક્વ, એનીભેળન તેભજ રખાણને વાાંકી ળકામ છે .
56. ImageQ એ યુનનક્ષ આધાફયત ભલ્ટીભીફડમા વફ્ટલેય છે .
57. લેફ દથતાલેજ તૈમાય કયલાની પ્રફક્રમાને લેફ ઓથફયિંગ કશે છે .
58. લાનિંગ એનીભેળન ઉય લધુ વાયી અવય ઉજાલલા ભાટે ની એક પ્રચચરત ટે કનીક છે .
59. ભપીંગ એલી ખાવ અવય છે જે ભાત્ ફીટભે છફીઓ ભાટે જ ઉમગી છે .
60. નલન્ડઝ ભલ્ટીભીફડમા નલથતયણ ભલ્ટીભીફડમા કામભક્રભ ભાટે એકવયખા ધયણ થથાનત કયે છે .
61. ICU ભાાં ગાંબીય શારતના દદીઓની કમ્પ્યુટય માંત્ દ્વાયા વતત દે ખયે ખ યાખલાભાાં આલે છે .
62. ઇરેક્રનનક નાણાકીમ રેલડદે લડ પ્રણારી દ્વાયા ચેકની ચકાવણી કયી ળકાતી નથી.
63. વાાંકેનતક નનરૂણ દ્વાયા ફેંકભાાં છે તયીંડી નનલાયી ળકામ છે .
64. શલાભાનની આગાશીની ગુણલતા કમ્પ્યુટયની ભદદથી સુધાયી ળકાતી નથી.
65. ઝડભાાં લધાય એભડેશરના નનમભથી વ્માખ્માનમત છે .
66. થડા ઉચ્ચ ક્ષભત લાા એક પ્રવેવય લડે કમ્પ્યુટય કાભ કયે તેને Massive Parallel Processing કશે છે .
67. ENIAC ભાાં નનલાભ ત નીઓ (Vacum Tube) ન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત.
68. વભમ ને અનુરક્ષીને શલાભાન આગાશીને મુખ્મતલે ત્ણ પ્રકાયભાાં લશેચી ળકામ.
69. થમ્પવને ચક્કવ અને લૈજ્ઞાનનક યીતે શલાભાનની આગાશી ભાટે અંકગચણતીમ દ્ધનત નલકવાલી.
70. ચેકભાાં નીચેની ફાજુએ આકડા અને વાંકેત ચુફ
ાં કીમ થમાશીભાાં છાલાભાાં આલે છે તેને એભઆઈવીઆય
કશેલાભાાં આલે છે .
__________________

