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(1450)  એક કરતાાં વધારે ઉપભોકતા એકસાથે એકજ કોમ્યુટર ઉપર કામ કરી શકે તે પ્રકારની 
પરરક્થથક્તને.................કહેવાય છ?ે 

(A) નેટવકક (B) સીંગલયુઝર (C) એકેય નહીં (D) મલ્ટી યુઝર Ans: D 

(1451)  નીચેનામાાંથી કયો કમાન્ડ આાંતરરક કમાન્ડ નથી?  

(A) DIR/P (B) TYPE (C) DIR/W (D) XCOPY Ans: D 

(1452)  હાડકવેર અને સોફટવેરને જોડવાનુાં કામ કોણ કરે છ?ે  

(A) ARTIFICAL INTELLIGENCY - AI 
(B) VACCUM TUBES 
(C) OPERATING SYSTEM 
(D) TRANSISTERS 

Ans: C 

(1453)  ઓપ્ટીકલ રડથક તરીકે ________નો સમાવેશ થતો નથી.  

(A) CDROM (B) FLOPPY DISK (C) WORM (D) DVD Ans: B 

(1454)  નીચેનામાાંથી કયુાં નટેવકક ડીવાઈઝ નથી?  

(A) મોડમે (B) બ્રીજ (C) થવીચ (D) રાઉટર Ans: A 

(1455)  નીચેનામાાંથી કોનો ઉપયોગ ઈનપુટ ડીવાઈસ (ક્નવેષ ઉકરણ) તરીકે થતો નથી?  

(A) પ્લોટર (B) કી-બોડક (C) ટરકે બોલ (D) લાઈટ પેન Ans: A 

(1456)  માઈક્રોપ્રોસેસરની ત્રીજી જનરેશન સામાન્ય રીતે ...............થી ઓળખાય છ?ે  

(A) 80286 (B) 8088 (C) 80386 (D) 80486 Ans: C 

(1457)  ઉચ્ચ ઘનતા (High Density) ધરાવતી ફલોપી ડરાઈવની સાંગ્રહશરકત....હોય છ.ે  

(A) 1.44 MB (B) 2.88 MBA (C) 720 KG (D) 1.2MB Ans: A 

(1458)  બાયનરી પદ્ધક્તમાાં કેટલા અાંક હોય છ?ે  

(A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 0 Ans: A 

(1459)  કલર મોનીટર ટકેનીકલ રીતે...........નામથી ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) MONO SYSTEM (B) MONO DISK (C) MONO VGA (D) MONO CROME Ans: C 

(1460)  કોમ્પયુટરમાાં સી.પી.યુ. નીચેનામાાંથી............ક્વશેષતાઓ ધરાવે છ.ે  

(A) સુસાંગતતા (B) બધી જ (C) ઉચ્ચ કાયકક્ષમતા (D) ક્વથતરણ Ans: B 

(1461)  ....નો એક્ષટનકલ થટોરેજ તરીકે સમાવેશ થતો નથી.  

(A) રજીથટર (B) ફલોપી ડીથક (C) ટપે (D) ઓપ્ટીકલ ડીથક Ans: A 
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(1462)  ડટેા મેનેજમેન્ટ માટ.ે................એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) FOXPLUS (B) LOTUS 1-2-3 (C) WORDSTAR (D) VENTURA Ans: A 

(1463)  પડદા ઉપર દેખાતી મારહતી જ ેછ ેતે જ ક્થથક્તમાાં ક્ચત્રાત્મક થવરૂપે સાંગ્રહ કરવા માટ ેનીચનેા પૈકી કઈ 
સગવડનો ઉપયોગ થાય છ?ે 

 

(A) Page up (B) Print Script (C) Print Screen (D) Print Screen Ans: C 

(1464)  કી–બોડકમાાંની ઉપરની લાઈનમાાં કુલ ફાંકશન કી આવેલી હોય છ?ે  

(A) 10 (B) 14 (C) 12 (D) 08 Ans: C 

(1465)  CRTનુાં આખુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) કેથોડ રોમ ટયુબ (B) કેથોડ રાઈટ ટયુબ (C) કેથોડ રેમ ટયુબ (D) કેથોડ રે ટયુબ Ans: D 

(1466)  UPSનુાં આખુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) Uninterruptible Pin Sky 

(B) United Post Supply 
(C) Uninterruptible Power Supply 
(D) એકેય નહીં 

Ans: C 

(1467)  WI-FI શેના ઉપર ચાલે છ?ે  

(A) સાઉન્ડવેવ (B) ઓપ્ટીક ફાઈબર (C) ફેઝલાઈન (D) રેડીયો વેવ Ans: D 

(1468)  .................... આઉટપુટ રડવાઈસ (ક્નગકમ ઉપકરણ) નથી.  

(A) થપીકર (B) ટરકેબોલ (C) ક્પ્રન્ટર (D) પ્લોટર Ans: B 

(1469)  .......એ રજીથટર અન ેમેમરી લોકેશનના સમૂહને સમાવે છ.ે  

(A) ALU (B) MU (C) CU (D) ROM Ans: A 

(1470)  ફોન લાઈનમાાં કયા પ્રકારનુાં નેટવકક વપરાય છ?ે  

(A) Bandwidth (B) Wireless (C) WAN (D) WWAN Ans: C 

(1471)  થથાયી RAMને સામાન્ય રીતે ________ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) SINGLE RAM (B) STATIC RAM (C) SIMPLE RAM (D) STANDARD RAM Ans: B 

(1472)  સૌથી ઝડપી ડટેા ટરાન્સમીશન થપીડને ________ સૂચવે છ.ે  

(A) Bandwidth (B) Bps (C) Gbps (D) Kbps Ans: C 

(1473)  ઓપ્ટીકલ ફાઈબરનો ઉપયોગ વધુને વધુ................માાં થાય છ.ે  

(A) Software (B) Hardware (C) આમાાંથી એકેય નહીં (D) Network Ans: D 
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(1474)  SMPSનુાં પૂરાં  નામ?  

(A) થટોરેજ મોડ પાવર સપ્લાય 
(B) થવીચ મોડ પાવર સપ્લાય 
(C) થટોરેજ મોડ પાવરસોટજે 
(D) સીમ્પલ મોડ પાવર સપ્લાય 

Ans: B 

(1475)  નીચેનામાાંથી કોમ્યુટર સાંબાંક્ધત પ્રોસીઝરલ ભાષા કઈ છ?ે  

(A) VB (B) C (C) ઉપરની બધી (D) JAVA Ans: B 

(1476)  GIF એટલે?  

(A) ગ્રાફીક ઈન્ફોમેશન ફોમેટ 
(B) ગ્રાફીક ઈન્ટરચેન્જ ફાઈલ 
(C) ગ્રાફીક ઈન્ટરચને્જ ફોમેટ 

(D) ગ્રાફીક ઈન્ફોમેશન ફાઈલ 

Ans: C 

(1477)  નીચેનામાાંથી ખરેખર કઈ ઓપરેટીંગ મલ્ટી ટાથકીંગ ઈમ્પ્લીમેન્ટ નથી કરતી?  

(A) Windows 98 (B) Windows NT (C) MS DOS (D) Windows XP Ans: C 

(1478)  સામાન્ય રીતે ....પ્રકારના પ્લોટર બજારમાાં ઉપલબ્ધ છ.ે  

(A) એકેય નહીં (B) બન્ને (C) ડરમ (D) ફલેટબેટ Ans: B 

(1479)  IBM એટલ.ે........................  

(A) Internet Binary Mark 
(B) International Business Machine 
(C) Internation Board Mark 
(D) International Business Mask 

Ans: B 
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