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Seat No.: ________                                                                Enrolment No.______________
  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –VI • EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3360703    Date:21 /12/2015      

Subject Name: Network management and administration 
Time: 02:30 PM TO 05:00 PM                                                                                 Total Marks: 70 
 Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define network management and network administration  

 ૧. નેટવકક મેનેજમેન્ટ અને નેટવકક એડમીનીસ્ટેસન  વ્ય ખ્ય યયત કરો     

 2. Explain X.500 – directory access protocol  

 ૨. X.500 ડડરેકટરી એક્સેસ પ્રોટોકોલ સમજાવો     

 3. Write a full form of PSTN, ISDN, VPN & DHCP  

 ૩. આખ  ન મ લખો : PSTN, ISDN, VPN & DHCP  

 4. list out criteria for choosing server.  

 ૪. સવકર પસાંદ કરવ  મ ટે ન  સચૂનો ન ુલીસ્ટ બન વો  

 5. Explain LDAP notation  

 ૫. LDAP સાંજ્ઞઆ  સમજાવો    

 6. Define forest, tree, root  

 ૬. વ્ય ખ્ય યયત કરો : forest, tree, root  

 7. What is domain name speculators?  

 ૭. ડોમેઇન નેઈમ સ્પેકુાંલેટર એટલે શુાં ?     

 8. What is HOST table problem in network?  

 ૮. નેટવકક મ ાં HOST table problem સમજાવો.   

 9. What is function of RARP?  

 ૯. RARP નુાં ફકાંશન  સમજાવો.   

 10. List out  network troubleshooting tools  

 ૧૦. નેટવકક ટ્રબલશુાંટીગ ટુલ્સ ની ય દી બન વો        

    
Q.2 (a) Explain DSL in detail. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) DSL યવગતવ ર સમજાવો  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain CATV Architecture 03 

 (અ) CATV મ ટે નુાં  Architecture સમજાવો  ૦૩ 

 (b) explain VPN in detail 03 

 (બ) VPN નેટવકક યવગતવ ર સમજાવો ૦૩ 

  OR  
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 (b) List out VPN protocol and explain any one protocol 03 

 (બ) VPN મ ટે ન  પ્રોટોકોલ ની ય દી બન વો અને કોઈ એક પ્રોટોકોલ સમજાવો ૦૩ 

 (c) Explain DHCP Architecture 04 

 (ક) DHCP ન ુArchitecture યવગતવ ર સમજાવો ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain DHCP packet format 04 

 (ક) DHCP પ્રોટોકોલ નુાં પેકેટ ફોરમેટ સમજાવો   ૦૪ 

 (d) Write a step to install network printer 04 

 (ડ) નેટવકક યપ્રન્ટર ઇનસ્ટોલ કરવ  મ ટે ન  સ્ટેપ લખી ને સમજાવો    ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain function of DNS server. 04 

 (ડ) DNS સવકર ન  કયો સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) List and explain TOP level domain 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ટોપ લેવલ ડોમેઇન ની ય દી બન વો અને સમજાવો  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain country level domain 03 

 (અ) કન્ટ્રી લેવેલ ડોમેઇન સમજાવો ૦૩ 

 (b) Explain name resolver. 03 

 (બ) નેઈમ રીસોલ્વર યવગતવ ર સમજાવો  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain types of IP address assignment 03 

 (બ) IP address assignment ન  ટ ઇપ સમજાવો  ૦૩ 

 (c) Explain how to design a small network 04 

 (ક) સ્મોલ નેટવકક કઈ રીતે ડડજાઈન થ ય તે સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain safety, growth and capacity planning for network 04 

 (ક) નેટવકક મ ટે ગ્રોથ, સેફટી અને કેપેયસટી પ્લ નીગ સમજાવો  ૦૪ 

 (d) How to create MS Active directory Domain controller. 04 

 (ડ) એક્ટીવ ડીરેક્ટરી મ ાં ડોમેઇન કાંટ્રોલર કેવી રીતે બન વી સક ય તે સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) How to create and manage the user in active directory 04 

 (ડ) એક્ટીવ ડીરેક્ટરી મ ાં યજુર કેવી રીતે બન વી સક ય અને યજુર મનેજ કરવ  
મ ટે ન  ઓપશન સમજાવો  

૦૪ 

    
Q.4 (a) Write a step to map network drive .  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) નેટવકક મ ાં ડ્ર ઈવ મેપ કરવ  મ ટે ન  સ્ટેપ સમજાવો.    ૦૩ 

  OR  

 (a) write a step to perform file sharing in network 03 

 (અ) નેટવકક મ ાં  ફ ઈલ સેરીગ કેવી રીતે થ ય તે સમજાવો  ૦૩ 

 (b) List out types of windows server backup. Write a step to perform windows 

server backup. 
04 

 (બ) યવન્ડોઝ સવકર બેકઅપ મ ટેની રીતોની ય દી લખો. યવન્ડોઝ સવકર બેકઅપ 
લેવ  મ ટે ન  સ્ટેપ યવગતવ ર સમજાવો.  

૦૪ 

  OR  
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 (b) How to troubleshoot network fault 04 

 (બ) નેટવકક પ્રો્લેમ શોવવ  મ ટે ની પ્વયત સમજાવો   ૦૪ 

 (c) How to create windows server boot disc? Write a step to install windows 

server. 
07 

 (ક) યવન્ડોઝ સવકર બટૂ ડડસ્ક કેવી રીતે બન વવી તે સમજાવો? યવન્ડોઝ સવકર 
ઇનસ્ટોલ કરવ  મ ટે ન  સ્ટેપ લખો અને સમજાવો.   

૦૭ 

    
Q.5 (a) What is ios? Explain any two command of IOS. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) Ios શુાં છે ? Ios ન  કોઈ પણ બે કમ ન્ડ સમજાવો  ૦૪ 

 (b) Write a short note on network monitoring tools 04 

 (બ) નેટવકક  મોનીટરીંગ ટુલ્સ યવસે ટુાંકનોવ લખો.   ૦૪ 

 (c) Explain need of remote network access 03 

 (ક) રીમોટ નેટવકક ની જરૂરીય ત યવગતવ ર સમજાવો  ૦૩ 

 (d) Explain resource record in detail 03 

 (ડ) ડરસોસક રેકોડક એટલે શુાં ?  ૦૩ 

 

************ 


