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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – IV • EXAMINATION – WINTER 2016 

 

Subject Code: 3340702 Date:19-11-2016     

Subject Name: COMPUTER NETWORKS 

Time:2:30 PM TO 5:00 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. List any two usage of Computer Network.  

 ૧. કમ્પ્યટુર નેટવકક કોઈપણ બે વપર શ ની ય દી આપો.  

 2. List any two disadvantage of Ring Topology.  

 ૨. રીંગ ટોપોલોજી કોઇ બે ગેરલ ભ ય દી આપો.  

 3. Define Protocol.  

 ૩. પ્રોટોકોલ  ની   વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. Define Connection Oriented Network.  

 ૪. કનેક્શન ઓરરએન્ટેડ નેટવકક ની   વ્ય ખ્ય  આપો.  

 5. List any two unguided media.  

 ૫. કોઈપણ બે unguided મીરડય  ની ય દી આપો.  

 6. Define Transmission media.  

 ૬. ટ્ર ન્સમમશન મીરડય  ની   વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. List any two differences between switch & bridge.  

 ૭. સ્વીચ & બ્રિજ વચ્ચે કોઈ બે તફ વત ય દી આપો.  

 8. List any two advantages of Layer-3 switch.  

 ૮. લેયર-3 સ્વીચ ન  કોઇ બે ફ યદ  ય દી આપો.  

 9. Define DNS.  

 ૯. ડીએનએસ ની   વ્ય ખ્ય  આપો.  

 10. List any four classes of classfull addressing scheme.  

 ૧૦. ક્લ સ્સફૂલલ અડડ્રેસમસિંગ યોજન  કોઇ પણ ચ ર વગો ય દી આપો.  

    
Q.2 (a) List advantages & disadvantages of computer network. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) કમ્પ્યટુર નેટવકક  ન  ફ યદ  & ગેરફ યદ  ની ય દી આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Local Area Network. 03 

 (અ) લોકલ કે્ષત્ર નેટવકક સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain Bus Topology. 03 

 (બ) બસ topology સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain Line Configuration. 03 

 (બ) લ ઇન configuration સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Draw OSI reference model. Explain any two layer of OSI reference model. 04 

 (ક) OSI મોડેલ ની આકૃ્રતી દોરો. OSI મોડેલ ન  કોઈ પણ ૨ લેયર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw TCP/IP model. Explain Transport Layer. 04 

 (ક) TCP/IP મોડેલ ની આકૃ્રતી દોરો. ટ્ર ન્સપોટક  લેયર સમજાવો. ૦૪ 

 (d) List difference between TCP/IP and OSI model. 04 

 (ડ) TCP / IP અને OSI મોડેલ વચ્ચે ય દી તફ વત આપો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) List difference between Connection oriented network and Connection less  

network 

04 

 (ડ) કનેક્શન ઓરરએંટેડ નેટવકક અને કનેક્શન લેસ નેટવકક વચ્ચે ય દી તફ વત 
આપો . 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Twisted pair cable. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ટ્વીસ્ટેડ પેર કેબલ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw diagram of Co-axial cable. List any 4 advantages of Co-axial cable. 03 

 (અ) કો અક્સીયલ કેબલ ની આકૃ્રતી દોરો. કો અક્સીયલ કેબલ ન  કોઇ 4 ફ યદ  
ની ય દી આપો. 

૦૩ 

 (b) Explain Fastest Guided media. 03 

 (બ) ફસટેસ્ટ ગ ઇડેડ મીરડય  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain any one Unguided media. 03 

 (બ) કોઈ પણ એક unguided મીરડય  સમજાવો. ૦૩ 

 (c) List difference between Guided and Unguided media. 04 

 (ક) ગ ઇડેડ અને unguided મીરડય  વચ્ચે ય દી તફ વત આપો . ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain layer-3 switch. 04 

 (ક) લેયર-૩ સ્સ્વચ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain any one network device. 04 

 (ડ) કોઈ પણ એક નેટવકક રડવ ઇસ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain different types of Propagation modes. 04 

 (ડ) મવમવધ પ્રક રન  Propagation modes સમજાવે . ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain classfull addressing scheme. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) Classfull અડડ્રેસમસિંગ સ્કીમ સમજાવે.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Define IP datagram. Draw diagram of IP Datagram. 03 

 (અ) આઇપી ડેટ ગ્ર મ ની વ્ય ખ્ય  આપો.આઇપી ડેટ ગ્ર મ ની આકૃ્રતી દોરો. ૦૩ 

 (b) Explain File Transfer Protocol. 04 

 (બ) ફ ઇલ ટ્ર ન્સફર પ્રોટોકોલ સમજાવે. ૦૪ 
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  OR  

 (b) Explain Format of E-Mail. 04 

 (બ) ઇ મેઇલ ન  ફોમેટ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain Domain Name System. 07 

 (ક) ડોમેન નેમ મસસ્ટમ સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain Network Management Software. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) નેટવકક મેનેજમેંટ મસસ્ટમ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Define Following Terms: 

(i)Line Configuration (ii) Full Duplex   

(iii)IEEE                     (iv)ICMP  

04 

 (બ) નીચેની terms ની વ્ય ખ્ય  આપો: 
(i)લ ઇન configuration(ii) ફુલ દુ્લેક્સ 
(iii)IEEE   (iv)ICMP  

૦૪ 

 (c) List any 3 Server. Define any one server. 03 

 (ક) કોઈ પણ 3 સવકર ની ય દી આપો. કોઈ પણ એક સવકર વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

 (d) Explain different types Hub. 03 

 (ડ) મવમવધ પ્રક રન  Hub સમજાવો. ૦૩ 

 

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


