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Basic Structures of Computers 

1. ‘கணினி’ என்ற ச ொல் .......... 

(அ) லத்தீன் (ஆ) செர்மன் (இ) பிசெஞ்சு (ஈ) அெபு 

பதில்: (அ) 

2. “வித்தியொ  இயந்திெத்தின்” கண்டுபிடிப்பொளர் யொர்? 

(அ) ஆலன் டூரிங் (ஆ)  ொர்லஸ் பொபபஜ் (இ)  ிமூர் க்பெ (ஈ) அகஸ்டொ அடொமிங் 

பதில்: (ஆ) 

3. கணினியின் தந்தத யொர்? 

(அ) ஆலன் டூரிங் (ஆ)  ொர்லஸ் பொபபஜ் (இ)  ிமூர் க்பெ (ஈ) அகஸ்டொ அடொமிங் 

பதில்: (ஆ) 

4. கணினி அறிவியலின் தந்தத யொர்? 

(அ) ஆலன் டூரிங் (ஆ)  ொர்லஸ் பொபபஜ் (இ)  ிமூர் க்பெ (ஈ) அகஸ்டொ அடொமிங் 

பதில்: (அ) 

5. தனிப்பட்ட கணினியின் தந்தத யொர்? 

(அ) எட்வர்ட் ெொபர்ட் (ஆ) ஆலன் டூரிங் (இ)  ொர்லஸ் பொபபஜ் (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

6. ஒரு CPU சகொண்டுள்ளது 

(அ) அட்தட ரீடர் மற்றும் அச் ிடும்  ொதனம் (ஆ) ஒரு பகுப்பொய்வு இயந்திெம் மற்றும் கட்டுப்பொட்டு 

அலகு 

(இ) ஒரு கட்டுப்பொட்டு அலகு மற்றும் எண்கணித தர்க்க அலகு (ஈ) ஒரு எண்கணித தர்க்க அலகு 

மற்றும் அட்தட ரீடர் 

பதில்: (இ) 
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7. பின்வருவனவற்றில் எது பயனருக்கும் இயக்கத்திற்கும் இதடயிலொன சதொடர்பு 

ச யல்முதறதய கட்டுப்படுத்துகிறது 

அதமப்பு? 

(அ) பயனர் இதடமுகம் (ஆ) சமொழி சமொழிசபயர்ப்பொளர் 

(இ) இயங்குதளம் (ஈ) திதெ ப மிப்பொன் 

பதில்: (அ) 

8. முதல் கணினிகள் பயன்படுத்தி திட்டமிடப்பட்டன 

(அ)  ட்ட தப சமொழி (ஆ) இயந்திெ சமொழி 

(இ) மூல குறியடீு (ஈ) சபொருள் குறியடீு 

பதில்: (ஆ) 

9. .......... என்பது வன்சபொருள் மற்றும் சமன்சபொருளின் கலதவயொகும், இது தகவல்கதளப் பகிெ 

உதவுகிறது 

கணினி  ொதனங்களுக்கு இதடயில். 

(அ) செட்சவொர்க் (பி) புற ( ி) விரிவொக்க வொரியம் (ஈ) டிெிட்டல்  ொதனம் 

பதில்: (அ) 

10. கணினி அதமப்புக்கொன அணுகதலப் சபற பயன்படுத்தப்படும் குறியடீ்டு உள்ளடீுகள் 

அதழக்கப்படுகின்றன 

(அ) நுதழவு குறியடீுகள் (ஆ) கடவுச்ச ொற்கள் (இ) பொதுகொப்பு கட்டதளகள் (ஈ) குறியடீு ச ொற்கள் 

பதில்: (ஆ) 

11. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்தம? 

(அ) தமக்பெொ கம்ப்யூட்டதெ விட மினிகம்ப்யூட்டர் பவகமொக பவதல ச ய்கிறது 

(ஆ) மினிகம்ப்யூட்டதெ விட தமக்பெொ கம்ப்யூட்டர் பவகமொக பவதல ச ய்கிறது 

(இ) இெண்டு கணினிகளின் பவகம் ஒன்பற 
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(ஈ) இந்த இெண்டு கணினிகளின் பவகத்ததயும் பமம்பட்ட பவகத்துடன் ஒப்பிட முடியொது 

பதில்: (அ) 

12. பகொப்புகதள ப மித்து தவப்பதன் மூலம் அவற்தற ஒழுங்கதமக்கிறரீ்கள் 

(அ) கொப்பகங்கள் (ஆ) பகொப்புதறகள் (இ) குறியடீுகள் (ஈ) பட்டியல்கள் 

பதில்: (ஆ) 

13. ஒரு கணினியில் பகிெப்பட்ட சபொதுவொன வளமொக எந்த வதக வளங்கள் சபரும்பொலும் இருக்கும் 

வதலப்பின்னல்? 

(அ) அச்சுப்சபொறிகள் (ஆ) பபச் ொளர்கள் (இ) செகிழ் வட்டு இயக்கிகள் (ஈ) வித ப்பலதககள் 

பதில்: (அ) 

14. இதணய இதணப்புக்கு எந்த  ொதனம் பததவ? 

(அ) ெொய்ஸ்டிக் (ஆ) பமொடம் ( ி)  ிடி டிதெவ் (ஈ) என்ஐ ி அட்தட 

பதில்: (ஆ) 

15. ஒளி பபனொ என்றொல் என்ன? 

(அ) ஒரு இயந்திெ உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஆ) ஆப்டிகல் உள்ளடீ்டு  ொதனம் 

(இ) மின்னணு உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஈ) ஆப்டிகல் சவளியடீ்டு  ொதனம் 

பதில்: (ஆ) 

16. யுனிவொக் 

(அ) யுனிவர் ல் தொனியங்கி கணினி (ஆ) யுனிவர் ல் அபெ கணினி 

(இ) தனித்துவமொன தொனியங்கி கணினி (ஈ) மதிப்பிடப்படொத தொனியங்கி கணினி 

பதில்: (அ) 

17.  ிடி-பெொம் குறிக்கிறது 

(அ) கச் ிதமொன படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் (ஆ)  ிறிய தெவு படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் 
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(இ) கொம்பொக்டபிள் டிஸ்க் படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் (ஈ) கொம்பொக்ட் டிஸ்க் படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் 

பதில்: (ஈ) 

18. ALU என்பது 

(அ) எண்கணித தர்க்க அலகு (ஆ) வரித  தர்க்க அலகு 

(இ) பயன்பொட்டு தர்க்க அலகு (ஈ) பமபல எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

19. விெிஏ 

(அ) வடீிபயொ கிெொபிக்ஸ் வரித  (ஆ) விஷுவல் கிெொபிக்ஸ் வரித  

(இ) ஆவியொகும் கிெொபிக்ஸ் வரித  (ஈ) வடீிபயொ கிெொபிக்ஸ் அடொப்டர் 

பதில்: (அ) 

20. ஐபிஎம் 1401 

(அ) முதல் ததலமுதற கணினி (ஆ) இெண்டொம் ததலமுதற கணினி 

(இ) மூன்றொம் ததலமுதற கணினி d. ெொன்கொம் ததலமுதற கணினி 

பதில்: (ஆ) 

21. எம்.எஸ்.ஐ குறிக்கிறது 

(அ) ெடுத்தெ அளவிலொன ஒருங்கிதணந்த சுற்றுகள் (ஆ) ெடுத்தெ அதமப்பு ஒருங்கிதணந்த சுற்றுகள் 

(இ) ெடுத்தெ அளவிலொன நுண்ணறிவு சுற்று (ஈ) ெடுத்தெ அதமப்பு நுண்ணறிவு சுற்று 

பதில்: (அ) 

22. 3.5 அங்குல செகிழ் வட்டின் திறன் 

(அ) 1.40 எம்பி (பி) 1.44 ெிபி ( ி) 1.40 ெிபி (ஈ) 1.44 எம்பி 

பதில்: (ஈ) 

23. WAN என்பது குறிக்கிறது 
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(அ) வொப் ஏரியொ செட்சவொர்க் (ஆ) பெந்த பகுதி செட்சவொர்க் 

(இ) பெந்த வரித  ெிகெ (ஈ) வயர்சலஸ் பகுதி செட்சவொர்க் 

பதில்: (ஆ) 

24. எம்.ஐ. ி.ஆர் 

(அ) கொந்த தம எழுத்து வொ கர் (ஆ) கொந்த தம குறியடீு ரீடர் 

(இ) கொந்த தம வழக்குகள் வொ கர் (ஈ) எதுவுமில்தல 

பதில்: (அ) 

25. ஈபி ிடிஐ ி குறிக்கிறது 

(அ) விரிவொக்கப்பட்ட தபனரி குறியடீ்டு த ம பரிமொற்றக் குறியடீு 

(ஆ) விரிவொக்கப்பட்ட பிட் குறியடீு த ம பரிமொற்றக் குறியடீு 

(இ) விரிவொக்கப்பட்ட பிட் வழக்கு த ம பரிமொற்றக் குறியடீு 

(ஈ) விரிவொக்கப்பட்ட தபனரி வழக்கு த ம பரிமொற்றக் குறியடீு 

பதில்: (அ) 

26. பின்வருவனவற்றில் மத்திய ச யலொக்க பிரிவின் ஒரு பகுதி எது? 

(அ) அச்சுப்சபொறி (ஆ) முக்கிய பலதக 

(இ) சுட்டி (ஈ) எண்கணித மற்றும் தர்க்க அலகு 

பதில்: (ஈ) 

27.  ிஏடி குறிக்கிறது 

(அ) கணினி உதவி வடிவதமப்பு (ஆ) வடிவதமப்பிற்கொன கணினி வழிமுதற 

(இ) வடிவதமப்பில் கணினி பயன்பொடு (ஈ) கணினி அனலொக் வடிவதமப்பு 

பதில்: (அ) 

28. குப்தப மின்னஞ் ல் என்றும் அதழக்கப்படுகிறது 
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(அ) ஸ்பபம் (ஆ) ஏமொற்று 

(இ) ஸ்னிஃபர் ஸ்கிரிப்ட் (ஈ) ஸ்பூல் 

பதில்: (அ) 

29. பேக்கர்கள் 

(அ) அதனவருக்கும் ஒபெ பெொக்கம் உள்ளது 

(ஆ) மற்றவர்களின் கணினிகளில் நுதழவது 

(இ) கணினிகள் எந்தசவொரு ப தமும் ச ய்யொத வதெ அதவ  ட்டப்பூர்வமொக உதடக்கப்படலொம் 

(ஈ) கணினிகளுக்கு ஒவ்வொதம உள்ளவர்கள் 

பதில்: (ஆ) 

30. கிதளயன்ட்- ர்வர் அதமப்பில் கிதளயன்ட் கணினிகள் (சபரும்பொலொன பெெம்) எந்த வதகயொன 

கணினிகள்? 

(அ) சமயின்பிபெம் (ஆ) மினி-கணினி 

(இ) தமக்பெொகம்ப்யூட்டர் (ஈ) பி.டி.ஏ. 

பதில்: (இ) 

31. ஒரு கணினி இல்லொவிட்டொல் அதத 'துவக்க' முடியொது 

(அ) சதொகுப்பி (ஆ) ஏற்றி 

(இ) இயக்க முதறதம (ஈ) அச ம்பிளர் 

பதில்: (இ) 

32. ஒரு ஆவணத்தில் உதெயின் வரிகளுக்கு இதடயிலொன ச ங்குத்து இடத்தின் அளவு 

அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) இெட்தட இதடசவளி (ஆ) வரி இதடசவளி (இ) ஒற்தற இடம் (ஈ) ச ங்குத்து இதடசவளி 

பதில்: (ஆ) 

33. எண் அல்லொத தெவுகளின் எடுத்துக்கொட்டு 
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(அ) பணியொளர் முகவரி (ஆ) பதர்வு மதிப்சபண் (இ) வங்கி இருப்பு (ஈ) இதவ அதனத்தும் 

பதில்: (அ) 

34. உட்சபொதிக்கப்பட்ட அதமப்பு என்றொல் என்ன? 

(அ) சபட்டியில் மூடப்பட்டதன் மூலம் வரும் ெிெல். 

(ஆ) கணினியின் ெிெந்தெ பகுதியொக இருக்கும் ெிெல் 

(இ) ஒரு சபரிய கணினியின் பகுதியொக இருக்கும் கணினி 

(ஈ) இயந்திெத்தத கட்டுப்படுத்தும் கணினி மற்றும் சமன்சபொருள் அதமப்பு 

பதில்: (ஈ) 

35. வதலத்தளத்தின் முதல் பக்கம் ஆ ொ என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

முகப்புப்பக்கம் (ஆ) அட்டவதண (இ) ெொவொ ஸ்கிரிப்ட் (ஈ) புக்மொர்க் 

பதில்: (அ) 

36 .. ..................... தட்டச்சு ச ய்த எழுத்துக்களின் பதொற்றமொ? 

(அ) அளவு (ஆ) வடிவம் (இ) புள்ளி (ஈ) ெிறம் 

பதில்: (ஆ) 

37. ஒரு பகொப்பு முதல் முதறயொக ப மிக்கப்படும் பபொது 

(அ) ஒரு ெகல் தொனொக அச் ிடப்படுகிறது 

(ஆ) அதத அதடயொளம் கொண அதற்கு ஒரு சபயர் சகொடுக்கப்பட பவண்டும் 

(இ) அதற்கு ஒரு சபயர் பததவயில்தல 

(ஈ) அச் ிடப்படொவிட்டொல் மட்டுபம அதற்கு ஒரு சபயர் பததவ 

பதில்: (ஆ) 

38. புவியியல் ரீதியொக சபரிய அளவில்  ிதறியுள்ள அலுவலக பலன்ஸ், பயன்பொட்டின் மூலம் 

இதணக்கப்படலொம் 

கொர்ப்பபெட் 
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(அ) CAN (b) LAN (c) DAN (d) WAN 

பதில்: (ஈ) 

39. ச யலி அவற்தறப் பயன்படுத்தும் பபொது தெவு மற்றும் ெிெல் எங்பக ப மிக்கப்படும்? 

(அ) முதன்தம ெிதனவகம் (ஆ) இெண்டொம் ெிதல ெிதனவகம் 

(இ) வட்டு ெிதனவகம் (ஈ) ெிெல் ெிதனவகம் 

பதில்: (அ) 

40 .. ............... மூல உண்தமகதள குறிக்கிறது, எங்பக-என ................. என்பது தெவு அர்த்தமுள்ளதொக 

உள்ளது. 

(அ) தகவல், அறிக்தக (ஆ) தெவு, தகவல் 

(இ) தகவல், பிட்கள் (ஈ) பதிவுகள், தபட்டுகள் 

பதில்: (ஆ) 

41. படிக்க-மட்டும் ெிதனவகத்தின் (ROM) எந்த பண்பு இது பயனுள்ளதொக இருக்கும்? 

(அ) பெொம் தகவல்கதள எளிதொக புதுப்பிக்க முடியும் (ஈ) 

(ஆ) ROM இல் உள்ள தெவு ெிதலயற்றது, அதொவது, அது மின் ொெம் இல்லொமல் கூட இருக்கிறது. 

(c) மலிவொன தெவு ப மிப்பிடத்தத பெொம் வழங்குகிறது. 

(ஈ) சவவ்பவறு பிெொண்டுகளின் கணினிகளுக்கு இதடயில் பெொம்  ில்லுகள் எளிதொக 

மொற்றப்படுகின்றன. 

பதில்: (ஆ) 

42.  ொத்தியமொன தவறுகதளயும் அவற்றின் கொெணங்கதளயும் கண்டறியப் பயன்படும் ெிெல்கதள 

ெீங்கள் என்ன அதழக்கிறரீ்கள்? 

(அ) இயக்க முதறதம ெீட்டிப்புகள் (ஆ) குக்கீகள் 

(இ) கண்டறியும் சமன்சபொருள் (ஈ) துவக்க வட்டுகள் 

பதில்: (இ) 
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43. எந்த ெிெலொக்க சமொழிகள் குதறந்த மட்ட சமொழிகளொக வதகப்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) அடிப்பதட, பகொபல், ஃபபொட்ெொன் (ஆ) புபெொலொக் 

(c) C, C ++ (d)  ட்டமன்ற சமொழிகள் 

பதில்: (ஈ) 

44. பின்வருவனவற்றில் தவெஸ் தடுப்பு சமன்சபொருள் இல்லொதது எது? 

(அ) என்ஏவி (ஆ) எஃப்-புபெொட் 

(இ) ஆெக்கிள் (ஈ) சமக்கொஃபி 

பதில்: (இ) 

45. இதணய இதணப்புக்கு எந்த  ொதனம் பததவ? 

(அ) ெொய்ஸ்டிக் (ஆ) பமொடம் 

(இ)  ிடி டிதெவ் (ஈ) என்ஐ ி அட்தட 

பதில்: (ஆ) 

46. டி.எம்.ஏ எததக் குறிக்கிறது? 

(அ) (அ) தனித்துவமொன ெிதனவக அணுகல் (ஆ) பெெடி ெிதனவக அணுகல் 

(இ) பெெடி சதொகுதி அணுகல் (ஈ) பெெடி ெிதனவக ஒதுக்கீடு 

பதில்: (ஆ) 

47. பின்வருவனவற்றில் ப மிப்பக  ொதனம் எது? 

(அ) படப் (ஆ) வன் வட்டு 

(இ) செகிழ் வட்டு (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

48. ெொன் பெப்பியர் எப்பபொது மடக்தக உருவொக்கினொர்? 

(அ) 1416 (ஆ) 1614 
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(இ) 1641 (ஈ) 1804 

பதில்: (ஆ) 

49. ஒரு  ொதொெண குறுவட்டு- பெொம் வழக்கமொக _________ _ தெவு வதெ ப மிக்க முடியுமொ? 

(அ) 680 பகபி (ஆ) 680 தபட்டுகள் 

(இ) 680 எம்பி (ஈ) 680 ெிபி 

பதில்: (இ) 

50. பயனுள்ள முடிசவடுப்பதற்குத் பததவயொன தகவல்கதள வழங்க எம்ஐஎஸ் 

வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது? 

(அ) நுகர்பவொர் (ஆ) சதொழிலொளர்கள் 

(இ) ஃபபொர்பமன் (ஈ) பமலொளர்கள் 

பதில்: (ஈ) 

51. ஒளி பபனொ என்றொல் என்ன? 

(அ) இயந்திெ உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஆ) ஆப்டிகல் உள்ளடீ்டு  ொதனம் 

(இ) மின்னணு உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஈ) ஆப்டிகல் சவளியடீ்டு  ொதனம் 

பதில்: (ஆ) 

52. பி. ி.டி. 

(அ) தபனரி குறியடீ்டு த ம (ஆ) பிட் குறியிடப்பட்ட த ம 

(இ) தபனரி குறியடீ்டு இலக்க (ஈ) பிட் குறியடீ்டு இலக்க 

பதில்: (அ) 

53. ஆஸ்கி என்பது குறிக்கிறது 

(அ)  ர்வபத  பரிமொற்றத்திற்கொன அசமரிக்க ெிதலயொன குறியடீு 

(ஆ) ெிறுவன பரிமொற்றத்திற்கொன அசமரிக்க ெிதலயொன வழக்கு 

(இ) தகவல் பரிமொற்றத்திற்கொன அசமரிக்க தெெிதல குறியடீு 
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(ஈ) பரிமொற்ற தகவலுக்கொன அசமரிக்க தெெிதல குறியடீு 

பதில்: (இ) 

54. பின்வருவனவற்றில் முதல் ததலமுதற கணினி எது? 

(அ) EDSAC (b) IBM-1401 (c) CDC-1604 (d) ICL-2900 

பதில்: (அ) 

55. முதல் ததலமுதற கணினியின் முக்கிய கூறு இருந்தது 

(அ) டிெொன் ிஸ்டர்கள் (ஆ) சவற்றிட குழொய்கள் மற்றும் வொல்வுகள் 

(இ) ஒருங்கிதணந்த சுற்றுகள் (ஈ) பமபல எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

56. ஃபபொர்டிெொன் 

(அ) பகொப்பு சமொழிசபயர்ப்பு (ஆ) வடிவதமப்பு சமொழிசபயர்ப்பு 

(இ) ஃபொர்முலொ சமொழிசபயர்ப்பு (ஈ) செகிழ் சமொழிசபயர்ப்பு 

பதில்: (இ) 

57. EEPROM குறிக்கிறது 

(அ) மின் ொெம் அழிக்கக்கூடிய ெிெல்படுத்தக்கூடிய படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் 

(ஆ) எளிதில் அழிக்கக்கூடிய ெிெல்படுத்தக்கூடிய படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் 

(இ) மின்னணு அழிக்கக்கூடிய ெிெல்படுத்தக்கூடிய படிக்க மட்டும் ெிதனவகம் 

(ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

58. இெண்டொம் ததலமுதற கணினிகள் கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்டன 

(அ) 1949 முதல் 1955 வதெ (ஆ) 1956 முதல் 1965 வதெ 

(இ) 1965 முதல் 1970 வதெ (ஈ) 1970 முதல் 1990 வதெ 
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பதில்: (ஆ) 

59. கணினி அளவு மிகப் சபரியதொக இருந்தது 

(அ) முதல் ததலமுதற (ஆ) இெண்டொம் ததலமுதற 

(இ) மூன்றொம் ததலமுதற (ஈ) ெொன்கொம் ததலமுதற 

பதில்: (அ) 

60. மொறுதல்  ொதனங்களொக நுண்ச யலிகள் எந்த ததலமுதற கணினிகளுக்கொனதவ 

(அ) முதல் ததலமுதற (ஆ) இெண்டொம் ததலமுதற 

(இ) மூன்றொம் ததலமுதற (ஈ) ெொன்கொம் ததலமுதற 

பதில்: (ஈ) 

61. படத்தில் அச் ிடப்பட்ட உதெக்கு பின்வரும் எந்த  ொதனங்களில் வழக்குத் சதொடெலொம்? 

(அ) OCR (b) OMR 

(இ) எம்.ஐ. ி.ஆர் (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (அ) 

62. அச்சுப்சபொறியின் சவளியடீ்டு தெம் அளவிடப்படுகிறது 

(அ) ஒரு அங்குலத்திற்கு புள்ளி (ஆ)  துெ அங்குலத்திற்கு புள்ளி 

(இ) ஒரு யூனிட் பெெத்திற்கு அச் ிடப்பட்ட புள்ளிகள் (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (ஆ) 

63. அனலொக் கணினியில் 

(அ) உள்ளடீு முதலில் டிெிட்டல் வடிவமொக மொற்றப்படுகிறது (ஆ) உள்ளடீு ஒருபபொதும் டிெிட்டல் 

வடிவமொக மொற்றப்படொது 

(இ) சவளியடீு டிெிட்டல் வடிவத்தில் கொட்டப்படும் (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (ஆ) 

64.  மீபத்திய ததலமுதற கணினிகளில், அறிவுறுத்தல்கள் ச யல்படுத்தப்படுகின்றன 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

13                                                               www.bharatexams.com             

 

(அ) இதணயொக மட்டும் (ஆ) சதொடர்ச் ியொக மட்டுபம 

(இ) சதொடர்ச் ியொகவும் இதணயொகவும் (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

65. முதல் மின்னணு கணினிதய வடிவதமத்தவர் - ENIAC? 

(அ) வொன்-ெியூமன் (ஆ) பெொ ப் எம். ெொகொர்ட் 

(இ) பெ. பிெஸ்பர் எசகர்ட் மற்றும் ெொன் டபிள்யூ ம uch ச்லி (ஈ) பமபல உள்ளதவ 

பதில்: (இ) 

66. “ ி” என்ற உயர் மட்ட சமொழிதயக் கண்டுபிடித்தவர் யொர்? 

(அ) சடன்னிஸ் எம். ரிச் ி (ஆ) ெிக்லொஸ் ரித் 

(இ)  ீபமொர் பபப்பர்ட் (ஈ) சடொனொல்ட் குந்த் 

பதில்: (அ) 

67. கணினி உபகெணங்கதள வடிவதமத்தல், ெிெல் ச ய்தல், ச யல்படுத்துதல் மற்றும் பெொமரித்தல் 

பபொன்ற பணியொளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் 

(அ) கன்ப ொல்-ஆபபெட்டர் (ஆ) புபெொகிெொமர் 

(இ) மக்கள் சமன்சபொருள் (ஈ) கணினி ஆய்வொளர் 

பதில்: (இ) 

68. பெம பபொட்டியொளர்களொன ஐபிஎம் மற்றும் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ( ி) எப்பபொது தகபகொர்க்க 

முடிவு ச ய்தன? 

(அ) 1978 (ஆ) 1984 

(இ) 1990 (ஈ) 1991 

பதில்: (ஈ) 

69. மனிதர்கள் பேொபமொ ொபிசனன்ஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகிறொர்கள், எந்த  ொதனம்  ிலிபகொ 

ப பியன்ஸ் என்று அதழக்கப்படுகிறது? 
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(அ) கண்கொணித்தல் (ஆ) வன்சபொருள் 

(இ) பெொபபொ (ஈ) கணினி 

பதில்: (ஈ) 

70. சமன்சபொருள் அல்லது வன்சபொருளில் பிதழ பிதழ என்று அதழக்கப்படுகிறது. அதற்கொன 

மொற்று கணினி வொ கங்கள் என்ன? 

(அ) லீச் (ஆ) ஸ்க்விட் 

(இ) ஸ்லக் (ஈ) தடுமொற்றம் 

பதில்: (ஈ) 

71. ெவனீ கணினி மிகவும் ெம்பகமொனது, ஆனொல் அதவ இல்தல 

(அ) பவகமொக (ஆ)  க்திவொய்ந்த 

(இ) தவறொன (ஈ) மலிவொனது 

பதில்: (இ) 

72. திதெயில்  ிறப்பம் ங்கள் பததவப்படும் கொட் ி அம் த்தின் சபயர் என்ன? 

ஆபபெட்டர் கவனம்? 

(அ) பிக் ல் (ஆ) ததலகீழ் வடீிபயொ 

(இ) சதொடுதிதெ (ஈ) கர் ர் 

பதில்: (ஆ) 

73. தனிப்பட்ட கணினிகள் ஒரு பிெதொன சுற்றுப் பன்றியில் சபொருத்தப்பட்ட பல  ில்லுகதளப் 

பயன்படுத்துகின்றன (ஈ) என்ன 

அத்ததகய பலதககளுக்கு சபொதுவொன சபயர்? 

(அ) மகள் பலதக (ஆ) மதர்பபொர்டு 

(இ) தந்தத பலதக (ஈ) பிசெட்பபொர்டு 

பதில்: (ஆ) 
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74. சபரும்பொலொன ஐபிஎம் பி ிக்களில்,  ிபியு,  ொதனம் இயக்கிகள், ெிதனவக விரிவொக்க இடங்கள் 

மற்றும் ச யலில் உள்ள கூறுகள் 

ஒற்தற பன்றியில் ஏற்றப்படுகின்றன (ஈ) இந்த குழுவின் சபயர் என்ன? 

(அ) மதர்பபொர்டு (ஆ) பிசெட்பபொர்டு 

(இ) மகள் பலதக (ஈ) பொட்டி பலதக 

பதில்: (அ) 

75. பிெத்பயக கணினி என்றொல் என்ன? 

(அ) ஒரு ெபெொல் மட்டுபம பயன்படுத்தப்படுகிறது (ஆ) எது ஒபெ ஒரு பணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

(இ) இது ஒரு வதகயொன சமன்சபொருதளப் பயன்படுத்துகிறது (ஈ) பயன்பொட்டு சமன்சபொருளுக்கு 

இது சபொருந்தும் 

பதில்: (ஆ) 

76. தனிப்பட்ட கணினியின் கணினி அலகு சபொதுவொக பின்வரும் அதனத்ததயும் சகொண்டுள்ளது: 

(அ) நுண்ச யலி (ஆ) வட்டு கட்டுப்படுத்தி (இ) சதொடர் இதடமுகம் (ஈ) பமொடம் 

பதில்: (ஈ) 

77. ஒரு முழு ெிெதலயும் இயந்திெ சமொழியொக மொற்றும் கணினி ெிெல் ஒரு / ஒரு என 

அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) உதெசபயர்ப்பொளர் (ஆ)  ிமுபலட்டர் (இ) சதொகுப்பி (ஈ) தளபதி 

பதில்: (இ) 

78. ஒரு கணினி ெிெல் ஒரு பெெத்தில் ஒரு ெிெல் வழிமுதறகதள இயந்திெ சமொழியில் 

சமொழிசபயர்க்கிறது 

ஒரு / ஒரு என்று அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) உதெசபயர்ப்பொளர் (ஆ)  ிபியு ( ி) சதொகுப்பி (ஈ)  ிமுபலட்டர் 

பதில்: (அ) 
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79. ஒரு  ிறிய அல்லது புத்தி ொலித்தனமொன  ொதனம் என்று அதழக்கப்படுகிறது, ஏசனனில் அது 

அதற்குள் உள்ளது a 

(அ) கணினி (ஆ) தமக்பெொகம்ப்யூட்டர் (இ) ெிெல்படுத்தக்கூடிய (ஈ) ச ன் ொர் 

பதில்: (ஈ) 

80. கணினி ெிெலில் உள்ள தவறு  ரியொக பவதல ச ய்வததத் தடுக்கும் 

(அ) துவக்க (ஆ) பிதழ (இ) பிஃப் (ஈ) பட்டொ 

பதில்: (ஆ) 

81. 1970 களின் அறிவியல் புதனகததயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தவெதைப் பபொன்ற ஒரு சுய பிெதி 
திட்டம் 

ஷொக்பவவ் தெடர் என்ற ததலப்பில் ெொன் ப்ரூனரின் ெொவல் 

(அ) பிதழ (ஆ) துதண (இ) பபன் (ஈ) புழு 

பதில்: (ஈ) 

82. ஒரு மொெிலம். ஒரு இரு-ெிதலயொன மின்னணு சுற்று உள்ளது 

(அ) மல்டிவிபிபெட்டர் (ஆ) ஃபிளிப்-ஃப்ளொப் (இ) லொெிக் பகட்ஸ் (ஈ) பலட்டன் 

பதில்: (ஆ) 

83. பகொெப்படொத சமொத்த மின்னஞ் ல் பபொன்ற பததவயற்ற மீண்டும் மீண்டும் வரும் ச ய்திகள் 

அறியப்படுகின்றன 

(அ) ஸ்பபம் (ஆ) குப்தப (இ) கலிப்ரி (ஈ) கூரியர் 

பதில்: (அ) 

84. டொஸ் என்பது குறிக்கிறது 

(அ) வட்டு இயக்க முதறதம (ஆ) வட்டு இயக்க அமர்வு 

(இ) டிெிட்டல் இயக்க முதறதம (ஈ) டிெிட்டல் திறந்த அதமப்பு 

பதில்: (அ) 
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85. தமக்பெொ ொப்டின் ததலவர் யொர் 

(அ) பபபபஜ் (ஆ) பில் பகட்ஸ் (இ) பில் கிளிண்டன் (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

86. பின்வருவனவற்றில் உள்ளடீ்டு  ொதனங்கள் எது? 

(அ) வித ப்பலதக (ஆ) சுட்டி (இ) அட்தட வொ கர் (ஈ) இவற்றில் ஏபதனும் 

பதில்: (ஈ) 

87. சவளியடீ்டு  ொதனங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

(அ) திதெ (ஆ) அச்சுப்சபொறி (இ)  பொெொயகர் (ஈ) இதவ அதனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

88. பின்வருவனவற்றில் எது கணினியின் மூதள என்றும் அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) கட்டுப்பொட்டு அலகு (ஆ) மத்திய ச யலொக்க அலகு 

(இ) எண்கணித மற்றும் சமொழி அலகு (ஈ) கண்கொணித்தல் 

பதில்: (ஆ) 

89. ஐபிஎம் குறிக்கிறது 

(அ) உள் வணிக பமலொண்தம (ஆ)  ர்வபத  வணிக பமலொண்தம 

(இ)  ர்வபத  வர்த்தக இயந்திெங்கள் (ஈ) உள் வணிக இயந்திெங்கள் 

பதில்: (இ) 

90. ............ ென் தடம் வரியில் ெிெதல வரி மூலம் சமொழிசபயர்த்து ச யல்படுத்துகிறது 

(அ) சதொகுப்பி (ஆ) உதெசபயர்ப்பொளர் 

(இ) இதணப்பொன் (ஈ) ஏற்றி 

பதில்: (ஆ) 

91. ஒரு OOP சகொள்தக 
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(அ) கட்டதமக்கப்பட்ட ெிெலொக்க (ஆ) ெதடமுதற ெிெலொக்க 

(இ) மெபுரிதம (ஈ) இதணத்தல் 

பதில்: (இ) 

92. COBOL பயன்பொட்டில் பெவலொகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(அ) வணிக (ஆ) அறிவியல் (இ) இடம் (ஈ) கணிதம் 

பதில்: (அ) 

93. பெம் குறிக்கிறது 

(அ)  ீெற்ற பதொற்றம் பணம் (ஆ)  ீெற்ற ெிதனவகம் 

(இ) ெிதனவகத்தத மட்டும் படிக்கவும் (ஈ)  ீெற்ற அணுகல் 

பதில்: (ஈ) 

95. எஸ்.எம்.பி.எஸ் 

(அ) சுவிட்ச் பயன்முதற மின் ொெம் (ஆ) சதொடக்க முதற மின் ொெம் 

(இ) ஸ்படொர் பயன்முதற மின் ொெம் (ஈ) ஒற்தற முதற  க்தி 

பதில்: (அ) 

96. அனலொக் வரிகளில் டிெிட்டல் தெதவ எடுத்துச் ச ல்ல பயன்படுத்தப்படும்  ொதனம் என 

அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) பமொடம் (ஆ) மல்டிபிசளக் ர் 

(இ) மொடுபலட்டர் (ஈ) சடபமொடூபலட்டர் 

பதில்: (அ) 

97. வி.டி.யு என்றும் அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) திதெ (ஆ) கண்கொணிப்பு (இ) 1 & 2 (ஈ) அச்சுப்சபொறி இெண்டும் 

பதில்: (இ) 

98. பயொஸ் குறிக்கிறது 
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(அ) அடிப்பதட உள்ளடீ்டு சவளியடீ்டு அதமப்பு (ஆ) தபனரி உள்ளடீ்டு சவளியடீ்டு அதமப்பு 

(இ) அடிப்பதட உள்ளடீ்டு ஆஃப் அதமப்பு (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (அ) 

99. “ ி‘ ெிெலொக்க சமொழியின் தந்தத 

(அ) சடன்னிஸ் ரிச் ி (ஆ) பபெொ ிரியர் ெொன் கீன்லி 

(இ) தொமஸ் கர்ட்ஸ் (ஈ) பில் பகட்ஸ் 

பதில்: (அ) 

100. ச யலொக்க பணிகதள எவ்வொறு ச யல்படுத்துவது என்று கணினியிடம் கூறும் வழிமுதறகள் 

குறிப்பிடப்படுகின்றன 

கணினியொக ......... 

(அ) ெிெல்கள் (ஆ) ச யலிகள் (இ) உள்ளடீ்டு  ொதனங்கள் (ஈ) ெிதனவக சதொகுதிகள் 

பதில்: (அ) 

101. ச யலொக்க கொத்திருக்கும் தெதவ தற்கொலிகமொக தவத்திருக்கும் கணினியின் பகுதி .......... 

(அ) CPU (b) ெிதனவகம் (c) ப மிப்பு (d) பகொப்பு 

பதில்: (ஆ) 

102. ........... பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கீழ்பதொன்றும் பட்டியதல மூடுவதற்கொன திறவுபகொல்; ஒரு 

கட்டதளதய ெத்துச ய்து a 

உதெயொடல் சபட்டி. 

(அ) TAB (b) SHIFT (c) ESC (d) F10 

பதில்: (இ) 

103. .......... பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கமொன் (ஈ) ஐ இயக்க ெொம் பயன்படுத்தும் வித  

(அ) ஷிப்ட் (ஆ) தொவல் ( ி) என்டர் (ஈ)  ி.டி.ஆர்.எல் 

பதில்: (இ) 
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104. ............. ப வ்-ஆக சபட்டிதயக் கொண்பிப்பதற்கொன ச யல்பொட்டு வித . 

(அ) எஃப் 5 (பி) எஃப் 6 ( ி) எஃப் 9 (ஈ) எஃப் 12 

பதில்: (ஈ) 

105. தெவு ஆகிறது ................ இது மக்கள் புரிந்துசகொள்ளக்கூடிய வடிவத்தில் வழங்கப்படும் பபொது 

மற்றும் பயன்படுத்த 

(அ) பதப்படுத்தப்பட்ட (ஆ) வதெபடங்கள் (இ) தகவல் (ஈ) 

பதில்: (இ) 

106. ............. என்ற ச ொல் ஒரு கணினி அதமப்பில் ப ர்க்கப்படக்கூடிய கருவிகதளக் குறிக்கிறது 

அதன் ச யல்பொட்தட பமம்படுத்துகிறது. 

(அ) டிெிட்டல்  ொதனம் (ஆ) கணினி துதண ெிெல் ( ி) வட்டு சபொதி (ஈ) புற  ொதனம் 

பதில்: (ஈ) 

107. ஒரு ............ என்பது நுண்ச யலி அடிப்பதடயிலொன கணினி  ொதனம். 

(அ) தனிப்பட்ட கணினி (ஆ) சமயின்பிபெம் ( ி) பணிெிதலயம் (ஈ) ப தவயகம் 

பதில்: (அ) 

108. கணினியின் ச யலிக்கு பெம் ......... ஆக கருதப்படலொம் 

(அ) சதொழிற் ொதல (ஆ) இயக்க அதற (இ) கொத்திருப்பு அதற (ஈ) திட்டமிடல் அதற 

பதில்: (இ) 

109. இயக்க முதறதமயின் ச யல்பொடுகள் பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) வளங்கதள ஒதுக்குகிறது (ஆ) ச யல்பொடுகதள கண்கொணிக்கிறது 

(இ) வட்டுகள் மற்றும் பகொப்புகதள ெிர்வகிக்கிறது (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

110. ஒரு தகவல்சதொடர்பு ப னலின் வழியொக ஒரு கணினியிலிருந்து மற்சறொரு கணினிக்கு 

பகொப்பின் ெகதல ெகர்த்துவது 
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அதழக்கப்பட்டதொ? 

(அ) பகொப்பு பரிமொற்றம் (ஆ) பகொப்பு குறியொக்கம் 

(இ) பகொப்பு மொற்றம் (ஈ) பகொப்பு ெகசலடுத்தல் 

பதில்: (அ) 

111. ............ இன் முதன்தம ச யல்பொடு வன்சபொருள் மற்றும் சுதமகதள அதமத்து ஒரு சதொடங்க 

பவண்டும் 

இயக்க முதறதம 

(அ) கணினி ெிெல்கள் (ஆ) பயொஸ் 

(இ)  ிபி (ஈ) ெிதனவகம் 

பதில்: (ஆ) 

112. ெிதலயொன மற்றும் மொறொத இரு வதகயொன ெிதனவகம் எது? 

(அ) பெம் (பி) பெொம் ( ி) பயொஸ் (ஈ) பகச் 

பதில்: (ஆ) 

113. .......... என்பது கணினி வன்சபொருதள இயக்குவதற்கும் வழங்குவதற்கும் வடிவதமக்கப்பட்ட 

கணினி சமன்சபொருள் 

பயன்பொட்டு சமன்சபொருதள இயக்குவதற்கொன தளம் 

(அ) பயன்பொட்டு சமன்சபொருள் (ஆ) கணினி சமன்சபொருள் 

(இ) சமன்சபொருள் (ஈ) இயக்க முதறதம 

பதில்: (ஆ) 

114. ......... என்பது ஒரு ப மிப்பக  ொதனம் ப மிப்பிலிருந்து ெகர்த்தக்கூடிய தெவின் அளவு 

ஒரு வினொடிக்கு கணினிக்கு ெடுத்தெ 

(அ) தெவு இடம்சபயர்வு வதீம் (ஆ) தெவு டிெிட்டல்மயமொக்கல் வதீம் 

(இ) தெவு பரிமொற்ற வதீம் (ஈ) தெவு அணுகல் வதீம் 
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பதில்: (இ) 

115. CPU உடன் இதணக்கப்படொத ஒரு  ொதனம் ....... என அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) பலண்ட்-தலன்  ொதனம் (ஆ) ஆன்-தலன்  ொதனம் 

(இ) ஆஃப்தலன்  ொதனம் (ஈ)  ொதனம் 

பதில்: (இ) 

116. திட்டமிடப்பட்ட  ிப்பின் பிற சபயர் என்ன? 

(அ) பெம் (பி) பெொம் ( ி) எல்.எஸ்.ஐ. ி (ஈ) புபெொம் 

பதில்: (இ) 

117. ஆன்-தலன் ெிகழ்பெெ அதமப்புகள் ........... ததலமுதறயில் பிெபலமொகின்றன 

(அ) முதல் ததலமுதற (ஆ) இெண்டொம் ததலமுதற 

(இ) மூன்றொம் ததலமுதற (ஈ) ெொன்கொம் ததலமுதற 

பதில்: (இ) 

118. தகவதல உள்ளடீு ச ய்ய வித ப்பலதக அல்லது சுட்டி பபொன்ற ஒரு (n) ..... ஐப் 

பயன்படுத்துகிறரீ்கள் 

(அ) சவளியடீ்டு  ொதனம் (ஆ) உள்ளடீ்டு  ொதனம் 

(இ) ப மிப்பக  ொதனம் (ஈ) ச யலொக்க  ொதனம் 

பதில்: (ஆ) 

119. ............. என்பது ஒரு  ொதனத்தின் பகொெப்பட்ட தெவுக்கு பெெடியொக "குதிக்கும்" திறன் 

(அ) சதொடர் அணுகல் (ஆ)  ீெற்ற அணுகல் 

(இ) விதெவொன அணுகல் (ஈ) அதனத்தும் 

பதில்: (ஆ) 

120. ............. இெண்டு அல்லது அதற்கு பமற்பட்டவற்தற அனுமதிக்கும் ச யல்முதற மற்றும் 

ெிதனவக பமலொண்தம ப தவகதள வழங்குகிறது 
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பணிகள், பவதலகள் அல்லது ெிெல்கள் ஒபெ பெெத்தில் இயங்க பவண்டும் 

(அ) பல்பணி (ஆ) மல்டித்செடிங் 

(இ) மல்டிபிெொ ைிங் (ஈ) மல்டிகம்ப்யூட்டிங் 

பதில்: (அ) 

121. எண்கணித மற்றும் தருக்க ச யல்பொடுகள் பபொன்ற ச யல்பொடுகதளச் ச ய்வதற்கொன பணி 
கொபல (ஈ) ..... 

(அ) ச யலொக்கம் (ஆ) ப மித்தல் 

(இ) திருத்துதல் (ஈ) வரித ப்படுத்துதல் 

பதில்: (அ) 

122. ALU மற்றும் கட்டுப்பொட்டு பிரிவு கூட்டொக அறியப்படுகின்றன 

(அ) பெம் (பி) பெொம் ( ி)  ிபியு (ஈ) பி ி 

பதில்: (இ) 

123. பெம் ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) இெண்டொம் ெிதல ெிதனவகம் (ஆ) முதன்தம ெிதனவகம் 

(இ) முதன்தம ெிதனவகம் (ஈ) இெண்டும் (1) மற்றும் (2) 

பதில்: (ஆ) 

124. கொந்த வட்டு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) இெண்டொம் ெிதல ெிதனவகம் (ஆ) முதன்தம ெிதனவகம் 

(இ) முதன்தம ெிதனவகம் (ஈ) இெண்டும் (1) மற்றும் (2) 

பதில்: (அ) 

125. பின்வருவனவற்றில் எது கணினி சமொழி அல்ல 

(அ) எம்.எஸ்-எக்ச ல் (ஆ) அடிப்பதட 

(c) COBOL (d) C ++ 
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பதில்: (அ) 

126. பெம் என்றும் அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) ெிதனவகத்ததப் படிக்க / எழுது (ஆ) ெீண்ட ெிதனவகம் 

(இ) ெிெந்தெ ெிதனவகம் (ஈ) முதன்தம ெிதனவகம் 

பதில்: (அ) 

127. ............ தெவு அல்லது தகவல்கதள தற்கொலிகமொக ப மித்து, கட்டுப்பொட்டின் படி அதத 

அனுப்பவும் 

அலகு 

(அ) முகவரி (ஆ) பதிவு 

(இ) எண் (ஈ) ெிதனவகம் 

பதில்: (ஆ) 

128. ஒற்தறப்பதட ஒன்தறத் பதர்ந்சதடுக்கவும் 

(அ) இயக்க முதறதம (ஆ) உதெசபயர்ப்பொளர் 

(இ) சதொகுப்பி (ஈ) அச ம்பிளர் 

பதில்: (அ) 

129. ஒரு ............ என்பது ெீங்கள் உருவொக்கிய பின் கணினி கொண்பிக்கும் கூடுதல் கட்டதளகளின் 

சதொகுப்பொகும் 

பிெதொன சமனுவிலிருந்து பதர்வு 

(அ) உதெயொடல் சபட்டி (ஆ) துதணசமனு 

(இ) சமனு பதர்வு (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (அ) 

130. பகொபபொல் என்பது ............. 

(அ) சபொதுவொன வணிக பெொக்குதடய சமொழி (ஆ) கணினி வணிகம்  ொர்ந்த சமொழி 
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(இ) சபொதுவொன வணிக இயக்க சமொழி (ஈ) சபொதுவொன வணிக ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட சமொழி 

பதில்: (அ) 

131. பின்வருபதவ அதனத்தும் உண்தமயொன பொதுகொப்பு மற்றும் தனியுரிதம அபொயங்களுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டுகள் 

(அ) பேக்கர்கள் (ஆ) ஸ்பபம் 

(இ) தவெஸ்கள் (ஈ) அதடயொள திருட்டு 

பதில்: (ஆ) 

132. பின்வருவனவற்றில் எது ெொன்கு முக்கிய தெவு ச யலொக்க ச யல்பொடுகளில் ஒன்றல்ல 

கணினி? 

(அ) தெதவ ப கரித்தல் (ஆ) தெதவ ச யலொக்குதல் 

(இ) தெவு அல்லது தகவல்கதள பகுப்பொய்வு ச ய்தல் (ஈ) தெவு அல்லது தகவல்கதள ப மித்தல் 

பதில்: (இ) 

133. பின்வருபதவ அதனத்தும் ப மிப்பக  ொதனங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் தவிெ: 

(அ) வன் வட்டு (ஆ) அச்சுப்சபொறிகள் 

c. செகிழ் வட்டு இயக்கிகள் (ஈ) குறுவட்டு இயக்கிகள் 

பதில்: (ஆ) 

134. CPU மற்றும் ெிதனவகம் இதில் அதமந்துள்ளது: 

(அ) விரிவொக்க வொரியம் (ஆ) மதர்பபொர்டு 

(இ) ப மிப்பக  ொதனம் (ஈ) சவளியடீ்டு  ொதனம் 

பதில்: (ஆ) 

135. ............... என்பது ஒபெ வதகதயக் கொட்டும் இயந்திெங்கதளத் தயொரிக்க முயற் ிக்கும் அறிவியல் 

மனிதர்கள் ச ய்யும் உளவுத்துதற 

(அ) ெொபனொ அறிவியல் (ஆ) ெொபனொ சதொழில்நுட்பம் 
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(இ) உருவகப்படுத்துதல் (ஈ) ச யற்தக நுண்ணறிவு (அல்) 

பதில்: (ஈ) 

136. ப தவயகங்கள் இதனுடன் இதணக்கப்பட்ட பிற கணினிகளுக்கு வளங்கதள வழங்கும் 

கணினிகள்: 

(அ) செட்சவொர்க் (ஆ) சமயின்பிபெம் 

(இ) சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் (ஈ) கிதளயண்ட் 

பதில்: (ஆ) 

137. கணினி ெிெதல உருவொக்கும்பபொது, ......... ெிெலின் கட்டதமப்தப வடிவதமக்கிறது 

(அ) இறுதி பயனர் (ஆ) கணினி ஆய்வொளர் 

(இ) புபெொகிெொமர் (ஈ) பமற்கூறிய அதனத்தும் 

பதில்: (ஆ) 

138. ஒரு முழு ெிெதலயும் ஒபெ பெெத்தில் இயந்திெ சமொழியொக மொற்றும் கணினி ெிெல் 

ஒரு / ஒரு என்று அதழக்கப்படுகிறது 

(அ) சமொழிசபயர்ப்பொளர் (ஆ)  ிமுபலட்டர் ( ி) எழுத்துக்கள் (ஈ) சதொகுப்பி 

பதில்: (இ) 

139. கணினிகள் பிெத்திபயகமொக பவதல ச ய்வதன் மூலம் தெதவ தகவல்களொக 

ச யலொக்குகின்றன: 

(அ) மல்டிமீடியொ (ஆ) ச ொல் ( ி) எண்கள் (ஈ) எழுத்துக்கள் 

பதில்: (இ) 

140. கணினிகள் மற்றும் இதணய அணுகல் உள்ளவர்களுக்கும் அந்த வித்தியொ ம் 

இந்த அணுகல் இல்லொமல் அறியப்படுகிறது: 

(அ) டிெிட்டல் பிளவு (ஆ) இதணயப் பிரிவு (இ) வதலப் பிரிவு (ஈ) மின்-கல்வியறிவின்தம 

பதில்: (அ) 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

27                                                               www.bharatexams.com             

 

141. கணினிகள் தெதவ பல வழிகளில் தகயொளுகின்றன, பமலும் இந்த தகயொளுதல் கொபல (ஈ) ..... 

(அ) பமம்படுத்துதல் (ஆ) ச யலொக்கம் ( ி) சதொகுத்தல் (ஈ) பயன்படுத்துதல் 

பதில்: (ஆ) 

142. ஒரு குற்றவொளியின் கணினியிலிருந்து ெீக்கப்பட்ட அல்லது ப தமதடந்த பகொப்புகதள 

மீட்சடடுக்கும் மற்றும் படிக்கும் திறன் 

என்று அதழக்கப்படும்  ட்ட அமலொக்க  ிறப்புக்கொன எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) பெொபொட்டிக்ஸ் (ஆ) உருவகப்படுத்துதல் ( ி) கணினி தடயவியல் (ஈ) அனிபமஷன் 

பதில்: (இ) 

143. கணினி ெிதனவக வரித முதறயில் சபரும்பொலொன தெவு முதலில் எங்கு ச ல்கிறது? 

(அ) பெம் (பி) பெொம் ( ி) பயொஸ் (ஈ) பகச் 

பதில்: (அ) 

144. ………… .படட்டொ சுெங்க நுட்பம் ெிெ உலக வழக்கு உதொெணங்களிலிருந்து விதிகதளப் சபறுகிறது. 

(அ) விதி கண்டுபிடிப்பு (ஆ)  மிக்தை ச யலொக்கம் 

(இ) ெெம்பியல் வதலகள் (ஈ) வழக்கு அடிப்பதடயிலொன பகுத்தறிவு 

பதில்: (இ) 

145. …………… .ஒரு வதலத்தளத்திற்குத் திரும்பும் பயனதெ அதடயொளம் கொணப் பயன்படுகிறது 

(அ) குக்கீகள் (ஆ) ச ருகுெிெல்கள் 

(இ) ஸ்கிரிப்ட்கள் (ஈ) ஏஎஸ்பிக்கள் 

பதில்: (அ) 

146. கணினி படிக்கக்கூடிய மொறுபட்ட அகலங்கள் அல்லது ெீளங்களின் பகொடுகதளக் சகொண்ட 

குறியடீுகள் 

asa என அதழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு ஆஸ்கி குறியடீு (ஆ) ஒரு கொந்த ெொடொ 
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(c) OCR ஸ்பகனர் (ஈ) ஒரு பொர் குறியடீு 

பதில்: (ஈ) 

147. பதிப்புரிதம சபற்ற பகொப்புகதள உங்கள் ெண்பர்களுடன் பகிர்ந்து சகொள்வது ஏன் ெியொயமற்றது? 

(அ) இது  ட்டவிபெொதமொனது அல்ல, ஏசனனில் அது  ட்டபூர்வமொனது. 

(ஆ) பகொப்புகள் இலவ மொக வழங்கப்படுவதொல் இது ெியொயமற்றது. 

(இ) அனுமதியின்றி பதிப்புரிதம சபற்ற பகொப்புகதளப் பகிர்வது பதிப்புரிதமச்  ட்டங்கதள 

மீறுகிறது. 

(ஈ) பகொப்புகள் இலவ மொக வழங்கப்படுவதொல் இது செறிமுதறயற்றது அல்ல. 

பதில்: (இ) 

148. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்டிகல் ப மிப்பகத்தில் சபொதுவொக சுருக்சகழுத்து இருக்கும். 

குறுவட்டு (பி) டிவிடி ( ி) பெொம் (ஈ) ஆர்.டபிள்யூ 

பதில்: (ஈ) 

149. மிகவும் சபொதுவொன வதக ப மிப்பக  ொதனங்கள் பகுதி. 

எஃகு (பி) ஆப்டிகல் ( ி) கொந்த (ஈ) ஃபிளொஷ் 

பதில்: (ஆ) 

150. பகபிள்கதளப் பயன்படுத்தொமல் செட்சவொர்க்குடன் இதணக்கும்  ொதனம் ப ீஎன்று 

கூறப்படுகிறது. 

விெிபயொகிக்கப்பட்ட (ஆ) இலவ  (இ) தமயப்படுத்தப்பட்ட (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

பதில்: (ஈ) 

151. மற்றவர்களின் கணினிகதளப் சபறுவதற்கொன அணுகதலப் சபற தனது ெிபுணத்துவத்ததப் 

பயன்படுத்திய ஒருவர் 

தகவல்  ட்டவிபெொதமொனது அல்லது ப தம் ச ய்வது aa. 

பேக்கர் (பி) ஸ்பபமர் (இ) உடனடி தூதர் (ஈ) புபெொகிெொமர் 
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பதில்: (அ) 

152. ஒரு சபொருளின் பண்புகதள அணுக, ஐ ொதவப் பயன்படுத்துவதற்கொன சுட்டி நுட்பம். 

இழுத்தல் (ஆ) தகவிடுதல் (இ) வலது கிளிக் (ஈ) ஷிப்ட்-கிளிக் 

பதில்: (இ) 

153. டிவிடி ஒரு (என்) க்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு - 

(அ) வன் வட்டு (ஆ) ஆப்டிகல் வட்டு 

(இ) சவளியடீ்டு  ொதனம் (ஈ) திட-ெிதல ப மிப்பு  ொதனம் 

பதில்: (ஆ) 

154. இதணயத்தில் உள்ள கணினியிலிருந்து பகொப்புகதள உங்கள் கணினிக்கு மொற்றும் 

ச யல்முதற 

என்று 

(அ) பதிவிறக்குதல் (ஆ) பதிபவற்றம் 

(c) FTP (d) JPEG 

பதில்: (அ) 

155. .......... என்பது வட்தட தடங்கள் மற்றும் பிரிவுகளொக பிரிக்கும் ச யல்முதறயொகும். 

(அ) கண்கொணிப்பு (ஆ) வடிவதமத்தல் 

(இ) செொறுக்குதல் (ஈ) ஒதுக்கீடு 

பதில்: (ஆ) 

156. உதவி பட்டி எந்த சபொத்தொனில் கிதடக்கிறது? 

(அ) முடிவு (ஆ) சதொடக்கம் 

(இ) திருப்புமுதன (ஈ) மறுசதொடக்கம் 

பதில்: (ஆ) 
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157. நுண்ச யலி  ிப்பில் அத்தியொவ ிய வழிமுதறகதள மட்டுபம ப மிக்கும் சதொழில்நுட்பம் 

மற்றும் 

இதனொல் அதன் பவகத்தத அதிகரிக்கிறது 

(அ)  ி.ஐ.எஸ். ி (ஆ) ஆர்.ஐ.எஸ். ி. 

(c) குறுவட்டு (ஈ) தவஃதப 

பதில்: (ஆ) 

158. கணினியின் அடிப்பதட ச யல்பொடு எது? 

(அ) தெதவச் ப மிக்கவும் (ஆ) உள்ளடீ்தட ஏற்கவும் 

(இ) ச யல்முதற தெவு (ஈ) உதெதய ெகசலடுக்கவும் 

பதில்: (ஈ) 

159. ASCII என்பது ஒரு குறியடீ்டு முதற 

(அ) 256 சவவ்பவறு எழுத்துக்கள் (ஆ) 512 சவவ்பவறு எழுத்துக்கள் 

(இ) 1024 சவவ்பவறு எழுத்துக்கள் (ஈ) 128 சவவ்பவறு எழுத்துக்கள் 

பதில்: (இ) 

160. கணினியின் எந்த பகுதி பெெடியொக அறிவுறுத்தல்கதள ச யல்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ளது 

கணினி ெிெல்? 

(அ) ஸ்பகனர் (ஆ) முக்கிய ப மிப்பு 

(இ) இெண்டொம் ெிதல ப மிப்பு (ஈ) ச யலி 

பதில்: (ஈ) 

161. ஒரு கணினி இயக்கப்படும் பபொது, துவக்க ச யல்முதற ச ய்கிறது 

(அ) பெர்தம ப ொததன (ஆ) பவர்-ஆன் சுய ப ொததன 

(இ)  ரியொன ச யல்பொட்டு ப ொததன (ஈ) ெம்பகத்தன்தம ப ொததன 

பதில்: (ஆ) 
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162. பதழய மற்றும் ஒருபவதள திருப்திகெமொக இல்லொத கணினி அதமப்பு ஒரு (n) என 

குறிப்பிடப்படுகிறது 

(அ) பண்தடய அதமப்பு (ஆ) வெலொற்று அதமப்பு 

(இ) வயது பதழய அதமப்பு (ஈ) மெபு முதற 

பதில்: (ஈ) 

163. பின்வருவனவற்றில் தபனரி எண் இல்லொதது எது? 

(அ) 001 (ஆ) 101 ( ி) 202 (ஈ) 110 

பதில்: (இ) 

164. பின்வருவனவற்றில் தெதவ ெிெந்தெமொக ப மிக்கொதது எது? 

(அ) பெொம் (பி) பெம் ( ி) செகிழ் வட்டு (ஈ) வன் வட்டு 

பதில்: (ஆ) 

165. பின்வருவனவற்றில் மிகச்  ிறிய ப மிப்பு எது? 

(அ) சமகொதபட் (ஆ) ெிகொதபட் (இ) சடெொதபட் (ஈ) இதவ எதுவுமில்தல 

பதில்: (ஈ) 

166. பின்வருவனவற்றில் ெிெந்தெ தெதவக் சகொண்டிருக்கிறது மற்றும் புதுப்பிக்கப்படும் 

பரிவர்த்ததனகதள ச யலொக்குவதொ? 

(அ) இயக்க முதறதம பகொப்பு (ஆ) பரிவர்த்ததன பகொப்பு 

(இ) சமன்சபொருள் பகொப்பு (ஈ) முதன்தம பகொப்பு 

பதில்: (ஈ) 

167. தற்ச யலொக தெதவப் சபறுவதிலிருந்து செகிழ் வட்டுகதளப் பொதுகொக்க பின்வருவனவற்றில் 

எது உதவுகிறது 

அழிக்கப்பட்டதொ? 

(அ) அணுகல் உச் ெிதல (ஆ) எழுது-பொதுகொத்தல் உச் ெிதல 
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(இ) நுதழவு உச் ெிதல (ஈ) உள்ளடீ்டு உச் ெிதல 

பதில்: (ஆ) 

168. ஒரு பமொடம் இதணக்கப்பட்டுள்ளது 

(அ) சதொதலபப ி இதணப்பு (ஆ) வித ப்பலதக 

(இ) அச்சுப்சபொறி (ஈ) ஒரு மொனிட்டர் 

பதில்: (அ) 

169. தொனியங்கி ெிறுவனங்களில் சபரிய பரிவர்த்ததன ச யலொக்க அதமப்புகள் 

பயன்படுத்துகின்றன 

(அ) ஆன்தலன் ச யலொக்கம் (ஆ) சதொகுதி ச யலொக்கம் 

(இ) ஒரு ெொதளக்கு ஒரு முதற ச யலொக்கம் (ஈ) ெொள் முடிவொன ச யலொக்கம் 

பதில்: (ஆ) 

170. ஒரு கணினியில், சபரும்பொலொன ச யலொக்கம் ெதடசபறுகிறது 

(அ) ெிதனவகம் (ஆ) பெம் 

(இ) மதர்பபொர்டு (ஈ)  ிபியு 

பதில்: (ஈ) 

171. பின்வருவனவற்றில் எது ப மிப்பு ஊடகம் அல்ல? 

(அ) வன் வட்டு (ஆ) ஃப்ளொஷ் டிதெவ் ( ி) டிவிடி (ஈ) ஸ்பகனர் 

பதில்: (ஈ) 

172. கணினி சுருக்கமொன பகபி சபொதுவொக சபொருள் 

(அ) வித த் சதொகுதி (ஆ) கர்னல் துவக்க (இ) கிபலொ தபட் (ஈ) கிட் பிட் 

பதில்: (இ) 

173. வழக்கமொன கணினி குற்றவொளி ஒரு (என்): 

(அ) இளம் பேக்கர். 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

33                                                               www.bharatexams.com             

 

(ஆ) கிரிமினல் செக்பகொர் இல்லொத ெம்பகமொன ஊழியர் (ஈ) 

(இ) ெீண்ட, ஆனொல் அறியப்படொத கிரிமினல் செக்கருடன் ெம்பகமொன ஊழியர் (ஈ) 

(ஈ) சவளிெொட்டு இளம் பட்டொசு. 

பதில்: (ஆ) 

174. கடவுச்ச ொற்கதளத் திருடும் குற்றத்திற்கொன சபொதுவொன சபயர்: 

(அ) ெொக்கிங். (ஆ) அதடயொள திருட்டு. 

(இ) ஸ்பூஃபிங். (ஈ) பேக்கிங். 

பதில்: (இ) 

175. தனிப்பட்ட தகவல்கதளச் ப கரிப்பது மற்றும் மற்சறொரு ெபெொக திறம்பட கொட்டுவது 

அறியப்படுகிறது 

குற்றமொக: 

(அ) ஸ்பூலிங். (ஆ) அதடயொள திருட்டு. 

(இ) ஸ்பூஃபிங். (ஈ) பேக்கிங். 

பதில்: (ஆ) 

176. தீங்கிதழக்கும் சமன்சபொருள் பின்வருமொறு: 

(அ) பபட்பவர். (ஆ) தீம்சபொருள். 

(இ) தீங்கிதழக்கும் சமன்சபொருள். (ஈ)  ட்டவிபெொத சமன்சபொருள். 

பதில்: (ஆ) 

178. பவண்டுசமன்பற  ீர்குதலக்கும் ெிெல் ெிெலிலிருந்து ெிெலுக்கு அல்லது வட்டில் இருந்து 

பெவுகிறது 

வட்டுக்கு இது அறியப்படுகிறது: 

(அ) ட்பெொென் ேொர்ஸ். (ஆ) தவெஸ். 

(இ) பெெ சவடிகுண்டு (ஆ) (ஈ) பெெம் சதொடர்பொன சவடிகுண்டு வரித . 
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பதில்: (ஆ) 

179. 1999 இல், சமலி ொ தவெஸ் பெவலொக விளம்பெப்படுத்தப்பட்டது: 

(அ) மின்னஞ் ல் தவெஸ். (ஆ) பமக்பெொ தவெஸ். 

(இ) ட்பெொென் ேொர்ஸ். (ஈ) பெெ சவடிகுண்டு (ஆ) 

பதில்: (அ) 

180. எந்த வதக தவெஸ் தன்தன இனப்சபருக்கம் ச ய்ய கணினி பேொஸ்ட்கதளப் 

பயன்படுத்துகிறது? 

(அ) பெெ சவடிகுண்டு (ஆ) புழு 

(இ) சமலி ொ தவெஸ் (ஈ) பமக்பெொ தவெஸ் 

பதில்: (ஆ) 

181. ஒரு புழு தவெதை இறுதியில் ெிறுத்தும் விஷயம் இதன் குதறபொடு: 

(அ) ெிதனவகம் அல்லது வட்டு இடம். (ஆ) பெெம். 

(இ) குறுவட்டு இடத்தத இயக்குகிறது. (ஈ)  ிடி-ஆர்.டபிள்யூ. 

பதில்: (அ) 

182. பெெம் சதொடர்பொன ெிகழ்வொல் ஒரு தர்க்க குண்டு ச யல்படுத்தப்படும் பபொது, இது பின்வருமொறு 

அறியப்படுகிறது: 

(அ) பெெம் சதொடர்பொன சவடிகுண்டு வரித . (ஆ) தவெஸ். 

(இ) தடம் பபொம் (பி) (ஈ) ட்பெொென் ேொர்ஸ். 

பதில்: (இ) 

183. தமக்பகபலஞ் பலொவின் பிறந்த ெொளில் சவடிக்க உருவொக்கப்பட்ட ஒரு தர்க்க குண்டு இதற்கு 

ஒரு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) பெெம் சதொடர்பொன சவடிகுண்டு வரித . (ஆ) தவெஸ். 

(இ) தடம் பபொம் (பி) (ஈ) ட்பெொென் ேொர்ஸ். 
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பதில்: (இ) 

184. பயனர் தகவல்கதளச் ப கரித்து அனுப்பும் பயன்பொட்டு ெிெலின் சபயர் என்ன? 

இதணயம் மூலம் ஒருவருக்கு? 

(அ) ஒரு தவெஸ் (ஆ) ஸ்தபபபொட் 

(இ) லொெிக் குண்டு (ஈ) பொதுகொப்பு இதணப்பு 

பதில்: (ஆ) 

185. ------ என்பது தகபெதககள் மற்றும் விழித்திதெ ஸ்பகன் பபொன்றவற்றின் அளவடீு ஆகும் 

பொதுகொப்பு அணுகல். 

(அ) பபயொசமட்ரிக்ஸ் (ஆ) உயிர் அளவடீ்டு 

(இ) கணினி பொதுகொப்பு (ஈ) ஸ்மொர்ட் ஆயுத இயந்திெங்கள் 

பதில்: (அ) 

186. கணினி அதமப்புக்கொன அணுகதலக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் சபொதுவொன கருவி எது? 

(அ) பயனர் உள்நுதழவுகள் (ஆ) கடவுச்ச ொற்கள் 

(ஆ) கணினி வித கள் (ஈ) அணுகல்-கட்டுப்பொட்டு சமன்சபொருள் 

பதில்: (ஆ) 

187. கணினிக்கு அங்கீகரிக்கப்படொத அணுகதலத் தடுக்க வடிவதமக்கப்பட்ட வன்சபொருள் அல்லது 

சமன்சபொருள் 

பிதணயம் ஒரு (n) என அதழக்கப்படுகிறது: 

(அ) பேக்கர்-ப்ரூஃப் திட்டம். (ஆ) ஃபயர்வொல். 

(இ) பேக்கர் எதிர்ப்பு ப தவயகம். (ஈ) குறியொக்க பொதுகொப்பொன சுவர். 

பதில்: (ஆ) 

188. குறியடீ்தடத் துதடப்பது பின்வருமொறு: 

(அ) குறியொக்கம். (ஆ) ஃபயர்வொல். 
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(இ) துருவல். (ஈ) கடவுச்ச ொல்  ரிபொர்ப்பு. 

பதில்: (அ) 

189. மின் ச யலிழப்புகளின் பபொது தெவு இழப்பததத் தடுக்க, ஒரு (n) ஐப் பயன்படுத்தவும்: 

(அ) குறியொக்க திட்டம். (ஆ)  ர்ஜ் பொதுகொப்பவர். 

(இ) ஃபயர்வொல். (ஈ) யுபிஎஸ். 

பதில்: (ஈ) 

190. ------ கணினி சதொழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் முடிக்கப்பட்ட எந்தசவொரு 

குற்றமொகவும் வதெயறுக்கப்படுகிறது. 

(அ) கணினி தடயவியல் (ஆ) கணினி குற்றம் 

(இ) பேக்கிங் (ஈ) விரி ல் 

பதில்: (ஆ) 

191. ------ என்பது மின்னணு மீறல் அல்லது கிரிமினல் பேக்கிங்தகக் குறிக்கிறது. 

(அ) விரி ல் (ஆ) ெொக்கிங் 

(இ) ஸ்பூஃபிங் (ஈ) ஸ்மொர்மிங் 

பதில்: (அ) 

192. முதல் மின்னணு கணினி உருவொக்கப்பட்டது 

(அ) பெ.வி.அட்டன் ொஃப் (ஆ) பில் பகட்ஸ் 

(இ)  ிமூர் க்பெ (ஈ) விண்டன் ச ர்ஃப் 

பதில்: (அ) 

193. ஸ்பனொபொல் ஒரு / அ --------- 

(அ) இயக்க முதறதம (ஆ) எச்.எல்.எல் 

(இ) சமன்சபொருள் (ஈ) பதடுசபொறி 

பதில்: (ஆ) 
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194. ஐந்தொவது ததலமுதற கணினியின் மொறுதல்  ொதனம் -------- 

(அ) சவற்றிட குழொய்கள் (ஆ) டிெொன் ிஸ்டர்கள் 

(c) IC (d) VLSI 

பதில்: (ஈ) 

195. ---------- கணினிகள் எண்ணுவதன் மூலம் அடிப்பதடயில் இயங்குகின்றன 

(அ)  ிறிய கணினி (ஆ) கலப்பின கணினி 

(இ) அனலொக் கணினி (ஈ) டிெிட்டல் கணினி 

பதில்: (ஈ) 

196. ---------- கணினி  ிறிய சபொது பெொக்கத்திற்கொன தமக்பெொ கணினி, ஆனொல்  ிறியதத விட 

சபரியது 

கணினி 

(அ) கலப்பின (ஆ) டிெிட்டல் ( ி) சடஸ்க்டொப் (ஈ) மடிக்கணினி 

பதில்: (இ) 

197. கத்பதொட் பெ டியூப் ஒரு வடிவம் ....... 

(அ) வித ப்பலதக (ஆ) சுட்டி (இ) கண்கொணிப்பு (ஈ) தொய் பலதக 

பதில்: (இ) 

198. டிெொக்பொல் ஒரு ........... 

(அ) உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஆ) சவளியடீ்டு  ொதனம் 

(இ) ெிெலொக்க சமொழி (ஈ) சமன்சபொருள் 

பதில்: (அ) 

199. ............. கணினி ஒரு ெடுத்தெ அளவிலொன கணினி 

(அ) தமக்பெொ (ஆ) சமயின்பிபெம் (இ) சூப்பர் (ஈ) மினி 

பதில்: (ஈ) 
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200. ........... கணினி சபரிய அளவு 

(அ) தமக்பெொ (ஆ) சமயின்பிபெம் (இ) சூப்பர் (ஈ) மினி 

பதில்: (ஆ) 

201. குறிப்பு புத்தகம், மடிக்கணினி, பதன, தகயொல் இயங்கும் கணினிகள் ......... 

கணினி 

(அ) டிெிட்டல் கணினி (ஆ) சமயின்பிபெம் கணினி 

(இ)  ிறிய கணினி (ஈ) கலப்பின கணினி 

பதில்: (இ) 

202. தலட் பபனொ மற்றும் ெொய்ஸ்டிக் ............ 

(அ) வழிமுதற (ஆ) உள்ளடீ்டு  ொதனங்கள் 

(இ) சவளியடீ்டு  ொதனங்கள் (ஈ) இதணயதளங்கள் 

பதில்: (ஆ) 

203. சதொடுதிதெ ............ 

(அ) உள்ளடீ்டு  ொதனம் (ஆ) சவளியடீ்டு  ொதனம் 

(இ) பமபல a & b இெண்டும் (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

204. ............. அச்சுப்சபொறி விதல மற்றும் இயக்க ச லவு அடிப்பதடயில் மலிவொனது 

(அ) இன்க்செட் (ஆ) பல ர் 

(c) சவப்ப (ஈ) புள்ளி அணி 

பதில்: (ஈ) 

205. .......... அச்சுப்சபொறி ஒரு தொக்கமில்லொத அச்சுப்சபொறி மற்றும் இது ச யல்பொட்டில் உள்ளது 

(அ) இன்க்செட் (ஆ) பல ர் 
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(c) சவப்ப (ஈ) புள்ளி அணி 

பதில்: (அ) 

206. .......... உயர்ெிதல அச்சுப்சபொறிகள் 

(அ) இன்க்செட் (ஆ) பல ர் 

(c) சவப்ப (ஈ) புள்ளி அணி 

பதில்: (ஆ) 

207. ......... வதெபடங்களில் வதெபடம் மற்றும் கொகிதங்களில் வடிவதமக்கப் பயன்படுகிறது 

(அ) டிெொக்பொல் (ஆ) ெொய்ஸ்டிக் 

(இ) தலட் பபனொ (ஈ) ப்ளொட்டர்கள் 

பதில்: (ஈ) 

208. சடய்ைி  க்கெம், டிெம்,  ங்கிலி பபொன்றதவ ............. 

(அ) ஓட்ட விளக்கப்படம் (ஆ) சுட்டி 

(இ) வித  பலதக (ஈ) அச்சுப்சபொறிகள் 

பதில்: (ஈ) 

209. .... பயனர்களின் பததவகளுக்கு குறிப்பிட்டதவ 

(அ) கணினி சமன்சபொருள் (ஆ) பயன்பொட்டு சமன்சபொருள் 

(இ) அச ம்பிளர்கள் (ஈ) கம்தபலர்கள் 

பதில்: (ஆ) 

210. பெொஷி, வொ தன திெவியங்கள் ............. 

(அ) இயக்க முதறதம (ஆ) கணினி சமொழிகள் 

(இ) கணினி தவெஸ்கள் (ஈ) வதல இதணயதளங்கள் 

பதில்: (இ) 
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211. பின்வருவனவற்றில் எது இயக்க முதறதமகள் / 

(அ) விண்படொஸ் (ஆ) யூனிக்ஸ் 

(c) OS / 2 (d) இதவ அதனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

212. “MAN” என்பது குறிக்கிறது 

(அ) அதிகபட்  பகுதி வதலயதமப்பு (ஆ) குதறந்தபட்  பகுதி வதலயதமப்பு 

(இ) பிெதொன பகுதி வதலயதமப்பு (ஈ) சபருெகெ பகுதி வதலயதமப்பு 

பதில்: (ஈ) 

213. பின்வருவனவற்றில் எது பிதணய இடவியல் 

(அ) பலன் (ஆ) வொன் 

(c) MAN (d) BUS 

பதில்: (ஈ) 

214. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு வதக செட்சவொர்க் 

(அ) பமொதிெம் (ஆ) பஸ் (இ) ெட் த்திெம் (ஈ) பொன் 

பதில்: (ஈ) 

215. VOIP என்பது .......... 

(அ) வொய்ஸ் ஓவர் ஐபி (ஆ) வடீிபயொ ஓவர் ஐபி 

(இ) ஐபி வழியொக தவெஸ்கள் (ஈ) ஐபி மீது சமய்ெிகர் 

பதில்: (அ) 

216. முதல் இதணய உலொவி 

(அ) சமொத க் (ஆ) செட்ஸ்பகப் 

(இ) இதணய ஆய்வொளர் (ஈ) சகொலொப்ெொ 
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பதில்: (அ) 

217. பலன் என்றொல் ............... 

(அ) வதெயறுக்கப்பட்ட பகுதி செட்சவொர்க் (ஆ) தருக்க பகுதி வதலயதமப்பு 

(இ) உள்ளூர் பகுதி வதலயதமப்பு (ஈ) சபரிய பகுதி வதலயதமப்பு 

பதில்: (இ) 

218. .......... இதணயத்தில் தெவு பரிமொற்றத்ததக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொன விதிகள் மற்றும் 

ெதடமுதறகளின் சதொகுப்பொகும் 

(அ) ஐபி முகவரி (ஆ) களங்கள் 

(இ) செறிமுதற (ஈ) நுதழவொயில் 

பதில்: (இ) 

219. NOS குறிக்கிறது 

(அ) முதன இயக்க முதறதம (ஆ) திறக்கொத சமன்சபொருள் 

(இ) பிதணய இயக்க முதறதம (ஈ) இயங்கொத சமன்சபொருள் 

பதில்: (இ) 

220. ............... உதெ மற்றும் தெதவத் திருத்துவதற்கு வ தியொக கணினி சமன்சபொருள் 

(அ) எம்.எஸ். பவர்ட் (ஆ) சதொகுப்பொளர்கள் 

(இ) பவர்பொயிண்ட் (ஈ) எம்.எஸ் 

பதில்: (ஆ) 

221. கணினிகள், அளவிடுதல் மற்றும் எண்ணுதல் இெண்தடயும் இதணத்து அதழக்கப்படுகின்றன: 

(அ) அனலொக் (ஆ) டிெிட்டல் ( ி) கலப்பின (ஈ) இதவ அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

222. இன்று உலகில், சபரும்பொலொன கணினிகள்: 

(அ) டிெிட்டல் (ஆ) கலப்பின (இ) அனலொக் (ஈ) வளொகம் 
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பதில்: (அ) 

223. கணினியின் இயற்பியல் அதமப்பு அதழக்கப்படுகிறது: 

(அ) சமன்சபொருள் (ஆ) வன்சபொருள் (இ) மனிதப் சபொருட்கள் (ஈ) இதவ அதனத்தும் 

பதில்: (ஆ) 

224. எந்த வதக கணினியில், தெவு தனித்துவமொன  மிக்தைகளொக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

(அ) அனலொக் கணினி (ஆ) டிெிட்டல் கணினி 

(இ) இெண்டும் (ஈ) கலப்பின கணினி 

பதில்: (ஆ) 

225. பின்வருவனவற்றில் பி ி வடிவத்தில் இப்பபொது எது கிதடக்கிறது? 

(அ) சமயின்பிபெம் (ஆ) தமக்பெொகம்ப்யூட்டர் 

(இ) மினிகம்ப்யூட்டர் (ஈ) இெண்டும் (பி) & ( ி) 

பதில்: (ஆ) 

226. PARAM இதற்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) சூப்பர் கணினி (ஆ) பி ி 

(இ) பலப்டொப் (ஈ) பி.டி.ஏ. 

பதில்: (அ) 

Computers for Management 

1) பமலொண்தம தகவல் அதமப்புகள் (எம்ஐஎஸ்) 

(அ) இன்தறய அலுவலக ெடவடிக்தககதள ஆதரிக்கும் ஆவணங்கதள உருவொக்கி பகிர்ந்து 

சகொள்ளுங்கள் 

(ஆ) வணிக பரிவர்த்ததனகதள ச யலொக்குங்கள் (எ.கொ., பெெ அட்தடகள், சகொடுப்பனவுகள், 

ஆர்டர்கள் பபொன்றதவ) 

(இ) ஒரு ெிபுணர்  ிக்கல் தீர்வின் அறிதவப் பிடிக்கவும் இனப்சபருக்கம் ச ய்யவும் 
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(ஈ) வணிகத்தத ெடத்துவதற்கு பமலொளர்களுக்குத் பததவயொன தகவல்கதளத் தயொரிக்க 

பரிவர்த்ததனத் தெதவப் பயன்படுத்தவும் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

2) தகவல் அதமப்தப அபிவிருத்தி ச ய்வதற்கும், ச யல்படுவதற்கும், பெொமரிப்பதற்கும் திட்டத்தத 

ெிதியுதவி ச ய்வதற்கும் ெிதியளிப்பதற்கும்  ம்பந்தப்பட்ட ெபர்கதள விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 

ச ொல் 

(அ) தகவல் பணியொளர் 

(ஆ) உள் கணினி பயனர் 

(இ) அதமப்புகளின் உரிதமயொளர் 

(ஈ) சவளிப்புற கணினி பயனர் 

(இ) அதமப்புகள் கட்டடம் 

பதில்: (இ) 

3) அதமப்புகள்  ரியொன பெெத்தில், வெவு ச லவுத் திட்டத்திற்குள், ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய 

தெத்துடன் உருவொக்கப்படுவதத உறுதிச ய்கிறவர் a 

(அ) கணினி வடிவதமப்பொளர் 

(ஆ) திட்ட பமலொளர் 

(இ) அதமப்புகளின் உரிதமயொளர் 

(ஈ) சவளிப்புற கணினி பயனர் 

(இ) அதமப்புகள் கட்டடம் 

பதில்: (ஆ) 

4) பின்வருவனவற்றில் தகவல் அதமப்புக்கொன வணிக இயக்கி இல்லொதது எது? 

(அ) வணிக ச யல்முதற மறுவடிவதமப்பு 

(ஆ) அறிவு ச ொத்து பமலொண்தம 
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(இ) செட்சவொர்க்குகள் மற்றும் இதணயத்தின் சபருக்கம் 

(ஈ) பொதுகொப்பு மற்றும் தனியுரிதம 

(இ) ஒத்துதழப்பு மற்றும் கூட்டு 

பதில்: (இ) 

5) வணிகத் பததவகதளப் பூர்த்திச ய்யும் தீர்வுக்கொன சதொழில்நுட்ப வதெபடம் மற்றும் 

விவெக்குறிப்புகதள உருவொக்கும் பணி கணினி பமம்பொட்டு ச யல்முதறயின் பின்வரும் 

கட்டத்தில் பமற்சகொள்ளப்படுகிறது 

(அ) கணினி துவக்கம் 

(ஆ) கணினி ச யல்படுத்தல் 

(இ) கணினி பகுப்பொய்வு 

(ஈ) கணினி வடிவதமப்பு 

(இ)  ொத்தியக்கூறு பகுப்பொய்வு 

பதில்: (ஈ) 

6) மொணவர் தெங்கதளப் பதிவு ச ய்வதற்கும் மொணவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்கும் 

ஆ ிரியர்களொல் அணுகக்கூடிய வதல அடிப்பதடயிலொன தகவல் அதமப்தப ஒரு 

பல்கதலக்கழகம் அதமத்தொல், அது ஒரு / ஒரு உதொெணமொகும் 

(அ)  ி.ஆர்.எம் 

(ஆ) அக 

(இ) ஈஆர்பி 

(ஈ) எக்ஸ்ட்ெொசெட் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

7) பின்வருவனவற்றில் தகவல் அதமப்புக்கொன சதொழில்நுட்ப இயக்கி இல்லொதது எது? 

(அ) ெிறுவன பயன்பொடுகள் 
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(ஆ) சபொருள் சதொழில்நுட்பங்கள் 

(இ) அறிவு ச ொத்து பமலொண்தம 

(ஈ) கூட்டு சதொழில்நுட்பங்கள் 

(இ) செட்சவொர்க்குகள் மற்றும் இதணயம் 

பதில்: (இ) 

8) முதறயொன கணினி பமம்பொட்டு ச யல்பொட்டில் கணினி ச யல்படுத்தும் கட்டத்தத 

வழங்குவதில் பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) வணிக  ிக்கலுக்கொன சதொழில்நுட்ப வன்சபொருள் மற்றும் சமன்சபொருள் தீர்வு 

(ஆ) வணிக  ிக்கல் அறிக்தக 

(இ) கணினி பயனர்களின் வணிகத் பததவகளின் அறிக்தக 

(ஈ) வணிகத் பததவகதளப் பூர்த்தி ச ய்யும் தீர்வுக்கொன சதொழில்நுட்ப வதெபடம் மற்றும் 

விவெக்குறிப்புகள் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

9) ெிர்வொக ெிர்வொகத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீட்டு பததவகதள ஆதரிக்கும் ஒரு தகவல் 

அதமப்பு 

(அ) டி.எஸ்.எஸ் 

(ஆ) டி.பி.எஸ் 

(இ) ஈஆர்பி 

(ஈ) எம்.ஐ.எஸ் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

10) தந்திபெொபொய (குறுகிய கொல) ச யல்பொட்டு  ிக்கல்கள் மற்றும் முடிசவடுப்பதில் அக்கதற 

சகொண்ட முடிசவடுப்பவர்கள் 
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(அ) ெடுத்தெ பமலொளர்கள் 

(ஆ) ெிர்வொக பமலொளர்கள் 

(இ) பமற்பொர்தவயொளர்கள் 

(ஈ) சமொதபல் பமலொளர்கள் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

11) ஒரு ெிறுவனத்தின் சூழதல ஸ்பகன் ச ய்ய தகவலின் பயன்பொடு: 

(அ) சவளிப்புற சதொடர்பு. 

(ஆ) தகவல் சுதம. 

(இ) உணர்தல். 

(ஈ) உள் சதொடர்பு. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (இ) 

12) தனிப்பயனொக்கப்பட்ட கிசெடிட் கொர்டு தயொரிப்தபத் சதொடங்க ஒரு வங்கி தகவதலப் 

பயன்படுத்தும் பபொது: 

(அ) அபொயங்கதள ெிர்வகிக்கிறது. 

(ஆ) ஒரு புதிய வொய்ப்தப உருவொக்குகிறது. 

(c) மதிப்பு ப ர்க்கிறது. 

(ஈ) ச லவுகதளக் குதறக்கிறது. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (இ) 

13) பவறுபொடுகள் உள்ள பிெொந்தியங்களில் அதன் ச யல்திறதனக் கண்கொணிக்க ஒரு வங்கி வணிக 

ச யல்திறன் பமலொண்தம சமன்சபொருதளப் பயன்படுத்தும் பபொது: 
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(அ) ச லவுகதளக் குதறக்கிறது. 

(ஆ) அபொயங்கதள ெிர்வகிக்கிறது. 

(c) மதிப்பு ப ர்க்கிறது. 

(ஈ) ஒரு புதிய வொய்ப்தப உருவொக்குகிறது. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (ஆ) 

14) வொடிக்தகயொளர்கள் தங்கள் பகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க ஒரு வங்கி வதல சுய ப தவதய 

வழங்கும்பபொது, முதன்தம விதளவு: 

(அ) மதிப்பு ப ர்க்கிறது. 

(ஆ) அபொயங்கதள ெிர்வகிக்கிறது. 

(இ) ச லவுகதளக் குதறக்கிறது. 

(ஈ) ஒரு புதிய வொய்ப்தப உருவொக்குகிறது. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (இ) 

15) தகவலுக்கொன சபொதுவொன உருமொற்ற சுழற் ி: 

(அ) அறிவுக்கொன தெவுக்கொன தகவல். 

(ஆ) தகவலுக்கொன தெவுக்கொன அறிவு. 

(இ) தகவலுக்கொன அறிவுக்கொன தெவு. 

(ஈ) அறிவுக்கொன தகவலுக்கொன தெவு. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (ஈ) 

16) ஒரு பமலொளர் பததவப்படும் தகவல் தெத்தின் மிக முக்கியமொன பண்பு: 

(அ) சபொருத்தம். 
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(ஆ) ஊடகம். 

(இ) விளக்கக்கொட் ி. 

(ஈ) பெெமின்தம. 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (அ) 

17) வணிகச் ச யல்பொட்டின் ச யல்திறதன பமம்படுத்த, பின்வருவனவற்றில் எது மிகவும் 

சபொருத்தமொனது? 

(அ) உள்ளடீு. 

(ஆ) ச யலொக்கம். 

(இ) பமற்கூறியதவ அதனத்தும். 

(ஈ) கட்டுப்பொடு மற்றும் கருத்து 

(இ) சவளியடீு. 

பதில்: (ஈ) 

18) ஒரு ெிறுவனம் ச யல்படும்  ட்டரீதியொன ததடகதள கண்கொணிக்க மறுஆய்வு பததவ: 

(அ) ஒரு ெிறுவனத்தின் வொடிக்தகயொளர்கள். 

(ஆ) ஒரு ெிறுவனத்தின் சவளியடீுகள். 

(இ) ஒரு ெிறுவனத்தின் பமக்பெொ சூழல். 

(ஈ) ஒரு ெிறுவனத்தின் தமக்பெொ சூழல். 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும். 

பதில்: (இ) 

19) சபொதுவில் கிதடக்கும் இதணய தகவல் ஆதொெங்களில் சபரும்பொலொனதவ: 

(அ) எக்ஸ்எம்எல்லில் உருவொக்கப்பட்டது. 

(ஆ) கட்டதமக்கப்பட்ட தகவல்கள். 
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(இ)  ொதொெண தகவல். 

(ஈ) கட்டதமக்கப்படொத தகவல்கள். 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (ஈ) 

20) பதிவு பமலொண்தம: 

(அ) டிெிட்டல் ச ய்யப்பட்ட கொகித ஆவணங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கம். 

(ஆ) நூலக புத்தகங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கம். 

(இ) கொகித ஆவணங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கம். 

(ஈ) என்பது தெவுத்தளங்களில் உள்ள தகவல்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கம். 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல. 

பதில்: (இ) 

21) தகவல் ஓட்ட வதெபடத்தில் பின்வருவனவற்றில் எது குறிப்பிடப்பட பவண்டும்? 

(அ) ெிறுவனம் 

(ஆ) மூல 

(இ) ச யல்முதற 

(ஈ) பண்பு 

(இ) தெவுத்தளம் 

பதில்: (ஆ) 

22) ஒரு வதல வதெபடம்  ித்தரிக்கிறது: 

(அ) ஒரு தனிப்பட்ட வதலப்பக்கத்தின் தளவதமப்பு 

(ஆ) முகப்புப் பக்கத்தின் தளவதமப்பு 

(இ) ஒரு குறியடீ்டு பக்கத்தின் தளவதமப்பு 
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(ஈ) ஒரு வதலத்தளத்தின் தளவதமப்பு 

(இ) தள வதெபடத்தின் தளவதமப்பு 

பதில்: (ஈ) 

23) யுஎம்எல் தகவல் அதமப்புகளின் சதொகுப்பொக  ித்தரிக்கிறது: 

(அ) ெிறுவனங்கள் 

(ஆ) ச யல்முதறகள் 

(இ) தெவு 

(ஈ) தகவல் 

(இ) சபொருள்கள் 

பதில்: (இ) 

24) பின்வரும் வதககளில் எது வதகபிரிப்தப விவரிக்கிறது? 

(அ) உலொவக்கூடிய படிெிதல 

(ஆ)  மமொன ச ொற்களின் பட்டியல் 

(இ) உறவுகதளக் கொட்டும்  ிக்கலொன கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ச ொற்களஞ் ியம் 

பதில்: (அ) 

25) எக்ஸ்எம்எல் திட்டங்கதளப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறொனது? 

(அ) திட்டங்கள் முழு மதிப்புகதளக் குறிப்பிடலொம் 

(ஆ) திட்டங்கள் XSD குறிச்ச ொல்லொல் வதெயறுக்கப்படுகின்றன 

(இ) அதனத்து எக்ஸ்எம்எல் ஆவணங்களுக்கும் ஒரு திட்டம் இருக்க பவண்டும் 

(ஈ) திட்டங்கள் தெவு  ொர்ந்த தெவு வதககதள வழங்குகின்றன 

(இ) அதவ டி.டி.டி.கதள விட அதிக செகிழ்வுத்தன்தமதய வழங்குகின்றன 

பதில்: (இ) 
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26) பின்வருவனவற்றில் எது ெிறுவன இயங்குதலுடன் சதொடர்புதடயது? 

(அ) டி.எஃப்.டி. 

(ஆ) தகவல் ஓட்ட வதெபடம் 

(இ) எக்ஸ்எம்எல் 

(ஈ) ெிறுவன உறவு வதெபடம் 

பதில்: (இ) 

27) பின்வருவனவற்றில் ஒரு வதலத்தளத்திற்கொன வழிச லுத்தல் முதற அல்ல? 

(அ) பத ிய 

(ஆ) உலகளொவிய 

(இ) சூழ்ெிதல 

(ஈ) உள்ளூர் 

(இ) பிெொந்திய 

பதில்: (இ) 

28) ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய பயன்பொட்டுக் சகொள்தகயின் ஒரு பகுதியொக இருக்கக்கூடொது? 

(அ) அதமப்புகளின் அனுமதிக்கக்கூடிய பயன்பொடு 

(ஆ)  ட்ட கடதமகள் 

(இ) குறியொக்கக் சகொள்தககள் 

(ஈ) பயனர் சபொறுப்புகள் 

(இ) கணக்கு மற்றும் கடவுச்ச ொல் சபொறுப்புகள் 

பதில்: (இ) 

29) பயன்பொட்டு வழக்கு பகுப்பொய்வு இதில் கவனம் ச லுத்துகிறது: 

(அ) தெவு 
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(ஆ) சபொருள்கள் 

(இ) ெிறுவனங்கள் 

(ஈ) ெடிகர்கள் 

பதில்: (ஈ) 

30) பின்வருவனவற்றில் தகவலின் ெிதலயொன பொர்தவயின் ஒரு பகுதி எது? 

(அ) தருக்க தெவு மொதிரி 

(ஆ) சமட்டொ தெவு 

(இ) தெவு ஓட்ட மொதிரி 

(ஈ) தகவல் ச யல்முதற மொதிரி 

பதில்: (இ) 

31) தற்கொல தகவல் அதமப்புகள் வொடிக்தகயொளர்கள் மற்றும்  ப்தளயர்களுடன் இததப் 

பயன்படுத்துகின்றன: 

(அ) பிபிஆர் 

(ஆ)  ி.ஆர்.எம் 

(இ) எஸ். ி.எம் 

(ஈ) ஏ மற்றும் பி இெண்டும் 

(இ) பி மற்றும்  ி இெண்டும் 

பதில்: (இ) 

32)  ப்தளயர்கதள அணுகும் வணிக ச யல்பொடுகதள ஆதரிக்கும் தகவல் அதமப்புகள் 

பின்வருமொறு: 

(அ) பின் அலுவலக தகவல் அதமப்புகள் 

(ஆ) முடிவு ஆதெவு அதமப்புகள் 

(இ) ெிபுணர் தகவல் அதமப்புகள் 
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(ஈ) முன் அலுவலக தகவல் அதமப்புகள் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

33) பின்வருவனவற்றில் தகவல் அதமப்பு பயன்பொடுகளின் வர்க்கம் எதுவல்ல? 

(அ) தெவுத்தள பமலொண்தம அதமப்பு 

(ஆ) முடிவு ஆதெவு அதமப்பு 

(இ) ெிபுணர் அதமப்பு 

(ஈ) பமலொண்தம தகவல் அதமப்பு 

(இ) அலுவலக ஆட்படொபமஷன் அதமப்பு 

பதில்: (அ) 

34) முடிக்க பவண்டிய பவதலதயச் ச ய்ய அல்லது ஆதரிக்க உண்தமயில் அதமப்தபப் 

பயன்படுத்தும் ெபர்கள் யொர்? 

(அ) கணினி ஆய்வொளர்கள் 

(ஆ) கணினி வடிவதமப்பொளர்கள் 

(இ) கணினி உரிதமயொளர்கள் 

(ஈ) கணினி உருவொக்குெர்கள் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

35) சபொதுவொன வணிக ச யல்பொடு எதுவல்ல? 

(அ) விற்பதன 

(ஆ) ப தவ 

(இ) உற்பத்தி 

(ஈ) கணக்கியல் 
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(இ) ென்தமகள் மற்றும் இழப்படீு 

பதில்: (இ) 

36) சபொருத்தமொன கொப ொதலகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள் ச யல்படுத்தப்படுவதத உறுதி 
ச ய்வதற்கொக வணிக ச யல்முதறகள் மூலம் பரிவர்த்ததனகளின் ஓட்டம் அதழக்கப்படுகிறது: 

(அ) ெதடமுதறகள் 

(ஆ) பவதல ஓட்டம் 

(இ) ச யல்முதற ஓட்டம் 

(ஈ) ச யல்முதற பததவகள் 

(இ) ெதடமுதறகள் 

பதில்: (ஆ) 

37) ஒரு சமன்சபொருள் ச யல்முதற என்ன ச ய்ய பவண்டும், அல்லது ஒரு சமன்சபொருள் 

ச யல்முதற அதன் பணிதய எவ்வொறு ெிதறபவற்ற பவண்டும் என்பதற்கொன சமொழி 
அடிப்பதடயிலொன, இயந்திெத்தொல் படிக்கக்கூடிய பிெதிெிதித்துவங்கள் என அறியப்படுகின்றன: 

(அ) முன்மொதிரி 

(ஆ) சமன்சபொருள் விவெக்குறிப்புகள் 

(இ) பயன்பொட்டு ெிெல்கள் 

(ஈ) மனித சபொறியியல் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

38) பயனர்  ொளெத்திலிருந்து  ொளெத்திற்கு எவ்வொறு ெகர்கிறொர், பயனுள்ள பவதலகதளச் ச ய்ய 

பயன்பொட்டு ெிெல்களுடன் சதொடர்புசகொள்வது குறித்த விவெக்குறிப்பு அதழக்கப்படுகிறது: 

(அ) இதடமுக விவெக்குறிப்புகள் 

(ஆ) சமன்சபொருள் விவெக்குறிப்புகள் 

(இ) பயனர் உதெயொடல் 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

55                                                               www.bharatexams.com             

 

(ஈ) முன்மொதிரி விவெக்குறிப்புகள் 

(இ) வழிச லுத்தல் விவெக்குறிப்பு 

பதில்: (இ) 

39) வித  இல்லொத இதடமுகங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வருமொறு: 

(அ) பொர் குறியடீ்டு முதற, OCR, பபனொ மற்றும் குெல் அங்கீகொெம் 

(ஆ) சுட்டி, ஓ. ி.ஆர், பபனொ மற்றும் குெல் அங்கீகொெம் 

(c) வித ப்பலதக, OCR, பபனொ மற்றும் குெல் அங்கீகொெம் 

(ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

40) திறந்த தெவுத்தள இதணப்பு (OBDC) கருவிகள் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) பலயர்பவர் 

(ஆ) கருவி கிட் 

(இ) இதடமுகம் 

(ஈ) மிடில்பவர் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

தகவல் அதமப்புகள் பமம்பொடு 

41) தெம் மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்கொன அளவிடக்கூடிய இலக்குகள் ெிறுவப்பட்ட முதல்  ிஎம்எம் 

ெிதல 

(அ) ெிதல 1 

(ஆ) ெிதல 2 

(இ) ெிதல 3 
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(ஈ) ெிதல 4 

(இ) ெிதல 5 

பதில்: (ஈ) 

42) திட்ட பமலொண்தம அதத உறுதி ச ய்கிறது 

(அ) திட்டத்தின் ஆபத்து மதிப்பிடப்படுகிறது 

(ஆ) திட்டத்தின்  ொத்தியக்கூறு மதிப்பிடப்படுகிறது 

(இ) அதமப்பு குதறந்தபட்  ச லவில் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது 

(ஈ) ஏ மற்றும் பி இெண்டும் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

[43]  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டத்தின் வழங்கத்தக்கது 

(அ) கணினி பமம்பொட்டு பெொக்கங்கள் 

(ஆ)  ிக்கல் அறிக்தக 

(இ) ததடகளின் அறிக்தக 

(ஈ) பவதல அறிக்தக 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

44) PIECES கட்டதமப்பொல் குறிப்பிடப்படும்  ிக்கல்களின் வதக எது? 

(அ) கட்டுப்பொடு 

(ஆ) ச யல்திறன் 

(இ) ப தவ 

(ஈ) சபொருளொதொெம் 
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(இ) சதொழில்நுட்பம் 

பதில்: (இ) 

45) அதமப்புகளின் வளர்ச் ி வொழ்க்தகச் சுழற் ியின் ஒரு கட்டம் எதுவல்ல? 

(அ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு 

(ஆ) பெொக்கம் வதெயதற 

(இ) பததவகள் பகுப்பொய்வு 

(ஈ) ச யல்படுத்தலுக்குப் பிந்ததய ஆய்வு 

(இ) முடிவு பகுப்பொய்வு 

பதில்: (ஈ) 

46) கணினி வளர்ச் ியின் குறுக்கு வொழ்க்தக சுழற் ி ச யல்பொடு 

(அ) சபொருள் மொடலிங் 

(ஆ) முன்மொதிரி 

(இ) உண்தம கண்டறியும் 

(ஈ) தெவு மொடலிங் 

(இ) தெவு ஓட்ட வதெபடம் மொடலிங் 

பதில்: (இ) 

47) அதமப்புகள் ஆதெவின் சதொடர்ச் ியொன ச யல்பொடு 

(அ) பயனர்களுக்கு உதவுதல் 

(ஆ) புதிய பததவகளுக்கு ஏற்ப அதமப்தப மொற்றியதமத்தல் 

(இ) அதமப்தப மீட்சடடுப்பது 

(ஈ) சமன்சபொருள் குதறபொடுகதள  ரிச ய்தல் 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 
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பதில்: (இ) 

48) விதெவொன பயன்பொட்டு பமம்பொடு (RAD) மூபலொபொயம் தவிெ, பின்வருபதவ அதனத்தும் 

அடங்கும் 

(அ) பகுப்பொய்வு, வடிவதமப்பு மற்றும் கட்டுமொன ெடவடிக்தககளில் கணினி பயனர்கதள தீவிெமொக 

ஈடுபடுத்துகிறது 

(ஆ) அதமப்புக் கருத்தத உருவொக்க ெீர்வழீ்ச் ி பமம்பொட்டு அணுகுமுதறதயப் பயன்படுத்துகிறது 

) 

(ஈ) பயனர்கள் ஒரு பவதல முதறதயப் பொர்க்கத் சதொடங்குவதற்கு முன் கடந்து ச ல்லும் 

பெெத்ததக் குதறக்கிறது 

(இ) பததவகள் பகுப்பொய்வு மற்றும் வடிவதமப்பு கட்டங்கதள துரிதப்படுத்துகிறது 49 பமற்பகொள் 

பகொரிக்தக 

பதில்: (ஆ) 

50) விதெவொன பயன்பொட்டு பமம்பொட்டு மூபலொபொயத்திற்கு மொறொக வணிக பயன்பொட்டு சதொகுப்பு 

ச யல்படுத்தும் உத்திக்கு பின்வரும் கட்டங்களில் எது தனித்துவமொனது 

(அ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு 

(ஆ) கட்டுமொனம் மற்றும் ப ொததன 

(இ) பெொக்கம் வதெயதற 

(ஈ) பததவகள் பகுப்பொய்வு 

(இ) வணிக ச யல்முதற வடிவதமப்பு 

பதில்: (இ) 

51) ச யல்முதறகதள விட ஒரு அதமப்பில் ப மிக்கப்பட்ட தெவின் கட்டதமப்தப தமயமொகக் 

சகொண்ட மொதிரி உந்துதல் பகுப்பொய்வு அணுகுமுதற 

(அ) கட்டதமக்கப்பட்ட பகுப்பொய்வு 

(ஆ) தகவல் சபொறியியல் 
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(இ) விதெவொன கட்டதமக்கப்பட்ட பகுப்பொய்வு 

(ஈ) சபொருள்  ொர்ந்த பகுப்பொய்வு 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

52) பின்வருபதவ அதனத்தும் கணினி பகுப்பொய்வின் கட்டங்கள், தவிெ 

(அ) முடிவு பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஆ) பததவகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(இ) வடிவதமப்பு பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஈ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(இ) பெொக்கம் வதெயதற கட்டம் 

பதில்: (இ) 

53) தற்பபொதுள்ள கணினி அல்லது கண்டுபிடிப்பு முன்மொதிரிகளிலிருந்து கணினி மொதிரிகதளப் 

சபறும் பின்வரும் பகுப்பொய்வு நுட்பங்களில் எது? 

(அ) விதெவொன கட்டதமக்கப்பட்ட பகுப்பொய்வு 

(ஆ) சபொருள்  ொர்ந்த பகுப்பொய்வு 

(இ) தெவு மொடலிங் 

(ஈ) கண்டுபிடிப்பு முன்மொதிரி 

(இ) கட்டதமப்பு பகுப்பொய்வு 

பதில்: (அ) 

54) முன்மொதிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

(அ) மொதிரி உந்துதல் பகுப்பொய்வு 

(ஆ) சபொருள்  ொர்ந்த பகுப்பொய்வு 

(இ) பொெம்பரிய அணுகுமுதறகள் 
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(ஈ) துரிதப்படுத்தப்பட்ட அதமப்புகள் பகுப்பொய்வு 

(இ) கட்டதமக்கப்பட்ட பகுப்பொய்வு 

பதில்: (ஈ) 

55) பின்வருவனவற்றில்  ொத்தியக்கூறு பகுப்பொய்வு அளவுபகொல் இல்லொதது எது? 

(அ) சதொழில்நுட்ப  ொத்தியக்கூறு 

(ஆ) அட்டவதண  ொத்தியக்கூறு 

(இ) ச யல்பொட்டு  ொத்தியக்கூறு 

(ஈ) சபொருளொதொெ  ொத்தியக்கூறு 

(இ) வள  ொத்தியக்கூறு 

பதில்: (இ) 

56) பின்வரும் கட்டங்களில் பததவகதள அதடயொளம் கண்டு சவளிப்படுத்துகிறது, பததவகளுக்கு 

முன்னுரிதம அளிக்கிறது, திட்டத் திட்டத்ததப் புதுப்பிக்கிறது மற்றும் பததவகள் அறிக்தகதயத் 

சதொடர்புசகொள்கிறது? 

(அ) தருக்க வடிவதமப்பு கட்டம் 

(ஆ) முடிவுகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(இ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஈ) அதமப்புகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

57) ஏற்றுக்சகொள்ளும் ப ொததனகதள வதெயறுத்தல், ச யல்பொட்டுத் பததவகதள கட்டதமத்தல் 

மற்றும் ச யல்பொட்டுத் பததவகதள  ரிபொர்க்கும் பணிகள் எந்தக் கட்டங்களில் 

ச ய்யப்படுகின்றன? 

(அ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஆ) முடிவு பகுப்பொய்வு கட்டம் 
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(இ) அதமப்புகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஈ) தருக்க வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

58) கணினி பமம்பொட்டு பெொக்கங்கதள ெிறுவுவதற்கொன பணி எந்த கட்டத்தில் அதமப்புகள் 

பகுப்பொய்வில் ச ய்யப்படுகிறது? 

(அ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஆ) தருக்க வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ) பெொக்கம் வதெயதற கட்டம் 

(ஈ) உடல் வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ) பததவகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

பதில்: (அ) 

59) கணினி பததவகதள அதடயொளம் கண்டு சவளிப்படுத்தும் பணி எந்த கட்டத்தில் கணினி 
பகுப்பொய்வில் ச ய்யப்படுகிறது? 

(அ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஆ) தருக்க வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ) பெொக்கம் வதெயதற கட்டம் 

(ஈ) பததவகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

60) கொெணங்கள் மற்றும் விதளவு பகுப்பொய்வு பின்வரும் கட்ட அதமப்புகளின் பகுப்பொய்வில் 

ச ய்யப்படுகிறது 

(அ) பெொக்கம் வதெயதற கட்டம் 
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(ஆ) தருக்க வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ) பததவகள் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

(ஈ) உடல் வடிவதமப்பு கட்டம் 

(இ)  ிக்கல் பகுப்பொய்வு கட்டம் 

பதில்: (இ) 

61) அதமப்பு சகொண்டிருக்க பவண்டிய ஒரு ச ொத்து அல்லது தெம் a: 

(அ) பெொக்கம் 

(ஆ) ச யல்பொட்டுத் பததவ 

(இ) பூர்வொங்கத் பததவ 

(ஈ) ச யல்படொத பததவ 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

62) பததவகள் கண்டுபிடிப்பின் ச யல்முதற தவிெ, பின்வரும் ச யல்பொடுகதளக் சகொண்டுள்ளது 

(அ) பததவகள் பமலொண்தம 

(ஆ) இருக்கும் ஆவணங்கள், படிவங்கள் மற்றும் பகொப்புகளின் மொதிரி 

(இ) பததவகள் கண்டுபிடிப்பு 

(ஈ)  ிக்கல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பகுப்பொய்வு 

(இ) பததவகதள ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பகுப்பொய்வு ச ய்தல் 

பதில்: (ஆ) 

63) சபொதுவொன உண்தம கண்டறியும் நுட்பம் எது? 

(அ) முன்மொதிரி 

(ஆ) பெர்கொணல்கள் 
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(இ) ஆெொய்ச் ி மற்றும் தள வருதககள் 

(ஈ) இருக்கும் ஆவணங்கள், படிவங்கள், தெவுத்தளங்களின் மொதிரி 

(இ) ததலகீழ் சபொறியியல் 

பதில்: (இ) 

64)  ீெற்ற இதடசவளியில் எடுக்கப்பட்ட ஏெொளமொன அவதொனிப்புகதள உள்ளடக்கிய ஒரு உண்தம 

கண்டறியும் நுட்பம் அதழக்கப்படுகிறது: 

(அ)  ீெற்றப்படுத்தல் 

(ஆ) அடுக்குப்படுத்தல் 

(இ) மக்கள் மொதிரி 

(ஈ) பவதல மொதிரி 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

65) ஏெொளமொன தனிெபர்களிடமிருந்து தெதவச் ப கரிப்பதற்கொன மலிவொன வழிமுதறயொக 

பின்வரும் உண்தம கண்டறியும் நுட்பங்களில் எது? 

(அ) அவதொனிப்புகள் 

(ஆ) பவதல மொதிரி 

(இ) பெர்கொணல்கள் 

(ஈ) ப்ெொக்சைமிக்ஸ் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

66) சகொடுக்கப்பட்ட மொதிரி அளவின் அடிப்பதடயில் பதொெொயமொக பத்து விதலப்பட்டியல்கதள 

மொதிரி ச ய்வது ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) அடுக்குப்படுத்தல் 
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(ஆ) மூடிய மொதிரி 

(இ) கவனிப்பு 

(ஈ) திறந்தெிதல மொதிரி 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

67) பின்வருபதவ அதனத்தும் பததவகள்  ிக்கல்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகள், தவிெ 

(அ) பததவகள் இல்தல 

(ஆ) ஒன்றுடன் ஒன்று பததவகள் 

(இ) விதலயுயர்ந்த பததவகள் 

(ஈ) முெண்பட்ட பததவகள் 

(இ) சதளிவற்ற பததவகள் 

பதில்: (இ) 

68) ஒரு பெர்கொணலில் பின்வரும் எந்த வதக பகள்விகதளக் பகட்கக்கூடொது? 

(அ) மூடிய பகள்விகள் 

(ஆ) பக்கச் ொர்பொன பகள்விகள் 

(இ) திறந்த பகள்விகள் 

(ஈ) ஏற்றப்பட்ட பகள்விகள் 

(இ) இெண்டும் (ஆ) மற்றும் (ஈ) 

பதில்: (இ) 

69) பின்வருவனவற்றில் கண்டுபிடிப்பு முன்மொதிரியின் ென்தம எது? 

(அ) பயனர்களுக்கொன பயிற் ி சபொறிமுதறயொக ச யல்படுகிறது 

(ஆ) பயனர்கதளயும் சடவலப்பர்கதளயும் சமன்சபொருளுடன் பரிப ொததன ச ய்ய அனுமதிக்கிறது 

மற்றும் கணினி எவ்வொறு ச யல்படக்கூடும் என்பதற்கொன புரிததல உருவொக்குகிறது 
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(இ) கணினி ப ொததனத் திட்டங்கள் மற்றும் கொட் ிகதளக் கட்டிசயழுப்ப உதவுகிறது 

(ஈ) அதிக வளர்ச் ி ச லவுகள் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் அதமப்பின்  ொத்தியக்கூறு மற்றும் பயதன 

தீர்மொனிக்க உதவுகிறது 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

70) கூட்டு பததவகள் திட்டமிடல் (பெஆர்பி) அமர்தவ சவற்றிகெமொக ெடத்துவதற்கொன 

வழிகொட்டுதல் எதுவல்ல? 

(அ) அட்டவதணயில் இருங்கள் 

(ஆ) பபொதுமொன இதடசவளிகதள அனுமதிக்கவும் 

(இ) பயனர் மற்றும் ெிர்வொக பங்பகற்தப ஊக்குவித்தல் 

(ஈ) ஒரு பெஆர்பி அமர்வில் அதடயொளம் கொணப்பட்ட  ிக்கல்களுக்கு சதொழில்நுட்ப மொற்றுகதள 

மூதளச் லதவ ச ய்கிறது 

(இ) எழுத்தொளர் குறிப்புகதள எடுக்க முடியும் என்பதத உறுதிப்படுத்தவும் 

பதில்: (ஈ) 

71) ெிெல் வடிவதமப்பு உத்தி, தெெிதலகள் மற்றும் கட்டுமொனத்திற்கு சபொதுவொக சபொறுப்பொன ெபர் 

ஒரு (என்) என்று அதழக்கப்படுகிறொர்: 

(அ) ெிெல் நூலகர் 

(ஆ) கொப்புப்பிெதி ததலதம புபெொகிெொமர் 

(இ) பிதணய வடிவதமப்பொளர் 

(ஈ) ததலதம புபெொகிெொமர் 

(இ) அதமப்புகள் ஆய்வொளர் 

பதில்: (ஈ) 

72) ஒரு ெிெலின் துதணக்குழுவில் எந்த ப ொததனகள் ச ய்யப்படுகின்றன? 

(அ) துதணக்குழு ப ொததன 
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(ஆ) அலகு ப ொததன 

(இ) ஸ்டப் ப ொததன 

(ஈ) ெிெல் ப ொததன 

(இ) கணினி ப ொததன 

பதில்: (இ) 

73)  ிஸ்டம்ஸ் கட்டுமொன கட்டத்தின் கதட ி கட்டம் எது? 

(அ) தெவுத்தளங்கதள உருவொக்கி ப ொதிக்கவும் 

(ஆ) புதிய ெிெல்கதள எழுதி ப ொதிக்கவும் 

(இ) மொற்றுத் திட்டத்ததத் தயொரித்தல் 

(ஈ) செட்சவொர்க்குகதள உருவொக்குதல் மற்றும் ப ொதித்தல் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

74) திடீர் மற்றும் இதணயொன மொற்றத்தின் மொறுபொடு எந்த ெிறுவல் உத்தி? 

(அ) இருப்பிட மொற்றம் 

(ஆ) அெங்பகற்ற மொற்றம் 

(இ) பகுதி மொற்றம் 

(ஈ) படிெிதல மொற்றம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

75)  ிஸ்டம்ஸ் மொற்றும் கட்டத்தின் பணி (கள்) பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) மொற்றுத் திட்டத்ததத் தயொரித்தல் 

(ஆ) ெயில் பயனர்கள் 
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(இ) புதிய முதறக்கு மொற்றவும் 

(ஈ) செட்சவொர்க்குகதள உருவொக்குதல் மற்றும் ப ொதித்தல் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

76) ெீண்ட கொலத்திற்குள் உண்தமயொன தெதவப் பயன்படுத்தி இறுதி பயனர்களொல் ெிகழ்த்தப்படும் 

இறுதி கணினி ப ொததன எது? 

(அ) இறுதி ப ொததன 

(ஆ) முழுதமயொன ப ொததன 

(இ) அதமப்புகள் ஏற்றுக்சகொள்ளும் ப ொததன 

(ஈ) இதண ப ொததன 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

77) புதிய திட்டங்கதள எழுதுதல் மற்றும் ப ொதிக்கும் பணியில் முதன்தம உள்ளடீுகள் 

பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) ெிெலொக்க திட்டம் 

(ஆ) தெவுத்தள அதமப்பு 

(இ) ப ொததன தெவு 

(ஈ) ஒருங்கிதணப்பு பததவகள் 

(இ) (அ) மற்றும் ( ி) இெண்டும் 

பதில்: (இ) 

78)  ிஸ்டம்ஸ் அமலொக்க கட்டத்தின் முதல் கட்டம் எது? 

(அ) கணினி ப ொததன ெடத்துதல் 

(ஆ) செட்சவொர்க்குகதள உருவொக்குதல் மற்றும் ப ொதித்தல் 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

68                                                               www.bharatexams.com             

 

(இ) மொற்றுத் திட்டத்ததத் தயொரித்தல் 

(ஈ) தெவுத்தளங்கதள உருவொக்கி ப ொதிக்கவும் 

(இ) புதிய ெிெல்கதள எழுதி ப ொதிக்கவும் 

பதில்: (அ) 

79)  ிஸ்டம்ஸ் அமலொக்க கட்டத்தின் வழங்கல்கள் பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) பயிற் ி சபொருட்கள் 

(ஆ) ச யல்பொட்டு அதமப்பு 

(இ) உடல் வடிவதமப்பு விவெக்குறிப்பு 

(ஈ) ச யல்பொட்டு அதமப்பு 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

80)  ிஸ்டம்ஸ் கட்டுமொன கட்டத்தின் உள்ளடீுகள் பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) வடிவதமப்பு முன்மொதிரிகள் 

(ஆ) மறுவடிவதமப்பு ச ய்யப்பட்ட வணிக ச யல்முதறகள் 

(இ) உடல் வடிவதமப்பு விவெக்குறிப்புகள் 

(ஈ) ஆவணங்கள் 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

81) பின்வருவனவற்றில் உள்ளடீ்டு ச யல்முதற முதற (கள்) எது? 

(அ) ஸ்மொர்ட் கொர்டு 

(ஆ) பபயொசமட்ரிக் 

(இ) ஒளியியல் குறி 
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(ஈ) விற்பதன புள்ளி 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

82) ஒரு பரிவர்த்ததன பற்றிய தெதவப் பதிவு ச ய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு படிவம் ஒரு (n) 

(அ) சதொகுதி ஆவணம் 

(ஆ) மூல ஆவணம் 

(இ) ஆன்-தலன் ஆவணம் 

(ஈ) தெவு நுதழவு ஆவணம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

83) கூட்டு கொப ொதலகள்: 

(அ) முதன்தம வித களில் தெவு உள்ளடீ்டு பிதழகதள தீர்மொனித்தல் 

(ஆ)  ரியொன வதக தெவு உள்ளடீு என்பதத உறுதிப்படுத்தவும் 

(இ) இெண்டு துதறகளுக்கு இதடயில் அறியப்பட்ட உறவு ச ல்லுபடியொகுமொ என்பதத 

தீர்மொனிக்கவும் 

(ஈ) உள்ளடீ்டின் பததவயொன அதனத்து புலங்களும் உண்தமயில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பதத தீர்மொனிக்கவும் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

84) பின்வருவனவற்றில் பமம்பட்ட உள்ளடீ்டுக் கட்டுப்பொடு இல்லொதது எது? 

(அ) பெடிபயொ சபொத்தொன் 

(ஆ) ஸ்தலடர் திருத்த கொசலண்டர் 

(இ) சுழல் சபட்டி 
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(ஈ) (அ) மற்றும் ( ி) இெண்டும் 

(இ) இதணய தேப்பர்லிங்க் 

பதில்: (ஈ) 

85) பல்கதலக்கழகத்தின் ஆன்தலன் பட்டியலின் எண்பது படிப்புகளின் பட்டியலிலிருந்து 

பதர்ந்சதடுக்க உங்களுக்கு ஒரு மொணவர் பததவப்பட்டொல், GUI கட்டுப்பொட்டுக்கொன உங்கள்  ிறந்த 

பதர்வு: 

(அ) பதர்வுப்சபட்டி 

(ஆ) பெடிபயொ சபொத்தொன்கள் 

(இ) கீழ்பதொன்றும் பட்டியல் 

(ஈ) ப ர்க்தக சபட்டி 

(இ) இதணய தேப்பர்லிங்க் 

பதில்: (இ) 

86) ெீங்கள் கணினித் திதெயில் பணியொளர் ெிதலத் தகவல்கதள (எ.கொ., முழுபெெ மற்றும் பகுதிபெெ) 

ப கரிக்க பவண்டுமொனொல், ஒரு GUI கட்டுப்பொட்டுக்கொன உங்கள்  ிறந்த பதர்வு: 

(அ) கீழ்பதொன்றும் பட்டியல் 

(ஆ) முகமூடி திருத்தக் கட்டுப்பொடு 

(இ) பெடிபயொ சபொத்தொன்கள் 

(ஈ) சுழல் சபட்டி 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

87) ரிபமொட் பபச் ச யலொக்கம் பின்வரும் பண்புகதள (கதள) சகொண்டுள்ளது: 

(அ) தெவு ஆன்தலனில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது. 

(ஆ) சதொகுதிகளொக தெவு ப கரிக்கப்படுகிறது. 
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(இ) தெவு பின்னர் ச யலொக்கப்படும். 

(ஈ) (அ) மற்றும் (பி) மற்றும் ( ி) இெண்டும் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

88) ஒளியியல் எழுத்து அங்கீகொெம்: 

(அ) ஆப்டிகல் மொர்க் அங்கீகொெத்தத விட குதறவொகபவ உள்ளது 

(ஆ) பதர்வுகளில் அகெிதல அடிப்பதடயிலொன பகள்விகளுக்கொன படிவங்களில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(இ) வணிக படிவத்தில் உள்ளடீ்டு தெதவ கவனமொக தகயொல் எழுத பயனர் பததவ 

(ஈ) (அ) மற்றும் ( ி) இெண்டும் 

(இ) (அ) மற்றும் (பி) மற்றும் ( ி) இெண்டும் 

பதில்: (ஈ) 

89) பின்வரும் எந்த பமம்பட்ட உள்ளடீ்டுக் கட்டுப்பொடுகள் மதிப்தபத் பதர்ந்சதடுப்பதற்கொன 

எண்ணற்ற வழிகதள வழங்குகிறது? 

(அ) ெீள்வட்ட கட்டுப்பொடு 

(ஆ) இதணய தேப்பர்லிங்க் 

(இ) பட்டியல் சபட்டிதய  ரிபொர்க்கவும் 

(ஈ) ஸ்தலடர் திருத்த கொசலண்டர் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

90) தெவு உருப்படி அதிக எண்ணிக்தகயிலொன முன் மதிப்புகள் மற்றும் திதெ இடம் இறுக்கமொக 

இருக்கும்  ந்தர்ப்பங்களில், பின்வரும் GUI கட்டுப்பொடு உள்ளடீ்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட பவண்டும்: 

(அ) ப ர்க்தக சபட்டி 
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(ஆ) கீழ்பதொன்றும் பட்டியல் 

(இ) பட்டியல் சபட்டி 

(ஈ) ெீள்வட்ட கட்டுப்பொடு 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

91) பின்வரும் அறிக்தககளில் எது  ிறிய அல்லது வடிகட்டுதல் அல்லது கட்டுப்பொடுகள் இல்லொத 

தகவல்கதள அளிக்கிறது? (அ) வடிகட்டப்படொதது 

(ஆ) சுருக்கம் 

(இ) சவளிப்புறம் 

(ஈ) விதிவிலக்கு 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

92) ஆறு மொத கொலத்திற்குள் ஒபெ ஒரு சபொருதள மட்டுபம வொங்கிய அதனத்து 

வொடிக்தகயொளர்களின் சபயர்களின் பட்டியல் ஒரு (n) க்கு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) விரிவொன அறிக்தக 

(ஆ) சுருக்க அறிக்தக 

(இ) விதிவிலக்கு அறிக்தக 

(ஈ) சவளி அறிக்தக 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

93) ஒரு ெிறுவனத்திற்கொன அதனத்து ஊழியர்களின் சபயர்கள் மற்றும் முகவரிகளின் பட்டியல் ஒரு 

(n) க்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) விரிவொன அறிக்தக 
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(ஆ) சுருக்க அறிக்தக 

(இ) சவளி அறிக்தக 

(ஈ) விதிவிலக்கு அறிக்தக 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

94) கணினி சவளியடீுகளுக்கொன சபொதுவொன ஊடகம்: 

(ஒரு திதெ 

(ஆ) கொகிதம் 

(இ) மின்னஞ் ல் 

(ஈ) தமக்பெொஃபில்ம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

95) விவெங்கதளத் சதரிந்துசகொள்ள ஆர்வமில்லொத பமலொளர்களுக்கொன தகவல்கதள பின்வரும் 

அறிக்தககளில் எது வதகப்படுத்துகிறது? 

(அ) சவளி 

(ஆ) விரிவொனது 

(இ) விதிவிலக்கு 

(ஈ) துதண 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

96) ஒரு திருப்புமுதன சவளியடீு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

(அ) உள் சவளியடீு 

(ஆ) சவளிப்புற சவளியடீு 
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(இ) சுருக்கம் சவளியடீு 

(ஈ) விதிவிலக்கு சவளியடீு 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

97) சகொடுக்கப்பட்ட பொடத்திட்டத்தில் ஏ, பி,  ி, டி மற்றும் எஃப் தெங்கதளப் சபற்ற மொணவர்களின் 

எண்ணிக்தகயின் எண்ணிக்தக ஒரு (என்) க்கு எடுத்துக்கொட்டு: 

(அ) சவளி அறிக்தக 

(ஆ) சுருக்க அறிக்தக 

(இ) விரிவொன அறிக்தக 

(ஈ) விதிவிலக்கு அறிக்தக 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

98) சதொடர் அல்லது தெவுகளின் வதககதள ஒப்பிடுவதற்கு எந்த வதகயொன விளக்கப்படம் 

பயனுள்ளதொக இருக்கும், ஒவ்சவொன்றும் அதன் ச ொந்த பட்டியில்? 

(அ) வரி விளக்கப்படம் 

(ஆ) தப விளக்கப்படம் 

(இ)  ிதறல் கரி 

(ஈ) பொர் விளக்கப்படம் 

(இ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஈ) 

99) பின்வருவனவற்றில் சவளியடீ்டு வடிவதமப்பிற்கொன சபொதுவொன சகொள்தக எதுவல்ல? 

(அ) சதொடர்புதடய அதனத்து பயனர்களுக்கும் உதவ கணினி சவளியடீுகளின் விெிபயொகம் 

(அல்லது அணுகல்) பபொதுமொனதொக இருக்க பவண்டும். 
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(ஆ) கணினி சவளியடீுகள் தொனியங்கி கருவிகதளக் சகொண்டு வடிவதமக்கப்பட பவண்டும். 

(இ) கணினி சவளியடீுகள் கணினி பயனர்களுக்கு ஏற்கத்தக்கதொக இருக்க பவண்டும். 

(ஈ) கணினி சவளியடீுகள் படிப்பதற்கும் விளக்குவதற்கும் எளிதமயொக இருக்க பவண்டும். 

(இ) கணினி சவளியடீுகளின் பெெம் முக்கியமொனது. பரிவர்த்ததனகள் அல்லது முடிவுகளுக்கு 

தகவல் சதொடர்புதடயதொக இருக்கும்பபொது சவளியடீ்டு தகவல்கள் சபறுெர்கதள அதடய 

பவண்டும். 

பதில்: (ஆ) 

100) சவளியடீ்டு வடிவதமப்பு ச யல்பொட்டின் படி (கள்) பின்வருவனவற்றில் எது? 

(அ) உடல் சவளியடீ்டு பததவகதள குறிப்பிடவும் 

(ஆ) கணினி சவளியடீுகதள அதடயொளம் கண்டு தர்க்கரீதியொன பததவகதள மதிப்பொய்வு 

ச ய்யவும் 

(இ) சவளியடீுகள் வடிவதமத்தல்,  ரிபொர்த்தல் மற்றும் ப ொததன ச ய்தல் 

(ஈ) எந்த முன் அச் ிடப்பட்ட படிவங்கதளயும் வடிவதமக்கவும் 

(இ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

COBOL 

1. COBOL எததக் குறிக்கிறது? 

(அ) சபொதுவொன வணிக பெொக்குதடய சமொழி 

(ஆ) சபொதுவொன வணிக சபொருள் சமொழி 

(இ) சபொதுவொன  ொர்ந்த வணிக சமொழி 

(ஈ) சபொதுவொன சபொருள் வணிக சமொழி 

பதில்: (அ) 

2. சதொகுதி ெிெலுக்கு மட்டுபம அணுகக்கூடிய மொறிதயத் பதர்ந்சதடுக்கவும். 
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(அ) உள்ளூர் 

(ஆ) உலகளொவிய 

(இ) சவளிப்புறம் 

(ஈ) உள் 

பதில்: (ஆ) 

3. பின்வருவனவற்றில் எது அதடயொள மொறிலி அல்ல? 

(அ) இடங்கள் 

(ஆ) QUOTE 

(இ) வங்கி 

(ஈ) குதறந்த மதிப்பு 

பதில்: (இ) 

4. பின்வருவனவற்றில் எது ெதடமுதற பிரிவு விதனச்ச ொல் அல்ல என்பததக் குறிக்கவும் 

(அ) மீண்டும் எழுதுங்கள் 

(ஆ) ச ருகு 

(இ) ெீக்கு 

(ஈ) START 

பதில்: (ஆ) 

5. சமர்ஜ் விதனச்ச ொல் பற்றி, பின்வருவனவற்றில் எது உண்தம. 

(அ) அதிகபட் ம் மூன்று பகொப்புகதள ஒன்றிதணக்க முடியும். 

(ஆ) ஒன்றிதணக்க பவண்டிய உள்ளடீ்டு பகொப்தப ஒன்றிதணக்கும் வித களில் வரித ப்படுத்த 

பததவயில்தல 

(இ) அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனத்து பகொப்புகளிலும் ஒபெ அளவிலொன பதிவுகள் 

இருக்க பவண்டும். 
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(ஈ) ஒவ்சவொரு பகொப்புகளின் பதிவு விளக்கங்களுடன் ஒன்றிதணக்கும் வித களின் ெிதல ஒபெ 

மொதிரியொக இருக்க பவண்டும் என்று பததவயில்தல. 

பதில்: (ஆ) 

6. ெிெல் பயன்படுத்தும் கணினிதயக் குறிப்பிட எந்த பிரிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(அ) அதடயொள பிரிவு 

(ஆ) சுற்றுச்சூழல் பிரிவு 

(இ) தெவு பிரிவு 

(ஈ) ெதடமுதற பிரிவு 

பதில்: (ஆ) 

7. படப்பிரிவின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பு என்ன PIC புலம் 9999+ எண் மதிப்பு 382 புலத்திற்கு 

ெகர்த்தப்பட்டது மற்றும் திருத்தப்பட்ட மதிப்பு 

(அ) 0382 

(ஆ) 3820 

(இ) 0038 

(ஈ) 0003 

பதில்: (அ) 

8. முக்கிய ப மிப்பகத்திற்கு சவளிபய தெவு மற்றும் தகவல்கதள ப மிக்க பயன்படும் ப மிப்பக 

 ொதனம் அறியப்படுகிறது? 

(அ) இதடயகம் 

(ஆ) ஆதெவு ப மிப்பு 

(c) PROM 

(ஈ) திெட்டல் 

பதில்: (ஆ) 
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9. தெவின் துல்லியமொன மற்றும் திறதமயொன தகயொளுதல் பததவப்படும் வணிக பயன்பொடுகதள 

உருவொக்க, ெொங்கள் பயன்படுத்துகிபறொம் 

(அ) ஃபபொர்டிெொன் 

(ஆ) பகொபல் 

(இ) பொஸ்கல் 

(ஈ) அடொ 

பதில்: (ஆ) 

10. S9 (8) COMP புலம் எத்ததன தபட்டுகதள ஆக்கிெமிக்கும்? 

(அ) 8 தபட்டுகள் 

(ஆ) 4 தபட்டுகள் 

(இ) 2 தபட்டுகள் 

(ஈ) 5 தபட்டுகள் 

பதில்: (ஆ) 

11. பொர்ம் அளவுருவின் அதிகபட்  ெீளம் 

(அ) 100 

(ஆ) 200 

(இ) 75 

(ஈ) பமபல எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

12. பின்வரும் அறிக்தக WRITE OUT-RE (c) சதொடர் பகொப்தப இயக்கும் பின்வரும் முதறகளில் எது 

உண்தம இல்தல 

(அ) திறந்த உள்ளடீு 

(ஆ) திறந்த சவளியடீு 
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(இ) விரிவொக்கம் 

(ஈ) திறந்த உள்ளடீு-சவளியடீு 

பதில்: (அ) 

13. அவற்றுக்கிதடபயயொன COBOL அறிக்தககதளத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறிக்தகதயத் 

பதர்ந்சதடுக்கவும். 

(அ) ச யல்திறன் மற்றும் END-PERFORM அறிக்தககள் 

(ஆ) இன்-தலன் ச யல்திறன் அறிக்தக 

(இ) சவளி-வரி ச யல்திறன் அறிக்தக 

(ஈ) PERFORM மற்றும் PERFORM-END அறிக்தககள் 

பதில்: (அ) 

14. ஒபெ பெெத்தில் பதிவுகதள மீட்சடடுக்க பவண்டியிருந்தொல், பின்வரும் எந்த ப மிப்பிடம் மற்றும் 

மீட்சடடுப்பு முதறகள் உங்கள் ச யலொக்க பததவகளுக்கு மிகவும் சபொருத்தமொனதொக இருக்கும் 

தெவு மற்றும் பதிவுகளுக்கொன பகொரிக்தககளுக்கு ெிதலயொன முதற எதுவுமில்தல? 

(அ) குறியடீ்டு துதறகள் 

(ஆ) வரித முதற 

(இ) பெெடி 

(ஈ) குறியடீ்டு பெெடி 

பதில்: (ஈ) 

15. COBOL 'கொமன் பி ினஸ் ஓரியண்டட் லொங்பவஜ்' உருவொக்கப்பட்டது 

(அ) 1940 கள் 

(ஆ) 1950 கள் 

(இ) 1960 கள் 

(ஈ) 1970 கள் 
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பதில்: (ஆ) 

16. COBOL இல் சவவ்பவறு பகொப்பு திறந்த முதறகள் யொதவ? 

(அ) INPUT, I-O 

(ஆ) INPUT, I-O, OUTPUT, EXTEND 

(c) INPUT, I-O 

(ஈ) INPUT, I-O 

பதில்: (இ) 

17. பின்வரும் ெிெதலக் கவனியுங்கள். 

ச யல்திறன் 10 பெெங்கள் 

IF A = B. 

அடுத்த உணர்வு 

ELSE 

கொட் ி பி 

END-IF 

END-PERFORM. 

5 வது மறு ச ய்தகக்குப் பிறகு A ஆனது B க்கு  மமொகிவிட்டொல் என்ன ஆகும். 

(அ) ெிெல் ஒரு வட்டத்திற்குள் ச ல்லும். 

(ஆ) இது 6 வது மறு ச ய்தக ச ய்யும். 

(இ) இது ச யல்திறன் வதளயிலிருந்து சவளிபயறும். 

(ஈ) இது if loop இலிருந்து சவளிபய வந்து 6 வது மறு ச ய்தக ச ய்யும். 

பதில்: (இ) 

18. உறவினர் பகொப்பு I-O பயன்முதறயில் திறக்கப்படும்பபொது, அணுகல் RANDOM ஆக இருக்கும்பபொது 

பின்வரும் எந்த அறிக்தகயில் அனுமதிக்கப்படவில்தல என்பததக் குறிக்கவும். 
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(அ) படிக்கவும் 

(ஆ) எழுதுங்கள் 

(இ) மீண்டும் எழுதுங்கள் 

(ஈ) START 

பதில்: (இ) 

19. பின்வருவனவற்றில் குறிப்பிடவும், அறிக்தக சபயர் பதொன்றொது 

(அ) ஆர்.டி நுதழவு 

(ஆ) சதொடக்க அறிக்தக 

(இ) பதர்ந்சதடுக்கும் பிரிவு 

(ஈ) உறுதியொன அறிக்தக 

பதில்: (இ) 

20. பகொப்பு ெிதல 92 என்றொல் என்ன? 

(அ) இது ஒரு தர்க்கரீதியொன பிதழ 

(ஆ) இது ஒரு தர்க்கரீதியொன பிதழ, உள்ளடீ்டுக்கொக பகொப்பு திறக்கப்பட்டு அதத எழுத முயற் ி 
ச ய்யப்படுகிறது 

(இ) இது ஒரு தர்க்கரீதியொன பிதழ அல்ல 

(ஈ) இது ஒரு தருக்க பிதழ, இது பகொப்பு சதொடர்பொன பிதழ அல்ல 

பதில்: (இ) 

21. உறவினர் பகொப்பு ெிறுவனத்தில் பதிவுகள் எவ்வொறு ப மிக்கப்படுகின்றன மற்றும் 

அணுகப்படுகின்றன? 

(அ) உறவினர் முகவரி 

(ஆ) சதொடர்ச் ியொக 

(இ) பெெடியொக 
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(ஈ) பி &  ி இெண்டும் 

பதில்: (அ) 

22. ஒரு பகொப்தப புதுப்பிக்கும்பபொது ___ பகொபல் விதன பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(அ) எழுதுங்கள். 

(ஆ) புதுப்பித்தல். 

(இ) படியுங்கள் 

(ஈ) மீண்டும் எழுதுங்கள் 

பதில்: (ஈ) 

23. COBOL இல் ஒற்தற துல்லியமொன மிதக்கும் புள்ளிதயத் பதர்ந்சதடுக்கவும். 

(அ) COMP-4 

(ஆ) COMP-2 

(c) COMP-1 

(ஈ) COMP-3 

பதில்: (இ) 

24. ___ அதமப்பில் பதிவுகள் சதொடர்ச் ியொன ஒதுக்கீட்டில் ப மிக்கப்படுகின்றன. 

(அ) சதொடர் 

(ஆ) குறியிடப்பட்டது 

(இ) உறவினர் 

(ஈ) எதுவுமில்தல 

பதில்: (அ) 

25. அட்டவதணயிடப்பட்ட பதிதவப் புதுப்பிக்க ெொங்கள் __________ அறிக்தகதயப் 

பயன்படுத்துகிபறொம். 

(அ) புதுப்பித்தல் 
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(ஆ) எழுதுங்கள் 

(இ) மீண்டும் எழுதுங்கள் 

(ஈ) படியுங்கள் 

பதில்: (இ) 

Lotus – Wordstar 

1. தமக்பெொ ொஃப்ட் எக் லின்  மீபத்திய பதிப்பு ------ 

(அ) 2007 (ஆ) 2010 (இ) 2015 (ஈ) 2016 

பதில்: (ஈ) 

2. பலொட்டஸ் 1-2-3 ------------ ஆக பயன்படுத்தப்பட்டது 

(அ) ச ொல் பயன்பொடு (ஆ) விரிதொள் ( ி) பவர்பொயிண்ட் (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

 3. உருவொக்கப்பட்ட முதல் விரிதொள் ------------- 

  (அ) தமக்பெொ ொப்ட் எக்ச ல் (பி) வி ிகல் ( ி) தொமதெ 1-2-3 (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

4. தமக்பெொ ொப்ட் எக்ச ல் எந்த வதக சமன்சபொருள்? 

(அ) ஃப்ரீபவர் (ஆ) ஓப்பன் ப ொர்ஸ் ( ி) ப ொததன சமன்சபொருள் (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

5. தமக்பெொ ொப்ட் எக்ச ல் 2016 இன் தற்பபொததய பதிப்பு எது? 

(அ) 12.0 (ஆ) 13.0 ( ி) 14.0 (ஈ) 16.0 

பதில்: (ஈ) 

6. தமக்பெொ ொஃப்ட் எக்ச ல் முதன்முதலில் எந்த ஆண்டில் சவளியிடப்பட்டது? 

(அ) 1986 (ஆ) 1987 (இ) 1988 (ஈ) 1999 
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பதில்: (ஆ) 

7. தமக்பெொ ொஃப்ட் எக்ச ல் பின்வரும் பதிப்பில் தமக்பெொ ொப்ட் சவளியிடப்பட்ட மூடெம்பிக்தககள் 

கொெணமொக சவளியிடப்படவில்தல? 

(அ) 8.0 (ஆ) 9.0 ( ி) 11.0 (ஈ) 13.0 

பதில்: (ஈ) 

8. எக்ச ல் பகொப்தப ெீங்கள் எப்பபொது ப மிப்பீர்கள், அது எந்த ெீட்டிப்புடன் ப மிக்கப்படும்? 

(அ) .xls (b) .xlsx (c) .xlsb (d) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (ஈ) 

9. எக்ச ல் 2008 (பதிப்பு 12.0) அதிகபட்  வரித கதள தகயொள முடியுமொ? 

(அ) 1,040,578 (ஆ) 1,048,576 (இ) 1,048,578 (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

10. எக்ச ல் 2008 (பதிப்பு 12.0) அதிகபட்  செடுவரித கதளக் தகயொள முடியுமொ? 

(அ) 16,348 (ஆ) 17,348 (இ) 18,348 (ஈ) பமற்கண்டதவ எதுவுமில்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

11. இெண்டு அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட திறந்த எக்ச ல் பகொப்புகளுக்கு இதடயில் ச ல்ல எந்த 

குறுக்குவழி வித கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) ctrl + tab (b) shift + tab (c) a & b (d) இெண்டுபம பமபல இல்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

12. குறிப்பிட்ட கலத்திற்குச் ச ல்ல எந்த ச யல்பொட்டு வித  பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ) எஃப் 4 (பி) எஃப் 8 ( ி) எஃப் 6 (டி) எஃப் 7 

பதில்: (ஆ) 

13. எக்ச ல் தொளில் உள்ள எழுத்துப்பிதழகதள  ரிபொர்க்க whixh ச யல்பொட்டு வித  

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 
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(அ) எஃப் 7 (பி) எஃப் 8 ( ி) எஃப் 9 (ஈ) எஃப் 10 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

14. கலத்தில் தற்பபொததய பததிதயச் ச ருக எந்த குறுக்குவழி வித  பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(அ) ctrl +: (b) CTRL +; (c) CTRL + SHIFT +; (ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்தல 

பதில்: (ஆ) 

15. பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தெவிலிருந்து விளக்கப்படத்தத உருவொக்க எந்த குறுக்குவழி வித  

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ) எஃப் 9 (பி) எஃப் 10 ( ி) எஃப் 11 (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

16. எக்ச ல் தொளின் அதனத்து உள்ளடக்கங்கதளயும் பதர்ந்சதடுக்க எந்த குறுக்குவழி வித  

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ)  ி.ஆர்.டி.எல் + ஏ (பி)  ி.டி.ஆர்.எல் + பி ( ி)  ி.டி.ஆர்.எல் +  ி (ஈ)  ி.டி.ஆர்.எல் + வி 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

17. திறந்த பணித்தொதள ப மிக்க எந்த குறுக்குவழி வித  பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ) CTRL + D (b) CTRL + _S (c) SHIFT + S (d) இதவ எதுவுமில்தல 

பதில்: (ஆ) 

 ிறப்பம் மொக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதர்தவ ச யல்தவிர்க்க எந்த குறுக்குவழி வித கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ)  ி.டி.ஆர்.எல் + இ ட் (பி)  ி.டி.ஆர்.எல் + ஒய் ( ி) இெண்டு ஏ & பி (ஈ) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

19.  ிறப்பம் மொக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதர்தவ ததரியப்படுத்த எந்த குறுக்குவழி வித கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ)  ி.டி.ஆர்.எல் + ஏ (பி)  ி.டி.ஆர்.எல் + பி ( ி)  ி.டி.ஆர்.எல் + எஸ் (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 
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20.  ிறப்பம் மொக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதர்தவ அடிக்பகொடிட்டுக் கொட்ட எந்த குறுக்குவழி வித கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) CTRL + U (b) CTRL + B (c) CTRL + S (d) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

21. எக்ச ல் 2016 இல் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கலங்களின் வடிவத்தத மொற்ற எந்த குறுக்குவழி வித  

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

(அ)  ி.டி.ஆர்.எல் + 100 (பி)  ி.டி.ஆர்.எல் + 10 ( ி)  ி.டி.ஆர்.எல் + 10 டி) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

22. தமக்பெொ ொஃப்ட் எக்ச ல் இல் தேப்பர்லிங்தகச் ச ருக எந்த குறுக்குவழி வித கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

(அ) ctrl + T (b) ctrl + M (c) ctrl + K (d) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

23. எக்ச ல் இல்  ிறப்பம் மொக பதர்வு ச ய்யப்படுவதன் மூலம் எந்த குறுக்குவழி வித கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) ctrl + 4 (b) ctrl + 5 (c) ctrl + 6 (d) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

24. பமபல உள்ள கலங்களின் உள்ளடக்கங்கதளச் ப ர்ப்பதற்கொன சூத்திெத்தத உருவொக்க எந்த 

குறுக்குவழி வித கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) alt + = (b) ctrl + = (c) shift + = (d) இதவ எதுவுமில்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

25. Ms Excel 2016 இல் ctrl + space short cut வித கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

(அ) முழு வரித தயயும் பதர்ந்சதடுக்கவும் (ஆ) முழு செடுவரித தயயும் பதர்ந்சதடுக்கவும் (இ) 

முழு வரித கதளயும் செடுவரித கதளயும் பதர்ந்சதடுக்கவும் 

பதில்: (ஆ) 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

87                                                               www.bharatexams.com             

 

(ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

26. ச ல்வி எக்ச ல் 2016 ஷிப்ட் + ஸ்பபஸ் குறுக்குவழி வித கள் --------- க்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

(அ) முழு வரித தயயும் பதர்ந்சதடுக்கவும் (ஆ) முழு செடுவரித தயயும் பதர்ந்சதடுக்கவும் (இ) 

ஒரு & பி (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

27.ctrl + - Ms Excel இல் குறுக்குவழி வித கள் ----------------- க்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட செடுவரித தய ெீக்கு (ஆ) பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட வரித தய ெீக்கு ( ி) ஒரு & 

பி (ஈ) இதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

எக்ச ல் இல் 28.ctrl + shift + 1 குறுக்குவழி வித கள் -----------? 

(அ) கமொ வடிவத்தில் வடிவதமப்பு எண் (ஆ) ெொணய வடிவத்தில் வடிவதமப்பு எண் 

(இ) பததி வடிவதமப்பில் வடிவதமப்பு எண் (ஈ) பெெ வடிவத்தில் வடிவதமப்பு எண் 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

29. எக்ச ல் உள்ள ctrl + shift + 2 குறுக்குவழி வித கள் ----------- க்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ)  தவதீ வடிவத்தில் வடிவதமப்பு எண் (ஆ) ெொணய வடிவத்தில் வடிவதமப்பு எண் 

(இ) பெெ வடிவதமப்பில் வடிவதமப்பு எண் (ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்தல 

பதில்: (இ) 

30. எக்ச ல் இல் கர் தெ ச ல் A1 க்கு ெகர்த்த எந்த குறுக்குவழி வித கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) ctrl + windows key (b) ctrl + end key (c) ctrl + home key (d) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

பதில்: (இ) 

31. சபொதுவொக --------- வடிவம் தெதவச் ப மிக்கப் பயன்படுகிறது 

(அ) பி. ி.டி (பி) த ம ( ி) சேகொசட ிமல் (ஈ) ஆக்டல் 
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ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

32. கணினியில் தெதவச் ப மிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 8 இலக்க பிட் குறியொக்க வடிவம் ----------- 

(அ) ASCII (b) EDCDIC (c) ANCI (d) USCII 

பதில்: (ஆ) 

33. ஒரு மூல ெிெல் சபொதுவொக ------------ இல் இருக்கும் 

(அ)  ட்ட தப சமொழி (ஆ) இயந்திெ ெிதல சமொழி (இ) உயர் மட்ட சமொழி (ஈ) இயற்தக சமொழி 

பதில்: (இ) 

34. எந்த ெிதனவக  ொதனம் அதெக்கடத்திகளொல் ஆனது 

(அ) ெொம் (ஆ) வன் வட்டு (இ) செகிழ் வட்டு (ஈ) குறுவட்டு 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

35. மிகச் ிறிய மிக விதெவொன ெொம்கள் என அதழக்கப்படுகின்றன 

(அ) பகச் (பி) குவியல்கள் ( ி) குவிப்பொன்கள் (ஈ) அடுக்குகள் 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

36. இதடெிதல முடிவுகதள ப மிக்க ALU -------------- ஐப் பயன்படுத்துகிறது 

(அ) குவிப்பொன்கள் (ஆ) பதிபவடுகள் (இ) குவியல் (ஈ) அடுக்கு 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

37. கட்டுப்பொட்டு அலகு உருவொக்குவதன் மூலம் மற்ற அலகுகதள கட்டுப்படுத்துகிறது 

(அ) கட்டுப்பொட்டு  மிக்தை (ஆ) பெெ  மிக்தை ( ி) பரிமொற்ற  மிக்தை (ஈ) கட்டதள  மிக்தை 

பதில்: (ஆ) 

38. ------------- எண்கள் மற்றும் குறியிடப்பட்ட எழுத்து, அதவ சபொதுவொக இயக்கங்களொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

(அ) உள்ளடீு (ஆ) தெவு (இ) தகவல் (ஈ) ப மிக்கப்பட்ட மதிப்பு 

பதில்: (ஆ) 
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39. உள்ளடீ்டு  ொதனங்கள் ச யலிக்கு தகவல்கதள அனுப்ப முடியும் 

(அ) SIN ெிதலக் சகொடி அதமக்கப்படும் பபொது (ஆ) SIN சகொடிதயப் சபொருட்படுத்தொமல் தெவு 

வரும்பபொது 

(இ) வழக்குகள் எதுவும் (ஈ) வழக்குகள் எதுவும் இல்தல 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

40 .------------- பஸ் கட்டதமப்புகள் சபொதுவொக I / O  ொதனங்கதள இதணக்கப் பயன்படுகின்றன 

(அ) ஒற்தற பஸ் (ஆ) பல பஸ் ( ி) ெட் த்திெ பஸ் (ஈ) ெொம் பஸ் 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

41. பஸ்ைுடன் ஐ / ஓ  ொதனங்களுடன் இதணக்கத் பததவயொன ஐ / ஓ இதடமுகம் ---------- 

(அ) முகவரி டிபகொடர் மற்றும் பதிவு (ஆ) கட்டுப்பொட்டு சுற்றுகள் ( ி) a & b இெண்டும் 

(ஈ) கட்டுப்பொட்டு அலகு மட்டுபம 

பதில்: (இ) 

42. ெிதனவக அணுகல் பெெத்ததக் குதறக்க ெொம் சபொதுவொக ------ 

(அ) குவியல்கள் (ஆ) அதிக திறன் சகொண்ட RAM’S (c) SDRAM’S (d) தற்கொலிக ப மிப்புகள் 

பதில்: (ஈ) 

43. ------------ சபொதுவொக உடல் ெிதனவகத்தின் சவளிப்பதடயொன அளதவ அதிகரிக்கப் பயன்படுகிறது 

(அ) இெண்டொம் ெிதல ெிதனவகம் (ஆ) சமய்ெிகர் ெிதனவகம் ( ி) வன் வட்டு (ஈ) வட்டு 

பதில்: (ஆ) 

44. MFC என்பது -------------- 

(அ) ெிதனவக வடிவதமப்பு தற்கொலிக ப மிப்புகள் (ஆ) ெிதனவக ச யல்பொடு முடிந்தது 

(c) ெிதனவகம் கண்டுபிடி கட்டதள (ஈ) சவகுென வடிவதமப்பு கட்டதள 

பதில்: (ஆ) 

http://www.bharatexams.com/


BharatExams- Unit 12 

90                                                               www.bharatexams.com             

 

45. ெிதனவக இயக்கத்தின் சதொடர்ச் ியொன இெண்டு துவக்கங்களுக்கு இதடயிலொன பெெ தொமதம் ----

-- 

(அ) ெிதனவக அணுகல் பெெம் (ஆ) ெிதனவக பதடல் பெெம் 

(இ) ெிதனவக சுழற் ி பெெம் (ஈ) அறிவுறுத்தல் தொமதம் 

பதில்: (இ) 

46. டிபகொட் ச ய்யப்பட்ட வழிமுதற --------- இல் ப மிக்கப்படுகிறது 

(அ) ஐஆர் (பி) பி ி ( ி) பதிவொளர்கள் (ஈ) எம்.டி.ஆர் 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

47. அறிவுறுத்தல்  ப ர் LOCA R0 ச ய்கிறது 

(அ) LOCA இன் மதிப்தப R0 உடன் ப ர்க்கிறது மற்றும் தற்கொலிக பதிபவட்டில் ப மிக்கிறது 

(ஆ) LOCA இன் முகவரிக்கு R0 இன் மதிப்தபச் ப ர்க்கிறது 

(c) LOCA மற்றும் R0 இெண்டின் மதிப்தபச் ப ர்த்து அதத R0 இல் ப மிக்கிறது 

(ஈ) LOCA இன் மதிப்தப குவிப்பொனின் மதிப்புடன் ப ர்த்து R0 இல் ப மிக்கிறது 

பதில்: (இ) 

48. எந்த பதிபவட்டில் இெண்டொம் ெிதல ப மிப்பகத்துடன் சதொடர்பு சகொள்ள முடியும், 

(அ) எம்ஏஆர் (பி) பி ி ( ி) ஐஆர் (ஈ) ஆர் 0 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

49. ஒரு திட்டத்தத இயக்கும் பபொது முதலில் துவக்கப்படுவது எது? 

(அ) எம்.டி.ஆர் (பி) ஐஆர் ( ி) பி ி (ஈ) எம்.ஏ.ஆர் 

பதில்: (இ) 

 

50. ச யலியின் பதிபவட்டில் / கள் எது சமமரி பஸ்ைுடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளன? 

(அ) பி ி (பி) எம்ஏஆர் ( ி) ஐஆர் (ஈ) பி ி மற்றும் எம்ஏஆர் இெண்டும் 
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பதில்: (ஆ) 

51. ISP என்பது ---------------- 

(அ) வழிமுதற சதொகுப்பு ச யலி (ஆ) தகவல் தெெிதல ச யலொக்கம் 

(இ) பரிமொற்ற ெிதலயொன செறிமுதற (ஈ) குறுக்கீடு ப தவ ெதடமுதற 

ஆம்ஸ்வர்: (அ) 

52. ச யலியின் உள் கூறுகள் ---------- மூலம் இதணக்கப்பட்டுள்ளன 

(அ) ச யலி இன்ட்ெொ - இதணப்பு பஸ் (பி) ச யலி பஸ் ( ி) சமமரி பஸ் (ஈ) ெொம் பஸ் 

பதில்: (ஆ) 

53 .-------------------- பி ி அதிகரிப்பது அல்லது ALU ஆபபெஷன் ச ய்வதற்கு இதடபய பதர்வு ச ய்ய 

பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(அ) ெிபந்ததன குறியடீுகள் (ஆ) மல்டிபிசளக் ர் ( ி) கட்டுப்பொட்டு அலகு (ஈ) குறிப்பிடப்பட்டதவ 

எதுவும் இல்தல 

பதில்: (ஆ) 

54. ALU பதிபவடுகள் மற்றும் அவற்றுக்கிதடபயயொன இதட இதணப்பு ஆகியதவ கூட்டொக 

அதழக்கப்படுகின்றன 

(அ) ச யல்முதற பொதத (ஆ) தகவல் ப ொததன (இ) தகவல் பொதத (ஈ) தெவு பொதத 

பதில்: (ஈ) 

55. --------- பதிபவட்டில் தெதவ ப மிக்க பயன்படுகிறது 

(அ) டி ஃபிளிப் ஃப்ளொப் (ஆ) பெ.பக. ஃபிளிப் ஃப்ளொப் ( ி) ஆர்.எஸ். ஃபிளிப் ஃப்ளொப் (ஈ) 

குறிப்பிடப்பட்டதவ எதுவும் இல்தல 

பதில்: (அ) 

 

Lotus 123 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3 
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