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કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન અને માહિતી 
વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી  નો વ્યિિાર 

– 308 

ધોરણ 12 નો અભ્યાસક્રમ  
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કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન/માહિતી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વ્યિિાર 

 

નોંધ:  
• આપને પ્રશ્નપત્રમાાં બે વિભાગ આપિામાાં આિેલ િશે. દાખલા તરીકે વિભાગ A અને વિભાગ B 

[B1 અને B2] 

• વિભાગ A, 15 પ્રશ્નો ધરાિતો િશે જેમાાં કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન અને માહિતી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના 
વ્યિિારો બાંનેને આિરી લેિામાાં આિશે અને આ પ્રશ્ન દરેકને માટે ફરજીયાત રિેશે. 

• વિભાગ B1માાં 35 પ્રશ્નો કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાનમાાંથી આપિામાાં આિશે જેમાાંથી 25 પ્રશ્નો ઉત્તર આપિો 
જરૂરી રિેશે 

• વિભાગ B2 માાં 35 પ્રશ્નો માહિતી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વ્યિિારોમાાંથી આપિા આિશે જેમાાં 25 

પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપિો જરૂરી રિેશે. 
 

 

વિભાગ A 

પાયથન ની મદદથી એક્સસેપશન અને ફાઈલનુાં સાંચાલન (exception and File handling) : 
 

એક્સસેપશનન ું સુંચાલન:  સસન્ટેક્સ ભલૂો,  એક્સસેપશન  એક્શન સુંચાલનની જરૂર,  ય ઝર દ્વારા વ્યાખ્યાસયત 
એક્સસેપશન,  એક્સસેપશન ઉભા કરવા,  એક્સસેપશનન ું સુંચાલન કરવ ું,  એક્સસેપશનને પકડવા, 
એક્્પેક્ટ – એલ્સે ((expect – else) નો ઉપયોગ,  ફાઇનલી ક્લોઝ નો ઉપયોગ,  ફાઇનલી ક્લોઝ ની 
મદદથી  ઉગારવ ું તેમજ સતત આગળ વધવ ું (recovering and continuing), આપેલ એક્સસેપશન 
ક્લાસનો ઉપયોગ. 
 

ફાઈલ નુાં સાંચાલન : 

ટેક્સટ (text / સાદી) અને binary file,  ફાઈલ ના પ્રકારો,  ફાઈલને ઓપન કરવી અને ક્લોઝ કરવી,   ટેક્સટ 
ફાઈલ ની અંદર લખવ ું તેમજ વાુંચવ ું, બાયનરી ફાઈલની અંદર  Pickle મોડલ ની મદદથી લખવ ું તેમજ 

વાુંચવ ું,  ફાઈલને મેળવવાના મોડલ 
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ડેટાબેઝની સાંકલ્પના: 
 

ડેટાબેઝ સુંકલ્પનાનો પરરચય,  ફાઈલ પદ્ધસત અને ડેટાબેસ વચ્ચેનો તફાવત,  રરલેશનલ ડેટાબેઝ મોડલ, 

ડોમેન (domain), હાર(tuple),  રરલેશન,      કળ (key)- કેન્ન્ડડેટ (candidate) કળ  પ્રાઇમરી (primary) 
કળ,  અલ્ટરનેટ (alternate) કળ તેમજ ફોરેન ( foreign) કળ સવશે ની સમજ 

 

હરલેશનલ બીજ ગણણત:  સસલેક્શન (selection),  પ્રોજેક્શન (projection),  ય સનયન (union / યૉગ),  સેટ (set 

/ ગણ), રડફરુંસ (difference / તફાવત)  અને કાટેઝીયન પ્રોડક્ટ (Cartesian product) 

 

સ્ટ્રક્ચર ક્િેરી લેંગ્િેજ : 

્રક્ચડડ ક્વેરી લેંગ્વેજ ના ઉપયોગથી ફાયદા,  ડેટા ડેફીનેશન લેંગ્વેજ,  ડેટા ક્વેરી લેંગ્વેજ,  અને ડેટા 
મેન પ લશન લેંગ્વેજ.  mysql  નો પરરચય,  mysql ની મદદથી ડેટાબેઝ  બનાવવો,  ડેટા ટાઈપ 

 

ડેટા ડેફીનેશન:  CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE 

ડેટા ક્વેરી લેંગ્વેજ:  SELECT, FROM, WHERE 

ડેટા મેન પ લેશન:  INSERT, UPDATE, DELETE 

ગણણતીય ફુંક્શન:  POWER(), ROUND(), MOD() 

ટેક્સટનાું ફુંકશન: UCASE()/UPPERI(), LCASE()/LOWER(), MID()/SUBSTRING()/SUBSTR(), 

LENGTH(), LEFT(), RIGHT(), INSTR(), LTRIM(), RTRIM(), TRIM(), 

તારીખનાું ફુંકશન: NOW(), DATE(), MONTH(), MONTHNAME(), YEAR(), DAY(), DAYNAME() 

 

સમન્ટટ ફુંક્શન: MAX(), MIN(), AVG(), SUM(), COUNT(); COUNT() ની મદદથી ગ્ર પબાય (group by) 
ક્લોઝ અને હેવીંગ (having) દ્વારા ક્વેરી કરવી અને બદલાવ (manipulation) કરવ ું 
 

કમ્પ્યટુર નેટિકક : 
કમ્પ્ય ટર નેટવકડનો પરરચય,  નેટવરકિંગની ઉત્પસિ અને સવકાસ 

નેટવકડના પ્રકારો: LAN, WAN, MAN 

નેટવકડના ઉપકરણો: મોડેમ (Modem), ઇથરનેટ કાડડ (Ethernet card), રીપીટર (Repeater), હબ (Hub), 

સ્વીચ (Switch), રાઉટર (Router), ગેટવે (Gateway). 

 

નેટવકડ  ટોપોલોજી :  મેશ (Mesh), રી ીંગ (Ring) , બસ (Bus), સ્ટાર (Star), અને ટર ી (Tree) ટોપોલોજી  

MAC અને IP એડે્રસ બાબતે પ્રાથસમક મારહતી 
 

ઇન્ટરનેટ અને વેબ વચ્ચેનો તફાવત 
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વિભાગ B1: કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન 

 

પ્રકરણ 1: પાયથનની મદદથી એક્સસેપશન અને ફાઈલનુાં સાંચાલન (exception and File handling) 

 

એક્સસેપશનન ું સુંચાલન:  સસન્ટેક્સ એરર,  એક્સસેપશન  એક્શન સુંચાલનની જરૂર,  ય ઝર દ્વારા 
વ્યાખ્યાસયત એક્સસેપશન,  એક્સસેપશન ઉભા કરવા,  એક્સસેપશનન ું સુંચાલન કરવ ું,  એક્સસેપશનને 
પકડવા, એક્્પેક્ટ – એલ્સે ((expect – else) નો ઉપયોગ,  ફાઇનલી ક્લોઝ નો ઉપયોગ,  ફાઇનલી ક્લોઝ 
ની મદદથી  ઉગારવ ું તેમજ સતત આગળ વધવ ું (recovering and continuing), આપેલ એક્સસેપશન 
ક્લાસનો ઉપયોગ. 
 

 

પ્રકરણ 2 :    સ્ટ્ટેક (ગાંજ)  

 

્ટેક (  ણલ્ટની મદદ થી  અમલ વાળી કરવી),  ્ટેક  નો પરરચય ( LIFO  ઓપરેશન),  ્ટેક ની ઉપર 
PUSH અને POPની મદદથી ઓપરેશન)  તેમજ પાયથન માું તેની અમલવારી,  ગણણતીય સમીકરણની 
prefix to postfix અને infix માું રજૂઆત,  ્ટેકની મદદથી ગણણતીય સમીકરણની ગણતરી,  infix સમીકરણ 
ને postfix માું રૂપાુંતર. 
 

 

પ્રકરણ 3 :  ક્ય ુ (િરોળ )  
 

ક્ય  (  ણલ્ટની મદદ થી  અમલ વાળી કરવી), ક્ય  નો પરરચય( ફી ફોરની મદદથી), ક્ય  ના 
ઓપરેશન(  insert અને delete)  અને પાયથનની મદદથી તેની અમલવારી. 
 

ડીક્ય   ((Dqueue) નો પરરચય અને પાયથનમાું તેની અમલવારી 
 

 

પ્રકરણ ૪ : શોધ પ્રહક્રયા 
 

શોધ:  ક્રસમક (sequential) શોધ, બાઈનરી શોધ,  ક્રસમક  (sequential) શોધ  અને બાઈનરી શોધન ું 
સવશ્લેષણ, આ શોધમાું સૌથી સારો, સૌથી ખરાબ અને  સરેરાશ રક્સાઓની છણાવટ, શોધ પ્રરક્રયાની 
પાયથનમાું અમલવારી  
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પ્રકરણ ૫ : ક્રમમા ગોઠિણી 
 

ક્રમમા ગોઠવણી ની પ્રરક્રયાનો સવહુંગાવલોકન,  બબલ શોટડ , સસલેક્શન શોટડ અને ઇનશટડશન શોટડ .  આ 
તમામ સૌથી સારો સૌથી  ખરાબ તેમજ સરેરાશ રક્સાઓની છણાવટ,  આ ક્રમમાું ગોઠવવા ની પ્રરક્રયાઓન ું 
પાયથન દ્વારા અમલવારી 
 

હસેસિંગ:  હસે function,   કોલીજન રરઝોલ્ય શન (collision resolution) અને મેપ એબ્રેક્ટ (Map abstact) 

ડેટા ટાઈપ ની અમલવારી 
 

પ્રકરણ ૬: ડેટા ની સમજ 

 

ડેટા અને તેનો હતે  ,  સુંગ્રહ અને સુંચાલન,  આંકડાકીય પદ્ધસતની મદદથી  ડેટા ની સમજ – સરેરાશ (mean), 

મધ્ય્થ (median), બહ લક (mod), પ્રમાણીત સવચલન (standard deviation) , તફાવત (variance), ડેટાન  
અથડઘટન અને આલેખન. 
 

પ્રકરણ ૭:  ડેટાબેઝની સાંકલ્પના : 
 

ડેટાબેઝ સુંકલ્પનાનો પરરચય,  ફાઈલ પદ્ધસત અને ડેટાબેસ વચ્ચેનો તફાવત,  રરલેશનલ ડેટાબેઝ મોડલ, 

ડોમેન (domain), હાર(tuple),  રરલેશન,      કળ (key)- કેન્ન્ડડેટ (candidate) કળ  પ્રાઇમરી (primary) 
કળ,  અલ્ટરનેટ (alternate) કળ તેમજ ફોરેન ( foreign) કળ સવશે ની સમજ 

 

હરલેશનલ બીજ ગણણત:  સસલેક્શન (selection),  પ્રોજેક્શન (projection),  ય સનયન (union / યૉગ),  સેટ (set 

/ ગણ), રડફરુંસ (difference / તફાવત)  અને કાટેઝીયન પ્રોડક્ટ (Cartesian product) 

 
 

પ્રકરણ ૮ :           સ્ટ્રક્ચર ક્િેરી લેંગ્િેજ :  

્રક્ચડડ ક્વેરી લેંગ્વેજ ના ઉપયોગથી ફાયદા,  ડેટા ડેફીનેશન લેંગ્વેજ,  ડેટા ક્વેરી લેંગ્વેજ,  અને ડેટા 
મેન પ લશન લેંગ્વેજ.  mysql  નો પરરચય,  mysql ની મદદથી ડેટાબેઝ  બનાવવો,  ડેટા ટાઈપ 

 

ડેટા ડેફીનેશન:  CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE 

ડેટા ક્વેરી લેંગ્વેજ:  SELECT, FROM, WHERE 

ડેટા મેન પ લશન:  INSERT, UPDATE, DELETE 

ગણણતીય ફુંક્શન:  POWER(), ROUND(), MOD() 
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ટેક્ષ્ટ નાું કાયો (ફુંક્શન્સ) : UCASE ()/UPPER (), LCASE ()/LOWER (),MID ()/SUBSTRING 

()/SUBSTR(), LENGTH (), LEFT (), RIGHT (), INSTR (), LTRIM (), RTRIM (), TRIM (). 

તારીખનાું કાયો (ફુંક્શન્સ) : NOW (), DATE (), MONTH (), MONTHNAME (), YEAR (), DAY (), 

DAYNAME (). 

સમન્ટટ કાયો (ફુંક્શન્સ): MAX (), MIN (), AVG (), SUM (), COUNT (); using COUNT (*).  

Group by, Having, Order by વગેરેનો ઉપયોગ કરીને ડેટા પર પછૂપરછ અને હેરફેર. 

સુંબુંધો પરની કામગીરી (ઓપરેશન્સ) -  યોગગણ, છેદગણ , બાદબાકી, કાટેસશયન પ્રોડક્ટ, ય ગ્મ(જોઇન) 
 

પ્રકરણ ૯: કમ્પ્યટુર નેટિક્સક (Computer Networks) 

કમ્પ્ય ટર નેટવક્સડનો પરરચય, નેટવકીંગની ઉત્ક્રાુંસત,  

નેટવકડનાું પ્રકારો : LAN, WAN, MAN  

નેટવકડ  ઉપકરણો: મોડેમ, ઇથરનેટ કાડડ, રીપીટર,હબ, ્વીચ, રાઉટર, ગેટવે.  

નેટવકડ  ટોપોલોજી :  મેશ, રીંગ, બસ, ્ટાર, અને રી ટોપોલોજી  

મેક અને IP સરનામા અંગે મળૂભતૂ ખ્યાલ (Basic concept of MAC and IP Address) 
ઇન્ટરનેટ અને વેબ વચ્ચેનો તફાવત 

 

વિભાગ B2: માવિતી વ્યિિાર (Information Practices) 

પ્રકરણ-૧ SQL નો ઉપયોગ કરીને ડેટાબેઝ ક્િેરી 
ગણણતનાું કાયો (ફુંક્શન્સ)  : POWER (), ROUND (), MOD (). 

ટેક્્ટનાું  કાયો (ફુંક્શન્સ): UCASE ()/UPPER (), LCASE ()/LOWER (), MID 

()/SUBSTRING()/SUBSTR (), 

 LENGTH (), LEFT (), RIGHT (), INSTR (), LTRIM (), RTRIM (), TRIM(). 
તારીખ કાયો (ફુંક્શન્સ): NOW (), DATE (), MONTH (), MONTHNAME (), YEAR (), DAY (), 

DAYNAME (). 

સમન્ટટ કાયો (એગ્રીગેટ ફુંક્શન્સ): MAX (), MIN (), AVG (), SUM (), COUNT ();  COUNT (*) ની 
મદદથી. ગ્રપૂ બાય, હેસવિંગ અને ઓડડરબાયનો ઉપયોગ કરીને ડેટાની પછૂપરછ (Querying) અને 
હરેફેર(manipulating ). 
સુંબુંધો પરની રક્રયા (ઓપરેશન્સ)  - યોગગણ, છેદગણ , બાદબાકી, કાટેસશયન પ્રોડક્ટ, ય ગ્મ(જોઇન) 
 

પ્રકરણ-૨ પાાંડાનો ઉપયોગ કરીને માહિતીની સાંભાળ – ૧ 

પાયથોન લાઇબ્રેરીનો પરરચય – પાન્ડાસ (Pandas), નમપાઇ (NumPy) , મેટ્લૉટલીબ (Matplotlib). 
પાુંડામાું ડેટા ્રક્ચસડ  - શે્રણી  (Series ) અને ડેટાફે્રમ.  
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શે્રણી  (Series): : એરે, શબ્દકોશ, ્કેલર મલૂ્ય થી શે્રણીની રચના; ગાણણસતક ઑપરોશન્સ; માથા (Head) 
અને પ ૂુંછડી(Tail )ના ફુંક્શન્સ; પસુંદગી (Selection), સચૂીકરણ (Indexing), અને ્લાઇસસિંગ.  

ડેટાફે્રમ્પસ: રચના - શે્રણીના શબ્દકોશમાુંથી, શબ્દકોશોની યાદી, Text/CSV ફાઇલ્સ; પ્રદશડન(display); 
પ નરાવતડન (iteration); પુંક્ક્તઓ (રૉ) અને કૉલમ પર ઑપરેશન્સ: ઉમેરો, પસુંદ કરો, કાઢી નાખો, નામ 
બદલો; માથા (Head) અને પ ૂુંછડી(Tail )ના ફુંક્શન્સ; લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને સચૂીકરણ (Indexing), 
બ ણલયન ઇન્ડેક્સીંગ; ્ટાઇલ અને ફોમેરટિંગ ડેટા, માથા (Head) અને પ ૂુંછડી(Tail )ના ફુંક્શન્સ; જોડાવ ું, મર્જ 
કરવ ું અને જોડાણ કરવ ું. CSV ફાઇલો અને ડેટાફે્રમ્પસ વચ્ચે ડેટાની આયાત/સનકાસ. 

 

પ્રકરણ-૩ પાાંડાનો ઉપયોગ કરીને માહિતીની સાંભાળ – ૨ 

વણડનાત્મક આંકડાશાસ્ત્ર (Statistics) : મહિમ, લઘ િમ, ગણતરી, સરવાળો, સરેરાશ, મધ્યક, બહ લક, 

ચત થાાંશ, પ્રમાણણત સવચલન, સવચલાુંક. 

ડેટાફે્રમ ઑપરેશન્સ: એકત્રીકરણ, દ્વારા જૂથ (group by), વગીકરણ (Sorting), કાઢી નાખવ ું (Deleting) અને 

અન ક્રમણણકાન ું નામ બદલ (Renaming Index), સપવોરટિંગ. 

ખટૂતા મલૂ્યોની સુંભાળ – ડ્રોસપિંગ અને પરૂણી (Filling). 

MySQL ડેટાબેઝ અને Pandas વચ્ચે ડેટાની આયાત/સનકાસ. 

 

પ્રકરણ-૪: Matplotlib નો ઉપયોગ કરીને ડેટા ્લોહટિંગ 

્લોરટિંગનો હતે  ; Matplotlib નો ઉપયોગ કરીને નીચેના પ્રકારના ્લોટ્સ દોરવા અને સાચવવા – રેખા 
્લોટ (line plot), બારગ્રાફ, રહ્ટોગ્રામ, પાઇ ચાટડ , આવતડન બહ કોણ (frequency polygon), બોક્સ ્લોટ 
અને  ્કેટર ્લોટ.  

્લોટ ક્ટમાઇઝ: રુંગ, શૈલી (ડેશ્ડ, ડોટેડ), પહોળાઇ; લાબલ ઉમેરવા, ્લોટનાું શીષડક, અને લેજેન્ડસ 

 

પ્રકરણ-૫: કમ્પ્યટુર નેટિક્સકનો પહરચય 

નેટવક્સડનો પરરચય, નેટવકડના પ્રકારો: LAN, MAN, WAN. 

નેટવકડ ઉપકરણો: મોડેમ, હબ, ્વીચ, રીપીટર, રાઉટર, ગેટવે 

નેટવકડ ટોપોલોજી: ્ટાર, બસ, રી, મેશ . 
ઈન્ટરનેટ પરરચય, URL, WWW, અને તેની એપ્્લકેશન્સ - વેબ, ઇમેલl, ચેટ, VoIP. 

વેબસાઇટ્સ: પરરચય, વેબસાઇટ અને વેબપેજ વચ્ચેનો તફાવત, ્ટેરટક સવ ડાયનેસમક વેબપેજ, વેબસવડર, 

અને વેબસાઇટન ું હોન્્ટિંગ. 
વેબ બ્રાઉઝસડ: પરરચય, સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાું લેવાતા બ્રાઉઝર, બ્રાઉઝર સેરટિંગ્સ, એડ-ઓન અને 
્લગઈન્સ, કૂકીઝ. 
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પ્રકરણ-૬: સામાજજક અસરો 
રડજજટલ પદણચહ્ન (footprint), નેટ સરફિંગ અને સોસશયલ મીરડયા દ્વારા વાતચીત કરવા માટેના સશટટાચાર, 

ડેટાન ું રક્ષણ, બૌદ્ધદ્ધક સુંપદા અસધકારો (IPR) અને તેમન ું ઉલ્લુંઘન, સારહત્યચોરીન ું લાયસન્સ અને 
કોપીરાઈટ, સનશલૂ્ક અને ઓપન સોસડ સોફ્ટવેર (FOSS), સાયબર ક્રાઈમ અને સાયબર કાયદા, હરેકિંગ, 
રફશીંગ, સાયબર ધમકી, ભારતીય આઈટી એક્ટની ઝાુંખી, સાયબર ક્રાઇમ અટકાયત. 

ઇ-વે્ટ :  એક જોખમ અને તેન ું વ્યવ્થાપન 

ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આંખની રોશની પર અસર જેવી આરોગ્ય સુંબુંસધત ણચિંતાઓ સવશે જાગસૃત, 
શારીરરક સમ્યાઓ અને અગડનોસમક્સ પાસાઓ. 

 

પ્રકરણ-૧૦: ડેટા સાંચાર 

સુંચાર નો ખ્યાલ, ડેટા સુંચાર ના પ્રકાર, ક્્વણચિંગ તકનીકો 
સુંચારનાું માધ્યમા : વાયરવાળી તકનીકો – ટ્સવ્ટેડ પેર કેબલ, કો - એક્ષીઅલ કેબલ, ઈથરનેટ કેબલ, 

ઓન્્ટકલ ફાઈબર; 

મોબાઇલ દૂરસુંચાર 9ટેણલકોમ્પય સનકેશન0 ટેક્નોલોજીનો પરરચય 

વાયરલેસ તકનીકો– બ્લટૂથૂ, WLAN, ઇન્ફ્રારેડ, માઇક્રોવેવ 

નેટવકડ પ્રોટોકોલ: પ્રોટોકોલની જરૂર, પ્રોટોકોલન ું વગીકરણ અને ઉદાહરણો, HTTP, FTP, IP, PPP; 

ઇલેક્રોસનક મેઇલ પ્રોટોકોલ 

ચેનલનો ખ્યાલ, બેન્ડસવડ્થ (Hz, KHz, MHz) અને મારહતી રાન્સફર દર  (bps, Kbps, Mbps, Gbps, 

Tbps) 

 

પ્રકરણ-૧૧: : સરુક્ષાનાાં પાસાઓ 

ધમકીઓ(Threats) અને સનવારણ: વાયરસ, વોમ્પસડ, રોજન હોસડ, ્પામ, કૂકીઝ, એડવેર, ફાયરવોલ, http vs 

https 

નેટવકડની સ રક્ષાનાું સવભાવનાઓ (Concepts): ફાયરવોલ, કૂકીઝ, હકેસડ અને કે્રકસડ 
એન્ન્ટવાયરસ અને તેમન ું કાયડ 
નેટવકડ સ રક્ષા પરની ધમકીઓ(Threats: સેવાનો ઇનકાર, ઘસૂણખોરીની સમ્યાઓ, ્નસૂપિંગ, કાનાખોરી 
(Eavesdropping) 


