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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 340705 Date: 12-06-2013        
Subject Name: System Analysis and Design 
Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) List the attributes of good software. Explain any two. 07 
 (b) What is SDLC? Explain various phases of it. 07 

Q.2    
 (a) Why is documentation an important part of Software ?  List various 

types of documentation and explain any two. 
07 

 (b) Explain prototype model with its merits and demerits. 07
  OR  
 (b) Explain classical waterfall model. 07 

Q.3   
 (a) List various data and fact gathering techniques. Explain any two. 

 
07 

 (b) Explain content of SRS. 07 
  OR  

Q.3 (a) What is the importance of feasibility study? Explain two important 
types of feasibility study. 

07 

 (b) Classify the forms. Explain input and output form. 07
   

Q.4    
 (a) What is DFD? Explain symbols used to prepare a DFD. 07 
 (b) What is Use Case? What does a Use Case include? Explain by 

giving one example. 
07 

  OR
Q. 4 (a) Explain Sequence model with help of an example. 07

 (b) What is module coupling? List types of coupling and explain any 
two. 

07 

   
Q.5   

 (a) What is cohesion? List types of cohesion and explain any two. 07
 (b) Explain different types of Testing. 07 
  OR  

Q.5 (a) Explain bottom-up design with example. 07 
 (b) Differentiate between logical design and physical design. 07
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5|`Gv! V સારા સો ટવેરના ખાિસયતોની યાદ  બનાવો. કોઈપણ બે સમ વો. 07 

 A SDLC ુ ંછે? તેના િવિવધ તબ ા સમ વો. 07 

    
5|`GvZ V શા માટ ડો મેુ ટશન એ સો ટવેરનો એક મહ વનો ભાગ છે? 

ડો મેુ ટશનના િવિવધ કારની યાદ  બનાવો અને કોઈપણ બે 

સમ વો. 

07 

 A ોટોટાઈપ મોડલ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે સમ વો. 07 

  VYJF  
 A લાસીકલ વોટરફોલ મોડલ સમ વો. 07 

5|`Gv#    
 V ડટા અને ફ ટ એકઠા કરવાની િવિવધ ર તોની યાદ  બનાવો. કોઈપણ 

બે સમ વો. 

07 

 A SRSમા ંશેનો શેનો સમાવેશ થાય છે તે સમ વો. 07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V ફ ઝીબીલીટ  અ યાસ ુ ં ુ ંમહ વ છે? ફ ઝીબીલીટ  અ યાસના બે 

મહ વના કાર સમ વો.  

07 

 A ફો સ ુ ંવગ કરણ કરો. ઈન ટુ અને આઉટ ટુ ફો સ સમ વો. 07 

    
5|`Gv$    

 V DFD ુ ંછે?  DFD તૈયાર કરવા માટ વપરાતા સકંતો સમ વો. 07 

 A Use Case ુ ંછે? Use Caseમા ંશેનો સમાવેશ થાય છે? એક ઉદાહરણ 

આપીને સમ વો. 

07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V Sequence modelને ઉદાહરણની મદદથી સમ વો. 07 

 A મોડ લુ કપલ ગ ુ ંછે? કપલ ગના િવિવધ કારની યાદ  બનાવો 

અને કોઈપણ બે સમ વો. 

07 

    
5|`Gv5    

 V Cohesion ુ ંછે? Cohesionના િવિવધ કારની યાદ  બનાવો અને 

કોઈપણ બે સમ વો.  

07 

 A ટ ટ ગના િવિવધ કાર સમ વો. 07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V Bottom-up ડ ઝાઈનને ઉદાહરણની મદદથી સમ વો. 07 

 A લો કલ ડ ઝાઈન અને ફ ઝીકલ ડ ઝાઈન  વ ચેનો ભેદ સમ વો. 07 
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