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VHSE- First Year 

NSQF Based Examination (Theory) 

MODEL EXAMINATION 2021 

DOMESTIC BIOMETRIC DATA OPERATOR 

[For Continuous Evaluation & Grading (NSQF based) Scheme] 

Time : 2 Hours 30 Minutes Total Score : 50 Cool-off Time : 20 minute 

Instructions:  

1. Read the questions carefully before answering them. 

2. Maximum time allowed is 2 hours 50 minutes including cool off time. 

3. The first 20 minutes is “cool off time”. The time is meant for reading, planning, selecting 

and answering the questions carefully.  

4. The questions are prepared on the basis of the Employability Skill and Vocational Skill. 

 

5. Attempt the questions according to the instructions. 

 

6. Keep in mind the score and time while answering the questions. 

 

7. The maximum score for questions 1 to 40 will be 50. 

 

8. Calculations, figures and graphs etc. should be shown in the answer sheet itself. 

 

9. Malayalam version of the questions is also provided. 
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I )   Answer any 4 questions from 1 to 8.    ( 1score x 4=4) 

1 മുതൽ 8 വരെ ഏരതങ്കിലുും 4 ച ോദ്ൿങ്ങൾക്ക് ഉത്തെുംഎഴുതുക. 

1. Which of the following method is used to receive information? 

a) Listening b) Speaking c) Writing d) All of these 

വിവരങ്ങൾസ്വീകരിക്കുന്നതി ഴഴ പറയുന്നതിൽ ഏ ർഗ്ഗമാണ്

ഉപയയാഗിക്കുന്നത്? 

a) ശദ്ധിക്കുക b)പറയുക c)എഴുതുക d)ഇവഴയല്ാാം 

  2.   State True/ False. 

ശരിയയാഴതയറാഎന്നപപസ്താവിക്കുക 

 “Comb your hair neatly is a good grooming practice.” 

3. The data that describes something is called ……………data. 

എന്തിഴെഴയങ്കിലുാം വിവരിക്കുന്ന ഡാറാഴയ ..........ഡാറാ എ ളിക്കുന്നു . 

 a)  Quantitative b) Qualitative  c)  Local d) Biometric 

  4.   Expand the term A. L U.  

 A. L. U. വിപുലീകരിക്കുക. 

  5.   Write the name any one operating system. 

 ഏഴതങ്കിലുാം രു ഒപ്പയററിാംഗ്സ്ിസ്റ്റത്തി യപഴരഴുതുക . 

  6.   Choose a memory device from the following. 

താഴഴഴകാടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽെിന്നപഴമമ്മറിഡിവവസ്തിരഴെടുക്കുക. 

 a) keyboard b) printer c) harddisk d) UPS 

  7.   The act that aims at legal recognition for transactions carried out by means of electronic  

 data interchange and other means of electronic communication is named as ………….. 

ഇലക്യടാണിക്ഡാറാവകമാറാം , മറുവിധത്തിലുള്ള ഇലക്യടാണിക് ആശയവിെിമയാം 
തുടങ്ങിയ കയവികയങ്ങൾ െിയമപരമാക്കാൻ ഉയേശിച്ചുള്ള െിയമസ്ാംഹിതഴയ ................. 

എ ളിക്കുന്നു. 

 a)  Electronic Act b) IT Act c) Income Tax Act d) Consumer Act. 

8.   Write the full form of ASCII. 

 ASCII യുഴട പൂർണ്ണരൂപാം എഴുതുക. 
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II)   Answer any 6 questions from 9 to 20.    (2score x 6=12) 

9മുതൽ20വരെഏരതങ്കിലുും6ച ോദ്ൿങ്ങൾക്ക്ഉത്തെുംഎഴുതുക. 

   9.   Who is called an entrepreneur ? 

 ആഴരയാണ് രു സ്ാംരാംഭകൻ എ ളിക്കുന്നത്? 

  10.   Match the following based on word processor. 

 Word Processorഴെ അടിസ്ഥാെമാക്കി യേരുാംപടി യേർക്കുക. 

Shortcut Key Function 

Ctrl + N  Save 

Ctrl + C  New document 

Ctrl + S Paste 

Ctrl + V Copy 

 

 11.   Write 4 examples of biometric data. 

 ബയയാഴമടിക്ഡാറക്കപ4  ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. 

 12. Biometric data are unique features used to identify an individual.  But it has some  

 limitations.  Describe the limitations of biometric data. 

ഒയരാ വൿക്തിഴയയുാം പയതൿകാം തിരിച്ചറിയാൻ സ്ാധിക്കുന്ന പയതൿകതകൾ 
ആണ്ബയയാഴമടിക്ഡാറാ .പയേഇതിന്േില പരിമിതികൾ ഉണ്ടപ. 
ബയയാഴമടിക്ഡാറയുഴട പരിമിതികൾ വിശദമാക്കുക. 

  13.   Compare RAM and ROM. 

 RAM, ROM ഇവ താരതമൿാം ഴേയ്യുക. 

  14.   Write the procedure for capturing finger print data. 

ഫിാംഗർപി യരഖഴപ്പടുത്തുന്നതിെുള്ള െടപടികമങ്ങൾ എഴുതുക. 

  15.   Write  notes on free and licensed operating systems. 

ഫീഒപ്പയററിാംഗ്സ്ിസ്റ്റാം  , വലസ്ൻസ്് ഒപ്പയററിാംഗ്സ്ിസ്റ്റാം ഇവഴയക്കുറി കുറിപ്പുകൾ 

എഴുതുക. 

  16.   Draw the logical diagram of  internet and define the term internet. 

ഇ ർഴെറി ഉേിതമായ േിതാംവരയ്ക്ക്കുകയുാം ഇ ർഴെറപ എന്ന പദാം 

െിർവ്വേിക്കുകയുാം ഴേയ്യുക. 
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17. A web browser is a software used to retrieve information from the world wide web.  List any four 

web browsers we use. 

 യവൾ ബിൽെി വരങ്ങൾ വീഴണ്ടടുക്കുന്നതി ഹായിക്കുന്ന 

യസ്ാഫ്റ്റപഴവയർ ആ സ്ർ .  െമ്മൾ ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഏഴതങ്കിലുാം ൊ

സ്റുകൾഎഴുതുക. 

  18. What is the importance of log files in computers. 

 കമ്പ്ൿൂട്ടറുകളിൽയലാഗ്ഫയലി പാധാെൿാം ന്തപ ? 

  19.   Network protocols are the rules that govern data transfer over a network.  Name any 4 protocols used 

in computer networks. 

 ഴെറപവർക്കുകളിൽഡാറാവകമാറാംഴേയ്യുന്നത്െിയന്തിക്കുന്നെിയമങ്ങൾആണ്ഴെറപ
വർക്കപയപായട്ടായക്കാൾസ് .  കമ്പ്ൿൂട്ടർഴെറപവർക്കുകളിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഏഴതങ്കിലുാം 4 

യപായട്ടായക്കാളുകളുഴട യപഴരഴുതുക . 

  20. Biometric Attendance systems are getting popular in marking attendance now a days.  What are the 

advantages while using biometric attendance system? 

ഇന്നഴത്തകാലത്തപഹാജർയരഖഴപ്പടുത്തുന്നതിന്ബയയാഴമടിക് അറ സ്റ്റാം 

വൿാപകമായിഴക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന .ു ബയയാഴമടിക് അറ സ്റ്റാം 

ഉപയയാഗിക്കുന്നതുഴകാണ്ടുള്ള പയയാജെങ്ങൾ എഴന്തല്ാാം? 

III)   Answer any 6 questions from 21 to 32.    (3score x 6=18) 

21 മുതൽ 32 വരെ ഏരതങ്കിലുും 6 ച ോദ്ൿങ്ങൾക്ക് ഉത്തെും എഴുതുക. 

  21.  Briefly explain different methods of communication. 

 ആശയവിെിമയത്തിഴലവിവിധരീതികൾേുരുക്കിവിവരിക്കുക. 

  22. To make our economy „green‟ there are some sectors where major changes can be made. Write any 3 

sectors of green economy. 

 േിലയമഖലകളിൽഗണൿമായമാറങ്ങൾവരുത്തിയാൽെമ്മുഴടസ്മ്പ്ദ്ഘടെഹരിതമാക്കുവാൻ
സ്ാധിക്കുാം .ഹരിതസ്മ്പ്ദ്ഘടെയുഴടഏഴതങ്കിലുാം 3 യമഖലകൾഎഴുതുക . 

  23. What do you mean by digital data ?  Write the different ways in which hand written data  can be 

digitized. 

 ഡിജിറൽഡാറാഎന്നാൽെിങ്ങൾഅർത്ഥമാക്കുന്നത്എന്തപ?വകഴയ്യഴുത്തുഡാറഴയഡിജിറൽആ
ക്കുന്നതിെുള്ളവിവിധമാർഗ്ഗങ്ങൾഎഴുതുക. 

  24. Draw the set up diagram of a biometric system and explain its components. 

രുബയയാഴമടിക്സ്ിസ്റ്റത്തി േിതാംവരച്ചപ അതി ഘടകങ്ങൾ വിശദമാക്കുക. 
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  25. Illustrate the importance of data security.  Give any two data security methods. 

ഡാറാഴസ്കൿൂരിറിയുഴട പാധാെൿാം വൿക്തമാക്കുക. ഡാറാഴസ്കൿൂരിറിക്കുള്ള 
രണ്ടുരീതികൾ എഴുതുക. 

  26.   Briefly explain different types of networks. 

വിവിധതരാംഴെറപവർക്കുകൾവിശദമാക്കുക . 

  27.   Describe the client/ server model in computer networks. 

 കമ്പ്ൿൂട്ടർ ഴെറപവർക്കിൽ ക്ലയൻറ് / ഴസ്ർവർ യമാഡൽ വിശദമാക്കുക . 

  28. Expand OTP.  Illustrate the requirement of OTP in data online processing. 

OTP വിപുലീകരിക്കുക.ഒൺവലൻഡാറായപാസ്സ്സിങ്ങിൽ  OTP 

യുഴടആവശൿകതവൿക്തമാക്കുക. 

  29. We all know that headers and footers are essential in a document.  Write the steps to  insert header 

and footer in a word processor document. 

 രു യഡാകൿൂഴമ ൽ ഴഹഡർ ,ഫൂട്ടർ ഇവ അതൿാവശൿമാഴണന്നപെമ്മൾക്കപ 

അറിവുള്ളതാണ് .  രുയവർ്യപാസ്സ്സർയഡാകൿൂഴമ ൽ ഴഹഡർ ,ഫൂട്ടർ ഇവ 

ഉൾഴപ്പടുത്തുന്നതിെുള്ള ഴസ്റ്റപ്പുകൾ എഴുതുക. 

  30.  Write short note on (i) Hub (ii) NIC (iii) Switch 

 ലഘുവിവരണാംഎഴുതുക (i) Hub  (ii) NIC (iii) Switch 

  31. Write the names of  any three scanners and their use. 

എഴതങ്കിലുാം 3 സ്കാെറുകളുഴടയപരുാംഅവയുഴടഉപയയാഗവുാംഎഴുതുക. 

  32. Describe various time management strategies. 

 വിവിധ വടാം മായെജ്ഴമ ന്തങ്ങൾ വിശദമാക്കുക. 

IV)  Answer any 4 questions from 33 to 40.    (4score x 4=16)  

33മുതൽ40വരെഏരതങ്കിലുും4ച ോദ്ൿങ്ങൾക്ക്ഉത്തെുംഎഴുതുക. 

33. Communication is the process of sharing information.  Explain various elements of communication. 

 വിവര വകമാറ പകിയയാണ് ആശയവിെിമയാം. ആശയവിെിമയത്തി വിവിധ 

ഘട്ടങ്ങൾ വിശദമാക്കുക. 
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34.  “ The internal motivation which allows the entrepreneur to overcome difficulties and challenges, can 

be named as values” .  Describe any 4 values an entrepreneur must possess to become successful. 

 " രു സ്ാംരാംഭകന്പശ്െങ്ങഴളയുാം ഴവല്ുവിളികഴളയുാം മറികടക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്ന 

ആന്തരീക പയോദെത്തിഴെ മൂലൿങ്ങൾ എ ളിക്കാാം  ".  രു സ്ാംരാംഭക

ജയിക്കുന്നതി െിർബന്ധമായുാം ഉണ്ടായിരിയക്കണ്ട ഏഴതങ്കിലുാം 4 മൂലൿങ്ങൾ 

വിശദമാക്കുക. 

35.   Discuss commonly used communication styles. 

 ഴപാതുവായി ഉപയയാഗിക്കുന്ന ആശയവിെിമയവശലികൾ േർച്ചഴേയ്യുക. 

36. List various devices used in biometric data processing. 

 ബയയാഴമടിക്ഡാറായപാസ്സ്സിങ്ങി ഉപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുഴട പട്ടിക 

തയ്യാറാക്കുക. 

37. Briefly describe (i) Inkjet printer (ii) Dot Matrix printer 

 (i) Inkjet printer (ii) Dot Matrix printer   ഇവ േുരുക്കി വിവരിക്കുക. 

38. (i) Define Operating system.   

  ഒപ്പയററിാംഗ്സ്ിസ്റ്റാം െിർവ്വേിക്കുക. 

 (ii) Why is it important for a computer system? 

  കാംപൿൂട്ടർസ്ിസ്റ്റത്തിന് ഇ ളഴര പധാെമാണ്. എന്തുഴകാണ്ടപ ? 

39. Define the following . 

 താഴഴ പറയുന്നവ െിർവ്വേിക്കുക. 

(i) IT Ethics (ii) Data Back up (iii) Embedded system (iv) Malware 

40.   Choose the right device for the following. 

 താഴഴ പറയുന്നവയിൽെിന്നപ ഉേിതമായ ഉപകരണാം തിരഴെടുക്കുക. 

 ( Mouse,  Keyboard, digital camera, scanner, OMR)  

i) The device used to input demographic data during enrollment. 

എൻയറാൾഴമ സ്സ്സിൽ ഴഡയമാഗാഫിക്ഡാറാഇൻപുട്ടപഴേയ്യുന്നതിന് 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 

ii) Capturing good quality face photograph. 

ഗുണെിലവാരമുള്ള മുഖേിതാം എടുക്കുന്നതിന്. 

iii) Uploading the birth certificate of a user. 

രു ഉപയയാക്താവി ജെെസ്ർട്ടിഫിക്കറപ അപ്യലാ്ഴേയ്യുന്നതിന്. 

iv) Controls a cursor in a GUI  and select text, icons, files, and folders on your computer. 
രുGUI  ൽ കഴ്സ്ർ കൺയടാൾ ഴേയ്യുന്നതിെുാം ഴടക്സ്റ്റപ, ഐക്കൺ, ഫയൽസ്, 
യഫാൾയഡഴ്സ് ഇവ ഴസ്ലക്്ഴേയ്യുന്നതിെുാം ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 


