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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • REMEDIAL EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 361606 Date: 16-09-2013        
Subject Name: Mobile Computing 
Time: 03:00 pm - 05:30 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) Define with an example: Adhoc Network, Nomadic Computing 07 
 (b) Explain congestion control and its solutions in wireless network. 07 

Q.2 (a) Distinguish between traditional IP and wireless (mobile) IP with examples. 07 
 (b) Discuss characteristics and features of window based mobile operating 

system. 
07 

  OR  
 (b) Discuss limitations of mobile operating system as compared to traditional 

operating system. 
07 

Q.3 (a) Explain tunneling and reverse tunneling in wireless network. 07 
 (b) Explain the role of home agent and foreign agent in wireless network. 07 
  OR  

Q.3 (a) Explain the data transmission in detail where Mobile node is mobile and 
corresponding node is also ot in home networkle. 

07 

 (b) Explain call processing in CDMA mobile phone technology.  07 

Q.4 (a) Why CDMA mobile phone exhibits softer hand over? Explain in detail. 07 
 (b) Distinguish between Wi-Fi network and 3G network. 07 
  OR  

Q. 4 (a) Draw and explain IS-95 architecture. 07 
 (b) Distinguish between (I) Infrastructure LAN and AdHoc WLAN (ii)Infrared 

WLAN and Spread Spectrum WLAN 
07 

Q.5 (a) Draw and explain 802.11 WLAN architecture. 07 
 (b) Explain in detail hidden station and exposed station in Wireless LAN. 07 
  OR  

Q.5 (a) Explain user, SID and Shared key authentication for WLAN. 07 
 (b) What do you mean by route optimization? Explain with neat block diagram. 07 
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જુરાતી 

. 1 અ ઉદાહરણ સાથે યા યા આપો : એડહોક નેટવક,નોમે ડક કો ુ ટગ  07 
 બ વાયરલેસ નેટવક માટ કં શન કં ોલ ને તેને ૂર કરવાના ઉપાયો સાથે 

સમ વો.  

07 

  . 2 અ ઉદાહરણ ભેદ આપો: ડશનલ આ.ઈ.પી. અને વાયરલસે (મોબાઈલ) આ.ઈ.પી 07 
 બ િવ ડોજ બે ડ મોબાઈલ ઓપર ટગ િસ મ ની લા શણકતાઓ સમ વો 07 
  અથવા  

 બ ડશનલ ઓપર ટગ િસ મ ની સરખામણીએ મોબાઈલ ઓપર ટગ િસ મ ની 

મયાદા સમ વો.  

07 

  . 3 અ વાયરલેસ નેટવક માટ ટનલ ગ અને રવસ ટનલ ગ સમ વો 07 
 બ વાયરલેસ નેટવક માટ હોમ એજટ અને ફોર ન એજટ ની મુીકા સમ વો  07 
  અથવા  

. 3 અ મોબાઈલ નોડ અને કોરસપો ડગ નોડ બ ે હોમ નેટવક ની બહાર હોય યાર 

ડટા ા સિમશન સમ વો. 

07 

 બ િસ ડએમએ મોબાઈલ ટકનોલો  મા કોલ ોસેિસગ સમ વો. 07 

  . 4 અ િવ તાર વુક સમ વો ક િસ ડએમએ મોબાઈલ ટકનોલો  શા માટ સો ટર 

હ ડઓવર આપે છે?  

07 

 બ ભેદ આપો:વાયફાય નેટવક અને ી  નેટવક  07 
  .અથવા  

. 4 અ આઈએસ- 95 આકટકચર દોર  તેના તમામ ભાગો સમ વો.  07 
 બ ભેદ આપો: (1) ઈ ા ચર લેન -  એડહોક લેન (2) ઈ ારડ લેન- ેડ 

પે મ લેન 

07 

  . 5 અ 802.11 વાયરલેસ લેન દોર  ને સમ વો.  07 
 બ િવ તાર વુક સમ વો: વાયરલેસ નેટવક માટ હ ડન અને એ સપો ડ ટશન  07 
  અથવા  

. 5 અ વાયરલેસ નેટવક માટ જુર, એસઆઈડ  અને શેડક  ઓથેનટ કશન સમ વો 07 
 બ ટ ઓ ટમાઈસેશન એટલે ?ુ લોક ડાયા ામ સાથે સમ વો 07 
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