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Symboli- ja lyhenneluettelo

Symboli- ja lyhenneluettelo

API Application Programming Interface, sovellusten ohjelmointirajapinta

ASP Active Server Page, Microsoftin IIS:n komentojonokieli dynaamisen si
sällön luomiseksi

CGI Common Gateway Interface, käytäntö, jolla voidaan ajaa verkkopalveli
mella olevia ohjelmia ja tulostaa ohjelman tuloste asiakaskoneelle.

CSD Circuit switched data, GSM-standardi piirikytkentäiseen tiedonsiirtoon

DoS Denial of Service, tietoturvahyökkäys, jossa pyritään käyttämään tiedon-
toistoa

GPRS General Packet Radio Service, GSM:n palvelu, jolla voidaan siirtää tietoa
pakettimuotoisena.

HDML Handheld Device Markup Language, merkintäkieli, jonka yhdysvaltalai
nen yhtiö Unwired Planet suunnitteli langattomiin päätelaitteisiin

HTML Hyper Text Markup Language, hypertekstin kuvauskieli
HTTP Hyper Text Transfer Protocol, IP-protokolla, jolla selataan HTML-

dokumentteja
HSCSD High Speed Circuit Switched Data, GSM:n uusi piirikytkentäinen tiedon

siirtopalvelu.
IP Internet Protocol, Internetin protokollapino
ISO International Standardazion Organization, Kansainvälinen standardoin-

tiorganisaatio.
JavaScript
MD5

JavaScript, Sun-yhtiön komentojonokieli.
Message Digest 5, Hajautusfunktio, joka tuottaa 128-bittisen hajautus-
luvun

MAC Message Authentication Code, Yhden suunnan hash-funktiolla tuotettu
avain, jossa on mukana salaisuus

MMI Man Machine Interface, ihmisen ja laitteen välinen käyttöliittymä -
syöttö- ja tulostuslaite.

MTU Maximum Transfer Unit, suurin yhden viestin koko.
OSI Open System Interconnection, ISO:n viitemalli.
PDA Personal Digital Assistant, pieni muistikirjamikro.
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Symboli- ja lyhenneluettelo

PDU
RAS

SAP

SDU
SHA-1

SSL
TCP

TPI
TLS
UDP

URI

URL
vCalendar
vCard
WAP

WAE

WDP

WML
WSP
WTA

WTAI
WTP
WTLS

Protocol Data Unit, protokollan käyttämä pienin tietoyksikkö.
Remote Access Server, laite, jolla päätelaitteet saavat yhteyden esim. 
lähiverkkoon. Tyypillisesti modeemipankki.
Service Access Point, käsitteellinen piste, josta tietty palvelu välitetään 
ylemmälle tasolle.
Service Data Unit, ylemmän kerroksen tietoyksikkö
Secure Hash Algorithm, Hajautusalgoritmi, joka tuottaa 160-bittisen ha-

jautusluvun
Secure Socket Layer, ks. TLS.
Transport Control Protocol, TCP/IP-protokollan luotettava kuljetuspro

tokolla
Transport Information Item, WTP:n siirtotietoyksikkö.
TransactionLayer Security[23], IP-protokollapinon tietoturvakerros 
User Datagram Protocol, TCP/IP-protokollan yhteydetön siirtoprotokol
la
Universal Resource Identifier, Internetin resurssien tunnistamismekanis- 
mi.
Universal Resource Locator, Internetin resurssien nimeämismekanismi. 
vCaleandar, sähköinen kalenteri- ja aikatauluformaatti. 
vCard, sähköinen käyntikortti.
Wireless Application Protocol, langattomaan tiedonsiirtoon soveltuva 
protokollamalli.
Wireless Application Environment[27], WAP-protokollan sovellusympä
ristö.
Wireless Datagram Protocol[30], WAP:n tietosähkepohjainen yhteydetön 
siirtoprotokolla.
Wireless Markup Language[31], WAP:n käyttämä sisällönkuvauskieli. 
Wireless Session protocol[32], WAP:n yhteydellinen istuntoprotokolla. 
Wireless Telephony Application, WAP:n määrittelyt puhelinlaitteiden 
hallintaan.
Wireless Telephony Application Interface, WTA:n sovellusliittymä. 
Wireless Transaction Protocol[34], WAP:n transaktioprotokolla.
Wireless Transport Layer Security Protocol[33], WAP:n tietoturvasta vas
taava protokolla.
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Symboli- ja lyhenneluettelo

WWW World Wide Web, Internet:n arkkitehtuurimalli, jossa sisältö esitetään 
HTMLdlä ja selataan HTTP:llä

XML extended Mark-up Language, Laajennettava merkintäkieli. XML mah
dollistaa dokumentin laatijan määrittelemän oman merkkauskielen, joka 

sopii juuri hänen tarkoituksiinsa.
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1. Johdanto

1 Johdanto

Tämä työ tutkii Wireless Applicatin Protocol-protokollaa (WAP) sekä sen käyttöä 
ajoneuvotietokoneissa. WAP on matkapuhelimiin tarkoitettu tiedonsiirtoprotokol
la, jolla periaattessa pystytään selaamaan Internet-sivuja. Ajoneuvotietokoneet ovat 
puolestaan laaja kirjo tietokonelaitteita, jotka asennetaan autoihin eri syistä. Tämä 
työ tarkastelee ajoneuvotietokoneita kuljetusyritysten logistisen prosessin kannalta. 
Työn kantavana ajatuksena on tutkia, voiko ajoneuvotietokoneissa käyttää WAP:a 
tai jopa voiko ajoneuvotietokoneen korvata WAP-puhelimella.

WAP tarjoaa avoimen ohjelmointirajapinnan arkkitehtuurinsa kautta. Yhdistämällä 
WAP ja ajoneuvotietokone voidaan tarjota suhteellisen avoin ympäristö niin radio
verkon kuin sovellusympäristönkin kannalta.

1.1 Työn sisältö

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä tutkitaan WAP-protokollan rakennetta 
sekä toimintaa. Siinä ei oteta kantaa ajoneuvotietokoneisiin. Protokollaa tutkitaan 
suhteellisen teknisesti, mutta ensimmäisen osan lopuksi perehdytään myös käytän
töön. Protokollaa lähestytään sen kerroksellisen arkkitehtuurin kautta ja sen toimin
taa on pyritty havainnollistamaan kuvallisten toimintamallien avulla.

Toisessa osassa esitellään lyhyesti ajoneuvotietokoneita sekä niiden käyttöä. Kes
keistä toisessa osassa on WAP:n käytön tutkiminen ajoneuvotietokoneissa. Esimer
kin omaisesti esitellään lisäksi WAP:n ehkä näkyvintä elementtiä Wireless Markup 
Languages (WML).

1.2 Työn tavoite

Työn tavoitteena on selvittää WAP-protokollapinon toimintaa. Opitun perusteella 
pyritään vastaamaan kysymyksiin: onko hyödyllistä käyttää WAP:a ajoneuvotieto
koneissa sekä miten puhelin sopii ajoneuvotietokoneeksi. Yleisesti voidaan sanoa, 
että työ yhdistää kaksi asiaa, WAP:n ja ajoneuvotietokoneet.
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2. Johdanto

Osa I

Wireless Application Protocol

2 Johdanto

Tässä kappaleessa esitellään tiedonsiirtoprotokolla sekä -ympäristö nimeltään WAP. 
Kappaleessa ei tehdä päätelmiä protokollan toimivuudesta. Protokolla on varsin 
uusi, eikä sitä ole käsitelty kovin monessa aikaisemmassa tutkimuksessa. Yksi tällai
nen on kuitenkin [21], jossa käsitellään suurta osaa WAP:n määrittelyistä. Työ on 
kuitenkin tehty ennen, kuin kaikki WAP:n spesifikaatiot olivat valmistuneet. Täs
sä tutkimuksessa käsitellään tarkemmin näitä uusimpia määrityksiä. Lisäksi tällä 
hetkellä WAP on suorastaan muotiratkaisu langattomien verkkojen lisäarvopalve
lulta kehitettäessä, mutta tällöin tarkoitetaan lähinnä WAP:n yhtä osaa WML:ää. 
WML:ää koskevia kursseja ja julkaisuja löytyy lukuisia. Tämän johdosta tässä tutki
muksessa ei juurikaan paneuduta sovellustasolle ja varsinkaan WML:ään. WML:ää 
esitellään kuitenkin esimerkkien avulla osassa 2. Puhelinverkkojen osalta tässä tut
kimuksessa keskitytään pääasiassa Suomessa toimiviin verkkoihin.

2.1 Yleistä

Wireless Application Protocol (WAP) on WAP Forumin kehittämä langattomaan 
tiedonsiirtoon soveltuva protokolla. WAP Forum on kolmen matkapuhelinvalmista- 
jan (Ericsson, Motorola ja Nokia) sekä langattomaan tiedonsiirtoon erikoistuneen 
Wireless Planetin 1997 perustama konsortio. WAP Forum on perustamisensa jäl
keen laajentunut ja ottaa edelleen uusia jäseniä. WAP Forumiin on liittynyt monia 
teleoperaattoreita, kuten AT&T, France Telecom, Hongkong Telecom, NTT DoCo
Mo, Omnitel, Qualcomm, Sonera, Telia-Telenor sekä Vodafone. Operaattorien lisäk
si jäseninä on myös huomattavia tietotekniikkayrityksiä kuten IBM, Intel sekä HP. 
Myös ohjelmistoteollisuus on Forumissa edustettuna: Fujitsu Software Corporation, 
Oracle sekä RSA Data Security. Teollisuuden edustajien lisäksi Forumiin kuuluu 
muutamia tutkimuslaitoksia kuten VTT Information Technology. Yhteensä jäseniä 
WAP Forumissa on 83 (28.1.1999), mutta määrä kasvaa jatkuvasti[8]. Mielenkiintoi
sin tulokas WAP Forumiin on Microsoft, joka julkisti yhteistyösopimuksen Forumin 
kanssa 5.5.1999 [6]. Microsoftin liittyminen on WAP Forumin kannalta kaksipuolinen
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2. Johdanto 2.2. Taustaa

asia. Toisaalta on hyvä, että mukaan saatiin maailman suurin ohjelmistovalmista
ja, mutta toisaalta yrityksellä on ollut tapana tehdä yleisistä de-facto standardeista 
omia laajennuksiaan.

WAP tarjoaa keinot kehittää sovelluksia ja palveluita, jotka toimivat langattomissa 
verkoissa. WAP määrittelee sovellusympäristön sekä protokollat langattomille pää
telaitteille kuten puhelimille sekä kalenterikoneille (PDAdlle). Päämääränä proto
kollaa suunniteltaessa on pidetty [29] :

1. Internet-sisällön saaminen langattomiin päätelaitteisiin.

2. Luoda universaali langaton protokolla, joka toimii erilaisissa verkoissa.

3. Mahdollistaa sisällön luominen niin, ettei sen käyttö riipu käytetystä verkosta 
tai päätelaitteesta.

4. Hyväksikäyttää sekä parantaa jo käytettäviä standardeja sekä teknologiaa.

WAP-protokollaa laadittaessa näitä tavoitteita sekä vaatimuksia on noudatettu. Esi
merkiksi olemassaolevien standardien käytöstä voidaan esittää WTLS, joka pohjau
tuu käytännössä suoraan SSL:n[33].

2.2 Taustaa

Sekä Internet että langaton tiedonsiirto ovat voimakkaasti kasvavia teknologioita. 
Kumpikin teknologia pystyy yksinään tarjoamaan valtavat kehitysnäkymät. WAPdla 
pyritään yhdistämään nämä teknologiat sekä kasvu. Yhdistämisessä on kuitenkin 
joitakin ongelmia. Esimerkiksi nykyiset Internetin WWW-sovellukset on laadittu 
työpöytäkäyttöön ja tehokkaiden tietokoneiden sekä nopeiden tietoverkkojen avulla 
käytettäväksi. Langattomien päätelaitteiden ominaispiirteinä voidaan pitää[29]:

• Vähemmän tehokkaat keskusyksiköt

• Pienet muistit

• Virrankulutus on rajoitettua

• Pienet näytöt

• Toisistaan hyvinkin paljon poikkeavat syöttölaitteet
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2. Johdanto 2.2. Taustaa

Myös langaton tiedonsiirtotapa aiheuttaa rajoituksia lankaverkkoon verrattuna. Täl
laisia ovat mm. pienempi kaistanleveys, suurempi latenssi, yhteyden pysyvyys on 
vähäisempää sekä yhteyden saatavuuden ennakoiminen on vaikeampaa[29].

WAP Forum asetti protokollan arkkitehtuurille vaatimuksia[29] :

• Pyritään käyttämään mahdollisimman paljon olemassaolevia standardeja

• Arkkitehtuurin tulee olla kerroksittainen, skaalautuva sekä laajennettava

• Tuki mahdollisimman monelle langattomalle verkolle

• Optimaalinen toiminta runkoverkoille, joilla pieni kaistanleveys sekä mahdol

lisesti suuri latenssi

• Päätelaitteen resurssien tehokas käyttö

• Tuki tietoturvaa vaativille sovelluksille sekä tiedonsiirrolle

• Mahdollistettava joustava MMI:n valmistus

• Mahdollistettava langattoman päätelaitteen omien toimintojen käyttö (kuten 
puhelintoiminnot)

• Palvelujen laskutus oltava mahdollista

• Taattava eri laitevalmistajien laitteiden yhteentoimivuus

• Tarjottava ohjelmointimalli puhelinpalveluille
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3 Arkkitehtuuri

WAP Forumin alainen WAP Architecture Groupin julkaisi WAP:n arkkitehtuu
rin syyskuussa 1997. Tällöin myös avattiin ensimmäinen WWW-sivusto osoitteessa 
http://www.wapforum.org. Kesällä 1999 julkaistu määritelmä 1.1 ei tule olemaan lo
pullinen vaan Architecture Group jatkaa työtään. Tällä hetkellä ryhmä työskentelee 
tietoturva-asioiden parissa. Tällaisia asioita ovat mm. sähköinen kaupankäynti sekä 
avainten hallinta. Tietoturvan lisäksi oleellisia uusia tai parannettavia alueita arkki
tehtuurissa on laskutuskäytännöt, verkkojen valinta, SmartCard- ja SIM-liitynnät, 
provisiointi, nimeämiskäytännöt, palvelimen PUSH-mekanismi, paikkaan liittyvät 
sovellukset sekä skaalautuvuus. Näiden seikkojen jälkeen ryhmä on suunnitellut 
työskentelevänsä Internet-sisällön selauksen, ulkoiset rajapintojen, QoS-mallin, Java 
API:n, henkilöltä toiselle viestinnän, sekä WAP älyverkoissa parissa[9].

Kesällä 1999 julkaistiin WAP-protokolla 1.1 ja myöhemmin on luvassa versio 1.2.

WAP:n arkkitehtuuri perustuu WWW-arkkitehtuuriin (kuva 3.1). WWW-mallissa 
sovellukset sekä sisältö esitetään standardoituina esitysmalleina ja niitä käytetään 
eli selataan selaimella. Selaimella on yhteys tietoverkkoon (tässä tapauksessa Inter-

Kuva 3.1: WWW-arkkitehtuuri

netiin). Selain lähettää pyyntöjä palvelimelle ja palvelin vastaa tähän standardin 
mukaan koodatulla vasteella. Mallin keskeisenä ajatuksena on sisällön tuottaminen 
keskitetyille palvelimille, joista käyttäjät voivat sen hakea. WWW-palvelin voi olla 
muutakin kuin sisältöä jakava palvelin, eli lähdepalvelin. Jos palvelin ei itsessään
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3. Arkkitehtuuri

tuota tietoa vaan tallettaa käyttäjien hakemaa tietoa myöhempää hakua varten, 
kutsutaan sitä välimuistipa!velimeksi. Lisäksi on palvelimia, jotka välittävät lähde- 
palvelujen tietoa tämän toimesta. Tällaista palvelinta kutsutaan yhdyskäytäväksi.

WAP-arkkitehtuuri on kuvattu kuvassa 3.2. Se toimii kuten WWW-arkkitehtuuri, 
mutta asiakkaan ja palvelimen välissä on yhdyskäytävä. WAP-yhdyskäytävä tulkkaa 
WAP-protokollapinon pyynnöt WWW-pyynnöiksi. Näin WAP-laitteet voivat käyt-

Kuva 3.2: WAP-arkkitehtuurin malli

tää jo olemassaolevia WWW-palveluja. WAP-arkkitehtuurissa selainta kutsutaan 
mikroselaimeksi. Mikroselain sijaitsee langattomassa päätelaitteessa. WAP-mallissa 
ei kuitenkaan välttämättä tarvita yhdyskäytävää, vaan mikroselain voi olla suoraan 
yhteydessä palveluja tuottavaan WAP-palvelimeen. Kuvassa 3.3 esitetään tilanne,

Langaton verkko

Kuva 3.3: Esimerkki: WML-sisältö

jossa mikroselain selaa palvelimelta WML-muotoista sisältöä. Kuvassa 3.4 puoles
taan lähdepalvelin sisältää HTML-muotoista tietoa. Tällöin tieto joudutaan muut
tamaan HTML-suodattimen läpi WML-muotoiseksi.

Kuvassa 3.5 esitetään esimerkki, kuinka WAP-arkkitehtuuria voidaan käyttää Internet- 
sisällön selaamiseen. Kuvassa langaton päätelaite voi ottaa yhteyden suoraan WTA- 
palvelimeen käyttääkseen puhelinliikennepalveluita. Vaihtoehtoisesti päätelaite voi 
ottaa yhteyden WAP-yhdyskäytävään. Yhdyskäytävä kääntää WAP-tietoliikenteen 
TCP/IP-liikenteeksi ja toisinpäin. Yhdyskäytävä on yhteydessä Internet:iin joko suo
raan tai palomuurin kautta. Kuvan tapauksessa yhteys yhdyskäytävästä Internetdin 
on hoidettu palomuurin kautta. Palomuurin asema arkkitehtuurissa riippuu yhdys
käytävän sijainnista. Mikäli halutaan selata esimerkiksi yrityksen Intra-verkkoa, voi
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Kuva 3.4: Esimerkki: HTML-sisältö

yhdyskäytävä olla suoraan kiinni tässä verkossa. Toisaalta taas jos yhdyskäytävä on 
operaattorilla, tarvitaan palomuuria. Kuvan ellipsit esittävät kulloinkin käytettävää 

protokollapinoa.

WAP-

Langalon verkko

Palor uuri

TCP/IP

O OVVTA-palveSn

Internet- WML-
välimuist ¡palvelin lähdepal velin

Kuva 3.5: Esimerkki: WAP-ratkaisu

WAP-arkkitehtuuri koostuu viidestä kerroksesta: siirto-, tietoturva-, transaktio-, 
istunto- sekä sovelluskerroksesta. Kerrokset esitellään yksityiskohtaisemmin omissa 
kappaleissaan. WAP-arkkitehtuurin mallin vertailu OSI-viitemalliin sekä Internet- 
malliin on esitetty kuvassa 3.6(29].

Ensimmäisen eli kuljetuskerroksen toiminnallisuudesta vastaa Wireless Datagram 
Protocol (WDP). Se on yksinkertainen tietosähkepohjainen kuljetusprotokolla. Se 
toimii erilaisten kantoverkkojen päällä tarjoten ylemmille kerroksille yhteneväisen 
tiedonkuljetusrajapinnan.

Tietoturvakerros hoitaa WAP:n tietoturvan. Kerroksen protokolla on Wireless Trans
port Layer Security (WTLS). WTLS perustuu Transport Layer Security (TLS)- 
protokollaan (aikaisemmin tunnettu nimellä SSL). WTLS tarjoaa palvelut tiedon
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Application

Swwuftwros

Presentation

Esitystapakerros

Session

Yhteysjaksokerros

Transport
; Kdetokerros

Verkkokerros I

Data Link

Srirloyîrteyskerros

Appication (WAE)

Sovelluskerros

Muut palvelut 
ja sovellukset

Session (WSP) 

Istuntokerros

Transaction (WTP)
Yhteyskerros

Security (WTLS)
Tietoturvakerros

Transport (WDP)
Kuljetuskerros

Alla olevat radioverkot - GSM, CDMA yms.

HTML, JavaScript

111
HTTP

H
TLS-SSL

Verkot, esim. 802.3
-VxVVti {*

ШШSltiíSd1 -jW
w

WAP Internet

Kuva 3.6: WAP-arkkitehtuuri

eheyden, yksityisyyden, autentikoinnin sekä DoS-hyökkäysten eston varmistamisek

si.

Transaktiokerrosta hallitsee Wireless Transaction Protocol (WTP). WTP on lan
gattomaan tiedonsiirtoon soveltuva yhteydellinen protokolla. WTP sisältää kolme 
eri tyyppistä yhteyspalvelua, yhteyden varmistuksen, kaistanloppumisilmoituksen, 
tietosähkeiden yhteenliittämisen ja kuittausten viivästämisen viestimäärän vähen
tämistä varten sekä asynkronisen transaktion.

WSP eli Wireless Session Protocol on istuntokerroksella toimiva protokolla. Se tar
joaa sovelluskerrokselle sekä yhteydellisen (WTP) että yhteydettömän (WDP) is
tunnon. Lisäksi WSP tarjoaa palveluita selainsovellukselle.

Ylin eli sovelluskerros koostuu Wireless Application Environment-määritelmästä 
(WAE). Kerros sisältää seuraavat toiminnot [29]:

1. Wireless Markup Language (WML). WML on langattomiin päätelaitteisiin 
optimoitu esityskieli. Se perustuu XML-kieleen ja on ulkoisesti hyvin HTML- 
kielen näköistä.

2. WMLScript on JavaScript-pohjainen langattomaan tiedonsiirtoon soveltuva 
komento j onokieli.
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3. Wireless Telephony Application (WTA, WTAI). Puhelintoimintojen palvelut 

sekä ohjelmointirajapinta.

4. Sisällön esitystavat. Joukko määriteltyjä tietomuotoja, kuten kuvat (WBMP), 
puhelinmuistiot (vCard) sekä kalenterit (vCalendar).

WAP:n viitemalli, joka sisältää WAP:iin kuuluvat protokollat sekä entiteetit on esi
tetty kuvassa 3.7. Viitemallissa protokollien lisäksi esitetään erilliset hallintaenti-

Kuva 3.7: WAP:n viitemalli

teetit. Hallintaentiteetit huolehtivat protokollan alustuksesta, konfiguroinnista sekä 
sellaisista virhetiloista, joita protokolla ei itse hoida. WAP:a käyttävä laite kommu
nikoi WAP:n kanssa hallintaentiteettien välityksellä. Protokollan eri kerrosten välillä 
on palvelupisteitä (Service Access Point, SAP), jotka tarjoavat alemman kerroksen 
palvelut ylemmille kerroksille.

3.1 Määritelmiä

Tässä kappaleessa selvitetään tutkimuksen WAP-ôsiossa käytettäviä metodeja sekä 
termejä.
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3.1.1 Palveluprimitiivit

WAP-tasojen toiminnallisuus on määritelty palveluprimitiivien avulla. Palveluprimi
tiivit ovat abstrakteja funktioita, jotka tarjoavat tietyn WAP-tason palvelut toisille 
tasoille. Ne ovat siis eräänlaisia tasojen välisiä kommunikointityökaluja. Kutakin 
WAP-tasoa esittelevässä kappaleessa esitetään ko. tason palveluprimitiivit. Palve

luprimitiivien notaatio on seuraava:

X-Palvelu.Tyyppi

Missä X vastaa WAP-tasoa, Palvelu itse palveluprimitiiviä, sekä tyyppi tyyppiä, joka 

voi olla:

• req - eli pyyntö alemmalle tasolle

• ind - eli ilmoitus korkeammalle tasolle jostakin tapahtumasta

• res - eli vastaus alemmalle tasolle

• cnf - eli varmennus req-pyynnön suorittamisesta

3.1.2 Toimintamallit

VVAP-toiminta esitetään sovellettuina Pr/T-verkkoina, jotka olen piirtänyt WAP- 
määritysten kerroskohtaisten tilataulukkojen perusteella. Verkot esitetään liitteissä 

1-3.

Lyhyesti kuvattuna Pr/T (Predikaatti/Transaktio)-verkko koostuu kahdesta yksi
köstä: paikasta sekä transitiosta. Paikka kuvataan verkossa pallona ja transitio neli- 
kulmiona. Paikka voi sisältää merkin (engl. "token"). Kun transitio laukeaa siirtyy 
merkki paikasta toiseen. Transitio voi sisältää laukaisuehdon, jota ilman transitio 
ei laukea. Laukeaminen edellyttää myös, että transition edessä olevassa paikassa on 
merkki. Tässä käytettävää mallia on muokattu niin, että joissain tapauksissa myös 
transitiota seuraavaa transitiota tarkkaillaan laukaisuehdon täyttymiseksi. Esimer
kiksi jos paikassa on merkki ja transitioehto on: T-Unitdata.ind (eli kuljetuskerros on 
vastaanottanut tietoa) ja tästä seuraavat transitiot eivät sisälläkään vastaanotettua 
tietoa, ei tämäkään transitio laukea. Laukeamisehdoissa on tavallisesti juuri palve
luprimitiivejä, mutta niissä voi olla myös mm. pseudotapahtumia tai muita ympä
ristöstä johtuvia tekijöitä. Tällaiset tekijät merkitään kursiivilla. Primitiivien lisäksi 
transitiot voivat laueta asetetun aikavälin täytyttyä. Tällainen tapahtuma merkitään
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Timer_TOX, missä X on kyseisen aikavälin tunnus. Joidenkin palveluprimitiivien 
yhteydessä on esitetty parametreinä esiintyvät PDU:t kursiivilla.
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4 Wireless Datagram Protocol

Wireless Datagram Protocol (WDP) on WAP:n kuljetuskerroksen varsinainen kul
jetusprotokolla. WDP tarjoaa verkkoriippumattoman tiedonsiirron WAP:n kulje
tuskerroksen ylemmille protokollille. WDP-palvelu on yhteydetön sekä epäluotet
tava tietosähkepohjainen protokolla. Tämä kappale perustuu WDP:n määritykseen 
1.0[30] ja sitä on täydennetty version 1.1 :n määrityksillä [35].

4.1 Johdanto

WDP on tietosähkepohjainen kuljetusprotokolla, joka tarjoaa ylemmille WAP-kerroksille 
yhteneväisen rajapinnan riippumatta tämän alla toimivasta verkosta. WDP ei sisällä 
tietoturvaa, se välittää vain formatoimatonta raakatietoa.

Protokolla pystyy tarjoamaan verkkoriippumattomuuden mukautuksella. Kun al
la oleva verkko ei tarjoa suoraan käyttökelpoisia palveluja WDP:lle, tehdään tälle 
mukautuskerros, jolla WDP-palvelupyynnöt käännetään verkon palvelupyynnöiksi. 
Tällä saavutetaan se etu, että kullekin verkolle joudutaan kirjoittamaan pelkäs
tään WDP:n mukautustaso. Mukautus havainnollistetaan kuvassa 4.1, joka esittää 
WDP:n arkkitehtuuria erilaisten verkkopalvelujen päällä.

Siirtokerroksen palvelupiste 
(TSAP)

WDP

Verkko D:n 
mukautus

Verkko B:n 
mukautusVerkko A: n 

mukautus Verkko C:n 
mukautus Verkko E: n

Verkko D:n 
palvelut

Verkko B:n 
palvelutVerkko A: n 

palvelut Verkko C:n
palvelut

Verkkojen fyysiset ominaisuudet

ШММШМШЯЯШЯЯШ I

Kuva 4.1: WDP:n arkkitehtuuri

Yhtä WDP-instanssia voi käyttää useampi ylemmän tason instanssi. Tällainen ylem
män tason instanssi identifioidaan porttinumerolla. Yksi WDP-instanssi voi myös
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käyttää useita erilaisia verkkoja samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa mm. monitaa- 
juusverkoissa parhaan mahdollisen yhteyden valinnan. WDP on varannut porttiava- 
ruudesta kahdeksan porttia 49152-49159, joissa toimivat WSP/D, WSP/WTLS/D, 
WSP/WTP/D, WSP/WTP/WTLS/D, vCard, vCard/D, vCard /WTLS/D, vCa- 
lendar, vCalendar/D sekä vCalendar/WTLS/D.

Liikkuva pääte WAP palvelin

LähdepalvelinVVAP-asiakas

Langaton yhdyskäytävä

WTLSWTLS

TunneliTunneliKantoverkkoKantoverkko

AliverkkoAliverkko

Kuva 4.2: WDP:n tasoarkkitehtuuri

Kuvassa 4.2 esitetään WDP:n sijoittuminen WAP-arkkitehtuuriin. Kuvasta näh
dään, että WDP:tä voivat käyttää WTLS, WTP sekä WSP. WDP ohjaa palvelu
pyynnöt kantoverkon siirtopalvelulle (esim. GSM:n SMSdle), joka välittää siirret
tävän tiedon WAP-yhdyskäytävälle. Tämä tieto kulkee siirtopalvelun määräämässä 
muodossa (esimerkkitapauksessa lyhytsanomana). Yhdyskäytävästä tieto lähetetään 
WDP-paketteina tunnelointiprotokollalla WAP-välimuistipalvelimelle.

WDP:n virheenkäsittely hoidetaan pääasiassa WCMPdla (Wireless Control Message 
Protocol). WDP hallitsee virheitä vain kahden WDP-instanssin välisestä tietoliiken
teestä.

4.2 Toiminta

4.2.1 Yleistä

WDP:n toiminta on suhteellisen yksinkertaista ja suoraviivaista. Se sisältää vain 
kaksi palveluprimitiiviä: T-DUnitdata, jolla siirretään tietoa sekä T-DError, jolla
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Primitiivi Parametrit Toiminta

T-DUnitdata

Lähdeosoite 
Lähdeportti 
Kohdeosoite 
Kohdeportti 
Käyttäjän tietoa

Siirtoprimitiivi. Luo tarvittaes
sa uuden yhteyden

T-DError

Lähdeosoite
Lähdeportti
Kohdeosoite
Kohdeportti
Virhekoodi

Virheenilmoitusprimitiivi. Käy
tetään, kun WDP ei pysty 
suorittamaan ylemmältä tasol
ta tullutta pyyntöä.

Taulukko 4.1: WDP:n palveluprimitiivit

ilmoitetaan virheistä. WDP:n toiminta muistuttaa hyvin paljon IP-maailman UDP- 
protokollaa. Tämän johdosta käytettäessä IP-verkkoa voidaankin WDP korvata ko
konaan UDPdlä. UDP ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu langattomaan tiedonsiir
toon.

4.2.2 Palveluprimitiivit

WDP:n yksinkertaisuuden johdosta se ei tarjoa ylemmille tasoille kuin kaksi palve
luprimitiiviä. Primitiivit esitetään taulukossa 4.1.

4.3 Tuetut radioverkot

WAP:n markkinoinnissa annetaan yleensä ymmärtää, että protokolla toimii lähes 
kaikissa matkapuhelinverkoissa. Ensimmäisessä VVAP-dokumentaatiossa 1.0 on kui
tenkin spesifioitu ainoastaan taulukossa 4.2 esitetyt verkot ja niiden palvelut.

Spesifikaatiossa 1.1. on näiden lisäksi esitetty mm. GSM:n Cell Broadcast-toiminnolle 
toimintaprofiili.

Kuvassa 4.3 esitetään WDP:n toiminta GSM-verkossa SMS-palvelulla. Kuvaa on 
hyvä verrata kuvaan 4.2, jossa esitetään WDP:n yleinen tapaus.
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Verkko Palvelu

GSM

SMS
USSD
(H)CSD
GPRS (kehitteillä)

IS-136
R-Data
CSD
Packet Data

CDPD

CDMA
CSD
Packet Data (ad hoc) 
SMS (kehitteillä)

PDC CSD
Packet Data

IDEN
SMS
CSD
Packet Data

FLEX
ReFLEX

Taulukko 4.2: WDP:n tukemat verkot

Liikkuva pääte WAR palvelin

Lähdepalvelin

WAE

Langaton yhdyskäytävä

WTLSWTLS

SME-IFSME-IF

ТСРЛР ТСРЛР

Kuva 4.3: WDP SMS:n päällä
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5 Wireless Transaction Layer Security

Wireless Transaction Layer Security (WTLS) on WAP:n tietoturvasta vastaava pro
tokolla. Sen tehtävät ovat yksityisyyden, tiedon eheyden sekä autentikoinnin varmis
taminen. WTLS on määritelty dokumentissa [33] ja sitä on täydennetty dokumentilla 

[36]. Tämä kappale perustuu ao. määrittelyihin ellei muuta mainita.

5.1 Johdanto

WTLS tarjoaa rajapinnan turvallisten yhteyksien hallintaan. Se perustuu paljol
ti WWW-maailmassa käytettyyn TLS 1.0-protokollaan[23]. TLS:n toiminnallisuu
den lisäksi WTLS tarjoaa tietosähkeiden tuen, optimoidut kättelyt sekä dynaamisen 
avainten virkistämisen.

WTLS toteuttaa yksityisyyden käyttämällä valinnaisia salausalgoritmeja, tiedon 
eheyden käyttämällä MAC:ja ja autentikoinnin symmetrisellä julkisen avaimen me
netelmällä. MAC generoidaan määritysten mukaan joko SHA-ldlä tai MD5:llä, mut
ta muitakin vahvoja hajautusfunktioita voidaan käyttää. Avaintenvaihtoon voidaan 
käyttää (EC)Diffie-Hellman- tai RSA-protokollaa. Tiedon salaus voidaan suorittaa 
RC5-, (3)DES- tai IDEA-protokollalla. WTLS:n 1.0 spesifikaatiossa ei ole esitetty 
kompressointialgoritmeja, joten tällä hetkellä kompressointia ei tueta.

WTLS sijoittuu toiminnallisesti WTP:n ja WDP:n väliin. Voidaan ajatella, että 
WTP käyttää turvallista yhteyttä WTLS:n avulla ja WTLS puolestaan tekee yh
teyden WDP:n avulla.

Tällä hetkellä WTLS on WAP:n keskeneräisin protokolla. Se onkin keskeisiä alueita, 
joihin WAP Forum keskittää voimavarojaan.

5.2 Toiminta

5.2.1 Yleistä

WTLS on sisäisesti kerroksittainen protokolla; se sisältää kaksi protokollatasoa sekä 
useita aliprotokollia. WTLS:n rakenne on esitetty kuvassa 5.1(15]. Protokolla toimii 
viestejä lähettämällä ja vastaanottamalla. Yleisimmät WTLS:n viestit ovat Hello 
(Hello Request, Client Hello, Server Hello, Server Hello Done), sertifikaatit (Ser
ver Serificate, Certificate Request, Client Sertificate), avaintenvaihto (Server Key
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Exchange, Client Key Exchange, Certificate Verify) sekä Finished.

WSP/WTP

WTLS

WDP

Kuva 5.1: WTLS:n rakenne

Suurin vastuu WTLSin toiminnasta on Record-protokollalla. Protokollan merkitys 
ja toiminta on havainnollistettu kuvassa 5.2. Record-protokollaa käyttää Handshake- 
protokolla, jota puolestaan käyttävät Alert-, Application Data-, sekä Change Cipher 
Spec-protokollat.

Handshake-protokollan tehtävänä on nimensä mukaisesti kättely. Alert-protokollalla 
WTLS hallitsee virhetilanteista tiedottamisen. Ilmoitus käsittää virheen vakavuuden 
sekä kuvauksen. Change Cipher Spec-protokollalla WTLS vaihtaa salaustapaansa. 
Application Data-protokolla on WTLS:n varsinainen siirtoprotokolla.

5.2.2 Palveluprimitiivit

Taulukossa 5.1 esitetään WTLS:n kaikki palveluprimitiivit. Protokolla siirtää tietoa 
SEC-Unidata-primitiivillä ja hallitsee yhteyttä muilla primitiiveillä. Yhteys luodaan 
joko täydellä kättelyllä tai optimoidulla kättelyllä. Optimoitu kättely tarkoittaa käy
täntöä, jossa palvelin tarkistaa asiakkaan sertifikaatin paikallisesta tietokannastaan, 
kun täydessä kättelyssä asiakas lähettää sertifikaattinsa. Kättelyn yhteydessä sovi

taan tarvittavista parametreista.

WTLS:n asiakkaan ja palvelimen Pr/T-verkot esitetään liitteessä 1 kuvissa 14.1 - 
14.4. Verkoissa esitetään kaikki mahdolliset viestit, jotka voivat kulkea palvelimen 
ja asiakkaan välillä. Viestien käyttö riipuu käytetystä avaintenvaihtoprotokollasta. 
Tällaiset viestit merkitään tähdellä (*). Verkoista nähdään, kuinka toiminta alkaa 
asiakkaan saadessa SEC-Create-Req.req-pyynnön. Pyyntöön vastataan lähettämällä 
ClientHello-viesti. Tällöin alkaa kättely asiakkaan ja palvelimen välillä. Kättelyssä 
käytetään ajastinta, jonka umpeutuessa yritetään kätellä uudestaan.

Handshake Alert Application Data Change Cipher 
Spec

Record

Diplomityö Mikko Holmberg 17



5. Wireless Transaction Layer Security 5.2. Toiminta

Primitiivi Parametrit Toiminta

SEC-Unidata

Lähdeosoite
Lähdeportti
Kohdeosoite
Kohdeportti
Käyttäjän tietoa

WTLS:n kuljetusprimitiivi

SEC-Create

Lähdeosoite
Lähdeportti
Kohdeosoite
Kohdeportti
Asiakaan tunnistetietoa 
Ehdotettu avaintenvaihto 
Ehdotettu salaus
Ehdotettu kompressointi 
Sarjojen lkm
Avainten virkistysväli 
Istunnon ID
Valittu avaintenvaihto 
Valittu salaus
Valittu kompressointi 
Palvelimen sertifikaatti

Käytetään turvallisen yhteyden 
luomiseen

SEC-Exchange Palvelimen sertifikaatti Palvelin käyttää suorittaakseen 
julkisen avaimen autentikoin- 
nin tai avaimenvaihdon

SEC-Commit Kun kättely on valmis ja yhtey
den osapuoli haluaa siirtyä kät
telyssä neuvoteltuun tilaan

SEC-Terminate Selite
Taso

Käytetään yhteyden lopettami
seen

SEC-Exception Selite Käytetään varoitusten ilmoit
tamiseen

SEC-Create-Request
Lähdeosoite
Lähdeportti
Kohdeosoite
Kohdeportti

Palvelin pyytää asiakkaalta 
uutta kättelyä

Taulukko 5.1: WTLS:n palveluprimitiivit
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cz)-jF
$

Г ж
'ï

WDRWTP Record:
- Kompressointi
- Allekirjoitus
- Salaus

СП

WTPWDP Record:
- Salauksen purku
- Verifiointi
- Dekompressointi

Kuva 5.2: WTLS:n Record-protokolla

Verkoista havaitaan, että WTLS ei ota kantaa istunnon lykkäämiseen, mutta katkai- 
sumahdollisuus on joka hetkellä. Keskeistä verkkojen toiminnassa on T-Unitdata.ind- 
primitiivin odottaminen. Tällöin käytännössä odotetaan toisen osapuolen lähettä
mää viestiä. Verkon toiminta eroaa muiden WAP-tasojen verkoista siinä, että lähe
tettävä ja odotettava viesti riippuu käytetystä avaintenvaihtomenetelmästä. Lähin
nä tämä tarkoittaa sitä, että lähetettävää puskuria täydennetään tilanteen mukaan 
tarvittavilla viesteillä. Verkot toimivat, eikä lukkiumia synny.

5.2.3 Kättely

Kättely on tärkeä toimenpide salatussa tiedonsiirrossa. WTLS:n kättelystä vastaa 
Handshake-protokolla. Normaalisti kättely tapahtuu seuraavasti: asiakas lähettää 
Client Hello-viestin palvelimelle. Tähän palvelin vastaa Server Hello-viestillä. Vies
tit sisältävät asiakkaan sekä palvelimen generoimat satunnaisluvut ja muuta tietoa 
käytettävästä salauksesta. Hello-vaihetta seuraa avainten vaihto: palvelin lähettää 
Server Certificate-, ServerKeyExchange-, CertificateRequest- sekä ServerHelloDone- 
viestit. Asiakas vastaa näihin ClientSertificate- ClientKeyExchange- sekä Finished- 
viesteillä. Lopulta palvelin palauttaa vielä asiakkaalle Finished-viestin, jonka jälkeen
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voidaan aloittaa varsinainen tiedonsiirto. Kyseinen kättely on täysi kättely autenti- 
koinnilla sekä avaintenvaihdolla. Kättely voi tapahtua myös edellisessä kappaleessa 
esitetyllä optimoidulla tavalla. Kuvassa 5.3 esitetään täysi kättely palveluprimitii
vein. Kuvista 14.1-14.4 nähdään kättelyn olevan esitetynlainen.

Create, req

C reate, cnf

^Exchange.ind

Exchange, res^

Commit, req 

Commit.cnf4--------------
Unidata.req

ClientHello

ServerHello........

ServerCertificate
ServerKeyExchange
CertificateRequest
ServerHelloDone

ClientSertificate 
. Cli.entKeyExchange 

Finished...........

Finished..............

Suojattu tietoa

Create.ind

Create, res4-------------
^Exchange.res

Exchange.cnf^

Commitind 

Unidata.ind t

Kuva 5.3: WTLS:n täysi kättely
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6 Wireless Transaction Protocol

Wireless Transaction Protocol (WTP) on WAP:n transaktion hallintaprotokolla. 
WTP tarjoaa palveluja WAP:n ylemmille tasoille. WSP on yleisin WTP:n käyttäjä. 
WTP on määritelty dokumentissa [34], johon myös tämä kappale perustuu. Lisäksi 
kappaletta on täydennetty WTP 1. l-määrityksellä[37].

6.1 Johdanto

WTP on pyyntö-vaste-tyyppinen viestipohjainen protokolla. Yksi pyyntö-vaste-pari 
on yksi transaktio. Protokolla suorittaa transaktion luotettavasti niin, että valitaan 
käyttäjälle paras luotettavuuden sekä siirtokustannuksen välinen suhde. Protokolla 
tarjoaa myös mahdollisuuden täydelliseen luotettavuuteen, jolloin se kuittaa jokai
sen vastaanotetun viestin. WTP hoitaa luotettavuuden käyttämällä mm. transak- 
tiotunnisteita sekä kuittauksia. Protokolla ei tarjoa tietoturvapalvelulta.

Liiallisen tietoliikenteen vähentämiseksi eksplisiittiset yhteyden luonnit sekä lope
tukset on kielletty. Lisäksi protokolla tarjoaa tätä tarkoitusta varten mekanismin, 
jolla voidaan vähentää pakettien monistumista.

WTP käsittää kolme palvelutyyppiä:

• Luokka 0: Epäluotettava käynnistysviesti ilman vastausviestiä

• Luokka 1: Luotettava käynnistysviesti ilman vastausviestiä

• Luokka 2: Luotettava käynnistysviesti tasan yhdellä vastausviestillä

Palvelutyypit otetaan käyttöön transaktion aloittajan toimesta, niistä ei voida neu
votella eikä vaihtaa kesken transaktion. Jos vastaanottaja ei kykene vaadittuun tran
saktioon, transaktio epäonnistuu.

Protokollan kolme päätoimintoa ovat:

• Transaktioiden hallinta

• Viestien uudelleen lähetys, duplikaattien poisto, sekä kuittaukset
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Primitiivi Parametrit Toiminta

TR-Invoke

Lähdeosoite
Lähdeportti
Kohdeosoite
Kohdeportti
Kuittaustyyppi
Käyttäjän tietoa
Luokka
Lopetustietoa
Kahva

Käytetään transaktion luontiin

TR-Result
Käyttäjän tietoa
Lopetustietoa
Kahva

Vastaus jo käynnistettyyn transaktioon

TR-Abort Keskeytyskoodi
Kahva Olemassaolevan transaktion keskeytys

Taulukko 6.1: WTP:n palveluprimitiivit

• Viestien yhdistäminen sekä erottaminen

Vaikka yleisesti WTP toimiikin WDP:n päällä, on protokollan määrittelyissä vaadit
tu alustaksi vain tietosähkepohjainen palvelu. Laitteistolta WTP vaatii käytännössä 
vain sen, että laite pystyy lähettämään ja vastaanottamaan tietoa. Tämän lisäk
si määrittelyssä on muutamia reunaehtoja, kuten että laite on toimintavalmis ja 
halukas kommunikoimaan.

6.2 Toiminta

WTP käyttää kahta viestityyppiä: tieto- sekä hallintaviestiä. Tietoviestit ovat raa- 
katiedonsiirtoa varten ja hallintaviestit kuittauksia ja muuta toiminnan hallintaa 
varten. Kuten muutkin WAP:n protokollat, on WTP:n toiminta määritelty palve
luprimitiiveillä (taulukko 6.1).

Primitiivien lisäksi protokolla käyttää ajastimia (aikavälejä) ja laskureita. Laskarei
den ja aikavälien määrittelyt ovat yleensä radioverkkokohtaisia. Tällaisia laskureita 
ovat

• Uudelleen lähetyksen aikaväli (Timer_TOR). Milloin lähettäjä lähettää vies
tin uudelleen, jos kuittausta ei ole kuulunut.

• Uudelleen lähetyksen laskuri. Montako uudelleenlähetystä on suoritettu.

• Kuittauksen aikaväli (Timer_TOA). Kuinka kauan odotetaan kuittausta.
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• Odotusaika (Timer_TOW). Kuika kauan odotetaan WAIT-tilassa.

Primitiivit välitetään erilaisilla PDUdlla. WTP:n eri PDU:t pakataan yhdeksi tai 
useammaksi WTP PDU:ksi, joka lähetetään alemmalle kerrokselle (WDP). WTP 
PDU esitetään kuvassa 6.1.

7 6 5 1 4 3 2 1 0

>
WTPPDU <

7 6 I 5 4 3 2 1 0

Concatenation Indicator = 0x00

WTP PDU Length N

r
>• N tavua ^

WTP PDU Length M

>- M tavua <''

[
Kuva 6.1: WTP PDU

6.2.1 Transaktioluokka 0

Luokka 0 on epäluotettava palvelu, joka ei oikeastaan ole ollenkaan transaktio- vaan 
lähes pelkkä tietosähkepalvelu. Sitä käyttää yleensä epäluotettavat työntöpalvelut. 
Palvelun toiminta esitetään kuvassa 6.2. Käynnistäjä lähettää Invoke-viestin vas
taanottajalle, jonka jälkeen käynnistäjän kannalta transaktio on ohi. Kun vastaa
nottaja saa viestin, on transaktio tämän kannalta päättynyt. Käynnistäjä ei jää 
odottamaan mitään kuittausta.

-Invoke

Yhteydenottaja
(Initiator)

Vastaaja
(Responder)

Kuva 6.2: WTP:n Transaktioluokka 0:n toiminta

Luokka käyttää Invoke-viestin lähettämiseen Invoke-PDU:ta, joka on esitetty ku
vassa 6.3. Lähettäjä asettaa PDU:n TID (Transaction Identifier)-kentän arvon. Ar
voa kasvatetaan jokaisen uuden transaktion kohdalla. Lisäksi asetetaan TCL-kentän
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7 6 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x01 GTR TTR RID

TID

Version TIDN U/P RES RES TCL

Kuva 6.3: WTP:n Invoke PDU

(Transaction Class) arvo OxOOiksi. Koko toimenpide muodostaa palveluprimitiivin 
TR-Invoke, joka on yhteinen kaikille transaktioluokille.

6.2.2 Transaktioluokka 1

Luokka 1, kuten Luokka 0:kaan, ei ole varsinainen transaktiopalvelu, vaan se tar
joaa luotettavan tietosähkepalvelun. Sitä käyttää yleensä luotettava työntöpalvelu. 
Kuvassa 6.4 esitetään transaktion toiminta. Ensin käynnistäjä (yhteyden luoja) lä
hettää käynnistysviestin ja jää odottamaan tähän vastausta. Vastaanottaja kuit- 
taa käynnistysviestin ja laittaa muistiin saamansa käynnistysviestin, jolloin voidaan 
edellinen kuittaus lähettää uudestaan, jos käynnistäjä jostakin syystä lähettää käyn
nistysviestin uudestaan.

Yhteydenottaja
(Initiator)

Vastaaja
(Responder)

ч f f

Kuva 6.4: WTP:n Transaktioluokka l:n toiminta

Luokassa lähettäjä lähettää Invoke-viestin Invoke-PDUdla (TCL-kentän arvo 0x01 :ksi) 
(kuva 6.3) ja vastaanottaja kuittauksen kuvassa 6.5 esitetyllä Ack-PDU:lla. Jos vas
taanottaja havaitsee, että Invoke-PDU:n TID on virheellinen, voi se varmentaa vies
tin oikeellisuuden Ack-PDU:lla käyttäen kolmivaiheista kättelyä:

1. Käynnistäjä lähettää Invoke-PDU:n, joka sisältää TID:n.

2. Vastaanottaja varmistaa Ack-PDU:lla käynnistäjältä, että onko TID kunnossa.
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3. Käynnistäjä vastaa Ack-PDU:lla tai virhetilanteessa Abort-PDU:lla.

Jos tätä kättelyä käytetään, ei vastaanottaja saa lähettää mitään muuta tietoa ennen 
kuin kättely on ohi.

7 0 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x03 титл RES RID

TID

Kuva 6.5: WTP:n Ack PDU

Lähettäjä suorittaa siis TR-Invoke-primitiivin, mutta tämän lisäksi käynnistetään 
ajastin TimerTOR, jonka avulla tiedetään milloin Invoke-PDU joudutaan lähet
tämään uudelleen. Tämä toiminta on myös Luokka 2:ssa.

6.2.3 Transaktioluokka 2

Luokka 2 on WTP:n varsinainen transaktiopalvelu. Luokka 2 sisältää luokan 1 omi
naisuudet, kuten kolmivaiheisen TID:n tarkistuksen. Normaalisti luokan 2 transak
tio kulkee, kuten kuvassa 6.6 vasemmalla on esitetty. Käynnistäjä lähettää käynnis- 
tysviestin, johon vastaanottaja vastaa vastausviestillä. Jos vastaanottaja ei ole heti 
valmis aloittamaan transaktiota, lähettää se kuittausviestin (kuvassa 6.6 oikealla). 
Tällöin käynnistäjä odottaa, kunnes vastaanottaja on valmis. Vastaanottaja ilmoit
taa olevansa valmis transaktioon normaalilla vastausviestillä. Lopuksi käynnistäjä 
lähettää kuittausviestin vastaanottajalle, jolloin transaktio päättyy.

-Invoke

-Invoke

-Result

-Result.

Yhteydenottaja
(Initiator)

Vastaaja
(Responder)

Yhteydenottaja
(Initiator)

Vastaaja
(Responder)

Kuva 6.6: WTP:n Transaktioluokka 2:n toiminta

Invoke-viesti lähetetään Invoke PDUdla (TCL-arvo asetetaan OxlO:ksi), kuittaus 
Ack PDUdla ja vastaus Result PDUdla (kuva 6.7) sekä mahdollinen keskeytys Abort 
PDUdla (kuva 6.8). Kun vastaanottaja saa Invoke PDU:n, käynnistää se Timer_TOA- 
ajastimen, jolla hallitaan mahdollinen odotustila.
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7 6 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x02 GTR TTR RID

TID

Kuva 6.7: WTP:n Result PDU

7 6 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x04 Abort type

TID

Abort reason

Kuva 6.8: WTP:n Abort PDU

6.2.4 Muu toiminnallisuus

Transaktioluokkien tavanomaisen tiedonsiirron lisäksi WTP mahdollistaa muitakin 
toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet esitetään lyhyesti.

Uudelleen lähetys kunnes saadaan kuittaus

Toiminnallisuutta käytetään, kun halutaan taata luotettava tiedonsiirto, tilanteessa 
jossa paketteja hukkuu.

Käyttäjän kuittaukset

Jos käyttäjä haluaa, WTP kuittaa jokaisen viestin. Uutta viestiä ei lähetetä, ennen 
kuin vanhasta on saatu kuittaus.

Viimeisen kuittauksen tiedot

Transaktion viimeiseen kuittaukseen voidaan liittää tietoa. Mihinkään muuhun kuit
taukseen, kuin viimeiseen, ei voida lisätä tietoa. Tietoa voidaan käyttää esim. suo
rituskyvyn havainnointiin.

Viestien ketjutus ja erottaminen

Ketjutuksella liitetään useampi PDU yhdeksi kantoverkon SDU:ksi. Erottamisella 
erotetaan ketjutettu SDU useaksi PDU:ksi ja lähetetään ne palveluprimitiiveissä 
eteenpäin.
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Asynkroniset transaktiot

WTP osaa käynnistää transaktion ennen kuin on saanut edellisestä transaktioista 
kuittauksen. Useita samanaikaisia transaktioita käsitellään asynkronisesti, eli osa
puoli joka odottaa, odottaa oikeaa transaktiota, mutta pysyy toiminnallisena muiden 
transaktoiden näkökulmasta.

Transaktion keskeytys

Transaktio voidaan keskeyttää TR-Abort-primitiivillä. Keskeytys voi olla sovelluk
sen (käyttäjän) tai protokollan sisäisesti generoima.

Transaktion tunniste

Transaktio identifioidaan osoitteen sekä portin ja TID:n perusteella. Identifiointi on 
tärkeää, kun halutaan hallita viestien uudelleen lähetyksiä.

Transaktion tunnisteen varmistus

Transaktion tunniste varmistetaan kappaleessa 6.2.2 esitetyn kolmivaiheisen kätte
lyn avulla.

Kuljetustiedon yksiköt

Kuljetustiedon yksikkö eli Transport Infromation Item (TPI) mahdollistaa proto
kollan tulevaisuuden laajennukset. TPI sijoitetaan yleisesti WTP PDU:hun (kuva 
6.1). Mahdolliset TPI:t esitetään kuvassa 6.9.

Error TPI on ainoa pakollinen TPI ja sitä käytetään ilmoittamaan mm. virhetilan
teista, joissa transaktion toinen osapuoli ei tue haluttua TPI:tä. Info TPI:tä käyte
tään toiminnossa viimeisen kuittauksen tiedot. Option TPI puolestaan on käytössä 
pelkästään parametrien välittämisessä ja Packet Sequence Number TPI segmentoin
nissa ja uudelleen kokoamisessa.

Parametrien välittäminen

Kun halutaan välittää protokollan parametrejä, ne pakataan Option TPLhin. Jos 
toinen osapuoli ei tue vaadittua toimintoa tai parametriä, se hylätään ja vaatijalle 
ilmoitetaan tästä Error TPIdlä.

Virheenhallinta

Yleisesti WTP:n virheenhallinta tapahtuu Abort PDU:ta käyttämällä. PDU:hun 
liitetään keskeytyksen syy.
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7 6 5 4 3 2 1 0

CON TPI Identity 1 RES RES

TPI Length

TPI Data

TPI Data

Long TPI

7 6 5 4 3 2 1 0

CON TPI Identity 0 TPI Len = 0x02

ErrorCode = 0x02 TPI Identity

First octet of TPI

Error TRI (KNOWN)

7 6 5 4 3 2 1 0
CON TPI Identity 0 TPI Length

Information

Information

Info TPI

7 6 5 4 3 2 1 0

CON TPI Identity 0 TPI Length

TPI Data

TPI Data

Short TPI

7 6 5 4 3 2 1 0

CON TPI Identity 0 TPI Len = 0x1

ErrorCode = 0x01 TPI Identity

Error TPI (UNKNOWN)

7 6 5 4 I 3 2 1 0
CON TPI Identity 0 TPI Length

Option Identity

Option value

Option value

Option TPI

7 6 5 4 3 2 1 0

CON TPI Identity = PSN TPI 0 Length = 0x01

Packet Sequence Number

Packet Sequence Number TPI

Kuva 6.9: WTP:n erilaiset TPI:t

Versionhallinta

Transaktion vastaanottajan havaitessa, että vastaanotetun viestin versionumero on 
korkeampi mitä tämä tukee, täytyy sen lähettää Abort PDU.

Segmentointi ja uudelleen kokoamininen

Kun viesti on pidempi kuin kantoverkon MTU, se joudutaan pilkkomaan pienem
miksi palasiksi. Tätä pilkkomista kutsutaan segementoinniksi. WTP:n segmentoin
nissa käytetään erillisiä siihen tarkoitettuja Segmented Invoke PDU:ta sekä Segmen
ted Result PDUrta. Kyseiset PDU:t esitetään kuvassa 6.10 (vasemmalla Invoke ja 
oikealla Result).

Kun esimerkiksi Invoke PDU ei mahdu kokonaisuudessaan MTU:hun ja se segmen
toidaan, se kopioidaan yhteen tai useampaan Segmented Invoke PDU:hun. PDU:n 
Packet Sequence Number kertoo sen sijainnin PDU sarjassa. Segmentoituja PDU:ta 
voidaan kuitata ryhmissä tai yksinään.
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7 6 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x06 GTR TTR RID

TID

Packet Sequence Number

7 6 5 4 3 2 1 0

CON PDU Type = 0x05 GTR TTR RID

TID

Packet Sequence Number

Kuva 6.10: WTP:n segementointiin käytettävät PDU:t

Kenttä
Selitys Tarkoitus

CON Continue-lippu Kertoo, jatkuuko PDU TPLllä.
GTR Group Trailer-lippu Ks. TTR
TTR Transmission

Trailer-lippu
Käytetään yhdessä GTR:n kanssa segmentointiin:

GTR TTR Selitys
0 0 Tämä ei ole viimeinen paketti
0 1 Tämä on viestin viimeinen paketti
1 0 Tämä on ryhmän viimeinen paketti
1 1 Segmentointia ei tueta

PSN Packet Sequence
Number

Segmentoinnin yhteydessä kertoo paketin järjestys
numeron

PDU
Type

Ilmoittaa PDU:n tyypin

RES Reserved Varattu myöhempää käyttöä varten
RID Re-transmission In- 

detifier
Käytetään uudelleen lähetyksessä duplikaattien 
välttämiseen

TID Transmission Iden
tifier

Assosioi PDU:n transaktioon

Taulukko 6.2: WTP:n PDUdden kentät

6.2.5 PDU:iden kentät

Taulukossa 6.2 esitellään edellä kuvattujen WTP:n PDUdden kentät.

6.2.6 Toimintamallit

Transaktion käynnistäjän Pr/T-verkko on esitetty liitteessä 2, kuvissa 15.1 ja 15.2 se
kä vastaanottajan kuvissa 15.3 ja 15.4. Verkoissa tilasiirtymä 11 RcvXXX"tarkoittaa 
vastaanotettua viestiä. Esimerkiksi kun vastaanottaja on tilassa NULL (lähtötila) 
ja käynnistäjä lähettää primitiivin TR-Invoke, saa vastaanottaja viestin Rcvlnvoke. 
Protokolla muistuttaa hiukan TCP:tä, mutta on huomattavasti kevyempi.
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Kuvista nähdään, että transaktio voidaan keskeyttää missä tilanteessa tahansa, mut
ta transaktion välillä ei voi missään vaiheessa tapahtua yhteyden lykkäämistä (Sus
pend). Lisäksi nähdään, että luokka 0:n käsittely on todella yksinkertaista. Tran
saktion luonti luokassa 0 tapahtuu seuraavasti:

TR-Invoke.req(C) -> Lähetä Invoke-PDU (C) ->
RcvInvoke(S) -> TR-Invoke.ind

Yksinkertaisuudella saadaan aikaan tehokas epäluotettava transaktiopalvelu. Toi
saalta luokka 2:n toiminta on jo varsin monimutkaista, mutta sillä saavutetaan var
ma transaktio paluuviestillä. Kuvassa 6.11 esitetään, kuinka luokassa 2 TID:n oi
keellisuus voidaan varmentaa. Kuvan tapauksessa vastaanottaja pyytää aloittajaa 
tarkastaamaan, onko sillä TID:n mukainen transaktio auki. Aloittaja vastaa kyse
lyyn myönteisesti.

Invoke (TID=N,TG ,c2...)

Ack(TID=N*, V...)

Ack(TID=N,0)

Result(TID=N*,TG)

Result(TID=N)

Yhteydenottaja
(Initiator)

Vastaaja
(Responder)

Kuva 6.11: WTP:n TID:n oikeellisuuden tarkistus
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7 Wireless Session Protocol

WSP on WAP:n ylimmän tason protokolla. WSP tarjoaa kaksi yhteysmuotoa: yh
teydellisen sekä yhteydettömän. Yhteydellinen palvelu toimii WTP-protokollan ja 
yhteydetön WDP-protokollan päällä. Transaktio- sekä tietosähkepohjaisten palve
luiden lisäksi WSP voi käyttää myös WTLS:n tarjoamaa tietoturvapalvelua. Tämä 
luku perustuu pääasiassa WAP Forumin määritykseen [32]. Lisäksi tietoja on täy
dennetty WSP 1.1 :n määrityksellä[38].

7.1 Yleistä

WSP tarjoaa yhteydelle yhteisen tilan asiakkaan sekä palvelimen välillä. Näin si
sällön siirto voidaan paremmin optimoida[25]. Protokollan tehtävä on luotettavan 
istunnon luonti ja katkaisu, istunnon toiminnallisuuden määrittäminen ja neuvotte
lu, sisällön siirto osapuolten välillä käyttäen koodausta sekä istunnon lykkäämisen 
ja palautuksen hallinta.

WSP tarjoaa HTTP/1.1-semantiikan, jota pystytään käyttämään WSP/В- proto
kollalla^]. Tässä tapauksessa kuitenkin WSP:n versiossa 1.1. on tapahtunut muu
tos, eikä termiä WSP/В enää käytetä vaan WSP/В on yhtä kuin WSP. WSP:n 
toiminta perustuu hyvin pitkälle HTTP/1.l:een. HTTP/1.1 on määritelty Internet- 
standardissa RFC 2068(20].

WSP on vielä hiukan keskeneräinen, esimerkiksi WSP määrittelee, muttei toistai
seksi osaa PUSH-toimintoa.

7.2 Tiedonvaihto

WSP:n osapuolet siirtävät tietoa HTTP/1.1-protokollan määritysten mukaisesti. 
Viestirakenne on myös lähes suoraan HTTP/l.l:stä lainattua; viestien runko on 
HTTP-runko ja otsakkeet ovat HTTP-otsakkeita, tosin koodattuna.

7.2.1 Yhteydellinen istunto

Yhteydellinen istuntopalvelu koostuu toiminteista. Tällaisia ovat istunnon hallinta, 
metodin käyttöpyyntö, poikkeustilanteiden raportointi, työntö (PUSH)- sekä var
mennettu työntötoiminne ja istunnon jatkotoiminne. Näistä istunnon hallinta sekä
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poikkeustilanteiden raportointi ovat aina käytettäviä toiminteita, muut ovat vapaa
ehtoisia. Vapaaehtoisia toiminteita otetaan käyttöön toimintojen neuvottelulla is
tunnon luonnin yhteydessä.

Toiminnolla (capability) tarkoitetaan mekanismia, jolla istunnosta vastaavaan pal
veluun liittyvää tietoa hallitaan. Toimintoja käytetään moniin tarkoituksiin, esimer
kiksi edellä esitettyyn istuntopalvelun toiminteiden määrittämiseen. Asiakas sekä 
palvelin sopivat käytetystä toiminnasta toiminnon neuvottelulla. Toiminnon neu
vottelua voidaan käyttää vain ns. neuvoteltavien toimintojen kanssa. Näiden lisäksi 
on myös olemassa ns. tiedottavia toimintoja, jotka ovan tarkoitettu pelkästään in- 
formaatiokäyttöön. Kaikki neuvottelut ovat kaksisuuntaisia, elivastaanottajan tulee 
vastata saamiinsa toimintopyyntöihin. Taulukossa 7.1 esitetään kaikki WSP:n mää
ritellyt toiminnot. Taulukon luokka tarkoittaa, onko toiminto neuvoteltava (N) vai 
informatiivinen (I).

Toiminto
Luokka Kuvaus

Aliases I Käyttäjä voi kertoa millä vaihtoehtoisilla osoit
teilla sitä voidaan käyttää

Client SDU Size N Asiakas ja palvelin sopivat suurimman transak- 
tiopalvelun käyttämän tietoyksikön koon, joka 
voidaan lähettää asiakkaalle. Nolla tarkoittaa ra
joittamatonta kokoa.

Extended Methods N HTTP/1.l:n ulkopuolisten laajennusten käyttö
Header Code Pages N Toiminnolla sovitaan käytettävien otsakkeiden 

koodisivu.
Maximum Outs
tanding Method
Request

N Metodien lukumäärä, joita yksi metodien käyttö- 
pyyntö voi sisältää.

Maximum Outs
tanding Push
Requests

N Kertoo kuinka monta työntö (Push)-pyyntöä voi 
olla voimassa yhden istunnon aikana

Protocol Options N Tällä toiminnolla voidaan käyttää vapaaehtoisia 
toiminnallisuuksia.

Server SDU Size N Asiakas ja palvelin sopivat suurimman transak- 
tiopalvelun käyttämän tietoyksikön koon, joka 
voidaan lähettää palvelimelle.

Taulukko 7.1: WSP:n määritellyt toiminnot

Yhteydellinen palvelu tarjoaa taulukossa 7.2 esitetyt palveluprimitiivit. Palvelun 
käyttämä virheenhallintastrategia on nelitasoinen:

1. Mikäli poikkeava tilanne ei kuulu mihinkään olemassaolevaan transaktioon,
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raportoidaan se ”poikkeuksien hallinta’-toiminteelle.

2. Transaktioon kuuluvat virheet aiheuttavat pyyntöjen (työntö tai metodi) kes
keytyksen.

3. Tilat, jotka estävät istunnon osapuolten kommunikoinnin aiheuttavat keskey- 
tyspyynnön, mikäli ”istunnon jatko”-toiminne on käytössä.

4. Muut virhetilanteet lopettavat istunnon.

Primitiivi Tehtävä Toiminne

S-Connect Yhteyden luonti. Sisältää toiminto
jen neuvottelun.

Yhteyden hallinta

S-Disconnect Yhteyden katkaisu. Lisäksi primitii
villä voidaan ilmoittaa käyttäjälle, 
että istuntoa ei voida luoda tai is
tunto on päättynyt.

Yhteyden hallinta

S-Suspend Yhteyden lykkäämispyyntö. Yhteyden jatko
S-Resume Lykätyn yhteyden jatkaminen. Yhteyden jatko
S-Exception Poikkeustapausten raportointi.

Poikkeustapauksia ovat ne, jotka 
eivät kuulu kyseessä olevaan tran
saktioon tai muut tapaukset kuin 
yhteyden katkaisu tai luonti.

Poikkeusten raportointi

S-Methodlnvoke Jonkin toiminnan suorittamispyyn- 
tö palvelimelle.

Metodin käyttöpyyntö

S-MethodResult S-Methodlnvoke-primitiivin paluu- 
arvo

Metodin käyttöpyyntö

S-MethodAbort Lähetetyn toimintapyynnön kes
keytys.

Metodin käyttöpyyntö

S-Push Tiedon lähettäminen palvelimelta - 
ilman asiakkaan pyyntöä

Työntö

S-ConfirmedPush Tiedon lähettäminen palvelimelta. 
Asiakkaan kuittaus vaaditaan

Työntö

S-PushAbort Asiakas kieltää työnnön - vastaus S- 
ConfirmedPush-primitiiville.

Työntö

Taulukko 7.2: Yhteydelliset palveluprimitiivit

Kuvassa 7.1 esitetään esimerkki yhteydellisen palvelun muodostamasta istunnosta. 
Kuvassa asiakas pyytää istunnon muodostamista ja palvelin vastaa tähän myönty
västi. Lisäksi asiakas haluaa istuntoon lisäominaisuuksia. Samoin palvelin haluaa 
lisäominaisuuksia. Neuvottelun jälkeen istunto on kunnossa. Lopuksi asiakas pyy
tää istunnon lopettamista, johon istunto katkaistaan ja molemmat osapuolet saavat 
tästä tiedon.
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Asiakas

S-Connect.req

S-Methodlnvoke.req
4'^

*■
S-Connect.cnf

I-

S-Methodlnvoke.cnf
«---------------------------------------------------------

S-Methodlnvoke.ind
i---------------------------------------------------

S-Methodlnvoke.res

■I-

< -

S-Disconnect.ind

Palvelin
Istunnon välittäjä

S-Connect.ind

" ' 1
1 S-Connect.res

i S-Methodlnvoke.ind

S-Methodlnvoke.res
- 1---------------------------

S-Methodlnvoke.req
<---------------------------

S-Methodlnvoke.cnf
----------------------*

S-Disconnect.req
1---------------------------

S-Disconnect.ind
-------------------------- ►

>
7Г

Kuva 7.1: Esimerkki: istunnon luonti ja katkaisu

7.2.2 Yhteydetön istunto

Yhteydetön istuntopalvelu on yhteydellistä huomattavasti kevyempi. Esimerkiksi se 
ei tarjoa toimintoja (Capabilities). Palveluun kuuluu vain metodin käyttöpyyntö- 
sekä työntötoiminteet.

Taulukossa 7.3 on esitetty yhteydettömät palveluprimitiivit. Yhteydetön palvelu

Primitiivi Tehtävä Toiminne

S-Unit-
Methodlnvoke

Primitiivillä herätetään haluttu 
metodi palvelimella. Primitiivi ei 
sisällä varmennusta perillemenosta

Metodin käyttöpyyntö

S-Unit-
MethodResult

Metodin herätyksen aiheuttama 
paluuarvo. Ei sisällä varmennusta.

Metodin käyttövaatimus

S-Unit-Push Primitiivillä lähetetään palvelimel
ta tietoa asiakkaalle ilman kuittaus- 
pyyntöä. Ei sisällä varmennusta.

Työntö

Taulukko 7.3: Yhteydettömät palveluprimitiivit

ei käytä mitään virhe- tai poikkeusilmoitusprimitiiviä. Virheenhallinnan oletetaan
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tapahtuvan paikallisesti lähettäjän ja vastaanottajan toimesta.

7.3 Toiminnallisuus

7.3.1 Toiminta

WSP jakautuu itsessään kahteen protokollaan: yhteydelliseen transaktiopohjaiseen 
sekä yhteydettömään tietosähkepohjaiseen protokollaan. Yhteydetön protokolla on 
hyödyllinen, kun sovellus ei tarvitse luotettavaa tiedonsiirtoa tai kuittausta tiedon
siirron onnistumisesta. Yhteydetöntä protokollaa voidaan käyttää luomatta istun
toa.

WSP:n toiminnallisuus sekä rakenne on lähellä HTTP-protokollaa. Suurin ero on 
siinä, että WSP siirtää binääritietoa siinä, missä HTTP siirtää tekstimuotoista tie
toa. Käytännössä tämä tarkoittaa HTTP/1.1-otsakkeiden binäärikoodausta. Muu 
tieto jää esitystapansa määräämään muotoon. Protokolla toimiikin paljolti pyyntö- 
vaste-pohjalla: asiakas lähettää pyynnön palvelimelle, joka vastaa tähän vasteella. 
WSP sisältää kaikki HTTP/1.l:n metodit. Tämän lisäksi protokollan osapuolet voi
vat neuvotella mahdollisten laajennuksien käytöstä.

Esimerkiksi koodaamisesta voidaan ottaa samanlaisten HTML- ja WML-sivujen se
lailu. Seuraavassa esitetään esimerkkinä HTML- ja WML-lähdekoodit.

HTML-koodi

<html> <head>Testi</head> 
<p>Testi</p> 
<p><u>Tekstiä.</u></p> 

</body>
</html>

7.3.2 WML-koodi

<wml>
<card id="cardl">
<p>Testi</p>
<p><u>Tekstiä.</u><p>
</card>

</wml>

HTML-koodi lähetetään sellaisenaan, mutta WML-koodi koodaantuu seuraavasti:
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01 04 7F E7 55 03 ’c’ ’a’ >r> >d’ ’1’ 00 01 20 »T» ’e’
’s’ »t» »i* 00 01 20 3d »T» ’e’ ’k’ ’s’ ’t’ ’i’ ’ä’ ’.5 00

01 01 01 01

Esimerkistä nähdään että HTML-koodin pituus on 71 merkkiä, kun koodatun WML- 
koodin pituus on vain 36 merkkiä.

WSP-istunnon elinikä ei ole kiinni alemmista siirtokerroksista. Istunto voidaan esim. 
keskeyttää (lykätä) ja palauttaa takaisin tai istunnon aikana voi radioverkko vaihtua.

WSP:n tarjoamat ominaisuudet ovat

1. HTTP/1.1-toiminnallisuus.

2. Istuntoviestien otsakkeiden vaihto asiakkaan sekä palvelimen välillä, jolloin 
tiettyjen transaktioiden tiloja voidaan seurata.

3. Käynnissäolevien transaktioiden lykkääminen.

4. Server Push-mekanismi. Toiminnallisuus, jossa palvelin voi välittää sisältöä il
man asiakkaan pyyntöä. (Kolme erilaista työntömekanismia: varmistettu työn
tö, varmistamaton työntö sekä varmistamaton työntö ilman olemassaolevaa is
tuntoa) .

5. Tuki monelle samanaikaiselle asynkroniselle transaktiolle. Asiakas voi lähettää 
useamman pyynnön samanaikaisesti palvelimelle ja palvelin voi vastata näihin 
yhdellä viestillä.

7.3.3 Protokolla

Liitteessä 3 kuvataan yhteydellisen WSP-protokollan toteuttamat toiminteet Pr/T - 
verkkoina. WSP:n yhteydellisestä palvelusta voidaan erottaa kuusi erilaista verkkoa: 
SESSION-, METHOD- sekä PUSH-verkot sekä palvelimelle että asiakkaalle. Nämä 
verkot on kuvattu kuvissa 16.1 - 16.10. Kuvatuissa verkoissa ei esitetä mahdollisia 
verkkojen riippuvuuksia toisistaan. Nämä esitetään pseudotapahtumina.

SESSION-tila

Yleensä istunto luodaan lähettämällä S-Connect.req-pyyntö. Pyyntö kulkee transak- 
tiokerroksella ja saapuu palvelimelle. Palvelin saa ilmoituksen pyynnöstä S-Connect. 
ind-primitiivillä. Jos kaikki on palvelimen puolesta kunnossa, tämä vastaa S-Connect.
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res-primitiivillä. Lopuksi asiakas saa tiedon istunnon onnistumisesta S-Connect.cnf- 
primitiivillä. SESSION-tila (kuvat 16.1 - 16.6) huolehtii istunnon muodostamisesta 
sekä purkamisesta. SESSION tila on suhteellisen massiivinen ja monimutkainen. Tä
mä johtuu osittain siitä, että WSP:n pitää pystyä huolehtimaan istunnosta vaikka 
yhteys katkeaakin. Verrattuna WAP:n muiden tasojen toimintaa, WSP:tä rasittaa 
istunnon lykkäämisestä huolehtiminen. Siinä missä muiden tasojen kohdalla tutki
taan katkaisuprimitiivejä, jodutaan WSP:ssä tämän lisäksi tutkimaan lykkäämispri- 
mitiivejä ja -viestejä.

METHOD-tila

METHOD-tilalla (kuvat 16.7 -16.8) hallitaan käytettävien metodien käyttöönottoa. 
Kuvista voidaan todeta, että tila toimii eikä johda lukkiutumiin.

Metodien käyttöönotto on suhteellisen suoraviivaista. Asiakas pyytää ensiksi:

S-Methodlnvoke.req (C) -> S-Methodlnvoke.ind (S) ->
S-Methodlnvoke.Res (S) -> S-Methodlnvoke.cnf (C).

Sitten palvelin vastaa samankaltaisesti:

S-MethodResult.req (S) -> S-MethodResult.ind (C) ->
S-MethodResult.res (C) -> S-MethodResult.cnf (S).

PUSH-tila

PUSH-tila (kuvat 16.9 - 16.10) hoitaa työntöpalvelut. Tila on hyvin yksinkertainen. 
Jopa työntöpalvelujen monimutkaisin toteutus, ConfirmedPush, on varsin suoravii
vainen.

Yhteydetön palvelu on huomattavasti yhteydellistä yksinkertaisempi. Taulukossa 7.4 
esitetään protokollan tapahtumapohjainen toimintakartta.
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Tapahtuma Ehto Toiminta
S-Unit-Methodlnvoker.req Unitdata.req(Method), missä

"Method11 on Get tai Post.
S-Unit-MethodResult.req Unitdata.req(Reply)
S-Unit-Push.req Unitdata.req(Push)
T-DError.ind
Unitdata.ind Get- tai Post-metodi S-Unit-Methodlnvoke.ind
Unitdata.ind Reply S-Unit-MethodResult.ind
Unitdata.ind Push S-Unit-MethodPush.ind

Taulukko 7.4: WSP:n yhteydettömän palvelun toiminta

7.3.4 Tietorakenteet

WSP:n PDU (Protocol Data Unit) rakenne on esitetty kuvassa 7.2. TID-kenttä 
eli Transaction Id on yhteydettömän palvelun kenttä, jolla yhdistetään pyynnöt 
ja vasteet toisiinsa. Kenttää ei käytetä yhteydellisessä palvelussa. Type-kenttä ker
too PDU:n tyypin ja toiminnan. Taulukossa 7.5 luetellaan kaikki määritellyt PDU- 
tyypit. TID- ja Type-kenttää seuraa itse sisältökenttä, joka on PDU-kohtainen.

Type tietoa

■8 bittiä- 8 bittiä- n bittiä-

Kuva 7.2: WSP:n PDU:n rakenne

WSP:n PDU:n kenttien tyypit ovat usein vapaamittaisia, eli niiden kokoa ei ole 
määritelty. Tällöin koko koodataan kahdeksan bitin okteteiksi. Kunkin oktetin en
simmäinen bitti kertoo, jatkuuko luku seuraavaan oktettiin. Esimerkiksi luku 598371 
(= 0x92163 = 10010010000101100011) esitetään kuvassa 7.3 kuvatulla tavalla.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuva 7.3: Esimerkki: vaihtelevan kokoinen kenttä

WSP käyttää koodattuja HTTP-otsakkeita. Tällä siirrettävän tiedon määrää saa
daan hiukan vähennettyä. Koodaus toimii periaatteella, jossa tunnetut merkkijonot 
(eli yleensä kenttien nimet) sekä päiväykset ja muut numeeriset arvot muutetaan 
binääritiedoksi. Lisäksi redundanssi pyritään poistamaan.

Seuraavassa esitetään toiminteittain tyyppikohtaiset tietokentät.
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Istunto-toiminne

Istunto-toiminteen PDU:t ovat Connect, ConnectReply, Redirect, Disconnect sekä 
Reply. Nämä toiminteet ovat esitetty kuvassa 7.4 (paitsi Reply, joka kuuluu jokai
seen toiminteeseen, on esitetty kuvassa 7.6). Get-PDU:n määrittelyssä versiossa 1.1. 
sanotaan kuitenkin, että Capabilities-kenttä on varattu tulevaan käyttöön ja sen 

arvo pitää olla 0.

Connect PDU

-n bittiä - -n bittiä - -n bittiä- -CapabilitiesLen tavua •HeadersLen tavuia----el

ConnectReply PDU

Flags Re
direct

íAddresses ServerSessionID

-8 bittiä - -ntavua- -8 bittiä-

Redirect PDU Disconnect PDU

Kuva 7.4: WSP:n Istunto-toiminteen PDU:t

Työntö-toiminne

Push & Confirmed Push PDU

Kuva 7.5: WSP:n Työntö- sekä varmistettu työntötoiminteen PDU
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Metodin käyttöpyyntö-toiminne

Post PDU

Status

"et )) ^
Content type Head- ers Data

Q kiHiä

Reply PDU

Kuva 7.6: WSP:n Metodin käyttöpyyntö-toiminteen PDU:t

Istunnon jatko-toiminne

Suspend PDU Resume PDU

Kuva 7.7: WSP:n Istunnon lykkäämisen sekä jatkon PDU:t

Kuvassa 7.7 esitetään version 1.0 Resume-PDU. Versiossa 1.1 PDU:ssa on tämän li
säksi kolme kenttää: CapabilitiesLen(uintvar), Capabilities(CapabilitiesLen*8), Hea- 
ders(n*8).

7.3.5 Toiminnot sekä otsakkeet

Toimintojen (capabilities) avulla asiakas sekä palvelin voivat sopia käyttämänsä pro
tokollan ominaisuuksista sekä käyttäytymisestä. WSP:n määrittelemät toiminnot on 
esitelty taulukossa 7.1. Taulukossa 7.6 esitellään näiden toimintojen parametrit sekä 
oletusarvot.
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Tyyppi Numero
Varattu 0x00
Connect 0x01
ConnectReply 0x02
Redirect 0x03
Reply 0x04
Disconnect 0x05
Push 0x06
ConfirmedPush 0x07
Suspend 0x08
Resume 0x09
Määrittelemätön 0x10 - 0x3F
Get 0x40
Options (Get) 0x41
Head (Get) 0x42
Delete (Get) 0x43
Trace (Get) 0x44
Määrittelemätön (Get) 0x45 - 0x4F
Laajennukset (Get) 0x50 - 0x5F
Post 0x60
Put (Post) 0x61
Määrittelemätön (Post) 0x62 - 0x6F
Laajennukset (Post) 0x70 - 0x7F
Varattu 0x80 - OxFF

Taulukko 7.5: WSP:n PDU-tyypit

Toiminto Parametri Tyyppi Oletusarvo
Service Data Unit Size MaxSize uintvar 1400 tavua
Protocol Options Flags n tavua 0x00
Maximum Outstanding Requests MOR 8 bittiä 1
Extended Methods PDU Type 8 bittiä
Extended Methods Method name n tavua
Header Code Pages Page Code 8 bittiä
Header Code Pages Page name n tavua
Aliases Addresses n tavua

Taulukko 7.6: WSP:n toimintojen kentät
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8 Wireless Application Environment

Tämä kappale perustuu dokumenttiin [27]. Dokumentista on julkaistu myös versio
1.1 [28], mutta tämä on käytännössä sama, kuin versio 1.0.

8.1 Yleistä

Wireless Application Environment (WAE) on oleellinen osa WAP-protokollapinoa. 
Se käsittää protokollapinon loogisen mallin (kuva 3.2) sekä määritykset ja vaati
muksen sovellusten käyttöliittymistä. Wireless Application Group kutsuu luomaan
sa ympäristöä "verkkoneutraaliksi", eli ympäristö ei riipu käytetystä siirtotiestä.

WAE:n määrityksissä on käytetty runsaasti olemassa olevaa teknologiaa (HTML, 
ECMAScript yms.). Joitain teknologioita on käytetty suoraan kun taas joitain on 
mukautettu langattoman tiedonsiirron tarpeiden mukaiseksi. WAE:n tavoite on ollut 
kehittää sovellusympäristö sekä yleiskäyttöinen sovellusten ohjelmointimalli, antaa 
verkko-operaattoreille keinot laajentaa palveluitaan ja mahdollistaa eri laitevalmis

tajien laitteiden yhteensopivuus.

WAE:n ensimmäinen vaihe keskittyi asiakaspuolen ratkaisuihin, kuten käytettävään 
kieleen sekä koodauksen purkuun. Tulevissa WAE:tä täydentävissä määrityksissä 
paneudutaan yleisempiin asioihin, kuten monikielisyyteen, välimuistipalveluihin sekä 
palvelimen sovellusten rakenteiden määrittämiseen.

WAP Forum on asettanut WAEdle rajoituksia sekä vaatimuksia. Tällaisia ovat:

• Sovellusympäristön tulee olla yksinkertainen, mutta tehokas.

• Sovellusympäristön tulee tarjota yleinen viitekehys, niin ettei se oleta selai
mesta mitään. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ympäristön toiminta saa riippua 
selaimesta, sen olemassaolosta tai sen tilasta.

• WAE ei voi asettaa vaatimuksia MMLlle.

• Sovellusympäristön tulee toimia erilaisten laiteominaisuuksien ympäristössä. 
Jotkin laitteet voivat olla tehokkaampia, kuin toiset, mutta tämä ei saa johtaa 
WAE:n erilaiseen käyttäytymiseen.
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• WAE:n tulee minimoida linjaliikenne.

• Sovellusympäristön on tuettava monikielisyyttä sekä lokalisointia.

• Ympäristö ei saa tinkiä WAP:n tietoturvamallista.

• WAE ei saa estää erilaisten sisällön- tai palveluntuottajien yhteenkäytettä- 

vyyttä.

• WAE:n tulee tarjota keinot puhelujen hallintaan.

• WAE:n on tarjottava verkko-operaattoreille mahdollisuus kehittää omia yksi
tyisiä palveluitaan.

8.2 Arkkitehtuurimalli

WAE:n arkkitehtuurimallin samankaltaisuus WWW-malliin nähden (ks. kuvat 3.1 
ja 3.2) tuo monia etuja. WWW on hyvin joustava ja ilmaisuvoimainen malli. Tie
don tuottaminen ja päivittäminen tapahtuu palvelimista, eikä tietoa tarvitse jaella. 
Tietoa voidaan tuottaa monilla erilaisilla työkaluilla. Käyttäjän ainoaksi työksi jää 
tiedon hakeminen. Periaattessa hänen ei tarvitse välittää tiedon esitystavasta vaan 
tämä on tiedon tuottajan vastuulla. Malli mahdollistaa käyttäjän pääsyn runsaslu
kuisiin toisten osapuolien tarjoamiin tietolähteisiin. Toisaalta taas tiedon tuottajan 
kannalta malli mahdollistaa erittäin helpon tiedon jakelun. WAP-arkkitehtuurissa 
voidaan periaatteessa käyttää samaa sisältöä, mutta sitä tullaan todennäköisesti 
käyttämään WML-muotoisena.

WAE-malliin kuuluu neljä elementtiä: WAE käyttäjäagentit, sisällön tuottajat, va- 
kiosisällön tulkitsijat sekä puhelinliikennesovellukset.

8.2.1 Käyttäjäagentit

Käyttäjäagentit ovat asiakaspuolen sovelluksia, jotka tarjoavat tietyt toiminnot lop
pukäyttäjälle. Yleensä käyttäjäagentti on selainohjelma, jota käyttäjä käyttää. WAE 
tarjoaa käyttäjäagentit WML- sekä WMLScript-sisällöille.

8.2.2 Sisällön tuottajat

Sovellukset sijaitsevat lähdepalvelimella jotka tuottavat standardoitua sisältöä käyt
täjän pyynnöstä. Esimerkiksi CGI-komentoj onot.
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8.2.3 Vakiosisällön tulkitsijat

Vakiosisällön tulkitsijat ovat joukko määriteltyjä sääntöjä sisällön tulkinnasta, jotka 
mahdollistavat käyttäjäagenteille verkon sisällön selailun. Tälläisiä sääntöjä ovat 
mm. WML, WMLScriptm tavukooditulkinta, standardoidut kuvaformaatit y ms.

8.2.4 Puhelinliikennesovellukset

Puhelinliikenteeseen liittyviä laajennuksia mm. soittomekanismien hallintaan kutsu
taan puhelinliikennesovelluksiksi.

8.3 Nimeämiskäytäntö

WAE:n arkkitehtuurin nimeämiskäytäntö perustuu WWW:n URL- ja HTTP- se
mantiikkaan. URL, jolla halutaan viitata tiettyyn sisältöön, määrittää myös proto
kollan, jolla sisältöä voidaan selata. Esimerkiksi HTML:n tapausessa tämä on HTTP. 
WAE:n arkkitehtuurimalli vastaa suurelta osin WWW:n välimuistipalvelimella toi
mivaa arkkitehtuuria. WWW-asiakas kytkeytyy sisältöön välipalvelimen kautta ja 
WAP-asiakas tekee tämän WAP-yhdyskäytävän kautta. WAE käyttää yleensä si
sällön siirtämiseen WSP:tä. Tähän ei vaikuta palvelimella olevan sisällön selaami
seen käytettävä protokolla, sillä yhdyskäytävä tulkkaa sisältöä selaavan protokollan 
WSP:ksi. Tällä hetkellä WAE tukee vain HTTP-protokollaa.

8.4 WAE:n toiminnalliset osa-alueet

WAE voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen joukkoon: käyttäjäagentteihin sekä pal
veluihin ja formaatteihin. Tämä jako on esitetty kuvassa 8.1. Kuvaa ei tule tulkita 
liian rajaavasti, vaan se on tarkoitettu vain helpottamaan loogisen mallin ymmär
tämistä.

8.4.1 Käyttäjäagentit

Käyttäjäagentteille ei WAE:ssa ole formaaleja määrityksiä. Yleisesti agentin omi
naisuudet ovat toteutuskohtaisia. Tärkein käyttäjäagentti on WML-käyttäjäagentti. 
Sen tulee pystyä tulkitsemaan WML:ää tai/ja WMLScriptdä. Käytännössä WML- 
käyttäjäagentti tarkoittaa (mikro)selainta.

8.4.2 Palvelut ja formaatit

Toisin kuin käyttäjäagentit on palvelut ja formaatit määritelty tarkasti. Tämä hel
pottaa käyttäjäagenttien luomista standardin mukaisiksi. Tärkeimmät komponentit 
ovat WML, WMLScript sekä URL.
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WAE

Käyttäjäagentit WML
Käyttäjäagentti

WTA
Käyttäjäagentti Muut

käyttäjäagentit

Palvelut ja formaatit
WTA palvelut

WMLScript

\

■

WAP-protokollapino ja sen palvelut

Muut
sovel
lukset
sekä

palvelut

Laitteen käyttöjärjestelmä sekä palvelut

Kuva 8.1: WAE:n päätelaitteen sisäinen arkkitehtuuri

WML

WML on HTML:ään ja HDML:ään perustuva hypertekstin merkintäkieli. Se luo
kitellaan yleisesti XML-kieleksi. WML käsittelee käyttöliittymiä korttien ja kortti
pakkojen avulla. WML-dokumentti koostuu joukosta kortteja. Käyttäjä näkee do
kumentin korttien kautta, joista puolestaan muodostuu dokumentti eli korttipakka. 
Normaalisti käyttäjä selaa WML-dokumenttia korttien avulla seuraavasti:

1. Valitse kortti.

2. Lue kortin sisältö.

3. Täytä pyydetty tieto tai tee valinta.

4. Siirry seuraavaan korttiin.

Esimerkiksi kun käytetään kuvitteellista oluttietopankkia, on tietopankin rakenne 
korttipakka sekä ensimmäisellä kortilla lyhyt tervetuloteksti sekä valikko. Valikos
ta voidaan valita esim. oluthaku. Kun valitaan oluthaku ladataan kortti, jossa on 
mahdollista täyttää hakukriteerit. Kriteerien mukaan löydetyt tulokset palautetaan 
yksi kerrallaan erillisillä korteilla.
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Tietoa palvelimen ja asiakkaan välillä siirretään korttipakka kerrallaan. Korttipak
ka on yleensä käyttäjäagentista riippuva kokonaisuus. Esimerkiksi suurinäyttöisillä 
päätelaitteilla voi korttipakka sisältää vain yhden kortin, kun pienemmällä näytöllä 
varustetulla laitteella se on jaettu usealle kortille. Tärkeää WML:n toteutuksessa 
on, ettei WML kuvaa miten käyttäjän tulee syöttää tietoa. Tämä mahdollistaa laa
jan kirjon erilaisia WML:ää käyttäviä laitteita. Taulukossa 8.1 esitellään lyhyesti 
WML-kielen elementit.

WML:ssä on muutama huomioitava piirre. Tärkein näistä on muuttujien globaali
suus, eli selaimella on yksi muuttuja-avaruus, johon kaikki muuttujat talletetaan. 
Tärkeä asia on, että muuttujat säilyvät, vaikka korttipakat vaihtuvat. Muuttuja- 
avaruuden nollaaminen on käyttäjän vastuulla. Tässä on selvä tietoturvariski. Toi
nen seikka mikä tulee muistaa ohjelmoitaessa WMLdlä, on päätelaitteiden pieni 
muistikapasiteetti. Tämä johtaa optimointitarpeisiin. Esimerkiksi eräitä suosituksia 

[24]:

• Korttipakan korttien määrän ja korttipakkojen määrän suhde tulee analysoida 
tarkkaan.

• Template-elementtejä on syytä käyttää

• Usein toistuvat merkkijonot kannattaa tallentaa muuttujiin

• Erilaisten esim. parametrien kombinaatiot kannattaa muuttaa omiksi para- 
metreikseen

• Muuttujien nimet kannattaa (toisin kun ohjelmoinnissa yleensä) jättää mah
dollisimman lyhyiksi

• Korttipakat tulee erottaa loogisiin kokonaisuuksiin.

• Puhelimen välimuistia kannattaa käyttää

WMLScrip

WMLScript on kevyt komentorivikieli, joka perustuu JavaScript-kieleen. Se tukee 
WML-kieltä korttipakkoineen. WMLScript-tiedostoja ajetaan puhelimen muistissa. 
WMLScript tarjoaa JavaScriprn lisäksi ohjelmoijalle lisäominaisuuksia:

• Ohjelma voi validoida käyttäjän syötteen ennen kuin se lähetetään lähdepal- 
velimelle.
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• Ohjelma pystyy käyttämään päätelaitteen ominaisuuksia.

• Ohjelma voi antaa palautetta käyttäjälle (esim. virheilmoituksia) käymättä 
lähdepalvelimella.

WAE:ssa on määritelty myös muita esityistapoja:

• Kuvat. WAE olettaa, että ympäristöt, jotka ovat luonteeltaan visuaalisia, tu
kevat monia kuvaformaatteja. WAE esittelee uuden kuvaformaatin WBMP:n, 
joka on optimoitu langattomalle tiedonsiirrolle.

• Moniosaiset viestit. WAE käyttää WSP:n ominaisuutta käyttää moniosaisia 

viestejä.

• Käy ttäj äagenttikohtaiset formaatit. WAE tukee vCard- sekä vCalendar-sisältöjä.

8.4.3 Puhelinliikennesovellukset - WTA

WTA eli Wireless Telephony Application on WAP:n viitekehys puhelinliikennetoi- 
mintojen ohjelmoimiseen. WTA tarjoaa verkko-operaattoreille mahdollisuuksia li- 
säarvopalveluihin ja se onkin tarkoitettu lähinnä verkko-operaattorien sekä lait
teistovalmistajien käyttöön. Ensimmäisen sukupolven WAP-laitteissa ei ole tukea 

WTA:lle[13],

WTA koostuu kolmesta kirjastosta:

• Yleiset verkkopalvelut. Tämä kirjasto sisältää verkkoriippumattomia palvelui
ta, jotka ovat yhteisiä kaikille verkoille. Tällaisia ovat esim. puheluun vastaa
minen.

• Verkkokohtaiset palvelut. Ko. kirjasto sisältää tietylle verkolle spesifisiä palve
luita.

• Julkiset palvelut. Tämä kirjasto on kaikille käy ttäj äagenteille avoin kirjasto.

8.5 Osoittaminen WAP:ssa

WAP:n kerroksissa osoitetaan pääasiassa osoittella (esim. MSISDN-numero, IP- 
osoite, X.25-osoite) ja käytettävällä portilla. WAE:ssa osoitetaan HTTP-semantiikalla.
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Elemetti/tag
Merkitys

wml Sisältää korttipakan
card Sisältää kortin
template Sisältää korttien mallimäärityksiä
head Sisältää yleistä tietoa korttipakasta
access Määrittelee palvelimille pääsyoikeuksia
meta Sisältää korttipakan metatietoa
do Määrittelee selailutoimintoja korttitasolla
ontimer Tarjoaa kortille ajastintapahtuman
onenterforward Tapahtuma, joka laukeaa käyttäjän siirtyessä seuraavalle kor

tille
onenterbackward Tapahtuma, joka laukeaa käyttäjän siirtyessä edelliselle kor

tille
onpick Tapahtuma, joka laukeaa käyttäjän valittaessa jonkin tiedon. 

Esimerkiksi option-elementissä
onevent Sisältää määrityksen, mitä tapahtumaa odotetaan ja mitä 

silloin tehdään
postfield Elementti, jolla syötetään tietoja go-elementillä edelleen lä

hetettäväksi
go Elementti, jolla siirrytään URI:n osoittamalle sivulle
prev Elementti, jolla määritellään tehtävä, joka siirtää edelliselle 

URIdle
refresh Päivittää halutun kortin muuttujat
noop Elemetti, joka ei tee mitään
setvar Asettaa selaimen muuttuja-avaruuden muuttujan arvon
input Määrittää tekstin syöttökentän
select Määrittää valintalistakentän
option Määrittää valintapainikekentän
optgroup Määrittää ryhmän valintapainikkeita
fieldset Asettaa syöttökentän arvon
anchor,a Määrittelee linkin paikan
img Elementti, jolla sijoitetaan kuva
timer Määrittelee kortin ajastintoiminnon
br Aloittaa uuden rivin
P Sisältää kappaleen
table Sisältää tr- tai td-elementeillä luodun taulukon
tr Sisältää taulukon rivin
td Sisältää taulukon solun

Taulukko 8.1: WML l.l:n elementit

Diplomityö Mikko Holmberg 48



9. WAP käytännössä

9 WAP käytännössä

9.1 Johdanto

Tässä kappaleessa tutkitaan VVAP-protokollaperhettä käytännön kannalta. Kappa
leessa esitellään olemassaolevia WAP-ratkaisuja sekä -laitteistoja. Kappaleen tarkoi
tuksena on konkretisoida VVÄP-teoria käytäntöön. Kappaleessa lähestytään käytän
töä WAP-arkkitehtuurin pohjalta, joka on esitetty kuvassa 3.5. Kappaleessa käsi
tellään VVAP-perhettä käyttäjän, kehittäjän, palveluntarjoajan sekä sisällöntarjoa- 
jan näkökulmista. Kuvassa 9.1 esitetään WAP-liiketoiminnassa vallitseva arvoketju. 
Välitysoperointi on luultavimmin alue, johon WAP vaikuttaa vähiten. WAP näkyy 
välitystoiminnassa lähinnä yhdyskäytäväratkaisuissa.

Sisällöntuottaja X

-sisällön tarjoaminen 
-sisällön ylläpito
-sisällön omistus ~~~ -
-sisällön muokkaus 
-sisällön valvonta/ 
tekijänoikeudet

k ■
Kuva 9.1: VVAP-liiketoiminnan arvoketju

9.1.1 Arkkitehtuuri

Käytännössä WAP-arkkitehtuuri sisältää neljä elementtiä:

1. Päätelaite

2. Verkon liityntäpiste

3. VVAP-yhdyskäytävä

4. Lähdepalvelin

Päätelaite on tavallisesti matkapuhelin, mutta se voi olla myös esimerkiksi PDA- 
tyyppinen laite. Päätelaitteeseen liittyy aina loppukäyttäjä sekä VVAP-mikroselain.

Verkon liityntäpiste on laite, johon päätelaite ottaa yhteyden. Liityntäpiste voi olla 
esimerkiksi RAS.
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WAP-yhdyskäytävä on laite, joka kääntää WAP-muotoista tietoliikennettä IP-muotoi- 
seksi sekä päinvastoin. Yhdyskäytävä mahdollistaa päätelaitteelle lähdepalvelimen 
sisällön selailun.

Lähdepalvelin sisältää tietosisällön.

Käytännössä arkkitehtuuri voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla:

Operaattori omistaa arkkitehtuurin

Kun operaattori omistaa liityntäpisteen, yhdyskäytävän sekä lähdepalvelimen, puhu
taan käytännössä pelkästään operaattorin liiketoiminnasta. Tällöin ei yleisesti muilla 
tahoilla juurikaan ole asiaa kyseiseen arkkitehtuuriin. Arkkitehtuuri tulee kyseeseen 
lähinnä operaattorin tarjotessa kattavaa portaali-palvelua. Toisaalta tässä arkkiteh- 
tuuritapauksessa voi tulla kyseeseen aivan uusia mobiiliyrittäjiä, kuten perinteisiä 
Internet-palveluntarjoajia, jotka eivät halua käyttää matkapuhelinoperaattorin pal
veluita.

Tässä liiketoimintatapauksessa kuvan 9.1 kolme ensimmäistä laatikkoa kuuluvat 
pääasiassa samalle yritykselle, operaattorille. Luultavasti kuitenkin operaattori jou
tuu ulkoistamaan joitakin toimintoja ensimmäisestä laatikosta, mutta silti koko lii
ketoiminta tapahtuu sen ehdoilla.

Operaattorilla muut laitteet paitsi lähdepalvelin

Luultavimmin yleisin WAP-arkkitehtuurin tapaus on tilanne, jossa sisällöntarjoaja 
turvautuu operaattoriin tiedonsiirtoasioissa. Tällöin operaattori tarjoaa käyttäjille 
liitynnän verkkoon sekä yhdyskäytävän matkapuhelinverkosta sisällöntarjoajan IP- 
verkkoon. Sisällöntarjoajalla on hallussaan vain lähdepalvelin sekä sisältö.

Tapauksen liiketoiminnassa operaattori pyrkii tarjoamaan palvelut, mutta niiden 
tuottaminen on jonkin toisen tahon vastuulla. Malli on lähinnä kuvan 9.1 tapaus
ta, jossa operaattori hallitsee kahta keskimmäistä laatikkoa ja ensimmäistä hallitsee 
esimerkiksi jokin uusmediayritys. Yritys tuottaa operaattorille palvelut, jotka ope
raattori edelleen myy asiakkailleen. Toisaalta voidaan nähdä tapaus, jossa yritys 
tuottaa asiakkaillensa ratkaisuja, mutta ei halua puuttua tiedonvälitykseen. Tällöin 
kuvan 9.1 ensimmäinen ja toinen laatikko koostuu ratkaisun myyvän yrityksen lii
ketoiminnasta ja operaattorille jää vain tiedonsiirtoja toisen laatikon laskutus.
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Operaattori tarjoaa liittymäpisteen

Tarjotessaan WAP-palveluja (yleensä työntekijöilleen) suuremmat yritykset luulta
vimmin omistavat sekä yhdyskäytävän että lähdepalvelimen. Tällöin yritys tarvit
see operaattorilta ainoastaan liityntäpisteen päätelaitteille. Liityntäpisteestä WAP- 
tietoliikenne ohjataan operaattorilta yrityksen yhdyskäytävään, jossa tarpeelliset 

toiminteet suoritetaan.

Tässä tapauksessa voidaan nähdä liiketoiminnan keskittyvän selvästi WAP-palvelujen 
ympärille. Operaattorille halutaan jättää vain tiedonsiirto. Kuvassa 9.1 tämä tar
koittaa sitä, että kaksi ensimmäistä laatikkoa kuvastaa WAP-palveluja tarjoavaa 
yritystä ja kolmas laatikko operaattoria. Kuvan neljäs laatikko kuvastaa tyypillises
ti yrityksen työntekijää.

Yritys omistaa koko arkkitehtuurin

Kun yritys haluaa hallita koko arkkitehtuuria, omistaa se myös liityntäpisteen. Täs
säkin vaihtoehdossa tarvitaan operaattoria tarjoamaan matkapuhelinverkko, mutta 
mitään muuta roolia sillä ei ole.

Kun yritys omistaa koko arkkitehtuurin, omistaa se lähes kokonaan kuvan 9.1 arvo
ketjun. Vain tiedonsiirto on jätetty operaattorille.

Erilaisten arkkitehtuurien välillä on yleisesti kaksi pääeroa: hallinta vastaan hinta. 
Mitä enemmän halutaan hallita arkkitehtuuria, sitä enemmän se maksaa. Toisaalta 
voidaan kuvitella monia palveluita, missä on käytännössä mahdotonta, että joitain 
tietoja voitaisiin säilyttää operaattorin tiloissa. Esimerkiksi pankkipalveluissa on to
dennäköistä, että pankki omistaa kaikki arkkitehtuuriin kuuluvat laitteet. Toisaalta 
esimerkiksi monet viihdepalvelut voisi kuvitella olevan edullista tuottaa pelkän läh
depalvelimen avulla.

Teknisestikin arkkitehtuureilla on eroa, sillä käyttäjän tunnistaminen sekä tieto
turva riippuu käytetystä ratkaisusta. Kun liityntäpiste on operaattorilla, tarvitaan 
yleensä palomuuri Internet-liikenteen ja sisältöpalvelimen välillä. Kun taas liityntä
pisteen omistaa yritys, tarvitaan RADIUS-palvelin käyttäjän tunnistamiseksi sekä 
autentoimiseen.
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9.2 WAP käyttäjän näkökulmasta

Tällä hetkellä valmiita loppukäyttäjän WAP-tuotteita on vähän. Ensimmäisenä lait
teistovalmistajana WAP- puhelimensa ehti julkaista Alcatel, jonka One Touch Pocket- 
puhelimessa on sisäänrakennettu WAP-mikroselain[l]. Nokia julkisti keväällä 1999 
uuden 7110-mallinsa, jossa on sisäänrakennettu mikroselain ja tätä kautta WAP- 
tuki[17]. Puhelimen piti ensimmäisten tietojen perusteella tulla myyntiin kesällä 
1999, mutta näillä näkymin se ilmestyy aikaisintaan syksyllä 1999. Ericsson puoles
taan esitteli vuoden 1999 CeBit-messuilla oman WAP-puhelimensa, EPOC-käyttö- 
järjestelmällä varustetun R380:n, joka tulee myyntiin vuonna 2000[4]. Näistä tuot
teista Nokia ja Ericsson näyttäisivät omaavan pienen teknisen etumatkan Alcate- 
lin vastaavaan puhelimeen verrattuna. Ericssonin puhelimessa on selvästi suurem
pi näyttö kuin Nokian mallissa, mutta voidaan sanoa, että kaikissa tämän hetken 
WAP-puhelimissa näytöt ovat varsin vaatimattoman kokoisia.

Puhelimissa käytettäviä WAP-mikroselaimia valmistavat mm. Nokia, Ericsson (AU- 
Systems) sekä Phone.com (entinen Unwired Planet). Puhelimien käyttöliittymät 
eroavat toisistaan. Esimerkiksi Nokian puhelimessa on rulla, jolla valikkoja on käte
vä selata, Ericssonin R380-puhelimessa on kosketusnäyttö, Alcatelin puhelin näyt
tää aivan perinteiseltä puhelimelta jne. Puhelimien lisäksi puhelimien mikroselainten 
käyttöliittymät poikkeavat toisistaan.

Myös muut kuin puhelinvalmistajat ovat valmistamassa WAP-selaimia sisältäviä 
tuotteita. Esimerkiksi 3Com, joka valmistaa Palm-PDA-laitteita, on ilmoittanut liit
tävänsä uusiin Palm-laitteisiinsa WAP-tuen[14]. Palm-laitteet tulevat sisältämään 
Phone.Com:n Up.Browser-selaimen[26].

Käyttäjälle WAP näkyy tekstipohjaisin valikoin, tosin puhelin- sekä verkkotekno
logian kehityksen (esim. GPRS, HSCSD) myötä saadaan puhelimiin myös kuvaa. 
Käytännössä ensimmäiset palvelut muistuttavat jo olemassaolevia SMS-palveluja 
sillä erotuksella, että WAP-palvelut ovat interaktiivisia.

Tällä hetkellä WAP-palveluita Suomessa kehittävät mm. Razorfish Oy (Finnairille), 
Merita, VR, Akumiitti sekä Yomimedia[12].

Jotta WAP:sta saataisiin laaja ja käytetty tekniikka, tarvitaan toimivia sovelluksia 
(Killer Application). Ilman näitä WAP on käyttäjälle vain kolme kirjainta. Lisäksi 
palvelujen hinnan on syytä olla kohtuullinen. Juuri hintansa takia SMS-palvelut 
alkoivat yleistyä.
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9.3 WAP kehittäjän näkökulmasta

WAP asettaa huomattavia haasteita kehittää toimivia sovelluksia. Varsinkin WAP- 
päätelaitteiden koko aiheuttaa kehittäjille päänvaivaa. On hyvin haastavaa välittää 
suurta määrää informaatiota pienelle näytölle. Lisäksi erikokokoisten näyttöjen kir
jo tullee olemaan runsas. Itse WML - kehittäjän tärkein työkalu - on suhteellisen 
yksinkertainen.

9.3.1 WAP-kehitysympäristöt

WAP-kehitysympäristöjä tarjoavat Nokia[5], Ericsson[ll], Dynamic Systems Re- 
search[16] sekä Phone.Com[19]. Taulukossa 9.1 vertaillaan kyseisten kehitysympäris
töjen ominaisuuksia. Taulukon sisältö on saatu kehitysympäristöjen käyttöoppaista 
sekä kokeilemalla.

Ominaisuus DSR Ericsson Nokia Phone.Com

Käyttö-
järjestelmä
alustat

Linux, Mac, 
Unix, Win
dows

Windows Windows Windows, So
laris

Selain Oma selain Puhelin-
emulaatori

Puhelin-
emulaattori

WAP- 
simulaattori 
+ HDML- 
tuki

Vaatimukset
(Windows)

JRE 1.1 tai 
uudempi, 
yli 133 MHz 
Pentium , 5 
MB levytilaa, 
Internet
yhteys

Ei annettu JRE 1.2 tai 
uudempi, 
yli 266 MHz 
Pentium, 
Windows NT 
SP3, 20 MB 
levytilaa

Internet
yhteys,
HTML- 
selain, Perl- 
tulkki

Saatavuus Evaluointiin
ilmainen,
£569 yk
si lisenssi,
£199 tämän 
jälkeen

Ilmainen, 
vaatii rekiste
röitymisen

Ilmainen, 
vaatii rekiste
röitymisen

Ilmainen, 
vaatii rekiste
röitymisen

WML-En/De-
koodaus

On On On Ei

WAP-versio 1.0 1.0 1.1 (beta) 1.1

Taulukko 9.1: WAP-kehitysympäristöt

Kaikki kehitysympäristöt ovat helppokäyttöisiä ja ne on helppo asentaa. Nokian 
ja DSR:n ympäristöt tosin vaativat JRE:n (Java Runtime Environment) erikseen 
asentamisen, mutta sekin sujuu suhteellisen helposti.
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9.3.2 Haasteet

Käyttäjät haluavat helppokäyttöisiä sovelluksia. Sovelluksia tulee luoda käyttäjä- ei
kä teknologialähtöisesti. WAP antaa työkalut valmistaa teknisesti hienoja sovelluk
sia, mutta valitettavasti tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta tehdä käyttökelvot
tomia ratkaisuja. Puhelimien pienet näytöt tuovat käyttöliittymän tärkeyden esille. 
Näyttääkin siltä, että VVAP-sovelluksia laadittaessa vaaditaan hiukan tekniikkaa ja 
paljon käyttöliittymäkehitystä.

9.4 WAP palveluntarjoajan näkökulmasta

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalvelujen tarjoajaa. Sisäl
töpalveluni arjoaj aa käsitellään seuraavassa kappaleessa.

Palveluntarjoajalle WAP näkyy lähinnä WAP-yhdyskäytävän tarpeella. Operaat
toreille suunnattuja WAP-yhdyskäytäviä valmistavat mm. Nokia, Ericsson, Pho
ne.Corn sekä Apion. Näiden lisäksi on joitakin muita valmistajia, esimerkiksi Spy 
Glass Technologies, joka käyttää hyväkseen Nokian tekniikkaa. Yleensä WAP-yhdys- 
käytävällä tarkoitetaan puhelinkeskukseen liitettävää ohjelmistoa.

Palveluntarjoajalle WAP näyttäisikin olevan lähinnä tapa tarjota lisäarvopalveluja 
sekä mahdollisuutta käyttää muiden tahojen palveluita. Tärkeä voimavara WAP:n 
taustalla on tietysti Internet ja WAP luo operaattoreille mahdollisuuden tuoda mo
biili Internet massapalveluksi.

Eräs, ainakin tämän hetken, VVAP-puhelimien ominaisuus on se, että puhelimiin voi
daan ohjelmoida vain muutama numero, joihin kytkeydytään. Mikäli palveluntar
joaja kykenee sitomaan itsensä näihin numeroihin, saa se tästä selvää kilpailuetua. 
VVAP-käyttäjien sitominen voidaan tehdä esimerkiksi myymällä esiasennettuja pu
helimia tai tarjoamalla kattavia aloitussivupalveluita. Puhelimien esiasennus lienee 
varsin helppoa, sillä tälläkin hetkellä operaattoreilla on "omat11 puhelinkauppiaansa. 
Kattavat aloitussivupalvelut taas ovat huomattavasti työläämpiä, mutta esimerkiksi 
Suomessa Soneralla on jo Internet-puolella tällainen palvelu (URL: http:// 
www.soneraplaza.fi). Internet-aloitussivupalvelu ei sellaisenaan, liiallisen informaa
tionsa ansiosta, sovi WAP-aloitussivuksi. Lucent ja Netscape ovat ilmoittaneet kehit
televänsä aloitussivujärjestelmää nimeltään Zingo, joka tukee myös WAP-protokol- 
laa[22].

Tällä hetkellä WAP toimii SMS- ja CSD-palvelujen päällä ja tällöin laskutuksessa
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ei liiemmin ole vaihtoehtoja. SMS-palvelulla laskutetaan käytetyistä lyhytsanomis
ta ja CSD-palvelulla laskutetaan käytetystä linja-ajasta. Nämä hinnoitteluperusteet 
ovat kuitenkin varsin huonoja data-siirtoon. Tulevaisuudessa GPRS:n myötä voi
daan siirtyä pakettipohjaiseen hinnoitteluun, jonka tulisi tarjota kohtuuhintaista 
tiedonsiirtopalvelua WAP-käyttäjille.

9.5 WAP ja sisällöntarjoaja

Ilman sisältöä ja sovelluksia ei WAP-palveluita ole. Sisällöntarjoaja on WAP- liike
toiminnassa mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä se voi toimia kahdella eri medialla: 
matkapuhelinverkoissa sekä Internetissä. Sisällöntarjoaja voi siis periaattessa tuot
taa yhtä sisältöä usealle medialle. Tästä kuitenkin aiheutuu valtavia haasteita me
dioiden erilaisuuden vuoksi. Käyttökelpoisin tapa ylläpitää sisältöä, jota esitetään 
eri medioissa, lienee tallettaa sisältö XML-kielellä. XML-sisältöä voidaan aina me
diasta riippuen generoida XMS-suodattimella tarvittavan muotoiseksi. Nykyään on 
hyvin yleistä, että Internet-sisältöä generoidaan dynaamisesti tietokannoista. Ongel
mallinen on tapaus, jossa ollaan jo tehty palveluita pelkästään Internet-maailmaan 
ja näitä palveluja haluttaisiin tarjota myös WAP-palveluina. Tällöin joudutaan joko 
laatimaan palvelut uudelleen tai käyttämään HTML/WML-konversio-ohjelmistoja. 
HTML:n konvertoiminen WML:ksi ei ole yksinkertaista tai helppoa. Perustapauk
sessa kielten tagien konvertoiminen on helppoa, mutta kun HTML-sivu sisältää run
saasti kuvia ja muuta informaatiota, ei konversioon ole formaalia tapaa. Tällaisia 
ratkaisuja joudutaan kuitenkin tekemään ja esim. Oracle onkin esitellyt tulkin, jonka 
luvataan pystyvän tähän[18].

Sisällöntarjoaja voi tuottaa käytännössä kahta erityppistä palvelua: Push- sekä On- 
demand-palveluita. Push-palvelussa käyttäjälle syötetään tietoa ilman erillisiä pyyn
töjä, kun On-demand-palvelussa käyttäjä joutuu pyytämään palvelulta haluamaan
sa tietoa. Push-palvelun esimerkkinä voidaan mainita automaattinen uutispalvelu, 
jossa käyttäjän puhelimeen päivittyy aina uusimmat uutiset. Hyvä esimerkki On- 
demand-palvelusta on puhelinnumerotiedustelu.

Sisällöntarjoajan kassavirta on varsin mielenkiintoinen tutkimuskohde ja siitä onkin 
syytä tehdä tutkimuksia. Oletuksena voidaan sanoa, että sisällöntarjoaja saa tuloja 
mainonnasta, palveluntarjoajilta sekä palveluita tarvitsevilta yrityksiltä. Mainon
nan kannalta on ensiarvoisen tärkeää personointi. Personoidut mainokset koetaan 
yleisesti tehokkaammiksi kuin kaikille kohdistetut mainokset [3]. Tehokas personoin
ti vaatii laajat käyttäjätietokannat. Tällaiset löytyvät teleoperaattoreilta, joten on
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hyvin todennäköistä, että palveluntarjoaja sekä sisällöntarjoaja joutuvat varsin in
tensiiviseen yhteistyöhön - elleivät ne jopa konvergoidu samaksi yritykseksi.

9.6 Avoimia kysymyksiä

WAP Forumin määrityksissä sekä yleisesti WAP-liiketoiminnassa on vielä joitakin 
avoimia kysymyksiä. Keskeneräisiä asioita ovat mm.

• WTLS-kerros

• Eri valmistajien laitteiden välisen toiminnallisuuden varmistaminen

• Toiminnallisuus eri valmistajien laitteissa

• Laskutus

• Roaming

• Kuinka WAP-versioiden vaihtuessa puhelimet toimivat?

• Kolmas matkapuhelinsukupolvi

• WAP-portaalit

9.6.1 WTLS-kerros

Tällä hetkellä WTLS-määritelmä on raakile eikä sillä käytännössä voida toteuttaa 
toimivaa tietoturvaratkaisua. Tietoturva on kuitenkin aivan oleellinen osa tietolii
kennettä. Esimerkiksi harva käyttäjä haluaisi pankkipalvelua, jossa ei pysytytä ta
kaamaan kaikkia tietoturvan osa-alueita. WAP Forum kuitenkin työskentelee par
haillaan WTLS:n parissa, joten ratkaisu ongelmaan on luvassa.

9.6.2 Eri valmistajien laitteiden välisen toiminnallisuuden varmistami
nen

WAP-määritys itsessään on tarkoitettu avoimeksi ja valmistajariippumattomaksi. 
Missään ei kuitenkaan mainita, miten toimivuus eri valmistajien välillä tulisi testa
ta. Tähän tarvitaan formaaleja määrityksiä, joiden avulla voidaan osoittaa, että tes
tattu laite on WAP-määritysten mukainen. Phone.Com on julkaissut testiohjelman, 
jossa on tarkoitus testata eri valmistajien välisten laitteiden yhteistoimintaa[39]. 
Tässä testisuunnitelmassa kuitenkin testataan WAP-version 1.0 laitteita. Uusim
pana ponnistuksena yhteistoiminnallisuuteen on Nokian ja Ericssonin testausohjel
ma^].
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9.6.3 Toiminnallisuus eri valmistajien laitteissa

Kuten tässäkin kappaleessa on mainittu, tulee markkinoille mitä erilaisempia pää
telaitteita. Erilaisiin näyttöihin on hyvin vaikea kehittää yhtä sovellusta. HTTP- 
protokolla kuitenkin mahdollistaa selaimen tunnistamisen ja näin voidaan palveli
men puolella generoida halutun muotoista sisältöä. Kysymys on kuitenkin, miten 
tämä on paras hoitaa. Eräs vaihtoehto on, että laitevalmistajat pitävät Internetissä 
tietokantoja laitteistaan, joissa kerrotaan ko. laitteen ominaisuudet. Näiden ominai
suuksien perusteella on helppo tuottaa oikean tyyppistä sisältöä.

9.6.4 Laskutus

Tarkka ja kohtuullinen laskutus on elinehto WAP-järjestelmien käyttämisessä. Sii
hen ei kuitenkiaan WAP-määritykset ota mitään kantaa vaan ongelma on jätetty 
operaattoreille. Esimerkiksi Nokian VVAP-yhdyskäytävässä onkin statistiikkatoimin- 
to (ja mitä luultavimmin muidenkin valmistajien), jolla pystytään ainakin jonkinas
teinen laskutus järjestämään.

9.6.5 Roaming

Tällä hetkellä WAP ei tue roamingia, eli ei tiedetä miten laskutetaan toisen operaat
torin palveluista. Tämä ongelma liittyy oleellisesti edelliseen laskutusongelmaan.

9.6.6 Kuinka WAP-versioiden vaihtuessa puhelimet toimivat?

WAP-protokollapino siirretään matkapuhelimen muistiin, jossa se pysyy kunnes 
huollossa siihen päivitetään uusi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun WAP:sta tulee 
uusi versio, joutuvat käyttäjät viemään puhelimensa huoltoon. Käytännössä tilanne 
ei kuitenkaan ole näin paha, sillä WAP Forum on luvannut, että tulevat versiot ovat 
alaspäin yhteensopivia WAP 1.1 :n kanssa. Näinhän ei ollut siirryttäessä versiosta 
1.0 versioon 1.1. Seikkaa voidaan kuitenkin pitää jonkin asteisena ongelmana, jolle 
tulee löytää ratkaisu.

9.6.7 Kolmas matkapuhelinsukupolvi

Kolmas matkapuhelinsukupolvi ei ole ongelma vaan tuntematon tulevaisuus. Jos 
WAP jää vain välivaiheeksi kolmatta sukupolvea odotellessa, niin onko sitä jär
kevä edes ottaa käyttöön? Monet asiantuntijat näkevät, että WAP onkin esiaskel 
siirryttäessä kolmanteen sukupolveen. Mielenkiintoista onkin nähdä, kuinka WAP- 
sovellukset saadaan siirrettyä kolmannen sukupolven tekniikoihin vain sisältävätkö 
ne WAP:n? Eräs veikkaus on, että WAP:sta ainakin WML-kieli jää langattoman
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tiedonsiirron standardiksi [13].

9.6.8 WAP-portaalit

Kuten kappaleessa "WAP palveluntarjoajan näkökulmasta"pohdittiin, on WAP-por- 
taalien hallinta vielä epäselvää. WAP-portaaleihin liittyy myös kysymys roamingista 
ja laskutuksesta.
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Osa II

WAP-sovelluksia ajoneuvotietokoneissa

10 Johdanto

Tässä osassa työtä tutkitaan WAP:n käyttöä ajoneuvotietokoneissa. Ajoneuvotieto- 
koneella tarkoitetaan tässä yhteydessä varsin laajaa laitteistokirjoa eli kaikkia ohjel
moitavia tietokoneita, joita käytetään ajoneuvoissa. Työn tämän osan tarkoitukse
na on pohtia WAP:n käyttökelpoisuutta ajoneuvosovelluksissa sekä etsiä toiminta- 
alueita, joihin WAP mahdollisesti sopii tai alueita, joihin se ei sovi. Lisäksi esitel
lään WML:n ominaisuuksia CASE-esimerkin avulla. Lopuksi tehdään pohdinnoista 
johtopäätökset.
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11 Ajoneuvotietokoneet

Ajoneuvotietokoneella pyritään yleensä tehostamaan kuljetusyrityksen logistista pro
sessia. Tämä tarkoittaa lähinnä turhan työn karsimista itse kuljetustoiminnasta. 
Turhana työnä pidetään yleisesti kaikkea muuta kuin itse kuljettamista.[10]

Aj oneu vot ietokonej ärj est elmät voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaisesti kol
meen ryhmään:

• Informatiiviset sovellukset

• Interaktiiviset sovellukset

• Telemaattiset sovellukset

Informatiiviset sovellukset ovat järjestelmiä, joissa tiedon suunta on pääosin autoon 
eikä sieltä pois. Esimerkkinä tällaisesta on liikennetiedotteita jakava järjestelmä. 
Informatiivisten järjestelmien suurimpana sovellusalueena tulee luultavasti olemaan 
yksityinen tieliikenne.

Järjestelmä, jossa käyttäjä (kuljettaja) kummunikoi ohjelmiston kanssa on inte
raktiivinen sovellus. Hyvä esimerkki interaktiivisesta järjestelmästä on jäljempä
nä esitettävä Case-tapaus. Interaktiiviset järjestelmät ovatkin otollisimpia WAP- 
sovellutuksia.

Telemaattiset sovellukset ovat järjestelmiä, joissa tieto siirtyy automaattisesti au
tosta ohjelmistoon. Yleensä järjestelmä ei tarvitse käyttäjän vuorovaikutusta. Tele
maattisilla järjestelmillä rekisteröidään normaalisti ajon toimintoja kuten aurausau- 
ton auraustapahtumia, kylmäkonttien lämpötilaa sekä auton nopeutta ja polttoai
neen kulutusta.

Suurin osa yritysten ajoneuvotietokoneista kuuluu joko interaktiivisiin tai telemaat
tisiin järjestelmiin. Yksityinen sektori on puolestaan sopivin toimiala informatiivisil
le järjestelmille. WAP:n arkkitehtuurimalli perustuu suurelta osaltaan interaktioon. 
Sen käyttämiseksi tarkoitetut päätelaitteet ovat toistaiseksi puhelimia, joihin ul
koisten laitteiden liittäminen on toistaiseksi vaikeaa, ellei mahdotonta. Nämä seikat 
rajoittavat WAP:n käyttöä puhtaasti telemaattisissa sovelluksissa. Tulevaisuudessa
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tämäkin tilanne helpottuu, sillä Bluetooth-standardi on valmistumassa. Bluetooth 
on teknologia, jolla toisiaan lähellä olevat laitteet voivat kommunikoida edullises
ti radioaalloilla^]. Toisaalta Microsoftin liittyminen WAP Forumiin toi WAP-tuen 
Windows CE-käyttöjärjestelmään. Windows CE-laitteita on mahdollista ohjelmoi
da helpommin kuin puhelimia, ja niihin pystytään suhteellisen helposti liittämään 
ulkoisia laitteita. Toisaalta voidaan ajatella myös muiden sulautettujen käyttöjär
jestelmien kannalta, että WAP:a voidaan käyttää ainakin tietoliikenneprotokollana. 
Tosin tällöin yleisesti joudutaan koko protokollapino toteuttamaan itse. Tämäkin on 
ehkä parempi vaihtoehto kuin kokonaan oman protokollapinon valmistaminen, kos
ka WAP-pino alkaa olla varsin testattu ja kohtalaisen toimivaksi todettu. WML:ää 
ei tässä tapauksessa välttämättä käytetä.
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12 Case: jakelu

12.1 Johdanto

Tässä tapauksessa tutkitaan päivittäistavaroiden jakelua. Kuviteltu järjestelmä si
sältää varastotietokannan sekä varasto/tilausjärjestelmän, jolla tavarat kohdistetaan 
ajoneuvolle. Tämän lisäksi järjestelmässä on alijärjestelmä, jolla ylläpidetään tilauk
sia. Alijärjestelmään liitytään WAP-puhelimilla sekä Internet-selaimilla. Puhelimella 
kuljettaja kuittaa toimitukset sekä syöttää järjestelmään muita mahdollisia tietoja. 
Internet-selaimilla asiakkaat voivat tutkia tilauksensa tilaa.

Järjestelmän tarkoituksena on kehittää jakelun laatua, ohjausta sekä valvontaa. Sillä 
säästetään työvoimaa erilaisten turhien välivaiheiden sekä paperitöiden poistuessa. 
Järjestelmä on suunnattu jakeluun, jossa tuotteet toimitetaan jakelulaatikoissa, joita 
on tarkoitus kierrättää.

Järjestelmän käyttöperiaatteena on yksinkertainen selailu puhelimella. Sen toiminta- 
alue sijoittuu kuljetuksen aloittamisesta sen lopettamiseen. Järjestelmään eivät kuu
lu tilaus-, lähetys- sekä laskutusprosessit. Kuljetusreittien suunnittelu ei myöskään 
kuulu järjestelmän toiminta-alueeseen, sillä tässä tapauksessa oletetaan, että reitit 
ovat staattisia ja ne suunnitellaan järjestelmän ulkopuolella. Toisaalta vastaanvan- 
laisiin sovelluskohteisiin näyttäisi olevan hyvinkin kätevää liittää automaattisia sekä 
dynaamisia j akelureittigeneraattoreita.

Järjestelmä toimii seuraavasti:

1. Kuljetuksen alkaessa kuljettaja rekisteröityy VVAP-selaimella järjestelmään. 
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tai auton perusteella kuljetuksen sisällön 
(vastaa kuormakirjaa).

2. Määränpäässä puhelimeen toimitetaan kuormakirja, johon kuljettaja merkit
see toimitetut tuotteet tai mahdollisesti kuittaa vain toimituksen tapahtuneek
si. Määränpään tunnistaminen tapahtuu edellisen paikan sekä kuittauksen pe
rusteella.

3. Toimitettujen tuotteiden lisäksi kuljettaja syöttää palautettujen kuljetuslaa- 
tikoiden määrän.
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4. Omien laatikoiden lisäksi voidaan järjestelmään kirjata kilpailevien yritysten 
laatikoiden määrä karkealla tarkkuudella.

5. Lopuksi kuljettaja voi antaa vapaamuotoista tekstitietoa ja kuitata kuljetuk
sen tämän asiakkaan kohdalta päättyneeksi. Seuraavan asiakkaan kohdalla siir
rytään takaisin vaiheeseen kaksi.

Kustakin käynnistä asiakkaan luona saadaan merkintä yrityksen järjestelmän tieto
kantaan. Syötettyjen tietojen lisäksi voidaan tallentaa esimerkiksi käyntiaika. Käyn- 
tiajan perusteella voidaan analysoida mm. jakelun aikataulua.

Tietojen selailuun voidaan tehdä WWW-käyttöliittymiä. Esimerkiksi kuljetusyhtiöt 
voivat tutkia kuljetushistoriaansa ja asiakkaat voivat tarkkailla tilauksensa toimi
tusaikataulua. Kaikki logiikka toimintojen hoitamiseen on kuitenkin palvelimella, 
joten WAP-arkkitehtuuriin sillä ei ole mitään vaikutusta.

12.2 Arkkitehtuuri

Järjestelmä liitetään jo olemassaoleviin järjestelmiin (esim. toiminnanohjaus). Sen 
pääkomponentti on sisältöpä!velin, josta tilaustietoja luetaan. Tietoa siirretään sisäl- 
töpalvelimeen yrityksen olemassaolevista järjestelmistä sekä kentältä VVAP-selaimista. 
Sisältöpalvelin on yhteydessä Internetiin sekä matkapuhelinverkkoon. Tässä yhtey
dessä tutkitaan lähinnä matkapuhelinverkkoliityntää.

Luultavimmin jakeluyritys haluaa pitää järjestelmän kontrollin mahdollisimman hy
vin itsellään, jolloin liittymä matkapuhelinverkkoon tapahtuu yrityksen oman RAS- 
palvelimen kautta. RAS-palvelin on kytketty yrityksen verkkoon. Sen tarviman au- 
tentikoinnista huolehtiin RADIUS-palvelin. Lisäksi yrityksen verkossa on WAP- 
palvelin. VVAP-palvelinta tarvitaan WAP- ja UDP/IP-liikenteen yhdyskäytävänä. 
Arkkitehtuuri esitetään kuvassa 12.1. Kuvassa ei esitetä järjestelmän liittymää mui
hin järjestelmiin. Yhteysratkaisuna järjestelmässä käytetään (H)CSD-data-yhteyttä, 
joka tosin ei ole optimaalisin vaihtoehto, mutta tällä hetkellä käyttökelpoisin. Data
yhteyden käyttö poistaa mahdollisuuden PUSH-palveluiden käyttöön. Toisaalta myö
hemmin RAS-palvelin sekä data-yhteys voidaan vaihtaa esimerkiksi GPRS-yhteydeksi. 
Lähdepalvelin on tavallinen WWW-palvelin, eli se koostuu palvelinlaitteesta sekä - 
ohjelmistosta. Tässä esimerkkitapauksessa käytetään Windows NT-palvelinta sekä 
Microsoftin IIS-ohjelmistoa. Päätelaitteina järjestelmässä toimivat WAP-puhelimet. 
Tässä tapauksessa puhelimiksi on valittu Nokian 7110-mallit saatavuutensa johdos
ta. WAP-yhdyskäytävänä järjestelmässä toimii Nokian WAP Server.
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CASE:n WML-sivut ovat luotu Nokian WAP SDK 1.1 Beta:lla.

WAP-selain

Matkapuhelinverkko

WAP-palvelin Lähdepalvelin

Kuva 12.1: CASE:n WAP-arkkitehtuuri

12.3 Toiminta

Tässä kappaleessa esitetään järjestelmän toimintaa esimerkkien avulla. Samalla ha
vainnollistetaan WML-kielen käyttöä. Järjestelmän esitys on vain suuntaa antava, 
eikä kaikkia yksityiskohtia ole otettu esitykseen mukaan. Esimerkiksi WAP ei tue 
WWW-maailmasta tuttuja cookieita, joten istuntojen hallinta pitää hoitaa esimer
kiksi URL-parametrien avulla, eikä tätä seikkaa ole esimerkeissä huomioitu.

Kuten seuraavista esimerkeistä ilmenee, on järjestelmän logiikka puhelimissa varsin 
yksinkertaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin työ järjestelmän tuottamisessa on 
palvelimen ohjelmistot. Toisaalta WWW-ohjelmistoja on tehty jo varsin kauan, eli 
osaamista löytyy varmasti alalle paremmin, kuin WAP/WML-alalle. Lisäksi logiikan 
sijoittaminen palvelimiin helpottaa järjestelmien ylläpitoa.

Järjestelmän toiminnan tulee olla yksinkertaista ja tehokasta. Se ei saa olla vaikea
käyttöinen. Näistä seikoista johtuen käyttöliittymän toiminnoissa joudutaan oletta
maan asioita, kuitenkin niin, että oletuksia pystytään halutessa korjaamaan.

Järjestelmän kenttäkäytössä voidaan nähdä kolme kokonaisuutta:

1. Järjestelmään kirjoittautuminen
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2. Kuljetuksen kuittaus

3. Vuoron lopettaminen

Kokonaisuudet voidaan nähdä järjestelmän päävalikkona. Kuljettaja valitsee aina 
valikosta halutun toiminnon. Kutakin kokonaisuutta käsitellään lyhyesti omissa kap
paleissaan. Kuvassa 12.2 esitetään järjestelmän päävalikko. Valikon ulkonäkö sekä 
sen käyttö riippuu hieman käytetystä selaimesta.

Kuva 12.2: CASE. Järjestelmän päävalikko

12.3.1 Sisäänkirjautuminen

Järjestelmään sisäänkirjautuminen (kuva 12.3) on suoraviivainen ja yksinkertainen 
toiminto. Kuljettaja syöttää järjestelmään tunnisteensa (esimerkiksi nimi ja/tai au
ton rekisterinumero). Tämän jälkeen järjestelmä jää odottamaan kyseiselle autolle 
merkityn ensimmäisen asiakkaan kuljetuksen kuittaamista. Jos kirjautuminen on
nistui, palvelin palauttaa selaimelle aloitussivun.

12.3.2 Kuljetuksen kuittaaminen

Kuitatessaan kuljetusta kuljettaja täyttää yksinkertaisen kaavakkeen (kuva 12.4). 
Kaavakkeen hyväksymisen jälkeen järjestelmä jää odottamaan seuraavaa kuittausta 
tai lopetusta. Selaimelle palautetaan aloitussivu.

12.3.3 Lopettaminen

Kuljetuksen lopettamisen yhteydessä järjestelmä tarkastaa, onko kaikki määrätyt 
kohteet kuitattu. Jos näin ei ole annetaan kuljettajalle tästä ilmoitus. Jos kuljetta
ja tästä huolimatta päättää lopettaa, voidaan järjestelmälle antaa hälytys, jolloin 
kuljetustenjärjestelyssä voidaan puuttuvat kuljetukset kohdistaa jollekin toiselle.
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Kuva 12.3: CASE. Kirjautuminen järjestelmään

Kuva 12.4: CASE. Kuljetuksen kuittaaminen

12.3.4 WML-lähdekoodi

Tässä kappaleessa tutkitaan mahdollisen järjestelmän toimintaa esitellen WML- 
kieltä. Järjestelmän selainosuus koostuu yhdestä korttipakasta, lähdepalvelimella 
olevasta kuittaus-ohjelmasta sekä lyhyehköstä WMLScript-funktiosta.

Korttipakka sisältää viisi korttia; päävalikon, aloitusvalikon, kuittausvalikon, lope- 
tusvalikon sekä yhden lopetukseen liittyvän kortin. Lisäksi korttipakassa käytetään 
template-elementtiä, jolla voidaan luoda eräänlaisia malleja korteille. Template- 
elementin ainoa tapahtuma on do-elementti, jolla ohjelmoidaan "Takaisin-painike 
menemään aina ensimmäiselle kortille. Seuraavassa esitetään korttipakan runko:

<?xml version="l.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_l.1.xml">
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<wml>
<template>
<do type = "prev" label = "Takaisin"> 
<go href = "#cardl"/>

</do>
</template>

<card id="cardl" title="Jakelu"> 
</card>

<card id="card2" title="Aloitus"> 
</card>

<card id="card3" title = "Kuittaus"> 
</card>

<card id="card4" title="Lopetus">
</card>
<card id="card5" title="Lopetettu" newcontext = "true">
</do>

</card>

</wml>

Päävalikko

Päävalikko-kortti sisältää select-elementin, jolla luodaan valikko. Select-elementti 
puolestaan sisältää valikon kunkin valinnan option-elementillä esitettynä. Option- 
elementeissä on onpick-parametrit, jotka toimivat liipaisuperiaatteella. Kun valitaan 
valikosta rivi, niin onpick-tapahtuma laukeaa ja siirrytään ko. parametrin mukaiseen 
korttiin. Tapahtuma ei kuitenkaan laukea, jos valitaan valittu rivi. Tämän takia on 
käytetty do-tapahtumaa, joka lisää ”Options’-näppäimeen valinnan "OK". "OK":lla 
voidaan kuitata valikon valinta. ”Options”-näppäin ohjelmoidaan do-tapahtuman 
”accept’-parametrilla. Do-elemetti kutsuu WMLScript-funktiota valikko, joka siir
tyy valinnan mukaiselle kortille.

<card id="cardl" title="Jakelu">
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<do type = "prev"> <noop/> </do> 
cp>

Valitse :
<select name="toiminta">
<option value = "Aloita" onpick="#card2">Kirjaudu</option> 
<option value = "Kuittaa" onpick="#card3">Kuittaa</option> 
<option value = "Lopeta" onpick="#card4">Lopeta</option> 
</select>

</p>
<do type = "accept" label = "0K">

<go href="script.wmls#valikko(’$(toiminta)’)"/>

</do>
<\card>

Aloitus

Aloitus-kortilla käyttäjä voi syöttää nimensä sekä rekisterinumeronsa. Tiedon syöttö 
tapahtuu input-elementeillä, jotka tallentavat syötetyt tiedot muuttujiin. Lopuksi 
do-elementillä syötetyt tiedot talletetaan varsinaisiin muuttujiin. Tätä ei tehdä, jos 
kortista poistutaan (template:ssa määritellyllä) <do type=”prev”>-elementillä.

<card id="card2" title="Aloitus">

<P>
Nimi: <input type = "text" name = "tmpnimi"/>
Rekno: <input type = "text" name = "tmprekno"/>

</p>
<do type = "accept" label = "Kirjaudu">

<go href = "#cardl">
<setvar name = "nimi" value = "$(tmpnimi)"/>
<setvar name = "rekno" value = "$(tmprekno)"/>

</go>
</do>

</card>

Tietojen kuittaus

Kuittaus-kortilla käyttäjälle esitetään kaavake, johon hän täyttää tarvittavat tiedot. 
Kaavakkeessa on käytetty select-elementtejä valintalistoihin sekä input-elementtiä
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vapaamuotoisen tekstin syöttämiseen. Tiedot liitetään go-elementtiin postfield- ele
menteillä. Go-elementillä tiedot lähetetään palvelimelle get-metodia käyttäen. Täl
löin parametrit pakataan URL-merkkijonoon. Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää 
post-metodia, jolloin tiedot välitettäisiin HTTP-otsakkeissa. Palvelimella ajetaan 
paikallinen asp-komentojono kuitti.asp, joka tallettaa tarvittavat asiat tietokantaan 
sekä siirtää käyttäjän takaisin päävalikkosivulle. Asp-komentojono on kuin mikä ta
hansa www-komentojono, mutta sen tuottaman sisällön tulee olla WML-muotoista. 
Asp:n tapauksessa tämä tarkoittaa WML-koodin lisäksi MIME-tyypin asettamista:

Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml";

<card id="card3" title = "Kuittaus">

<P>
Toimitettu:
<select name = "toimitettu">
<option value = "Ei">Ei</option>
<option value = "Kyllä">Kyllä</option>

</select>
Palautus : <input name = "laatikot" type = "text" format = "*N"/> 
Kilpailija 1:
<select name = "kilpailija!" multiple = "false" tabindex = "2"> 
<option value = "1-5" id = "kll">l-5</option>
<option value = "5-10" id = "kl2">5-10</option>
<option value = "Yli 10" id = "kl3">Yli 10</option>

</select>

Kilpailija 2:
<select name = "kilpailija2" multiple = "false" tabindex = "2"> 
<option value = "1-5" id = "k21">l-5</option> 
coption value = "5-10" id = "k22">5-10</option>
<option value = "Yli 10" id = "k23">Yli 10</option>

</select>

Viesti: <input name = "viesti" type = "text" maxlength = "100"/> 
</p>
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<do type = "accept" label = "Kuittaa">
<go method = "get" href = "http://centauri/wap/kuitti.asp"> 

<postfield name = "toimitettu" value = "$(toimitettu)"/> 
<postfield name = "palautus" value = "$(laatikot)"/>
<postfield name = "kilpailijal" value = "$(kilpailijal)"/> 
<postfield name = "kilpailija2" value = "$(kilpailija2)"/> 
<postfield name = "viesti" value = "$(viesti)"/>

</go>
</do>

</card>

Lopetus

Lopetus-toiminto sisältää kaksi korttia: varmistuksen sekä itse lopetuksen. Jos käyt
täjä varmistaa lopetuksen, kutsutaan korttia "card5", jolla on newcontext-parametri. 
Newcontext-parametri nollaa puhelimen kaikki muuttujat.

<card id="card4" title="Lopetus">
<P>

Olet lopettamassa ajovuorosi.
Valitse "Lopeta" tai "Takaisin".

</p>

<do type = "accept" label = "Lopeta">
<go href = "pää.wml#card5"/>

</do>
</card>

<card id="card5" title="Lopetettu" newcontext = "true">
<p>

Olet lopettanut ajovuorosi.
</p>

<do type = "accept" label = "0k">
<go href = "pää.wml#cardl"/>

</do>
</card>
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12.4 Ajoneuvotietokone vastaan WAP-puhelin

Jos vastaava järjestelmä toteutettaisiin perinteisellä PC-pohjaisella ratkaisulla tar
vittaisiin lähes samanlainen RAS, kuin WAP-tapauksessakin. Tämän lisäksi tarvi
taan jokaiseen PC:hen GSM-kortti. Ohjelmisto tulee olemaan hajautettu, eli huo
mattava osa järjestelmän älykkyydestä on ajoneuvotietokoneessa.

12.4.1 Hankintahinta

Arviolta ensimmäiset WAP-puhelimet maksavan noin 5000,- mk ja ajan kuluessa 
huomattavasti vähemmän. Ajoneuvokäyttöön soveltuva PC-laite Suomessa maksaa 
noin 30 000,- mk. Suomessa tällaisia laitteita valmistavat Ponsse Oy ja Sunit Oy. 
Lisäksi on olemassa suljettuja järjestelmiä, jotka vaativat omat kehitystyökalunsa, 
esimerkiksi Suomessa tällaista järjestelmää valmistaa Aplicom Oy.

12.4.2 Käyttökustannukset

Toistaiseksi GSM-data-liikenne on suhteellisen kallista, mutta tämä vaikuttaa kum
paankin järjestelmään. PC-pohjainen järjestelmä hyvin toteutettuna käyttää vä
hemmän radioaikaa, kuin vastaava WAP-järjestelmä. Toisaalta WAP optimoi varsin 
hyvin käytettyä radioaikaa joten yhteyksien kesto on lyhyempää. Voidaan sanoa, et
tä käyttökustannukset kummallakin järjestelmällä tietoliikenteen osalta ovat samaa 
luokaa.

Käyttökustannuksiin kuuluu myös järjestelmän ylläpito, joka on käsitelty omassa 
kohdassaan.

12.4.3 Laajennettavuus

Laajennettavuudella tarkoitetaan tässä järjestelmään mahdollisesti liitettäviä lisä
laitteita, esimerkiksi mittareita tai antureita ja ohjelmiston laajentamista.

WAP-puhelimissa laajennusmahdollisuudet ovat lähes olemattomat, ainakin ilman 
Bluetoothda. Ohjelmiston laajennettavuutta puhelin ei kuitenkaan rajoita, sillä pal
velimella ohjelmisto voidaan laajentaa rajatta. PC-pohjaista järjestelmää voidaan 
laajentaa varsin vapaasti. Yleisesti kuitenkin mitä enemmän halutaan laajennetta
vuutta, sitä enemmän järjestelmän peruskokoonpano maksaa.

Paikannus on tärkeä ominaisuus ajoneuvosovelluksissa. Tämän hetken WAP-laitteilla 
ei pystytä käyttämään GPS-paikannusjärjestelmiä. Toisaalta matkapuhelimiin on tu
lossa sisäänrakennettuja paikannusjärjestelmiä. Paikannus on tärkeä vaatimus, joka 
voi kääntää järjestelmän valinnan PC-pohjaisen laitteiston puolelle.
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12.4.4 Kannettavuus

Kun laite voidaan ottaa mukaan autosta, voidaan toimintoja suorittaa myös muu
alla kuin autossa. WAP-laitteet ovat helposti kannettavissa, kun puolestaan PC- 
pohjaisia laitteita ei juurikaan voida kantaa.

12.4.5 Ominaisuudet

WAP-puhelimissa näyttö ja näppäimistö on rajallinen. PC-pohjaisissa järjestelmissä 
on kohtuullisen kokoinen värinäyttö ja näppäimistö.

12.4.6 Ohjelmistosuunnittelu

VVAP-sovellusten luominen ei ole teknisesti haastavaa, mutta käyttöliittymän toteu
tuksessa tulee olla erityisen tarkkana. Tällä hetkellä WAP/WML-kehittämiseen on 
olemassa alle kymmenen työkalua (ks. kappale 9.2), mutta näitäkin tulee varmas
ti ajan kuluessa lisää. Lisäksi palvelinpuolen ohjelmiston kehittämiseen on olemssa 
lukuisia hyviä toteutuksia. PC-järjestelmän sovelluskehitys on ainakin työkalujen 
puolesta helppoa. PC-maailmassa on lukuisia hyviä sovelluskehittimiä sekä kehitys
ympäristöjä.

12.4.7 Ylläpito

WAP-järjestelmien ylläpito tarkoittaa lähinnä palvelimen ylläpitoa sekä puhelin
ten huoltoa. Ohjelmistopäivitykset tapahtuvat käytännössä vain palvelimella. PC- 
pohjaisissa järjestelmissä ohjelmiston ylläpito on ongelmallisempaa. Kun ohjelmis
toon tulee muutoksia, joudutaan uudet versiot siirtämään jokaiseen PC-laitteeseen. 
Voidaan sanoa, että VVAP-arkkitehtuuri on tässä suhteessa huomattavasti parempi.

12.4.8 Käyttö

Käytön helppous riippuu luonnollisesti käyttöliittymän suunnittelusta. Tämä piirre 
korostuu varsinkin WAP-puhelimissa. Helppokäyttöisyys on kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää ajoneuvotietokoneissa, sillä niiden käyttö ei saa häiritä itse kuljetustyötä[10].

12.4.9 Radioverkko

Periaattessa WAP toimii kaikissa radioverkoissa, mutta tällä hetkellä se on toteu
tettu ainoastaan yleisimpiin digitaalisiin puhelinverkkoihin. Jos ajoneuvotietokone 
on tarkoitettu toimimaan alueilla, joissa on huono GSM-peitto joudutaan käyttä
mään analogista NMT-verkkoa. Tällöin ei ainakaan toistaiseksi tule kysymykseen 
kuin PC-pohjainen järjestelmä NMT-modeemilla. Muissa tapauksissa verkolla ei ole 
suurta eroa WAP- ja PC-järjestelmien kesken.

Diplomityö Mikko Holmberg 72



12. Case: jakelu 12.5. Päätelmät case:sta

12.4.10 Avoimuus

Avoimuuden etuna on, että järjestelmää pääsevät kehittämään sen toimittajan lisäk
si muutkin osapuolet. Tästä hyötyvät ensisijassa järjestelmän hankkijat pystyessään 
kilpailuttamaan ohjelmistojen tekijöitä sekä palvelun tarjoajat.

Kumpikin järjestelmä on suhteellisen avoin. PC-järjestelmän saa myös toimimaan 
selainpohjaisesti, mutta tämä on tuskin kustannustehokasta. Näin voidaan sanoa, 
että WAP-järjestelmä on täysin avoin sovellusympäristö ja PC-järjestelmä tai pa
remminkin sen kehitysympäristö on Windows-pohjainen ympäristö.

12.4.11 Toimintavarmuus

PC-pohjaiset järjestelmät ovat haavoittuvampia kuin WAP-järjestelmät, koska käyt
täjä pahimmassa tapauksessa pystyy operoimaan järjestelmää käyttöjärjestelmäta
solla. PC-pohjaisia järjestelmiä pystytään suojaamaan jollain tasolla, mutta silti jär
jestelmistä löytyy riskitekijöitä VVAP-järjestelmiä enemmän. Toisaalta keskitetyssä 
WAP-järjestelmässä on riskinä palvelimen toimimattomuus, jolloin koko järjestelmä 
on käyttökelvoton.

12.4.12 Vertailun tulokset

Taulukossa 12.1 on koottu edelliset kohdat yhteen. Taulukossa käytetään laadullisia 
termejä. Tilannetta pyritään kartoittamaan, eikä mittaamaan yksiselitteisesti.

Tämä vertailun perusteella WAP-puhelinpohjainen järjestelmä sekä PC-pohjainen 
järjestelmä ovat ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan. Kuitenkin vertailu kääntyy WAP:n 
eduksi. Suurin ero on hankintakustannus, sillä WAP-puhelimen hinta on vain murto- 
osa PC-pohjaisesta ajoneuvotietokoneesta.

12.5 Päätelmät casersta

Case-tutkimuksen perusteella voitaneen sanoa, että WML-kieli on HTML-kieltä 
osaavalle suhteellisen helppoa. Kuitenkin puhelimien rajalliset kapasiteetit asetta
vat uudenlaisia ongelmia, tällöin kannattaa yrittää seurata kappaleessa 4.4 esitettyjä 
optimointikeinoja.

Merkillepantavaa on, että WAP- ja WML-kehittäjän kannalta - kuten monesti myös 
HTML-kehittäjän kannalta - suurin toiminnallisuus sekä työ on palvelimen pääs
sä. Johtopäätöksenä tästä voidaan sanoa, että HTML-kehittäjä pystyy varsin no
peasti omaksumaan WML-kehittäjän roolin. Loppujen lopuksi näyttääkin siltä, että 
WAP-osaajat voidaan jakaa kahteen joukkoon. Ensinnäkin on joukko, joka kehittää
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Vertailukohde WAP-järjestelmä
PC-järjestelmä

Hankintahinta
Edullinen Kallis

Käyttökustannukset
Riippuu järjestelmästä Rippuu järjestelmästä

Laajennettavuus
Toistaiseksi heikko, pa
rantunee

Hyvä

Kannettavuus
Hyvä Heikko

Ominaisuudet
Rajalliset Hyvät

Ohjelmisto
suunnittelu

Muutama WML-
työkalu, lukuisia
palvelinpuolen ohjel- 
mistokehittimiä

Runsas määrä hyviä ke
hitysympäristöjä

Ylläpito
Helppoa Työlästä

Käyttö Mahdollista luoda vai
keakäyttöisiä sovelluk
sia

Riippuu järjestelmästä

Radioverkko Toistaiseksi ei NMT- 
tukea

NMT-tuki

Avoimuus
Avoin Windows/DOS

Toimintavarmuus
Riippuu palvelimesta Haavoittuva

Taulukko 12.1: Ratkaisumallien vertailu

sovelluksia WML- ja WMLScript-kielille. Toisena on joukko, joka tuntee protokollan 
toiminnan. Ensimmäinen joukko on sovelluskehittäjiä, jotka ovat yleisesti ohjelmis
toteollisuuden palvelussa. Toinen joukko on protokolla-asiantuntijoita, jotka toimi
vat lähinnä matkapuhelinteollisuudessa. Välttämättä sovelluskehittäjän ei juurikaan 
tarvitse tuntea protokollan toimintaa. Perustietoina voidaan pitää HTTP:n tunte
mista sekä WAP:n WAE-kerroksen elementtien osaamista.

WAP-järjestelmän käyttöönotto tuntuu varsin yksinkertaiselta ja suoraviivaiselta. 
Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi Nokian WAP Server-ohjelmiston asentami
nen on hyvin helppoa. Tämän lisäksi joudutaan asentamaan RAS-palvelin tai mah
dollisesti solmimaan operaattorin kanssa yhdysliikennesopimus. Tämäkin on suh
teellisen pieni toimenpide.

Laiteratkaisuna WAP-pohjainen järjestelmä näyttäisi olevan PC-pohjaista järjestel
mää mielekkäämpi useassa eri käyttötarkoituksessa. Varsinkin interaktiivisissa sekä 
informatiivisissa järjestelmissä WAP:n etu on kiistaton. Toisaalta WAP-laitteilla ei 
toistaiseksi pystytä rakentamaan ulkopuolisia mittalaitteita hyödyntäviä telemaat
tisia sovelluksia.
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12. Case: jakelu 12.5. Päätelmät case:sta

Kustannuksiltaan WAP-järjestelmä tulee edulliseksi. Tämä onkin varsin tärkeää, sil
lä hyvin tärkeä hankintaperuste ajoneuvotietokoneissa on hinta[10]. Varsinkin PC- 
pohjaiseen järjestelmään verrattuna jäävät kustannukset pieniksi. Toisaalta nykyis
ten matkapuhelinverkkojen tiedonsiirtopalvelut ja niiden laskutus eivät ole täysin 
tyydyttäviä, mutta asiaan on tulossa korjausta GRPS:n myötä. Kustannuksia kan
nattaakin käyttää myyntiargumenttina WAP-järjestelmiä myydessä. Hankintahin
taan liittyy myös kysymys alihankkijoista. Kuljetusalalla monet kuljetusyritykset 
toimivat paljolti alihankkijoiden varassa. Tällöin voi olla epäselvää, kuka autoon 
asennettavan tietokoneen maksaa. Yritys haluaa luonnollisesti, että alihankkijat os
tavat laitteet autoihinsta ja alihankkijat taas pitävät tätä kuljetusyrityksen tehtävä
nä. WAP:n tapauksessa kustannus autoa kohden jää muutamaan tuhanteen mark
kaan jolloin alihankkijan on helpompi hyväksyä kustannus. Toisaalta kustannus on 
niin pieni, että kuljetusyrityskin voi sen maksaa.
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13 Lopuksi

WAP-protokollasta vastaavan WAP Forum:n vahvuutena on suurien telekommuni- 
kaatioyritysten mukanaolo. Ryhmittymän vahvuudesta johtuen protokollaa laadit
taessa onkin voitu keskittyä paljolti tekniseen toimivuuteen eikä liiketoimintaan. 
Tosin Forum on nyt jo niin iso, että sen vaarana on eri tahojen erilaiset pyrkimykset 
protokollaa kehittäessä. Esimerkiksi operaattorin edut eivät ole samoja kuin puhe
limien valmistajien edut.

Protokollana WAP on toimivan tuntuinen. Se on kuitenkin hieman keskeneräinen, 
mutta sen takana olevan voimakkaan ryhmittymän johdosta tämäkin korjaantuu 
varmasti pian. Protokollan suunnitteluperiaatteena ollut vanhojen ratkaisujen hy
väksikäyttö on ollut erittäin hyvä ajatus. Tällöin on voitu käyttää vanhoja toimi
via ratkaisuja ja keskittyä niihin seikkoihin, jotka ovat langattomalle tiedonsiirrolle 
olennaisia. Protokollan tulevaisuus näyttää ainakin toisen sukupolven matkapuhe
linverkoissa olevan hyvä, mutta UMTS:n tulo voi muuttaa koko asetelman. GPRS:n 
käyttöönotto on myös hyvin tärkeää WAP:n menestymiselle.

Protokollassa on myös puutteita, esimerkiksi laskutukseen se ei ota mitään kantaa. 
Tilannetta korjaa kuitenkin VVAP-tuotteiden toteutus. Esimerkiksi Nokian WAP 
Server-tuotteella voidaan laskutus hallita varsin hyvin.

WAP tarjoaa myös tavan kehittää tehokkaammin palveluja, kuin esimerkiksi perin
teiset PC-pohjaiset järjestelmät. Palvelujen kehittämistä helpottaa WAP-arkkiteh- 
tuurin ja WWW-arkkitehtuurin samankaltaisuus. Arkkitehtuuri sopii hyvin ajoneu- 
votietokoneisiin monesta syystä, esimerkiksi ohjelmiston päivitettävyys on erinomai
nen.

WAP:n myötä syntyy aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia monella alalla. 
WAP- ja WWW-arkkitehtuurien samankaltaisuuden takia on kuitenkin luultavaa, 
että yrittäjät, jotka toimivat WWW-alueella, ovat vahvoilla myös WAP-alueella. 
Toisaalta WAP vaatii aivan erilaista paneutumista käytettävyyteen kuin WWW ja 
palvelun tarjoajat sekä kehittäjät, jotka tätä eivät ymmärrä, eivät tule menesty
mään. Tällaiset yrittäjät voivat jopa heikentää muiden yrittäjien mahdollisuuksia 
luomalla kuvan vaikeakäyttöisestä ratkaisusta.

Diplomityö Mikko Holmberg 76



13. Lopuksi

Käyttämällä WAP-puhelimia tai -PDA-tyyppisiä laitteita ajoneuvotietokoneen si
jasta voidaan saavuttaa hyötyjä. Varsinkin tilanteessa, jossa on tehty päätös jonkin 
tason ajoneuvotietokonejärjestelmän käytöstä, on VVAP-järjestelmän hankinta huo
mattavasti halvempaa, kuin vastaavan järjestelmän PC-laitteistolla.

Tavaran kuljetuksessa ja logistiikassa on yleisesti käytössä monenlaisia tietojärjestel
miä. Onkin tärkeä havaita, että WAP-arkkitehtuuri on suhteellisen helppo sulauttaa 
yrityksen jo olemassaoleviin järjestelmiin, sillä sovittaminen pitää tehdä yleensä vain 
palvelimen puolella itse järjestelmän ja sen käyttöliittymien toimiessa itsenäisesti.

Diplomityö Mikko Holmberg 77



KIRJALLISUUTTA KIRJALLISUUTTA

Kirjallisuutta

[1] Alcatel, Alcatel One Touch Pocket, February 1999, [online] URL: 

http://www.alcatel.com / telecom / mbd / products / products / detailed / gsm / 

ot_pocket/index.htm.

[2] Bluetooth, Viralliset kotisivut, August 1999, [online] ULR: 

http://www.bluetooth.com.

[3] Caroline Cartellieri, Andrew J. Parsons, Varsha Rao, and Michael P. Zeisser, 

The real impact of Internet advertising, McKinsey Quaterly (1997), no. 3.

[4] Ericsson, Ericsson at CeBit 1999, March 1999, [online]

http: //www.ericsson.se / cebit / press / subpages / pr_r380.shtml.

[5] Nokia Wireless Data Forum, Nokia WAP Toolkit, June 1999, [online] URL: 

http://www.forum.nokia.com/wap_developer/wapsdk.html.

[6] WAP Forum, Microsoft joins wap forum, May 1999, [online] URL:

http: / / www.wapforum.com/pressrel/MSjoin.htm.

[7] WAP Forum, Nokia and Ericsson begin interoperability tes

ting of their WAP products, July 1999, [online] ULR:

http://www.wapforum.com/new/Nokia6_29_99.htm.

[8] WAP Forum, WAP Forumin kotisivut, 1 1999, [online] URL:

http: / / www.wapforum.com.

[9] Hans H H Hansen, WAP architecture, December 1998, WAP Forum Meeting 

in Kioto [online] URL: http://www.wapforum.com/docs/Kyoto-Open-Mtg-08- 

Dec-1998.pdf.

[10] Holmberg, Pöyhönen ja Tossavianen, Ajoneuvotietokoneiden käyttömahdolli

suudet kuljetusyritysten prosesseissa, Teknillinen korkeakoulu, Markkinatutki- 

musseminaari, 1999.

Diplomityö Mikko Holmberg 78



KIRJALLISUUTTA KIRJALLISUUTTA

[11] Ericsson Mobile Internet, WAR IDE, June 1999, [online] URL: 

http://mobileinternet.ericsson.se/emi/Default.asp.

[12] Kari Latvanen ja Jarkko Vesa, Wap rikkoo gsm-palvelujen arvoketjun, business.fi 

4 (1999).

[13] Jyrki Jokinen, Dimensions of WAP architecture, July 1999, WAP Developers 

Tour ’99 Milan.

[14] Antti Kirves, Зсот solmi wap-lisenssisopimuksen, WOW! 4.8.1999.

[15] Espen Kristensen, Wireless security group, December 1998, WAP Forum Mee

ting in Kioto [online] URL: http://www.wapforum.com/docs/Kyoto-Open- 

Mtg-08-Dec-1998.pdf.

[16] Dynamic Systems Research Ltd., Wap.net, February 1999, [online] URL: 

http: / / www.wap.net.

[17] Nokia, Nokia 7110 for Europe and Asia-Pacific, March 1999, [online] URL: 

http : / /www .nokia.com/phones/7110/index.html.

[18] Kauko Ollila, Oracle teki langattomille internet-tulkin: Web kääntyy kännyk

kään, Tietoviikko 4.6. (1999).

[19] Phone.Com, UP.Browser, June 1999, [online] URL:

http: //www.phone.com / products/upbrowser.html.

[20] R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, and T. Barners-Lee, Hypertext 

Transfer Protocol - HTTP/1.1, January 1997, RFC 2068.

[21] Peter Rostas, Architecture for web based information services in gsm networks, 

Master’s thesis, Helsinki University of Technology, 1998.

[22] Jana Sanchez / The Industry Standard, Zingo is their baby: Lucent, Netscape 

develop mobile portal, 5.5. 1999.

[23] T. Dierks and C. Allen, The TLS protocol, January 1999, [online] ULR: 

ftp://ftp.isi. edu / in-notes / rfc2246.txt.

[24] Leon Thrane, Successful service development using the nokia WAP toolkit, July 

1999, WAP Developers Tour ’99 Milan.

Diplomityö Mikko Holmberg 79



KIRJALLISUUTTA KIRJALLISUUTTA

[25] Steve Upp, Wireless protocols group - working group summa

ry, December 1998, WAP Forum Meeting in Kioto [online] URL:
http://www.wapforum.com/docs/Kyoto-Open-Mtg-08-Dec-1998.pdf.

[26] Tommi Vippola, Palm computing liittyi wap forumiin, WOW! 30.7.1999, [online] 

URL: http://www.wow.fi.

[27] WAP Forum, WAP Wireless Application Environment Overview, April

1998, [online] URL: http://www.wapforum.com/docs/technical/WAEover-30- 

apr-98.pdf.

[28] WAP Forum, WAP Wireless Application Environment Overview, June

1998, [online] URL: http://wwwl.wapforum.org/tech/terms.asp?doc=SPEC- 

WAEO verview-19990616. pdf.

[29] WAP Forum, WAP Wireless Application Protocol Architecture Specification, 

April 1998, [online] URL: http://www.wapforum.com/docs/technical/arch-30- 

apr-98.pdf.

[30] WAP Forum, WAP Wireless Datagram Protocol, April 1998, [online] URL: 

http: / / www. wapforum. com/docs/technical / wdp-30-apr-98.pdf.

[31] WAP Forum, WAP Wireless Markup Language Specification, April 1998, [on

line] URL: http://www.wapforum.com/docs/technical/WML-30-apr-98.pdf.

[32] WAP Forum, WAP Wireless Session Protocol, April 1998, [online] URL: 

http: / / www.wapforum.com / docs / technical/WSP-30-apr-98.pdf.

[33] WAP Forum, WAP Wireless Transaction Layer Security, April 1998, [online] 

URL : http: / / www. wapforum. com/docs/technical / wtls-30-apr-98.pdf.

[34] WAP Forum, WAP Wireless Transaction Protocol, April 1998, [online] URL: 

http://www.wapforum.com/docs/technical/WTP-30-apr-98.pdf.

[35] WAP Forum, WAP Wireless Datagram Protocol, May 1999, [online] 

http://wwwl.wapforum.org/tech/terms.asp?doc=SPEC-WDP-19990514.pdf.

[36] WAP Forum, WAP Wireless Transaction Layer Security, February

1999, [online] http://wwwl.wapforum.org/tech/terms.asp?doc=SPEC-WTLS- 
19990211.pdf.

Diplomityö Mikko Holmberg 80



KIRJALLISUUTTA KIRJALLISUUTTA

[37] WAP Forum, WAP Wireless Transaction Protocol, June 1999, [online] 
http://wwwl.wapforum.org/tech/terms.asp?doc=SPEC-WTP-19990611.pdf.

[38] WAP Forum, WAP Wireless Session Protocol, February May, [online] URL: 

http://wwwl.wapforum.org/tech/terms.asp?doc=SPEC-WSP-19990528.pdf.

[39] Business Wire / ZDNet, Unwired planet opens lab for WAP 1.0 interoperability 

testing; interoperability testing between WAP 1.0 implementations will ensure 

compatibility of multi-vendor solutions, 1999.

Diplomityö Mikko Holmberg 81



14. Liite 1: WTLS:n Pr/Т-verkot

14 Liite 1: WTLS:n Pr/T-verkot
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Kuva 14.1: WTLS:n asiakaan Pr/T-verkkomalli (a)
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Kuva 14.2: WTLS:n asiakaan Pr/T-verkkomalli (b)
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Kuva 14.3: WTLS:n palvelimen Pr/T-verkkomalli (a)
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Kuva 14.4: WTLS:n palvelimen Pr/T-verkkomalli (b)
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Kuva 15.1: WTP:n transaktion käynnistäjän Pr/T-verkko (a)
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Kuva 15.2: WTP:n transaktion käynnistäjän Pr/T-verkko (b)
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Kuva 15.3: WTP:n transaktion vastaanottajan Pr/T-verkko (a)
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Kuva 15.4: WTP:n transaktion vastaanottajan Pr/T-verkko (b)
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