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Abstract 
 
We have developed and evaluated a prototype, based on Mobile Internet with WAP, 
providing for queue numbers in public services. The prototype communicates with a 
database that contains all the information available. Data is to be stored or retrieved from the 
database is transferred between the client and the server through a network connection.  
 
The conclusions that can be made from this project are mainly positive. The prototype works 
well, but a few add-ons to the functionality and minor changes to the user interface could 
improve the performance further. 
 
 

Sammanfattning 
 
Vi har utvecklat och utvärderat en prototyp som skulle kunna användas för att tilldela  
könummer i den offentliga servicesektorn. Prototypen är utvecklad i programspråket Visual 
basic och är konstruerad för att kunna simulera en vanlig köautomat..  
 
Rapporten innehåller en hel del information och betraktelser inom området WAP, allt lagt på 
en förklarande nivå.  

 
En stor del av arbetet och denna rapport är också tillägnat implementeringen av en Perl 
databas. Perl har ett mycket bra stöd för de flesta databaser. Det är en modell som heter DBI 
[ 5 ] som man använder i perl, denna måste ha en drivrutin för den databas man ska köra 
mot. Den mest använda databasen i CGI eller Perl programmering är MySQL, en fri SQL 
server inte skapad för effekternas skull utan enbart för snabbhet. Denna lämpar sig utmärkt 
för Webdatabaser. Perl's DBI (’Database Interface') modul blev framtagen av Tim Bunce, 
och är designad för att bland annat bespara oss användare detaljer om olika bibliotek. 
Vi har färdiga programrutiner som använder MySQL men använder istället en 
egenutvecklad databas som är specialdesignad för vårat ändamål. 
 
Prototypen kommunicerar med ett dataregister som innehåller reserverande information. 
Könummer som lagras eller hämtas ur databasen överförs mellan klient- och serversidan via 
en nätverksförbindelse [ 15 ]. 

 
En del  tekniska bekymmer har uppstått vid genomförandet av denna prototyp. Arbetet har 
gett flera utmaningar på teori- och analysnivå, som exempelvis könummeridentifiering. 
Konklusioner som kan dras av projektet är att prototypen fungerar bra, men några tillägg i 
funktionalitet och små förändringar i det grafiska användargränssnittet skulle ytterligare 
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Förord 

 
Detta arbete ingår som ett moment i datateknikutbildningen för ingenjörer vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet omfattar 10 universitetspoäng för oss vardera och arbetet har 
utförts under sommar och höst år 2000. Arbetet har skett i samråd med Telia Mobile AB i 
Luleå, ett företag inom Teliakoncernen. 
 
Arbetet syftar till en fördjupning inom utbildningens inriktning mot programvaruteknik 
och ger en inblick i utvecklingen av programvara inom ny teknik. 
 
Rapporten vänder sig främst till personer som är insatt i de grundläggande förutsättningar 
som Internet och datorteknik baserar sig på. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Luleå februari 2001 
 
Reidar Nilsen och Alf Ylipää 
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KAPITEL 1 

Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi är två studenter som genomgått 120 poäng på dataingenjörsutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet, och som valt att gemensamt göra en djupare granskning av mobilt 
internet med  WAP [ 27 ] under kursmomentet C-uppsats 10 poäng. 
Arbetet syftar till att ta fram en modell för hantering av könummer för offentliga 
serviceinrättningar samt att teoretiskt beskriva de tekniska förutsättningarna för arbetet. 

 
Vi anser att tänkbara objekt för nyttjande av vår tjänst kan vara Postverket, Systembolaget, 
Försäkringskassan men även till exempel banker och försäkringsbolag kan nyttja denna 
lösning för hantering av hur könummer tilldelas till sina kunder. Vi har avsiktligt valt att 
göra en standardbetonad modell för att denna i ett senare skede skall kunna anpassas till de 
förutsättningar som gäller specifikt vid varje serviceinrättning. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att: 
 

• Beskriva hur en tjänst skapas för köbokning mellan en trådlös mobilenhet och   
Internet inom offentliga serviceenheter? 

• Beskriva den teknik som ligger till grund för trådlös överföring av data. 

• Konstruera en prototyp som kan vara allmängiltig för flertalet olika lösningar med 
trådlös överföring för köbokning. 

1.3 Metod 

Vi har valt att studera utvecklingen och förutsättningarna för WAP. I inledningsfasen har 
vi genomfört ett omfattande studium av nätbaserat material för att i ett senare skede söka 
efter tryckt material i bok- och tidningsform. Parallellt med att söka informationsmaterial 
har vi arbetat med att strukturera och omforma denna rapport. I slutfasen har vi 
konstruerat en prototyp och testat vår lösning som vi redovisar i denna rapport. 
 
Med vår undersökning vill vi lyfta fram ett kvalitativt resultat. 
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1.4 Genomförande 

I inledningsfasen tog vi kontakt med Telia AB för att höra om de hade något förslag på 
examensarbete som vi kunde utföra. Då de inte kunde presentera något förslag, ställde de 
sig positiva till det förslag som vi presenterade om att skapa en tjänst för bokning av 
könummer för någon offentlig serviceinrättning där allmänheten står i kö. Vi har läst 
litteratur och studerat material från www som handlar om Wireless Application Protocol 
(WAP) och Internet.  

1.5 Teknik 

Vi har genom programmeringsarbete med olika programmeringsspråk såsom java, unix, 
perl, SQL, med flera programmeringsspråk och använt oss av ett toolkit utvecklad av 
Nokia för att utveckla en prototyp för en tjänst. Prototypen är tänkt att vara allmängiltig 
för liknande lösningar vid problem med köbokning. Vi har testat vår prototyp på andra 
modeller än Nokias telefonmodell 7110, överlag har detta fungerat bra. Däremot kvarstår 
problem med att konvertering till olika operatörers nätverk måste ske.  
 
I arbetet har utvärdering och test ingått för vår lösning.  
 

1.6 Avgränsningar 

Vi har endast använt ett toolkit från en leverantör. Anpassning av prototypen måste därför 
ske efter vilken leverantörs utrustning som används. Vår lösning är därför anpassad 
endast till Nokias toolkit. Nokias WAP toolkit kan nedladdas från 
www.forum.nokia.com. 
 
När vi talar om tjänst avser vi en service som ett företag upprättar och säljer till kunder. 
Begreppet diskuteras mer utförligt under rubrik 5.1 Definition av tjänstebegreppet. 
 
Med offentliga serviceenheter avses  bl a Posten, Försäkringskassa och Systembolag, där 
kunden nyttjar enheterna genom att ställa sig i någon form av kö. På mer moderna 
enheter är dessa utrustade med köbokningssystem i form av turlapp till betjäning. Till 
offentliga serviceenheter kan räknas bank och försäkringsbolag. 
 
I begreppet mobilenheter innefattar vi bärbara datorer, mobiltelefoner och handdatorer. 
Fast installerad utrustning ingår inte i begreppet, trots att det är möjligt att använda sig av 
WAP som kommunikationshjälpmedel med stationär utrustning. 
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Kapitel 2 

 

Historik 

2.1 Internets födelse 

Internet skapades i slutet av 1960-talet som ett forskningsprojekt, i syfte att forskare på 
olika orter skulle kunna dela med sig av forskningsresultat och använda varandras datorer 
(Carlsson, 1995). Projektet var sponsrat av USA:s försvarsindustri, ARPA  [ 2 ] 
(Advanced Research Projects Agency). Ett ytterligare krav var att datorer som av någon 
anledning inte var i funktion inte skulle kunna påverka kommunikationen mellan de 
övriga datorerna. 
 
Nätverket som bildades kom senare att kallas ARPAnet och blev allt större och större 
med tiden. 
 
I mitten av 1970-talet infördes två nya protokoll [ 17 ] på grund av att det då gällande 
protokollet  NCP  [ 14 ] (Network Control Protocol) hade brister. Dessa två nya protokoll 
skulle tillsammans tillåta att hela nätverket kunde anslutas till ARPAnet samtidigt. Dessa 
protokoll fick namnförkortningarna TCP och IP [ 12 ]. 
 
Då ARPAnet var ett nätverk för försvarsindustrin blev säkerheten i systemet ifrågasatt. 
1982 beslutades att militären skulle få ett eget nätverk medan forskning och utveckling 
skulle få fortsätta att använda ARPAnet. En tydlig uppdelning kunde skönjas genom att  
trafiken mellan de två näten var mycket strikt kontrollerad. ARPA Internet blev helt 
enkelt Internet. 1983 gick hela Internet över till TCP/IP [ 21 ]-protokollen. 
 
Från att ha varit ett forskarprojekt har Internet vuxit snabbt under de senaste åren.  
I boken "Nyckeln till Internet" skriver Fredrik Nyman att World Wide Web (WWW) är 
den snabbast växande tjänsten på Internet. Utvecklingen av Internet har baserats på att 
användarna använder fasta terminaler. Bärbara enheter har först under senare tid börjat 
introduceras. 

2.2 World Wide Web 

World Wide Web eller förkortat WWW ger en enhetlig och lättanvänd vy mot data som 
finns lagrat över hela Internet. WWW består av två delar, en server [ 18 ] som innehåller 
program för att transportera sidor samt ett klientprogram [ 3 ] som användaren använder 
för att komma åt information. Ett enkelt sätt att beskriva www är att se denna som en 
samling samarbetande klienter och servrar [ 4 ] som alla använder samma språk - 
HyperText Transfer Protocol (HTTP) [ 10 ] (Peterson, 1996). 
 
Adressering av sidor görs i adressformatet URL (Uniform Resource Locator) (Nyman, 
1995). Formatet pekar ut vilken typ av information som åsyftas (normalt www:s eget 
protokoll -http), vilken dator som informationen ligger lagrad på samt som talar om 
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vilken specifik www-sida det gäller. Sidorna i www är skrivna i HTML [ 9 ] (HyperText 
Markup Language ). Detta språk gör det möjlig att definiera www-sidorna med olika 
former av text, rubriker, bilder och ljudfiler och rörliga viceo bilder (Flynn, 1995) . 

 
Original programmet till www skrevs av Tim Berners-Lee för ett projektteam som 
arbetade åt CERN i Schweiz. Programmet fungerar under vilken terminal som helst.  
 
De browsers som används som web browsers indelas i två kategorier, grafiska och 
character (tecken).  
 
WWW browsers kan använda olika plattformar. Unix plattform heter perlWWW. Andra 
kända är NetScape Navigator för MS-Win, Mac, Unix/X (Flynn, 1995). 
 
Det finns givetvis fler system som har data lagrat och som kan användas över Internet. Vi 
har bortsett ifrån detta och refererar bara till www som är mest använd. 

2.3 WAP forum  

År 1997 beslöt ett antal företag att samla sina gemensamma ansträngningarna om att 
överföra data genom trådlös överföring, genom att införa nya protokoll som skulle ge 
access till Internet och World Wide Web enligt webartikel  av Per Lövgren. Nordvall och 
Busch säger att det primära målet för bildandet av ett forum var att främja tillväxten av 
den trådlösa marknaden genom att förena företag från alla delar av den mobila/trådlösa 
industrin. Vid en djupare granskning fann vi att det egentligen fanns en annan faktor som 
ledde fram till samarbetet.   
 
Från "Data on WAP by Mobile Lifestreams" framgår att en USA baserad 
nätverksoperatör vid namn Omnipoint begärde in offert för utveckling av mobil 
information tidigt i början av 1997. De fick många svar från olika tillverkare med alla 
typer av lösningar. Omnipoint rekommenderade då tillverkarna att samsas om en 
gemensam standard. Eftersom dessa lösningar var så snarlika, kom initiativet till att bilda 
WAP-forum. (Nokia,Ericsson, Motorola, Unwired Planet och företag som arbetar med 
trådlös kommunikation ingår i detta forum). Forumet har egen web-sida med adress 
http://www. wapforum.org. 
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Kapitel 3 

 
Teknisk beskrivning 

3.1 Definition av WAP  

WAP står för Wireless Application Protocol och innebär en trådlös överföring av data via 
en fastställd gemensam standard. WAP är ett uppsättning av kommunikationsprotokoll 
som standardiserar denna trådlösa överföring av data. WAP ger ett standardiseringssätt 
att länka Internet till mobilenheter.  
 
Webbsidorna i Internet [ 11 ] visas ofta i ramar med rörliga bilder eller animationer som 
inte passar för små skärmar som handhållna datorer och mobiltelefoner har.  
 
Internet är inte byggt för trådlös kommunikation utan mer för stationära datorer 
sammanbundna i ett nätverk av datorer och kommunikationslänkar som arbetar med 
protokollet TCP/IP och som kommunicerar genom ett enhetligt adresseringssystem. Detta 
ger en dataöverföring som sker långsamt till mobilenheter idag. 
 
Strukturellt inordnas WAP som en arkitektur för tunna klienter  s k thin clients [ 22 ]. 
 
I figur 1 ges en enkel beskrivning av hur arkitekturen för WAP kan se ut. 

3.2 WAP arkitektur 

Figur 1. WAP Arkitektur. 
Källa: Data on WAP by Mobile Lifestream, sidan 14 under rubrik 4. WAP Protocol  
Stack. 
 
 
WAP protokollet är indelad i lager [ 13 ]. Detta ger skalbarhet och är utvidgbart för 
trådlös kommunikation. Protokollet innehåller fem lager. Dessa är: 
 

• WAE [ 26 ] som är ett applikationslager [ 1 ], 

• WSP [ 33 ] som är sessionslager, 

Wireless Application Environment (WAE)
Wireless Session Protocol (WSP)
Wireless Transaction Protocol (WTP)

Wireless Transport Layer Security (WTLS)
Wireless Datagram Protocol (WDP)
Bärare av data, SMS, USSD
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• WTP [ 32 ]som är transaktionslager, 

• WTLS [ 34 ]som fungerar som säkerhetslager. Se även rubriken  Datasäkerhet , 

• Samt WDP [ 30 ]som utgör transportlager. 
 

Bärare av data kan vara GSM [ 8 ], SMS [ 20 ], USSD [ 25 ] med flera (Mobile 
Lifestreams Limited, 1999).  

3.3 Lager 

Applikationsmiljön (WAE ) gör det möjligt för operatörer, tillverkare och övrig  industri 
att utveckla avancerade tjänster och applikationer. Detta innefattar microbrowsers, 
program, e-mail, meddelanden från www till bärbara enheter, och möjlighet till att 
använda faxutrustning. 
 
WAE innehåller funktioner för 
 

• WML [ 35 ], 

• WMLScript  [ 36 ]som liknar java, 

• Wireless Telephony Application (WTA [ 31 ]) ingår i WAP specifikationen.  
 

Detta gör det möjligt att i en WAP-tjänst komma åt telefonifunktioner i nätet. Integration 
av tal och data är då möjlig att göra. Detta gör det möjligt att styra om ett telefonsamtal, 
besvara denna eller låta en röstbrevlåda ta hand om det inkommande telefonsamtalet 
framgår det av "Data on WAP by Mobile Lifestreams" rapport daterad 1/8 1999. Mobile 
lifestream kan också nås under webadressen www.mobileWAP.com.  
 
Wireless Session Protocol (WSP) länkar WAE till två tjänster, en anknytningsorienterad 
tjänst som opererar i toppen av WTP och en anknytningslös tjänst som opererar över 
WDP. I WSP lagret definieras push operationer. Push operationen finns inte specificerad 
i HTTP protokollet som WAP bryggans server använder utan måste läggas till som en 
applikation. 
 
Wireless Transaction Protocol (WTP)  används på toppen av ett datagram såsom UDP     
[ 23 ] för att möjliggöra förenklad protokoll anpassning för låga bandbredder för 
mobileneheter. 
 
WTP ger tre olika transaktionsklasser: 
 

• otillförlitlig en vägs förfrågan, 

• tillförlitlig en vägs förfrågan, 

• tillförlitlig två vägs förfrågan. 
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WTP ger också support för Protocol Data Unit (PDU) sammanslagning och fördröjd 
kännedom för att reducera antalet meddelanden som sänds. Protokollet ger genom 
sammanslagning av meddelanden den information som mycket snabbt. 
 
Wireless Transport Layer Security innehåller säkerhetsfunktioner som finns etablerat i 
Transport Layer Security (TLS) som protokoll standard. Se även kapitel 3.6 
Datasäkerhet. 
 
Wireless Datagram Protocol (WDP) tillåter WAP att vara oberoende av vilka bärare av 
data som finns genom att helt enkelt adoptera bärarens transportlager. 
 

WAP stacken är designad för att tillåta olika nätverk som bärare av data. WAP är inte 
beroende av hur det underliggande trådlösa nätverket ser ut. Nätverket kan vara ett GSM-
nät med bandbredd från 900, 1800 till 1900 Mhz,, eller ett trådlöst  CDMA-nätverk, som 
är vanliga i USA, eller ett PDC-nät som i Japan. Samma WAPtjänst kan utnyttjas överallt 
(Nordvall, Michael och Busch, Jens Busch, 1999). 

3.4 Protokoll 

WAP använder Internet standards såsom XML [ 37 ],  User Datagram Protokoll (UDP) 
och IP enligt artiklarna. Många av protokollen i WAP är baserad på Internet standards 
såsom hypertext transfer protocol (HTTP) och TLS men dessa har modifierats för att 
passa trådlös överföring eftersom detta ger lägre bandbredd, större dröjsmål och är 
mindre stabil i uppkopplingen. Modifieringarna har gjorts på grund av de små 
teckenfönstren som finns i WAP.  

Kommunikationen är implementerad så att funktionerna allra längst ned i 
protokollstacken implementeras speciellt för den typ av nätverk som används (till 
exempel GSM). Detta leder följaktligen till att vissa variationer vad gäller fördröjning 
och tillgänglig bandbredd och så vidare kan förekomma beroende på vilket underliggande 
nät som används. 

3.5 WAP språk 

WmlScript är ett skriptspråk som liknar javaskript och som gör det möjligt att skapa mer 
avancerade funktioner som beräkningar, iterationer (loopar) och valideringar säger 
författaren i artikeln "WAP gör Internet mobilt". Utan vml skript skulle ifyllda fält endast 
kunna valideras genom att data skickas till servern, vilket skulle öka trafiken i nätet och 
väntetiderna för användaren. 
  
I ett normalt html-dokument visas en mängd information rakt upp och ned i ett enda långt 
dokument. I wml-dokument är strukturen annorlunda och man talar här om kort (cards) 
och kortlekar (decks). Dokumenten är alltid organiserad på ett speciellt wap-vis, 
nämligen som  ”cards and decks” - som kort och kortlekar. Det översta kortet  innehåller 
huvudrubrikerna, från dessa tar användaren sig till kort med underrubriker, och så vidare 
tills användaren når innehållssidorna.  
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Ett kort är en textskärm, eller en lista med val, eller ett fält för inmatning eller en 
kombination av dessa.  
 
Ett kort är vanligtvis så litet att det kan visas även på mycket små skärmar. När en 
användare utnyttjar en WAPtjänst navigerar användaren mellan en rad olika små kort och 
slipper bläddra upp och ned i en stor webbsida. De kort som krävs för en tjänst samlas i 
en kortlek.  
 
WML (Wireless Markup Language)  utgår från HTML kod. WML struktuerar 
informationen på så sätt att överföringen blir snabb och lättöverskådlig. WML 
specificerar också klientgränssnittet. Till skillnad mot HtmlScript är WmlScript förenklad 
och anpassad för de mobila systemen som ofta kommunicerar med relativt låg bandbredd. 
WML scripten kompileras till kompakt bytekod. Detta sparar bandbredd. WMLScripten 
saknar då mellanslag, returer och tabuleringar. Koden blir en effektiv bytekod som sedan 
kan överföras. Denna bytekod kallas  WBXML [ 29 ] och betyder WAP Binary XML. 
XML är det generella språk som WML är implementerat i.  
 
Principen bakom WBXML  är att varje tagg, element eller vanligt förekommande 
teckensträng i WML kan ges en kompakt kod som översätts av sändare och mottagare 
istället för att man skickar textsträngar. Teckensträngen "http://" kan representeras som 
en kod vilket innebär att man slipper föra över hela teckensträngen bokstav för bokstav.  

3.6 WAP adresser 

WAP kan använda URL-adresser, som t ex http://www.xxxx.se för att hitta information. 
Det är en modifierad variant av URL som har fått en syntax och semantik som passar 
WAP.  

3.7 Nätanslutning 

För att kunna använda WAP måste man ha tillgång till: 
 

• en mobiltelefon eller dator som är WAP-kompatibel , 

• ett teleabonnemang, 

• en WAP-tjänst. 
 
För vissa finanstjänster krävs dessutom att man är registrerad kund och har tillgång till en 
inloggningsprocedur, vanligen beskaffad med lösenord och digipass [ 6 ]. 
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3.8 WAP Gateway arkitektur 

När den mobila terminalen skickar en begäran om information från en viss webbadress 
används inte http. I stället används WSP (Wireless Session Protocol) och WTP (Wireless 
Transaction Protocol). WSP skickar informationen på ett sätt som gör att mindre data 
skickas än om man hade använt http. 
Den mobila terminalen skickar sin läsbegäran till en WAPbrygga eller WAP Gateway       
[ 28 ]. WAP gateway är ett gränssnitt mellan operatörens nätverk och Internet. 
Kommunikationen sker som för vanlig Internettrafik, enda skillnaden är att det finns en 
brygga som fungerar som en bro och anpassar trafiken till det trådlösa nätverket. 
 
Bryggan tar emot URL-adressen som skickats med WSP-protokollet, byter protokoll till 
http och vidarebefordrar begäran till Internet. När data sedan ska skickas från en 
webbserver till den mobila terminalen sker processen omvänt. Från webbservern till 
WAPbryggan skickas data via http. I WAPbryggan sker en konvertering till WSP och 
data skickas vidare till den mobila terminalen. 

3.9 Exempel på WAP-lösning 

I artikeln "WAP gör Internet mobilt" framgår att den  enklaste typen av WAPlösning 
består av tre komponenter: en mobil terminal, en speciell brygga och en webbsida som är 
anpassad för WAP. Den mobila WAPterminalen kan vara en mobiltelefon som Nokia 
7110 eller en handdator som Ericssons nya MC218. I terminalen/mobilenheten  finns en 
liten mikrowebbläsare.  
 
 

Figur 2.   WAP överföring i Internet  
Källa: Artikel:WAP gör Internet mobilt (Lövgren, 2000) 
 
När en användare vill hämta information från Internet anges en webbadress. Skulle man 
använda en vanlig stationär dator med exempelvis Internet Explorer skickas 
förfrågningen via http-protokollet. Webbservern letar upp den begärda informationen och 
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skickar tillbaka den till webbläsaren, också det via http. Den begärda informationen är 
vanligtvis kodad i html som beskriver hur sidan ska se ut i webbläsaren. 

 

3.10 Skillnader mot fast uppkoppling 

WAP är avsedd att i första hand användas av mobila enheter som har förhållandevis små 
skärmar, men kan även användas på en vanlig bildskärm (Lövgren, 2000). 
 
Skillnaden mellan t ex en 17" bildskärm med 1074x768 bildpunkter och en 
WAPanpassad mobiltelefon t ex Nokia 7110 är att skärmen är fördelad på 96x65 
bildpunkter, dvs 6 rader. Andra skillnader finns i processorkraft och storlek på 
arbetsminne, kraftförsörjningen och möjligheten till inmatning av text.  Dessutom går 
överföringshastigheten betydligt långsammare än mot en vanlig Internetanslutning för en 
fast terminal enligt artikeln. 
 
Cookies används över Internet för att identifiera web browsers och därmed ge ägaren till 
en hemsida uppgifter om vem som trafikerar sidan.. Vissa WAP-telefoner stödjer 
cookies. 

3.11 MIME typer  

MIME betyder Mutimedia Internet Mail Extenstions och används för att fastställa vissa 
typer av filer. En MIME typ består av två delar, en del som svarar mot main typen och en 
del som svarar mot subtypen. Det finns ett begränsat antal MIME maintyper bl a 
inkluderar de text, [ xx ] applikation och image (bild) medan subtyperna finns i större 
mängd. Som tillexempel plain som står för normal läsbar text dvs text som inte är kodad.  
Ett slash tecken ( /) delar main och subtyperna åt och skapar MIME typer som text/html 
och image/gif. För att få en websida till WAP måste din server vara installerad med de 
typer som är specifika för WAP. Nedanstående tabell visar MIME typerna. 

 
 
  

Figur 3 .  Mime typer 
Källa: Wireless in a nutshell, 2000 
 

Beskrivning MIME typ format

WML källkod text/vnd.wap.wml .wml
Kompilerad WML application/vnd.wap.wmlc .wmlc
WML Script text/vnd.wap.wmlscript .wmls
Kompilerad WML Script application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc
Wireless bitmap image/vnd.wap.wbmp .wbmp
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En konfiguration sker eller har skett genom att följande tillägg gjorts till ett website´s 
dokument i roten kallad ".htaccess". 
 

• AddType text/vnd.WAP.wml .wml. 

• AddType application/vnd.WAP.wmlc .wmlc. 

• AddType text/vnd.WAP.wmls .wmls. 

• AddType application/vnd.WAP.wmlscriptc .wmlscriptc. 

• AddType image/vnd.WAP.wbmp .wbmp. 

3.12 Webserver konfiguration  

Om du har access till någon web server, så är det ganska enkelt att lägga in WAP MIME 
typer in i den globala konfigurationen. Typerna är föredefinierade och krånglar inte till 
det för andra installerade typer på servern. 
 
Om du har en Apache web server som 60% av W3, så behöver du editera filen 
"mime.types". Oftast hittar du den i ”/usr/local/apache/conf directory”. Öppna filen i 
någon text editor, och skriv in typarna. Efter att ha kört en omstart på servern så är du 
klar. 
Att lägga in typerna i Microsoft's IIS är lika enkelt. Höger klicka på servernamnet (under 
foldern "Internet Information Server") och välj egenskaper. När du befinner dig i 
egenskapsdialogen  så kan du klicka på "Fil typer...". lägg in filtyperna här. Omstarta 
servern så är du klar. 
När web servern har omstartats, är du klar att behandla .wml och .wbmp sidor i din WAP 
klient. 

3.13 Hastigheter 

Enligt artikel i Televärlden 12/2000 från den 22/6 med rubriken "Först med WAP är du 
riktigt mobil" skriver Jens Busch att med en vanlig GSM telefon och de första WAP-
telefonerna kan man surfa med 9,6 kilobit per sekund, detta jämförs då med en vanlig 
modemuppkoppling som idag ger 56,6 kilobit per sekund. Vissa GSM-telefoner, Nokia 
6210, Nokia Card Phone 2 och kommande Ericsson R520, kan nyttja HSCSD, en 
uppkoppling med 28,8 kilobit per sekund, med samma minuttaxa. Telias Internet Turbo 
server minskar överföringstiderna med upp till två tredjedelar genom att filtrera bort 
bakgrundsbilder och komprimera övriga bilder och text.  

Med de nya GPRS [ 7 ] -telefonerna räknar man med 30 kilobit till en början för att 
senare komma upp i 100 kilobit per sekund. Artikeln gör en jämförelse med att en ISDN-
uppkopplad dator idag ger maximalt 128 kilobit per sekund. GPRS kräver ingen 
uppringningsprocedur som GSM och ger också support för virtuell anknytning. (Busch, 
2000). Maxhastighet har i extremfall uppmätts till 177,2 kilobit [Mobile Lifestreams 
Limited, 1999]. Med UMTS [ 24 ]-systemet skall de gå att komma upp i 
överföringshastigheter på upp till 2 megabit per sekund inom en snar framtid. 
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3.14 Datasäkerhet 

För att ett system skall betecknas som datasäkert fordras att den kan hantera autenticitet, 
kryptering och dataintegritet. 
  
Med autenticitet menas att en dator som kommunicerar med en annan dator skall kunna 
vara säker på att det är just denna dator och inte någon annan dator. Autenticitet kan 
uppnås via Kerberos, DCE och SESAME, CORBA autencitet- och kontroll system 
mellan server och klient . 
 
Kryptering av data sker för att ingen obehörig skall komma åt och läsa av informationen. 
WAP har blockchiffer som krypteringsmetod via en kontinuerlig dataström. Denna 
blockchiffrering innebär att hela block krypteras och varje sådant block motsvarar ett 
block i klartext (plaintext). Fördelarna är diffussion och immunitet till insättning av ny 
kod. Diffusion innebär att informationen sprids över hela chiffertexten så att ändringar i  
den ej kodade texten påverkar många delar av chiffertexten. Bra diffusion innebär att en 
som vill göra intrång i överföringen av data måste ha mycket chiffertext för att  påverka 
algoritmen för blockchiffrering. 
 
Dataintegriteten skall garantera att informationen som skickas och tas emot inte är 
förvanskad under transporten. Ett system som uppfyller säkerhetskraven skall inte gå att 
modifiera genom intrång av olika slag. Dataintegritet omfattar också lagring och 
modifiering i själva nätverket. 
 
WAP´s säkerhetslager är baserad på Secure Sockets Layer, (SSL) som används på World 
Wide Web. Detta säkerhetslager hanterar autenticitet, kryptering , dataintegritet och 
funktionalitet. 
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Kapitel 4 

 

Utvecklingstendenser 

4.1 Teknisk utveckling 

Teknisk utveckling är oftast beroende av stora investeringar. Sådana investeringar sker 
enklast om aktörerna också på sikt förväntas få tillbaka investerings- kostnaderna med 
ränta. Förväntningarna om tillväxt skapar grogrund för flera intressenter, därför är också 
marknadstillväxten betydelsefull för om en teknisk utveckling skall kunna fortsätta. Vi 
har i vårt examensarbete sträckt oss till att även behandla marknadsförutsättningarna och 
de förväntningar som finns. Källmaterialet har hämtats från främst Dagens Industri (DI), 
för att få de senaste prognoserna om marknadstillväxten inom området mobilt internet.  

4.2 Marknadstillväxt 

Enligt en marknadsundersökning som Nokia bekostat och som utförts av konsultföretaget 
McKinsey, kommer marknaden för nästa generations mobiltelefoni att uppskattningsvis 
omsätta 2 000 miljarder kronor från år 2002 och under en period av tre till fem år. I stort 
sett har liknande prognoser har framlagts från flera stora investmentbanker enligt Ilkka 
Pukkila i Nokia (Ahlbom, 2000). 
 
I undersökningen av McKinsey, delas marknaden upp i tre beståndsdelar. Tjänstedelen 
beräknas motsvara 50 % av marknadsvärdet i framtiden. Den tredje generationens 
mobiltelefoni kommer då att erbjuder mobila internettjänster med bredbandshastighet 
enligt uppgifter i artikeln. 
 
De optimistiska prognoserna om WAP har hittills inte stämt, men marknadsbedömare 
menar att genombrottet för WAP kommer då GPRS-tekniken införs. Det finns då 
möjlighet att vara direktuppkopplad hela tiden till mindre kostnad  (Billing och 
Steneberg, 2000). 

4.3 GPRS 

Med dagens WAP-system måste abonnenten koppla upp sig mot sin operatör med ett 
vanligt mobilsamtal, något som gör användningen av WAP både krångligt och dyrt. 

GPRS kräver en uppgradering av näten och nya telefoner. De WAP-telefoner som 
Ericsson och Nokia säljer i dag kommer alltså att bli oanvändbara när WAP och internet i 
mobiltelefonen slår igenom på allvar, enligt flera ledande intressenter ( Billing och 
Steneberg, 2000). Enligt Telia kommer telefonerna att bli oanvändbara endast om GSM-
nätet försvinner. WAP-sidornas innehåll kommer inte att ändras i och med GPRS. 
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4.4 Anpassningsproblem med WAP 

De troliga problem som kan uppstå i början är (Mikrodatorn på webben, 26/5 2000, 
författare: ) 

• att en mikrowebbläsare inte fungerar mot en WAPbrygga från en annan leverantör, 

• att skärmens storlek kan variera mellan mobilenheterna,  

• att en del skärmar klarar grafik medan andra inte gör det,  

• att det kan vara så att en och samma tjänst måste vara anpassad för olika 
leverantörers modeller.  

Användningen av WAP kommer att ske målmedvetet tror Telia. Därför erbjuds 
personliga portaler som en inkörsport. Användaren har genom sitt [ xx ] simkort [ 19 ] en 
unik identitet som används för att visa den personliga portalen. Användarens identitet mot 
portalen är ett konto som anges vid inloggning och som anges efter uppkopplingen mot 
internet, denna uppkoppling kan dels göras via anonym access eller, om användaren 
befinner sig i utlandet, via ett speciellt Mobil Internet-konto som användaren måste 
ansöka om. 

För presumtiva investerare av nya mobilenheter har WAP-forum har infört nedanstående 
symbol som visar att WAP telefonen/mobilen fungerar den tillsammans med andra 
märkta produkter och tjänster. 

 

 

Figur 4. Mobile Media Mode/World Wide Web 

Källa: Mikrodatorn på webben, 2000. 

WWW: MMM står för World Wide Web: Mobile Media Mode. Symbolen marknadsförs 
tillsammans av Ericsson, Nokia och Motorola. Om en tjänst eller produkt är märkt med 
symbolen fungerar den tillsammans med andra märkta produkter och tjänster enligt 
artikel ur Mikrodatorn på webben (Lövgren, 2000) 

4.5 Användningsområden för mobiltelefonen  

Enligt en undersökning från Företaget Stelacon använder 58 procent av Sveriges 
mobilabonnenter telefonen enbart för tal. Textmeddelanden, så kallade SMS, används av 
37 procent av abonnenterna och 5 procent använder mobilen för att få tillgång till internet 
eller e-post. "Utvecklingen av WAP går mycket långsamt. I dagsläget pratar vi om 
enstaka procent av befolkningen som över huvud taget har möjlighet att utnyttja WAP-
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tjänster" säger Göran Hedström.  WAP är ett sätt att förmedla och presentera information 
från internet i mobiltelefoner.  

 

 

Figur 5. Procentuell fördelning av hur telefonen nyttjas idag.  

Sammanställd av sifferfakta från artikeln "2000 ett förlorat år för WAP-teknologin"-
(Billing och Steneberg, 2000) 

 

"I Sverige är antalet datorer i hushåll en av de högsta i världen procentuellt räknat. Under 
detta år kommer förmodligen världsmarknadsförsäljningen av antalet mobiltelefoner med 
WAP-kapacitet att ligga på ett par hundra miljoner. Man räknar med att det år 2003 
kommer att finnas 1 miljard trådlösa terminaler som nyttjar WAP, GPRS eller UMTS” 
enligt Christer Henriksson, Telia Mobile AB i Luleå. 
 
Jennie Köhlman, researcher på Insight Lab har genomfört en undersökning i december år 
2000 bland prenumeranter på nyhetsbrevet Chefdirekt, som främst läses av chefer och 
andra nyckelmedarbetare. Av 1 785 som svarade hade 421 en WAP-telefon 
(Hammarström, 2001). 
 
Frågorna var uppdelade hur innehavaren av en Wap telefon använder den idag och frågan 
om vilka tjänster som efterfrågas. Vi har lagt in svarsfrekvensen på de båda frågorna i ett 
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stapeldiagram. Den vänstra stapeln visar vad som betecknas som efterfrågan på en tjänst 
och den högra visar det faktiska utnyttjandet idag. Det visar sig att det finns ett stort glapp 
mellan efterfråga och faktiskt utnyttjande.  

 
 
Undersökningen konstaterar att anledningen till att WAP inte fått bredare användning är: 
 

• Tjänsterna är för dyra. 

• Bristande tillgänglighet och användarvänlighet (till följd av exempelvis 
operatörsbundna tjänster). 

• Tjänsternas uppdatering och innehåll motsvarar inte kraven. 

• Avsaknad av enhetlig standard. Bland annat medför olika tolkningar av WAP-
standarden att alla tjänster inte fungerar på alla typer av WAP-telefoner. 

• Låg kännedom om utbudet av existerande tjänster. 
 
 

 

Figur 6. Procentuell fördelning av efterfrågan och faktiskt utnyttjande 
Källa: Egen sammanställning av sifferfakta ur artikeln Svenska chefer ratar Wap-    
tjänster, (Hammarström, 2001). 
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Kapitel 5 

 

WAP-tjänster och konkurrenter 

5.1 Definition av tjänstebegreppet 

En tjänst inte synlig, den går inte att smaka på, saknar lukt och kan inte beröras innan den 
är köpt. En tjänst kan inte ägas av en kund eller köpare. En tjänst kan liknas vid en 
handling, en ansträngning eller ett resultat (Jobber, 1998). 

5.2 Nya tjänster 

Nya tjänster som kan skapas är inom området betalningsservice där det kan vara möjligt 
att få kontoutdrag, betala räkningar och flytta pengar mellan olika konton. För 
finanstjänster kan det ges möjlighet att få aktiekurser och att köpa och sälja aktier via sin 
WAPtelefon.  
 
Ett annat område är tillexempel spelservice på lotteri, fotboll och hästar. Inom området 
transporter bör det gå att beställa resor, se när nästa buss/tåg/flyg avgår eller ankommer. 
 
Andra typer av tjänster är sådana som knyts till ett företags verksamhetssystem, till 
exempel en tjänst där WAPtelefonen kan användas av en utesäljare för att slå upp aktuellt 
lagersaldo och leveranstid för en viss produkt. Vårt arbete handlar om att kunna boka en 
köplats via den egna WAPtelefonen. Under OS i Sydney hade Sveriges Television infört 
WAPtjänster som gav service om olika resultat. Kostnaden för denna service var då 
endast 2 kr/dygn.  
 
Det går att integrera tal och data med WAP eftersom Wireless Telephony Application 
(WTA) ingår i WAPspecifikationen. Ett exempel: När ett samtal kommer till telefonen 
kan en meny (skriven i WML) visas på telefonens skärm via en mikrowebbläsare, som 
låter användaren välja om han vill svara, automatiskt skicka samtalet vidare till annan 
person eller aktivera röstbrevlådan enligt artikel från Mikrodatorn på webben http:www. 
"WAP gör Internet mobilt" 

Det är möjligt att det kommer att erbjudas tjänster som visar en persons e-mailadress på 
skärmen och om denne inte är tillgänglig när man ringer upp. Uppringande part kan då 
skicka ett email för att nå kontakt med  den sökta personen, eller kanske läsa ett 
meddelande som den sökta personen har lämnat på en så kallad WTA-server. 

En operatör kan sätta upp en WAPbrygga mellan sitt mobila nät och Internet och kan då 
ge sina kunder tillgång till information från Internet. På detta sätt kan man erbjuda en 
mängd tjänster av ett nytt slag i och med att operatören inte bara har full kontroll över 
sina tjänster utan även över hela det nät som tjänsterna erbjuds och används i. Operatören 
har i många fall möjlighet att avgöra hur hårt belastat nätet är och därmed om en specifik 
klient i det läget klarar av att utföra en viss tjänst eller kanske erhålla en större mängd 
information.  
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Push-teknik kan ge användaren information direkt när den blir tillgänglig på Internet utan 
att behöva leta upp den. Exempel är börskurser som förändras snabbt, trafikinformation, 
nyheter. 

Pushtekniken måste implementeras hos servern genom ett applikationsinterface som 
tillåter servern att sända till mobileneheten (Mobile Lifestreams Limited, 1999).  

5.3 WAP ´s konkurrenter 

• Den konkurrens som finns idag består av: 

• Användandet av SIM kort (subscriber identity module) och smart cards i trådlösa 
utrustningar finns redan och använts bland vissa operatörer. 

• Windows CE är ett nytt operativsystem [ 16 ]från Microsoft, denna är designad för 
att inkludera mobila och annan trådlös utrustning- 

• JavaPhone™—Sun Microsystems utvecklar PersonalJava™ och JavaPhone™ API, 
som ingår i Java™ virtuella del i mobilenheten. Man kan bygga mobilenheter som 
är kapabla att ladda ned program och funktioner från Internet .  Detta innebär att 
kunderna inte behöver köpa en ny telefon. 

• i-Mode, en motsvarighet till WAP framtagen av ett japanskt telekomföretag, är 
också en konkurrent som förmodligen kommer in på den europeiska marknaden i år. 
i-Mode har fokuserat sig på att leverera underhållningstjänster till sina kunder. 

5.4 Fördelar med WAP 

• Öppen standard. 

• Oberoende av nätverk. 

• Transportmekanismen är optimerad för trådlösa databärare. 

• Applikationer som nedladdas från nätet, ger snabb service på skärmen jämfört med 
annan mjukvara.  

5.5 Nackdelar med WAP 

• Teckenskärmen är liten i förhållande till en bildskärm. 

• Minutbaserad taxa för internettrafik gör användandet dyrt. 

• Uppkopplingen kan vara fördröjd beroende på operatör, val och telefonmodell. 
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Kapitel 6 

Prototyp 
 

6.1 Inloggninsprocedur 

 
Vi visar  ett antal bilder som är fasta i formatet, dvs som inte går att göra något åt, dvs att 
navigera i. Detta för att koncentrera programkoden till själva köbokningen. 
 
Det finns ett antal fasta bilder där vi styr användarna till att välja Systembolaget i Luleå 
för att boka en köplats. Figur 7 - figur 10. 

 
Första bilden visar en layout med texten "köbokning". Navigeringsknapparna "Menu" 
och "Back" syns längst ned i displayen. Genom att trycka eller klicka på "Menu" kommer 
programmet igång. Figur 7 är avsedd som startsida för köbokningstjänsten. 
 

 
 
Figur 7. Startsida 

 
 

Nästa bild är avsedd för att visa samtliga köbokningstjänster som finns under tjänsten 
"Köbokning". I denna bild har vi redan valt ut Systembolaget som val. Här väljer vi tjänst 
som skall utföras. Typ av tjänster kan vara Bankärende, Postärende, Systembolag och 
Apotek.  
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Figur 8. Val av bokningstänst 

 
 

Bild tre i vårt fall, visar ett antal norrbottniska städer. Före denna bild har vi tänkt oss 
möjligheten att visa en karta av Sverige eller använda oss av en rullgardinsmeny med 
samtliga län i Sverige. En  karta över Sverige som är indelad i Landskapsdelarna 
Norrland, Svealand och Götaland och som är klickbar för att visa valt landskapsdel av 
Sverige vore intressant. 
 
Om användaren väljer Norrland, så kommer alla Norrlandslänen upp, eller om du klickar 
på Svealand kommer de länen som finns där upp. Dessa bilder presenteras inte. 
 
Vi visar städerna och staden Luleå är omgärdat av två hakparanteser [ ] , som visar att 
endast denna är det enda valbara alternativet. 
 
 

 
 
Figur 9. Val av ort 
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Bilden tre visar samtliga större orter i Norrbotten. Här är Luleå är det enda valbara 
alternativet. Nästa klickning visar bild fyra. 
 

 
 
 Figur 10. Tilldelat könummer 
 
Den sista bilden uppvisar hur stor kö som finns just nu och vilket könummer användaren 
tilldelats. 
 
Färre än 10 personer tilldelas inte något könummer utan måste infinna sig fysiskt inom 
lokalerna för att kunna få ett könummer. 
 
Vår tanken är här att kassörskorna matar in antalet personer som ligger till grund för 
tilldelning av könummer via Wap. Vi har som förslag på att då endast en kassa finns 
öppen skall kasssör/kassörska skriva in t ex gränsen 10 för tilldelning av könummer via 
Wap. Då måste kön bestå av minst 10 personer innan könummer kan bokas via Wap. 
Skulle fler 2 kassor vara öppet ändrar kassör/kassörska gränsen till exempel till 20,  3 
kassor ger gränsen 30 e t c. Dessa gränser är beroende på hur lång genomströmningstiden 
är per kund. 

6.2 Programmerinsspråk 

Följande programmeringsspråk har använts under rapportarbetet. 

• Visual-Studio 6 

• Java 

• Perl (CGI) 

• Wml 

• Html 

• SQL 

•  
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6.3 Översikt av vår prototyp 

 
 
 

 
Figur 11. Översiktskiss av prototyp 
Källa:  Bearbetad bild och ide av Reidar Nielsen. 

 
 

1. En ny kund loggar in mot wapportalen via ett trådlöst nätverk, kunden ser via 
server informationen att det är två personer vid kö maskinen. 

2. En wap brygga kopplar ihop det trådlösa nätverket med Internet. 
3. Genom internet kontaktas en specifik adress. 
4. På en internetserver körs ett serverscript  som läser och skriver köinformation. 
5. Ett wml script komunicerar med ett perlprogram och returnerar informationen 

genom 6a, 7, 8 och 9 tillbaks till wapklienten. 
6 6b Vårt kösystemsprogram kommunicerar med samma perlprogram via t.ex.   
     bredband. 
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6.4 Interiört servicesektorn 

Besöksautomaten som ger biljetter är tänkt att fungera precis som vanliga 
automater som vi hittar på systembolaget, apoteket, posten mm. 
Programmet finns att ladda hem från http//:www.ludd.luth.se/~reidar/terminal. 
 
 
Nedan visas tre olika figurer 12-14.  
 
Den första figuren visar själva biljettautomaten som allmänheten kommer att använda. 
 

 
Figur 12. Besöksautomat som ger biljetter 
 
Genom att trycka på knappen kassaärenden första gången startas två virtuella  
kassor samt en anvisningstavla.  Tanken är att man kan simulera besökare 
vid att trycka på kassaärenden för att få kölappar. Samtidigt med att programmet 
körs kan man även hämta köinformation och kölappar från programmet via 
waptelefon. 
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I figur 13 visar vi könummertavlor placerad vid till exempel två kassor 
 

 
Figur 13. Två stycken kassor 

 
 
Slutligen visar vi hur vi tänkt att anvisningstavlorna ser ut för kunderna. 

 
Figur 14. Anvisningstavla 
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KAPITEL 7 

Telia AB 

7.1 Telias framtidsvision inför 2003 

Vid ett styrelsemötet i Telia den 8 november 2000 presenterade Marianne Nivert Telias 
strategiska inriktning för åren 2001-2003. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom strategin 
med dess vision, affärsidé och målbild, liksom den fokusering som nu sker på Telias 
kärnaffärer och de prioriterade satsningarna inom dessa.   
 
"Vi ser framför oss ett framtida samhälle där kommunikation i alla former är en naturlig 
grundförutsättning inom alla branscher och i allas liv. Kommunikationsflödet är en 
tillgång att utnyttja efter individuella behov och är inte begränsat av tekniken."  
 
Med denna beskrivning som grund har Telias vision och affärsidé formulerats.  

7.2 Vision  

I den nya världen underlättar och inspirerar Telia till kommunikation människor emellan. 

7.3 Affärsidé  

Telia erbjuder kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar värde.  
Framgång nås genom den bästa kompetensen och den främsta teknologin.  

7.4 Varumärkespositionering  

Telia vill vara nordens ledande kommunikationsföretag. I Norden finns de mst krävande 
och kompetenta kunderna anser Telia.  
 
Telias kärnaffärer är mobila tjänster som mobiloperatör, fastnättjänster som grossist och 
service provider samt portaltjänster. Inom vart och ett av dessa områden har Telia 
erbjudanden som motsvarar affärsidén och den önskade affärspositionen.  
 
För framgång på kommunikationsmarknaden särskiljer sig Telia från konkurrenterna 
genom att erbjuda det senaste först, erbjuda lättanvända tjänster och vara enkla att 
samarbeta med. På kompetensmarknaden särskiljer sig Telia från konkurrenterna genom 
att erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter, erbjuda bättre påverkansmöjligheter och bättre 
kunna bidra till ett helt liv.  

7.5 Målbild 2003  

I den målbild som fastställts för 2001-2003 är Telia Nordens ledande 
kommunikationsföretag. I målbilden ingår fyra delmål:  
 
Marknadsledande i Sverige inom telefoni, bredbands- och Internettjänster.  
Marknadsledande mobiloperatör i Norden. 
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En av Europas största Carriers och transportörer av IP-trafik. 
En av de ledande inom mobila portaltjänster i Europa. 

7.6 Kärnaffärer, marknader och prioriterade satsningar  

Koncernens framtida verksamhet koncentreras till ett antal kärnaffärer där Telia redan 
idag är en betydande aktör i Sverige, leder utvecklingen internationellt och där en stark 
tillväxt kan genereras.  

7.7 Kärnaffärer  

Telias kärnaffärer är följande:  

 

• Mobila tjänster (som mobiloperatör)  

• Fastnätstjänster (som grossist och service provider)  

• Portaltjänster 
  

7.8 Geografiska marknader  

7.9 Sverige  

På hemmamarknaden ska Telia stärka och befästa sin ledande ställning inom mobil-, 
fastnäts- och portaltjänster till privatpersoner och företag.  

7.10 Norden  

I Norden ska Telia vara marknadsledare inom mobila tjänster till privatpersoner och 
företag.  

7.11 Internationellt  

Internationellt ska Telia vara en av de största transportörerna av trafik åt operatörer och 
service providers i Europa och till USA. I Europa ska Telia vara ledande inom mobila 
portaltjänster.  

7.12 Prioriterade satsningsområden  

Fyra prioriterade satsningar ska säkerställa att målen för 2003 nås och dessa utgör 
hörnstenar i byggandet av det framtida Telia.  
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7.13 Bredband i Sverige  

Ett snabbt införande av bredbandsaccesser och bredbandstjänster ska säkerställas. Telias 
bredbandsportal ska lanseras och partnerskap etableras inom innehåll och applikationer.  

 

7.14 Mobilnät i Norden  

Telia ska erhålla UMTS-licenser och bygga UMTS-nät i Norden.  
 

7.15 Carrier-affären i Europa och till USA  
 

Den pågående internationella nätutbyggnaden ska fullföljas och trafikvolymer i näten ska 
säkerställas.  

7.16 Mobila portaler i Europa  

Telia ska lansera operatörsoberoende portaler i Europa.  

7.17 Renodling av verksamheter utanför kärnaffärerna  

För att möjliggöra geografisk expansion och satsningar på framtida tillväxtområden med 
bibehållen lönsamhet kommer påbörjad renodling och effektivisering av verksamheten att 
fullföljas. Verksamhet utanför Telias kärnaffärer i Sverige och internationell verksamhet 
utanför prioriterade marknader avyttras/ägarbreddas. Renodlingen genomförs som ett led i 
att skapa managementfokus på kärnverksamheten, skapa tydlighet på finansmarknaden 
samt för att skaffa kapital för expansion inom Telias prioriterade satsningsområden.  

7. 18 Telia Mobiles Wap utbud 

 Wap utbudet finns samlat under produkten MyDof. Här nedan presenteras det utbud som 
finns under portalen. 
 
Arbete: - Sök jobb via Arbetsförmedlingen eller Jobline 
Finanstjänst:  - Få aktiekurser, ekonominyheter och konvertera valutor  
Hus & Hem: - Få dagens recept från Arla och sök bostäder via BoVision  
Hälsa 
Mail: - Använd WAP-Telefonen för att skicka och ta emot e-mail. 
Mobil Position: -Positionerings tjänster. 
Nyheter-Väder: - Från bl a Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och CNN  
Portaler: - Länkar till andra WAP-Portaler . 
Resor: - Boka flyg-, färjeresor och hotell. Få information om trafiken. 
Shopping: - Följ Bidlets auktioner och köp böcker och CD-skivor . 
Sport-Fritid: -Senaste nytt från allsvenskan, STCC och Elitserien i ishockey. 
Sökning: Utnyttja sökfunktionerna bl a Gulasidorna och AlltOmStockholm.  
Tips & Lotteri: - De senaste rätta raderna från SvenskaSpel och ATG  
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Underhållning: - Läs musiknyheter, TV-Tablån och om SF:s filmer på BIO 
Egen tjänst: - Tips! Skapa en egen kopia av tjänsten först.  (införd 17 januari 2001) 
 
Under nyheter finner man: 
 
Nyheter: -Dagens Nyheter. Nu kan du läsa nyheter från en av Sveriges största tidningar. 
(införd 17 januari 2001) 
Spel: -Sju olika WAPspel att välja mellan. (införd 15 december 2000) 
Lego-nissarna. Lokal tjänst som styr Lego-nissarna i Telias butik på Kungsg 36 i Sthlm. 
Finns under mappen Kampanjer. (införd 15 december 2000) 
Sport-Fritid: Skidguiden - Information om skidanläggningar, snödjup m.m. Finns under 
mappen Sport-Fritid från och med 15/12 2000. 
 
Nyheter på gång: 
 
Parkera och betala via mobiltelefon. 

7.19 MyDof  

Att det går snabbare att administrera sina wap-tjänster från webben upptäcker man snabbt 
när man kommit igång med sitt wappande. Och det är en gigantisk fördel att Telia 
Mobiles egen gateway (den server din telefon använder för att ringa ut) har en webplats. I 
Telia Mobiles fall heter den mobila portalen MyDof. Här kan du skräddarsy en wap-miljö 
som du administrerar från webben där du ställer in vilka wap-sidor som användaren vill 
komma åt, vilka e-post-konton som skall läsas i mobilen och så vidare.  
 
Webplatsen gör det mycket enkelt att ställa in wap telefonen första gången för 
tjänsteutbudet som Telia Mobile erbjuder. (Telia Mobile, 2001) 
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KAPITEL 8 

Resultat och diskussion 
 

8.1 Marknadsbakgrund 

Ett av syftena med bildandet av WAP-forum 1997, var att definiera en industriell 
specifikation för utveckling av applikationer för förbindelser över trådlösa nätverk.  
Ett annat syfte var att inte riskera en splittrad marknad utan att i samarbete med andra 
företag utveckla en gemensam standard. Detta stämmer bara till viss del. Det finns 
annorlunda lösningar på marknaden, bland annat kan nämnas handdatorer från PalmPilot. 
Andra företag har valt att attackera marknaden annorlunda.  

 

Vi har visat i vår rapport att OmniPoint´s uppmaning om samarbete för att få en enhetlig 
lösning för leveranser till företaget mer eller mindre tvingade på företagen ett samarbete 
som kanske inte hade uppstått av sig själv. Några företag som inte fanns med i den 
ursprungliga budgivningen om ordern från OmniPoint har efter denna offentliga 
budgivning tagit fram helt egna lösningar. Marknaden är splittrad trots intentioner om det 
motsatta. För konkurrensläget hänvisas till kapitel 5.3 WAP ´s konkurrenter. 

8.2 Förutsättningar för WAP 

Kommunikationen för WAP är implementerad så att funktionerna allra längst ned i 
protokollstacken implementeras speciellt för den typ av nätverk som används (till 
exempel GSM). Detta leder följaktligen till att vissa variationer vad gäller fördröjning 
och tillgänglig bandbredd och så vidare kan förekomma beroende på vilket underliggande 
nät som används.  

Det finns också idag en hel del problem vid uppstart som vi visat i vår rapport. I vissa fall 
måste en konfigurering ske. Telia Har löst denna konfigurering via sin Wap portal 
MyDof. Konfigureringen sker automatiskt. 

Den maximala hastigheten idag är   9,6 kilobit per sekund för WAP, medan en vanlig 
modemuppkoppling kan ge 56,6 kilobit per sekund.  
 
Kostnadsbilden gör också att användandet blir dyrt p g a den långsamma 
överföringshastigheten. Med dagens WAP-system måste abonnenten koppla upp sig mot 
sin operatör med ett vanligt mobilsamtal, något som gör användningen av WAP både 
krångligt och dyrt.  
 
Med de nya GPRS-telefonerna räknar man med 30 kilobit till en början för att senare 
komma upp i 100 kilobit per sekund. Det finns också andra avgörande faktorer som 
påverkar efterfrågan. Ett antal olika lösningar finns på marknaden som snabbar upp 
kommunikationen, bland annat nya telefonmodeller. En avhållande faktor är att en del 
tidningsskribenter inte hängt med i utvecklingen som skett under hösten 2000.  
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Den gigantiska marknaden, speciellt för tjänstedelen drar till sig många nya företag med 
olika lösningar. Denna faktor gör att kunden kan känna sig villrådig inför beslutet om att 
skaffa sig en WAP telefon.  
GPRS kommer att kräver en uppgradering av näten och nya telefoner. De WAP-telefoner 
som Ericsson och Nokia säljer i dag kommer alltså att bli oanvändbara när WAP och 
internet i mobiltelefonen slår igenom på allvar, enligt flera ledande intressenter. Detta 
håller också tillbaka marknaden.. Leverantörerna har sett sig tvungna att införa en märkes 
beteckning som visar att nya telefoner är kompatibla för GPRS.  

 
De finns ett antal problem som kan uppstå idag när man kopplar upp sig med en WAP 
telefon. Dessa är  
 

• att en mikrowebbläsare inte fungerar mot en WAPbrygga från en annan leverantör.  

• att skärmens storlek kan variera mellan mobilenheterna.  

• att en del skärmar klarar grafik medan andra inte gör det. 

• att det kan vara så att en och samma tjänst måste vara anpassad för olika 
leverantörers modeller. 

 
Andra hinder för expansionen idag är också inloggningsproceduren, den begränsade 
tillgången på WAP-telefoner och avsaknaden av tjänster som kunder har nytta av. 
Tjänstemarknaden för WAP har hittills inte hängt med den tekniska utvecklingen. Detta 
beror på flera olika anledningar. De portaler som finns är oftast enligt kritikerna röriga 
och dåligt designade. Hur kunderna använder mobilenheten avgör också framväxten av 
WAP. 
 
Enligt en undersökning från Företaget Stealcon använder 60 procent av Sveriges 
mobilabonnenter telefonen enbart för tal. Textmeddelanden, så kallade SMS, används av 
38 procent av abonnenterna och 5 procent använder mobilen för att få tillgång till internet 
eller e-post. Utvecklingen av WAP går mycket långsamt. I dagsläget är det endast enstaka 
procent av befolkningen som över huvud taget har möjlighet att utnyttja WAP-tjänster. 
Telefonens användningsområde idag visar att merparten av samtalen sker för vanliga 
samtal, men att tillväxten av SMS meddelanden vuxit snabbt. Detta skulle kunna vara en 
förutsättning för att också WAP skulle kunna få en stor spridning. Genom en WAP-
telefon, en bärbar dator eller en stationär placerad dator kan man snabbt kommunicera via 
WAP-protokollen. Att använda SMS som bärare är emellertid tidskrävande och en dyr 
lösning. 

8.3 Tjänstebegreppet 

Vi har definierat en tjänst som ej synlig, smak- och luktlös och som inte kan beröras 
innan den är köpt. En tjänst kan inte ägas eller köpas. En tjänst kan liknas vid en 
handling, en ansträngning eller ett resultat. 
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Olika sätt att på ett billigt och enkelt sätt komma åt informationen dyker upp på 
marknaden. Telia erbjuder personliga portaler som en inkörsport. Användaren har genom 
sitt simkort en unik identitet som används för att visa den personliga portalen. Vi tror att 
många intresserade har svårt att överblicka utbudet av lösningar, telefonmodeller, 
kostnader och behov. Operatörernas huvudsyfte är att identifiera kundernas behov och 
upprätta tillfredsställande lösningar till dessa behov.  

Operatörerna försöker skapa tjänster inom området betalningsservice där det kan vara 
möjligt att få kontoutdrag, betala räkningar och flytta pengar mellan olika konton. För 
finanstjänster kan det ges möjlighet att få aktiekurser och att köpa och sälja aktier via sin 
WAPtelefon. Andra områden är tillexempel spelservice på lotteri, fotboll och hästar. 
Inom området transporter bör det gå att beställa resor, se när nästa buss/tåg/flyg avgår 
eller ankommer. En del typer av tjänster är sådana som knyts till ett företags 
verksamhetssystem, till exempel en tjänst där WAPtelefonen kan användas av en 
utesäljare för att slå upp aktuellt lagersaldo och leveranstid för en viss produkt. Vårt 
arbete handlar om att kunna boka en köplats via den egna WAPtelefonen.  

 
Det går att integrera tal och data med WAP. Ett exempel: När ett samtal kommer till 
telefonen kan en meny visas på telefonens skärm via en mikrowebbläsare, som låter 
användaren välja om han vill svara, automatiskt skicka samtalet vidare till annan person 
eller aktivera röstbrevlådan.  

Det är möjligt att det kommer att erbjudas tjänster som visar en persons e-mailadress på 
skärmen och om denne inte är tillgänglig när man ringer upp. Uppringande part kan då 
skicka ett email för att nå kontakt med  den sökta personen, eller kanske läsa ett 
meddelande som den sökta personen har lämnat på en så kallad WTA-server. 

Genom en WAPbrygga mellan sitt mobila nät och Internet kan en operatör ge sina kunder 
tillgång till information från Internet. Men operatören kan också utforma specifika 
tjänster som enbart existerar inom det mobila nätet genom att man sätter upp en WAP-
server inom sitt nät. På detta sätt kan man erbjuda en mängd tjänster av ett nytt slag i och 
med att operatören inte bara har full kontroll över sina tjänster utan även över hela det nät 
som tjänsterna erbjuds och används i. Operatören har i många fall möjlighet att avgöra 
hur hårt belastat nätet är och därmed om en specifik klient i det läget klarar av att utföra 
en viss tjänst eller kanske erhålla en större mängd information.  

Push-teknik kan ge användaren information direkt när den blir tillgänglig på Internet utan 
att behöva leta upp den. Exempel är börskurser som förändras snabbt, trafikinformation 
och nyheter. 

 
WAP ger fördelar som öppen standard, vendor independent , oberoende av nätverk, 
transportmekanismen är optimerad för trådlösa databärare, applikationer som nedladdas 
från nätet som ger snabb service på skärmen jämfört med annan mjukvara. 
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8.4 Slutsatser 

Vi har visat att tre väsentliga faktorer påverkar användandet av WAP. Dessa är enligt vår 
mening: 
 

• Uppkoplingsproceduren 

• Hastigheten 

• Tjänsteutbudet 
 
Vi har också visat att det är både besvärligt och dyrt att kommunicera med en mobilenhet 
och använda WAP. Lösningar som pressar ned kostnaderna för kunden kommer inom 
kort och som ger också ger ett enklare handhavande. Osäkerheten i marknaden bör 
minska då de nya telefonerna märks som kompatibla till GPRS. Det som saknas för att 
öka användandet är bristen på vettiga tjänster för kunderna. Vi ser enligt prognoserna att 
halva marknaden bör bestå av tjänster i olika former framöver.Vårt syfte i rapporten har 
varit att visa hur en tjänst kan utformas, då tjänsteutbudet kan ses som den slutliga 
drivkraften för Wap teknologin. 

8.5 Vår prototyp 

Vårt arbete har haft som syfte att ta fram en modell för hantering av könummer för 
offentliga serviceinrättningar. De tänkbara objekten för nyttjande av vår tjänst kan vara 
Posten, Systembolaget, Försäkringskassa men även till exempel banker och 
försäkringsbolag.. Vi har avsiktligt valt att göra en standardbetonad modell för att denna 
skall kunna anpassas till det företag som operatören vänder sig till. 

 
Vi erbjuder ett system för tilldelning av könummer i en befintlig fysisk kö. Denna kö 
består av personer som själv fysiskt befinner sig i väntan på sin tur att expedieras genom 
att avsätta tid till att ställa sig i en kö och på plats invänta sin tur, medan de som nyttjar 
WAP inte behöver stå hela tiden i kö rent fysiskt utan kan invänta läglig tid för entré till 
denna fysiska kö. Könummer tilldelat via WAP sker på samma sätt som om personerna 
stod i en kö och själv tog sig könummer från en köbokningsmaskin.  

 
Tanken är att stå i kö så kort tid som möjligt. Vi tror att det finns ett intresse både hos 
serviceinrättningen som sådan liksom hos allmänheten att stå i kö endast konsumerar av 
personernas fritid. Den fritid som finns värdesätts alltmer vilket skulle vara ett motiv till 
att frångå det vanliga köandet på postkontor, försäkringskassor m fl serviceinrättningar. 
En tjänst som kan påvisa tidsbesparingar för kunden i ett alltmer stressat samhälle bör ha 
goda förutsättningar för ett brett användande. 
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Figur 15. Exempel på Wap inloggningsbilder 
Figur 7 – 10 enligt tidigare redovisad inloggningsprocecdur. Telefonmodell är Nokia 
7210. 
 
Bilderna återfinns förklarade under kapitel 6 "Prototyp". 
 
Den föreslagna prototypen skulle kunna införas som ett kort i en större kortlek, där olika 
tjänster finns samlade. Om också designen av struktur och användningssätt klargörs för 
kunderna kommer framväxten av WAP att ske betydligt snabbare framöver. Vi tror 
slutligen att en väldesignad struktur medför en högre användningsgrad, vilket i sin tur 
gynnar operatörerna, då trafikintäkterna kan öka över nätet. 
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BILAGA A 

Ordlista (förkortningar och förklaringar av begrepp) 

 
 

Applikation [  1 ] Tillämpning, dvs datorprogram 
 
ARPA            [  2 ] Det första större datornätet var avsett för försvarsfinansierad forskning, inte minst på  

datavetenskapliga universitetsinstitutioner: ARPANET började installeras i USA 
1969 och lades officiellt ned 1990, sedan det övergått till och ersatts av NInternet och 
NSFnet. 

 
Client eller Klient    [  3 ] En klient kan exempelvis utföras av en persondator som är  
   uppkopplad mot en server. 
 
 
 
Client/Server-system [  4 ] Ett system bestående av arbetsstationer (klienter) och en eller  
  flera centralenheter (servrar) sammankopplade i ett nätverk.  
  Normalt lagras och behandlas gemensam information i den  
  central enheten medan de lokala arbetsstationerna behandlar och  
  presenterar information för användarna. 
DBI [ 5 ] 
 
Digipass [  6 ] Liten enhet som via visst lösenord ger unik sifferkombination för  
  inloggning i säkerhetssystem. 
 
GPRS     [  7 ]  General Packet Radio Service. 
 
GSM [  8 ] Global System for Mobile Communication med bandbredder  
  från  900, 1800, och till 1900 MHz. 1900 MHz används i USA. 
 
HTML [  9 ] Hypertext Markup Language. 
 
HTTP            [ 10 ]  För att ange var en sida finns kan man använda IP-dresserna, men normalt utnyttjas  

symboliska adresser, URL (Uniform Resource Locator), t.ex. http://www.sunet.se/. 
Här anger http att dataöverföringen ska ske enligt www:s hypertextprotokoll. 

 
 
Internet [ 11 ] Ett globalt nät av datorer och kommunikationslänkar som  
  arbetar med protokollet TCP/IP och som kommunicerar genom  
  ett enhetligt adresseringssystem. 
 
IP [ 12 ]  Internet Protocol, ett protokoll för datakommunikation. 
 
Lager [ 13 ] Ett lager är en abstraktionsnivå. Varje lager löser vissa problem. 
 
NCP            [ 14 ]  Det protokoll som användes vid skapande av ARPAnet man använde kallades NCP            

(Network Control Protocol=NCP) 
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Nätverk [ 15 ] Ett antal sammankopplande datorer. 
 
Operativsystem [ 16 ] Det datorprogram som behövs för att andra program skall kunna  

   exekveras, dvs programvara för att styra hårdvaran och logiska  
   resurser i ett system. OS står för operativsystem. 

 
 
 
Protokoll [ 17 ]  Språk som datorer använder mellan varandra för kommunikation på Internet. 

Protokollen fungerar som en uppsättning regler som bestämmer hur        
kommunikationen mellan olika enheter eller datorer skall utföras. 

 
Server [ 18 ] Enhet som tillhandahåller tjänster gentemot andra datorer ( klienter). 
 
SIM [ 19 ] Subscriber Identity Module. 
 
SMS [ 20 ] Short Message Service har en maxlängd av 160 tecken för varje Meddelande. 
 
TCP/IP [ 21 ] De kommunikationsprotokoll som används på internet för utbyte  
  av information mellan de anslutna datorerna. 
  IP står för internet protokoll adress och pekar ut via en unik 32  
  bitars adress den dator som används för kommunikation 
  TCP står för Transmission control protocol. TCP tillåter en process på  
  en dator att sända en ström av data till en process på en annan dator. 
  TCP är anslutningsorienterad vilket innebär att den måste upprätta en  

 kontakt före sändning av data enligt "Internetworking with TCP/IP, volume 1, priciples, 
protocols and architecture av Douglas E. Comer, third edition, ISBN 0-13-216987-8, 
Prentice Hall 1995. 
 

Tunna  klienter [ 22 ] En tunn klient är en dator som inte har en någon en massa program och programvaror  
  installerad. Tanken med en tunn klient är att uppdatering sker endast en gång och på  

en dator vid modifieringar, istället för att modifiera alla datorer var för sig  (ACP). 
 
UDP [ 23 ] User Datagram Protocol. Ingår i IP modulen. UDP ger möjlighet  
  att sända datagram till andra applikationsprogram. 
 
UMTS [ 24 ] Universal Mobile Telephone System 
 
USSD [ 25 ] Unstructed Supplementary Services Data är en bärare av WAP.  
  Denna bärare använder GSM nätverk liksom SMS. 
 
WAE [ 26 ] Wireless Application Environment 
 
WAP [ 27 ] Wireless Application Protocol 
 
WAP Gateway [ 28 ] WAP brygga gör en konvertering till WSP och data skickas 
  vidare till den mobila terminalen. Gateway = brygga. 

  
 WBXML [ 29 ] WAP Binary XML och är en kompakt binär representation av  
   XML där XML är det generella språk som WML är implementerat i.  
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 WDP [ 30 ] WDP för WAP motsvarar Internets UDP och är ett datagram  
   protokoll och är transportlagret som sänder och tar emot  

   meddelanden via något transporterande nätverk. I nätverk inkluderas SMS, 
USSD, CSD, CDPD, IS-136 datapack och GPRS. 

 
WTA [ 31] 

 
WTP [ 32 ] Ett WAP lager som ger support till transaktioner, ger reliability  
  till datagrammet som skapas av WDP. WTP står för Wireless  
  Transaction Protocol 
 
WSP [ 33 ] Wireless Session Protocol. Ett lager i WAP protokollet som  
  tillåter utbyte av data mellan applikationer 
 
 
WTLS [ 34 ] Wireless Transport Layer Security. Säkerhetslager för WAP, se  
   rubriken Datasäkerhet 2.5 
 
WML  [ 35 ] Wireless Markup Language. Beskriver användargränssnittet och  
   hanterar bland annat händelser i applikationen 
 
WMLScript  [ 36 ] Liknar i viss grad JavaScript är förenklad och anpassad för de  
  mobila systemen som ofta kommunicerar med relativt låg bandbredd.  
  WMLScript kan kompileras till så kallad bytekod, vilket  
  innebär att inte bara WML-koden utan även dessa skript kan  
  överföras relativt snabbt och effektivt över en förbindelse med  
  liten bandbredd. 
 
XML [ 37 ] Extensible Markup Language. XML är ett generellt språk 
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