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A comparison of WAP versions 1.2 and 2.0 
Marie Larsson 

Abstract / Summary 
This degree project is made to examine which differences and similarities there are 
between the version 1.2 and version 2.0 of WAP. But the purpose is also to find out the 
background to the WAP-architecture and how to write WML-applications and XHTML- 
applications.    

Another question, which this degree project should enlighten, is why WAP hasn’t 
become popular in public. 

The first stage of the comparison between the two versions is made on a theoretical 
level. By comparing the two versions in facts and structure, a series of differences 
turned up. Or example WAP 2.0’s ability to work with today’s Internet’s transfer 
protocol, TCP/IP. But also the benefit to be able to use different text colour and formats. 

Vänersborgs Brukshundklubb (VBHK) arranges several dog courses in obedience 
during a year. One of the thought with this degree project is that it will end up in three 
applications where the dog owners could registered themselves and their dog to courses 
either through the VBHK´s home page or through a cell phone. For the cell phone 
application it should be one version designed for WAP 1.2 and one version designed for 
WAP 2.0. In this way the different versions are compared in practice. 

To realise what information the dog owner need to give VBHK, an interview was made 
with Cecilia Wahlgren, (Studiefrämjandet). 

To bring the information from the dog owner registration form to Cecilia by e-mail the 
program language PHP are used.  

When the program codes were written only the ordinary Notepad were used, and no 
expensive software package.  

To have a good validity and a good reliability the applications are tested on several 
places on the Internet, through different WAP-emulations and through two different 
WAP- cell phones. 
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En jämförelse av versionerna 1.2 och 2.0 av WAP 
Marie Larsson 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är gjort för att undersöka vilka skillnader och likheter det finns 
mellan version 1.2 och version 2.0 av WAP. Men även för att ta reda på bakgrunden till 
WAP-arkitekturen samt hur man skriver WML-applikationer samt XHTML-
applikationer.  
En annan fråga som detta examensarbete ska försöka belysa är varför WAP inte har 
blivit så populärt i allmänhet. 
 
Den första delen av jämförelsen mellan de olika versionerna är gjord på ett teoretiskt 
sätt. Genom att jämföra versionernas olika fakta och uppbyggnad framkom en rad olika 
skillnader. Bland annat WAP 2.0:s förmåga att samarbeta med dagens Internets 
överföringsprotokoll, TCP/IP. Men även fördelen med att kunna använda olika 
textfärger och format. 
 
Vänersborgs Brukshundklubb (VBHK) anordnar ett flertal hundkurser i lydnad och 
bruksgrenar under ett år. 
En av tankarna med detta examensarbetet är att det ska mynna ut i tre applikationer där 
hundägare kan anmäla sig och sin hund till någon av dessa kurser antingen genom att gå 
via klubbens hemsida eller en mobiltelefon.  
För mobiltelefonsanmälning ska det finnas en version utformad för WAP 1.2 och en 
version utformad för WAP 2.0 På detta sätt jämförs de olika versionerna i praktiken. 
För att veta vilken information hundägaren måste lämna har en intervju gjorts med 
Cecilia Wahlgren som är kursansvarig på Studiefrämjandet. 

För att den information som hundägaren matar in via mobiltelefonen ska skickas till 
Cecilia Wahlgren via e-post användes programspråket PHP.  
När programkoderna skrevs användes enbart det vanliga Notepad, och inget dyrt 
programpacket.  

För att få en bra validitet och en bra reliabilitet har applikationerna testats på ett flertal 
ställen på Internet, via olika WAP-emulatorer samt via två stycken olika WAP-
mobiltelefoner. 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har användandet av mobiltelefoner ökat radikalt. 
Även som privatperson förväntas man att vara tillgänglig och anträffbar 
överallt och när som helst. Det har till och med gått så långt att om man inte 
har en mobiltelefon får man vara beredd att ta emot ironiska kommentarer 
från sin omgivning. Även bland de unga ökar mobiltelefonanvändandet. Det 
är inte så många år sedan som det var högst ovanligt att ett barn som gick i 
mellanstadiet hade en mobiltelefon. I dagsläget är det snarare tvärtom, det 
barn som inte har en mobiltelefon blir tyvärr ofta retat.   

Men än så länge används framför allt telefonerna till att ringa med eller 
skicka SMS. Leverantörer av mobiltelefoner och operatörerna har länge 
försökt få oss att använda oss av WAP för att surfa över Internet och 
utnyttja de tjänster som finns där. Som jag ser det finns det flera olika 
anledningar till varför vi privatpersoner inte har nappat på alla erbjudanden 
vi har fått från dessa företag. 

En anledning är själva telefonerna, de har t ex relativt små skärmar som gör 
att det är svårt att se vad som står på de sidor man besöker på Internet. 
Datainmatning via telefonerna kan även denna verka lite krånglig. 

En annan stor anledning till WAP´s dåliga genomslagskraft är det dåliga 
mobilnätet vi har här i Sverige. Mobilnätet leder till stora fördröjningar och 
lång väntan för användarna. Men om några år förväntas det nya 3G-nätet 
vara utbyggt och då har fördröjningarna minskat kraftigt. Man kan då även 
räkna med att WAP användandet kommer att öka. [URL 1] 

Jag ber dig att sätta dig in i ett litet scenario för att visa hur man skulle 
kunna använda WAP. 

Tänk dig att du plötsligt bestämt dig för att ta tåget till sommarstället i 
helgen. När du går ner mot stationen tar du upp din WAP-telefon ur fickan 
och går till tågföretagets WAP-sida och köper en biljett. På detta sätt slipper 
du stå och vänta i en kö på stationen. Ett par minuter senare kommer ett 
meddelande till WAP-telefonen som talar om att ditt tåg är en halvtimma 
försenat. 

Bra, tänker du, då hinner jag äta innan. Med hjälp av WAP-telefonen, som 
känner av din position, söker du efter pizzerior i närheten. Terminalen talar 
om att det finns en precis på den gata du befinner dig på. Medan du äter 
pizzan använder du din WAP-telefon för att läsa din e-post, betala en 
teleräkning som du precis fick meddelande om att du fått och till att 
skumma igenom nyhetsrubrikerna. 
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Tänk nu vad mycket du hann göra i lugn och ro i väntan på ditt tåg, istället 
för att ha stått på perrongen och varit hungrig och irriterad över att tåget var 
försenat.  

Detta är bara ett exempel på vad du skulle kunna använda din WAP-telefon 
till. 

När man pratar med sina vänner, släktingar m m märker man att det inte 
finns så mycket kunskap om WAP. Man vet att det finns och man kan 
använda det med en mobiltelefon och Internet.  

Men man vet framförallt inte att det finns olika versioner eller hur 
bakgrunden till WAP ser ut o s v. Med denna bakgrund samt att begreppet 
WAP figurerar i olika sammanhang ska detta examensarbete jämföra 
version 1.2 med version 2.0 av WAP. Författaren ska även undersöka om 
det finns några andra anledningar till att WAP inte har haft någon stor 
genomslagskraft bland oss privatpersoner. [1] 

Det passade då bra att utforma en WAP-applikation i dessa båda versioner 
och undersöka vilka skillnader det finns, både för- och nackdelar.  

Eftersom jag har under många år varit aktiv i Vänersborgs Brukshundklubb 
(VBHK) genom t ex kursledare, kursdeltagare, mentaltestfigurant, 
agilityinstruktör, sektoransvarig, tävlingssekreterare, styrelseledamot, vice 
ordförande och webbansvarig kändes det naturligt att koppla ihop detta 
examensarbete med nytta för klubben. 

VBHK har ett flertal hundkurser per år där intresserade hundägare måste 
ringa till Studiefrämjandet för att anmäla sig och sin hund. En idé har 
funnits tidigare mellan Studiefrämjandet och webbansvarig för VBHK att 
hundägarna ska kunna anmäla sig via hemsidan. Nu väcktes även idén med 
att kunna anmäla sig via en WAP-telefon. 

1.1 Disposition över uppsatsen 
Kapitel 1: Inledning. Beskriver bakgrunden till detta examensarbete samt 
dess inriktning. 

Kapitel 2: Syfte, mål och avgränsningar. En beskrivning till examensarbetet 
med detaljer om syftet, målet och arbetes avgränsningar. 

Kapitel 3: Metod. Här berättas det om vilken forskningsmetodik som valdes 
till detta arbete, samt hur intervjun, validitet och reliabilitet ska behandlas. 

Kapitel 4: Vad är WAP? Själva huvuddelen om WAP och dess teknologier. 
Här förklaras WAP 1.2 och WAP 2.0. 

Kapitel 5: Programutveckling. Beskriver utveckling av applikationerna. 
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Kapitel 6: Resultat. Här behandlas hur testningen av arbetet har gått till 
samt vilka problem jag har stött på under arbetets gång. 

Kapitel 7: Slutsatser. Behandlar vad jag har kommit fram till under arbetets 
gång samt förslag till vidareutveckling. 

Kapitel 8: Källförteckning. En förteckning över litteratur- och elektroniska 
källor 

2 Syfte, mål och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att utforska och jämföra versionerna 1.2 och 
2.0 av WAP. Detta arbete ska dessutom mynna ut i tre applikationer: en för 
version 1.2 och en för version 2.0 samt en gjord i HTML.  

I applikationerna ska hundägare kunna anmäla sig till olika hundkurser hos 
VBHK antingen via deras hemsida eller via en WAP-telefon. Anmälan ska 
oberoende av anmälningssätt gå till ansvarig på Studiefrämjandet via e-post. 
Applikationerna ska efter färdigställande överlämnas till VBHK för 
publicering och administration.  

Mitt mål med examensarbete är: 

• att förklara WAP-tekniken, dess bakgrund 

• att jämföra version 1.2 och 2.0 av WAP-protokollet 

• att ta fram applikationer och göra design för dessa till Vänersborgs 
Brukshundklubb för hundägare att anmäla sig och sin hund till olika 
hundkurser, både via hemsida och via WAP-telefon enligt kravspecifikation. 
[Appendix A] 

3 Metod 

3.1 Forskningsmetod 
Denna studie kan man dela upp i två delar.  

Den första delen av studien rör WAP och kan betecknas som undersökande, 
eftersom jag inte har varit så insatt i WAP och dess funktioner. Studien blev 
då explorativ och induktiv, vilket innebar att jag behövde söka 
grundläggande kunskaper om ämnet och söka slutsatser från de nyvunna 
kunskaperna. 

För att kunna jämföra de olika versionerna av WAP har jag först studerat 
dem teoretiskt och tagit fram de olika skillnaderna samt likheterna. Därefter 
jämfördes versionerna praktiskt genom användandet av olika WAP-
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emulatorer, WAP-mobiltelefoner samt genom Internet. Resultatet av detta 
kommer att diskuteras vidare i kapitel 6 och kapitel 7. 

Den andra delen rör Vänersborgs Brukshundklubb (VBHK) och kan 
betecknas som en kvalitativ studie.  
En intervju genomfördes med Cecilia Wahlgren som är kursansvarig på 
Studiefrämjandet för att klarlägga vilken sorts information hon behöver få 
från hundägarna.  

3.2 Kvalitativ Intervju 
Detta är en bra metod om utredaren ska utreda något som han inte är så väl 
insatt i. Ofta är detta en fördel eftersom utredaren inte har en massa 
förutfattade meningar om ämnet. Men han måste vara lyhörd, öppen och ha 
en bra människosyn.  
Hur bra en intervju blir beror på personens kunskap och erfarenhet. En 
intervju ger utredaren en sök- och inlärningsprocess som är viktig i det 
fortsatta arbetet. Det är även lättare att få tag på kvalitativ data som annars 
kan vara svåra att få tag på med andra metoder. [1] 

Intervjun skedde med Cecilia Wahlgren som är ansvarig för VBHK:s 
kursanmälningar på Studiefrämjandet. Detta för att författaren skulle få fram 
exakt vilken information Cecilia behövde ha från de anmälande hundägarna, 
för att hon ska kunna sköta kursarbetet på rätt sätt. 

Intervjun följde en mall med fördefinierade frågor [Appendix B]. 

3.3 Partiskhet från författaren 
Ett möjligt problem som kan uppstå i intervjuns resultat är att frågorna blir 
styrda av intervjuarens tidigare kunskaper. Om intervjun skulle ha utförts av 
en person som inte har några tidigare erfarenheter av VBHK kan det finnas 
en möjlighet att andra frågor skulle ha ställts. Detta kunde i sin tur ha lett till 
ett annorlunda resultat. Men eftersom författaren är väl medveten om detta 
problem samt arten av intervjun ses inte detta som något större problem i 
denna studie. 

En annan synvinkel på detta problem är också att eftersom intervjuaren har 
rätt kunskap från början kommer enbart relevant information fram som 
resultat på intervjun. 

3.4 Validitet 
Begreppet validitet betyder att man mäter det man verkligen ska mäta och 
inget annat. 
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Inget får påverka eller störa mätningen som inte är meningen, eftersom 
resultatet kan bli felaktigt då. Om man motförmodan ändå mäter fel 
egenskap eller fel objekt blir även hela experimentet/studien bortkastat. 
Man kan se validitet hur två synvinklar 

Teoretiskt: man måste då veta vad det är man ska mäta (detta ska vara klart 
definierat) och att hur sambandet mellan de olika delarna som man ska mäta 
fungerar. 

Empiriskt: prognosvaliditet d v s att man tror sig veta hur resultatet ska se ut 
och man kan läsa ut detta hur mätningsresultaten. [2] 

För att kunna veta att jag hade formaterat koderna på rätt sätt har jag 
validerat koderna på HTML-help [URL 6], w3schools [URL 7] w3c (World 
Wide Webb Consortium) [URL 12] samt använt mig av skolans servrar. Jag 
har även använt mig av lite olika wap-emulatorer på Internet [URL 9, URL 
10, URL 11]. Av Christer Selvefors fick jag låna WAP-telefoner så jag 
kunde testa att applikationerna fungerade på rätt sätt. Mer om detta i kapitel 
5 och framöver. 

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder att upprepade mätningar på samma objekt ska ge samma 
resultat. 
Men reliabilitet går inte alltid att genomföra fullt ut, eftersom man inte alltid 
kan få samma resultat i ett experiment. T ex test på en levande varelse som 
kan lära sig av tidigare misstag eller lyckanden. Eller vid krocktest kan man 
inte räta ut bilen igen så den blir exakt likadan som den var innan testet. 

Det viktigaste man dock ska tänka på är att varken validitet eller reliabilitet 
är mått på det objekt som man mäter. Det är faktiskt mått på hur bra, 
noggrant och känsligt mätinstrumentet är. [2] 

Den gedigna och kvalitativa litteratur som jag har sökt kunskap ur har 
bidragit till att jämförelsen mellan de olika versionerna av WAP har en hög 
reliabilitet. De tester som har genomförts har skett på/eller genom samma 
mobiltelefoner och WAP-emulatorer vid ett flertal tillfällen och alltid gett 
samma resultat. Fördelen med denna studie är att samma tester kan utföras 
om och om igen utan att testerna störs utav tidigare tester. 

3.6 Modell 
I denna studie har jag framförallt arbetat efter den så kallade 
vattenfallsmodellen eller med ett annat namn programlivscykeln. Detta är en 
välkänd modell att arbeta efter när det gäller programutveckling. Något 
förenklad går modellen ut på att man delar in hela arbetet i flera olika delar. 
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När man har klarat av en del går man sedan vidare med nästa del o s v. Men 
i verkligheten fungerar det inte riktigt på detta sätt. Självklart går delarna in 
i varandra och en överlappning sker.  Jag valde denna metod därför att den 
speglar bäst hur en programutveckling går till i verkligheten och arbetet 
flyter lättast med denna metod. [4] 
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Figur 5.2 Vattenfallsmodell 
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4 Vad är WAP 
WAP står för Wireless Application Protocol och är ett protokoll som är 
utformat för trådlösa kommunikationer. 

4.1 Bakgrund 
Allt började 1995 när Ericsson ville skapa ett protokoll som skulle användas 
inom mobilnätverk. Det protokoll som skapades kallades för ITTP 
(Intelligent Terminal Transfer Protocol) och skötte kommunikation mellan 
en server och en mobiltelefon. Efter ett par år släppte Unwired Planet och 
Nokia samt andra företag ytterligare ett protokoll som kallades HDTP 
(Handheld Device Transport Protocol) och även HDML (Handheld Device 
Markup Language), som baserades på HTTP och HTML. 

Eftersom det började komma ut flera olika lösningar och koncept märkte 
man snabbt att det kunde skapa oreda mellan olika tillverkare samt att de 
olika fabrikaten inte skulle kunna fungera ihop. Lösningen var att gå 
samman i ett samarbete och utforma en slags standard. 

1997 skapade Ericsson, Nokia, Motorola och Unwired Planet därför WAP 
Forum, som hade till huvuduppgift att skapa en WAP-standard. Detta 
lyckades och 1998 kom WAP 1.0. Under senare år har WAP Forum vuxit 
och har ca 250 fullvärdiga medlemmar plus alla stödmedlemmar. [3] 

4.2 WAP-arkitektur 

4.2.1 WWW-modellen 

Vi börjar här med WWW-modellen eftersom den ligger till grund för själva 
WWW på Internet. Det är ett standardiserat format som fungera på ett 
förenklat sätt så här (se även figur 4.1). 

• En klient skickar en förfrågan till en webbserver. 

• Förfrågan sker m h a en webbläsare och en URL (Uniform Resource 
Locator) 

• Webbservern skickar sedan tillbaka svaret till klientens webbläsare. 

Allt sker enligt ett standardformat vilket gör att alla datorer kan 
kommunicera med varandra. 



Skillnader mellan WAP version 1.2 och 2.0 
 

- 8 - 

 
Figur 4.1 WWW-Modellen 

4.2.2 WAP-modellen 

Denna modell bygger väldigt mycket på WWW-modellen och liknar då 
självklart naturligtvis även denna. Den är dock något förändrad för att passa 
till den trådlösa miljön. Det finns också en browser i klienten dock i 
microformat.  

WAP fungerar på detta sätt: 

All data, kod, och protokoll som finns bygger på WWW-modellen. En 
klient skickar en WAP-förfrågan till en WAP-proxy som kodar om 
förfrågan till HTML. Därefter skickas förfrågan vidare till en webbserver 
som returnerar ett svar. Om svaret är i HTML-format skickas först svaret via 
ett filter som kodar om svaret till WAP-format sedan vidare till WAP-
proxyn, som skickar vidare till klienten. Men är svaret redan i rätt format 
skickas svaret direkt till WAP-proxyn, som skickar vidare till klienten.  

 
Figur 4.2 WAP-modellen 

 

Den största skillnaden mellan WWW-modellen och WAP-modellen är den 
så kallade WAP-proxyn som består av: 

• Protocol Gateway 
Här översätts en förfrågan från t ex en WAP-telefon som använder sig 
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av WAP:s protokollstack till en förfrågan som använder WWW:s 
protokollstack för att t ex en webbserver ska kunna behandla förfrågan 
på rätt sätt. 

• Content Encoders/Decoders: 
Här packas data upp/ner och komprimeras för att minska belastningen 
på det trådlösa nätet. [3] 

4.3 WAP protokollstack version 1.2 
Vi börjar med hur stacken ser ut i version 1.2 och förklarar innebörderna i 
de olika lagren. 

Protokollstacken i WAP är uppdelad i sex lager 

• Application Layer (WAE) 

• Session Layer (WSP) 

• Transaction Layer (WTP) 

• Security Layer (WTLS) 

• Transport Layer (WDP) 

• Bearer (Bärartjänster) 

 
Figur 4.3 Protokollstack för version 1.2 

4.3.1 WAE - Wireless Application Enviroment 

Denna miljö ska göra det möjligt att skapa tjänster och applikationer som 
sedan kan användas på många trådlösa plattformar. 

WAE ger en interaktion mellan olika WAP/WWW applikationer och 
trådlösa utrustningar som innehåller en microwebbläsare. 
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Här finns den microbrowser som nämnts tidigare och som man behöver för 
att man ska kunna läsa sidor via Internet direkt i sin mobiltelefon. 
Microbrowsern är bland annat uppbyggt av: 

• WML: Markup-språket som WAP-tillämpningar använder sig av. 
Språket är till stor del väldigt likt språket HTML som WWW-
tillämpningar använder sig av. 

• WML Script: Detta scriptspråk är en stark förenkling av JavaScriptTM 
som används tillsammans med HTML för att ge dynamiska 
applikationer. 

• Wireless Telephony Application (WTA, WTAI): Detta är olika 
telefontjänster och innehåller även deras programmeringsgränssnitt.  

• Content Formats: Här finns mängder med olika väldefinierade 
dataformat t ex images, telefonbok m m. [3] [URL 4] 

4.3.2 WSP – Wireless Session Protocol 

I detta applikationsskikt finns det två olika sessiontjänster. 

• WTP – Wireless Transaction Protokoll som är förbindelseorienterad. 

• WDP – Wireless Datagram Protocol som är förbindelselös. 

WSP är än så länge bara utformat för tjänster av browserkaraktär (WSP/B).  
Dessa protokoll är optimerade för lågbandsbredd och långa fördröjningar. 
En av WSP/B huvuduppgifter är att möjliggöra för en WAP proxy att 
koppla ihop en WAP-telefon med en HTTP server. [3] [URL 4] 

WSP/B innehåller: 

• HTTP/1.1 funktionalitet och semantik, utformat för komprimerad 
trådlös trafik. 

• Suspend/resume av sessioner. 

• En tjänst för pålitlig och opålitlig datainmatning. 

• Mekanismer för förhandling av protokoll funktioner. 

• Långlivade sessionstillstånd. 

4.3.2.1 WTP – Wireless Transaction Protokoll 

Detta förbindelseorienterade protokoll används för att göra ett enkelt 
transaktionsorienterat protokoll, som i sin tur är speciellt lämpat för mobila 
enheter.  

Det finns tre olika klasser av transaktionstjänster: 
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• Opålitliga envägsförfrågningar  

• Pålitliga envägsförfrågningar 

• Pålitliga tvåvägstransaktioner.  

Protokollet ger bland annat funktioner för säkra transaktioner och 
överföringar och är speciellt anpassad för ”tunna klienter” (mobila 
stationer). [3] [URL 4]. 

4.3.2.2 WDP – Wireless Datagram Protokoll 

Detta är transportlagerprotokollet i WAP såsom TCP/IP är i WWW och är 
precis som TCP/IP förbindelselös.  
WDP stödjer de bärartjänster som finns i nuläget och protokollet är även 
utformat för att kunna stödja framtidens bärartjänster.  

WDP bestämmer vilka bärartjänster som ska användas vid varje 
kommunikationstillfälle, men eftersom det är genomskinligt mot de övre 
skikten så märker dessa skikt aldrig vilken bärartjänst som används utan ser 
likadana ut vid alla tillfällen. Genom detta blir de övre lagren oberoende av 
vilka bärartjänster som finns tillgängliga. [3] [URL 4] 

4.3.3 WTLS – Wireless Transport Layer Security 

WTLS är ett säkerhetsprotokoll som ska uppnå: 

• En garanti för att data som är skickad ska komma fram oförändrad. 

• En garanti för att data inte ska kunna avlyssnas eller förstås av någon 
annan än mottagaren. 

• Att identiteten på användare m m ska kunna bevisas – autentisering. 

• Denial – Of – Service. Det vill säga om inte data kan verifieras på ett 
säkert sätt ska data vägras tas emot. Detta är till för att försvåra för 
eventuella hackers att skada systemet. 

WTLS är en frivillig del i WAP som kan stängas av om man sänder över 
GSM, som redan har egna säkerhetsregler. Om man ändå använder WTLS 
leder detta till tidsslöseri och ger en högre belastning på nätet och 
utrustningen. Men å andra sidan kan man ju aldrig få för mycket av en god 
säkerhet. Vilket man väljer får man ta ställning till själv. [3] [URL 4] 

4.3.4 Bärare 

Vilken bärartjänst som ska användas bestäms av protokollet WDP. Eftersom 
det finns många olika bärartjänster så varierar överföringshastigheten och 
kapaciteten beroende av vilken tjänst som används. [3] [URL 4] 
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Tabell 4.1 Exempel på bärartjänster som finns i Sverige och dess 
överföringshastigheter. 

4.3.4.1 GSM 

GSM, Global System for Mobil communications, startades i början av 1980 
talet men affärsverksamheten startades inte förrän i mitten av 1991. Över 
200 GSM nätverk finns i 110 länder runt om i världen. 

GSM-nätet är det dominerande mobiltelenätet i Europa och Asien. GSM-
nätet är ett kretskopplat nät precis som det vanliga telenätet och fungerar bra 
för röstöverföring, men är inte idag speciellt anpassat för datatrafik. 
Hastigheten ligger på 9,6 kbit/s, vilket är mycket långsamt jämfört med 
hastigheterna i ett stationärt nät. Jämför man bara med dagens modem som 
har en överföringshastighet på ca 56 kbit/s inser man snart att 9,6 kbit/s ger 
en mycket långsam överföring. 

När det gäller kostnaden för WAP-tjänster över ett GSM-nät är 
uppkopplingstiden en viktig faktor. Detta beror på att man betalar för den tid 
man använder och inte för hur ”mycket” data man använder. 

För närvarande finns två olika typer av bärare av WAPtjänster i Sverige. 
Den ena typen är en kretskopplad bärare. Med denna bärare kommer 
uppkopplingstiden sannolikt att ligga någonstans mellan 20-40 sekunder. 
Uppkopplingstiden är den tid det tar att koppla upp sig mot en tjänst från det 
att klienten begärt en WAP-sida till dess att den visas på skärmen. Under det 
att tjänsten pågår kan klienten behöva hämta mer information från servern. 
Tiden för detta blir betydligt kortare, eftersom själva förbindelsen mellan 
klient och server redan skapats (ca 5 sekunder).  

Den andra typen av bärare är SMS, Short Message Services, vilket innebär 
att informationen skickas mellan klienten och servern i meddelanden med 
ett maximalt antal tecken i taget. Denna bärare kan upplevas som långsam 
eftersom data måste överföras i mindre mängder och därmed oftare. 
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4.3.4.2 HSCSD 

HSCSD, High Speed Circuit Switched Data, är en modifiering av det 
befintliga GSM-nätet. Denna modifiering gör att man kan uppnå olika 
överföringshastigheter beroende på hur tekniken används (max 57,6 kbit/s). 
Men i genomsnitt kan man räkna med att hastigheten blir ca 38,4 kbit/s.  

4.3.4.3 GPRS 

GSM-näten håller på att byggas om så att de förutom traditionell 
kretskopplad trafik även ska klara paketbaserad trafik. Denna teknik heter 
GPRS, General Packet Radio Service. Om man använder GPRS som 
bärartjänst för WAP kan WAP-tjänsterna prissättas efter den mängd data 
som skickas och inte som i GSM-nätet där det är uppkopplingstiden som 
prissätts. Detta leder till att det förmodligen blir billigare för kunden att 
surfa på Internet med hjälp av WAP.  

Kapaciteten i detta nät kan variera beroende på hur operatörernas nät är 
uppbyggda, men man kan i genomsnitt räkna med en hastighet på ca 115 
kbit/s.  

4.3.4.4 GPRS med EDGE 

EDGE, Enhanced Data for GSM Evolution, är en teknik som används för att 
förändra modulationen hos radiosignalen. Med EDGE kan man öka 
datahastigheten till 64 kbit/s per tidslucka. Genom att kombinera EDGE och 
HSCSD kan man teoretisk nå datahastigheter på 384 kbit/s i GSM-nätet. 

4.3.4.5 UMTS (3G) 

Steget efter GPRS är den tredje generationens mobilnät, UMTS, Universal 
Mobile Telecommunications System, som arbetar på andra frekvenser än 
GSM. För närvarande har Japan, USA och Europa olika sorters mobiltelenät 
men allt tyder på att hela industrin konvergerar mot UMTS. UMTS ska 
dessutom kunna hantera att alla ska kunna ha en mobiltelefon i framtiden, 
dessutom täcker UMTS ett mycket stort geografiskt område. 

Dataöverföringshastigheterna i den tredje generationens mobilnät kan vara 
upp mot 2 Mbit/s. Men tyvärr kommer det antagligen att dröja innan 3G-
nätet är till fullo utbyggt i Sverige, detta på grund av den stora kostnaden för 
landets kommuner. I dagsläget är det i princip enbart storstäderna som kan 
erbjuda ett 3G-nät.  
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4.4 WAP 2.0 
Mycket är samma om man jämför protokollstackarna i version 1.2 och 
version 2.0. Men vissa klara och betydelsefulla skillnader finns det. Dessa 
skillnader kommer att listas upp nedan för att sedan förklaras närmare. 

WAP 2.0 är nästa generations specifikationer som optimerar användandet av 
högre bandbredder och paketbaserade förbindelser över ett trådlöst nätverk. 
2.0 kan hanetera all befintligt WAP innehåll, befintliga applikationer och 
tjänster. [URL 5] 

Detta innebär att WAP 2.0 för den trådlösa världen mycket närmare 
Internet och WWW-standarder. 

WAP 2.0 har: 

• Stöd för Internets standardkommunikations protokoll (TCP). 

• Stöd för bredbandsteknologier. 

• Flera nya användareapplikationer. 

• Mindre användande av utrustningens processorer och är optimerande 
för nätverk. 

• Många olika användargränssnitt. 

4.4.1 WAP 2.0 protokollstack 

Den största förändring i protokollstacken är att nu finns det stöd för de 
standardprotokoll som finns på Internet, så som TCP, TLS och HTTP. 

Eftersom de flesta nya nätverksteknologierna har TCP/IP som det 
grundläggande transportprotokollet har även WAP 2.0 utformat en profil av 
dessa protokoll för att använda. 

I tidigare versioner av WAP var en WAP proxy ett måste för att kunna 
skicka förfrågningar mellan klienten och webbservern. Men detta gäller inte 
för WAP 2.0 eftersom kommunikationen mellan klienten och webbservern 
kan utföras genom att använda HTTP/1.1. Men likväl kan användandet av 
en WAP proxy förbättra kommunikationsprocessen. Figuren 4.4 under visar 
ett exempel på hur dessa protokoll arbetar från WAP-telefonen till Webb 
servern.  [URL 5] 
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Figur 4.4 Protokollstack för version 2.0 

4.4.1.1 WP-HTTP – Wireless Profiled HTTP 

Detta protokoll är en profil av HTTP för den trådlösa miljön och fungerar 
helt och hållet med HTTP/1.1. WP-HTTP stödjer meddelandekompression 
och skapandet av säkra tunnlar. [URL 5] 

4.4.1.2 TLS – Transport Layer Security 

En trådlös profil av TLS protokollet som har funnits i tidigare versioner och 
har till uppgift att skapa säkra transaktioner. Profilen inkluderar 
chifferuppsättningar, certifierade format, teckenalgoritmer och användandet 
av sessionsöversikter. [URL 5] 

4.4.1.3 WP-TCP – Wireless Profiled TCP 

WP-TCP erbjuder förbindelseorienterade tjänster. Det är optimerad för 
trådlösa miljöer och jobbar utan problem tillsammans med standard TCP-
implementationer på Internet.  

 
Figur 4.5 Båda stackarna ska jobba vid sidan av varandra. 

Eftersom 2.0 erbjuder stöd för båda stackarna, ska det noteras att det 
förväntas att dessa stackar ska arbeta oberoende av varandra. Det vill säga 
det ska inte vara någon hopblandning av dessa protokoll för att kunna skapa 
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en transaktion. Figur 4.5 ovanför visar separationen av dessa stackar. [URL 
5] 

4.4.2 Mobil-anpassade teknologier:  

Eftersom användandet av mobila utrustningar har ökat kraftigt har även 
behovet av bra teknologier från mobila användare ökat. Detta ledde fram till 
att W3C skulle leda framtagandet av nya teknologier som var anpassade till 
mobila användare. De har t ex tagit fram en rekommendation för en 
grundläggande profil för eXtensible HyperText Markup Language 
(XHTML). Profilen tar de mest grundläggande elementen i XHTML, som 
tillhandahåller ett ramverk för utvidgning och förbättringar. [URL 5] 

4.4.3 WAE i version 2.0:  

Det har utvecklats en ny version av WML som kallas WML2. Denna 
version är baserad på den grundläggande profilen av XHTML som w3c vill 
ersätta HTML med.  

WML2 är väldigt tänjbart och kan även hantera applikationer som är skrivna 
för WML1. Detta görs genom att i WAP 2.0 inkluderas en omvandlare som 
genom användandet av eXtensible Stylesheet Language Transformation 
(XSLT), konverterar WML1-kod till WML2-kod. 

Eftersom utrustningarna accepterar både applikationer och innehåll skrivna 
för andra Internet klienter i XHTML samt i WML, skyddas de investeringar 
som är gjorda för WML1. 

Det finns även stylesheets som gör att presentationen blir bättre och 
snyggare. WAP 2.0 stöder både de externa och interna stylesheets som är 
vanliga i de flesta Internetwebbläsare.  

Utvecklare av mobil utrustning kommer fram med allt mindre utrustningar 
som har snabbare och mer krafteffektiva processorer. Skärmarna får högre 
upplösningar och är till och med i färg. Tidigare har man bara kunnat 
använda sig av svart-vita bilder, men i och med version 2.0 kan man 
använda både färgbilder och ha olika färger på texterna. Detta ger mycket 
stora utvecklingsmöjligheter som WAP 2.0 stöder och det blir även roligare 
att skapa applikationer. [URL 5] 

4.4.4 Ytterligare tjänster och möjligheter:  

I WAP specifikationerna har det alltid funnits element som varken har varit 
del av WAP stacken eller av WAP browsern, men har hjälpt till att berika de 
miljöer som var definierade i specifikationerna. I WAP 2.0 är dessa tjänster 
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kraftigt utökade och fler. Det ger då mer finesser för utvecklare, användare 
och operatörer. [URL 5] 

4.4.5 Nätverk och Nätverksbärare:  

De olika bärare som används mest inom Sverige har tidigare listats under 
punkt 4.3.4  Bärare och mer ingående förklaringar kan läsas där. 

Men den stora skillnaden mellan WAP version 1.2 och version 2.0 i bärare 
synpunkt är att version 2.0 är utformad för att kunna utnyttja de nya bärarna 
på ett optimalt sätt.  

Över hela världen uppgraderas existerande nätverk till högfarts bärare 
(högre bandbredd) så som General Packet Radio (GPRS) och High-Speed 
Circuit Data (HSCSD). Det introduceras även högre bandbredder och fart i 
tredjegenerationens (3G) trådlösa nätverk så som W-CDMA och 
CDMA2003XrTT. 
Dessa mer kapabla nätverks bärare medger nya typer av innehåll och 
möjliggör en ”alltid på” tillgänglighet.  Anledningen till detta är återigen 
WDP-skiktet som är genomskinligt mot de överliggande skikten. [URL 5] 
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5 Programutveckling 

5.1 Sidadresser 
Sidadresserna är listade i Appendix C.  

5.2 Analys 
Analysen byggde på den intervju som gjordes med Cecilia Wahlgren. I 
intervjun framkom de krav som Cecilia hade på den information som skulle 
skickas till henne via e-post. Se appendix B. 

5.3 Design 
Eftersom VBHK redan har en hemsida ska gränssnittet på de nya 
applikationerna bygga på den tidigare designen angående färger och 
teckensnitt. 
Detta gäller tyvärr inte för det gränssnitt som är gjort för WAP 1.2, som inte 
kan hantera färger eller stylesheets. 

Applikationerna ska vara lätta att använda för användarna eftersom man inte 
kan förutsätta att de är kunniga inom webb- eller WAP-området. Även 
resultatet det vill säga anmälningarna som skickas till Cecilia Wahlgren ska 
vara lätta för henne att läsa och förstå. 

5.4 Programmeringsspråk 
Här nedan följer en kort beskrivning av de programmeringsspråk som har 
använts i examensarbetet. 

5.4.1 HTML – Hyper Text Markup Language 

Detta språk är det klassiska språket som har använts för att göra sidor som 
ska finnas och läsas på Internet. Det är uppbyggt av vissa fördefinierade 
taggar: 

<html> 
 <head> 
  <titel> Ett kort exempel</titel> 
 </head> 
 <body> 
  <p> Så här ser ett HTML-dokuments uppbyggnad ut 
 </body> 
</html> 
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Dessa taggar måste finnas i ett HTML-dokument för att det ska kunnas läsas 
på rätt sätt av en klient över Internet. Språket är enkelt och lätt att förstå sig 
på. Varje tagg kan ha med sig olika attribut det vill säga information om hur 
innehållet ska visas. Ett exempel på detta är attributet align som talar om 
vilken justering innehållet ska ha.  

T ex <p align=”center”> Denna tagg ger att stycket blir centrerat, man kan 
använda attributet align till nästan alla element i ett HTML-dokument. 

Tyvärr för vissa, samt tur för andra, är HTML väldigt tolerant när det gäller 
felskriven kod och därför lätt att skriva. Detta gör att det finns en uppsjö 
med dokument med dåligt skriven HTML ute på Internet. Men den nya 
programvaran som kommer allt mer i vårt samhälle, ett exempel på detta är 
mobiltelefonerna, klarar inte av att läsa denna felaktiga kod. De behöver lite 
mer ordning och reda och därför har WML och XHTML utvecklats. Dessa 
programspråk och då framförallt XHTML ger en mycket hårdare kontroll av 
koden [5]. 

Märk väl i det föregående exemplet fattas det en sluttagg (</p>) till stycket 
(<p>) som finns där. Detta är medvetet gjort för att visa en av skillnaderna 
mellan HTML och WML/XHTML. I HTML går ett sådant fel oftast 
obemärkt förbi medan i de andra språken hade felet orsakat ett program fel. 

5.4.2 WML – Wireless Text Markup Language    

WML är WAP´s motsvarighet till HTML och är baserad på språket XML. 
WML-filerna består av kort (cards), som ska kunna visas på en liten skärm, 
lagda i en bunt (deck), filen som skickas. Bunten kan innehålla alltifrån ett 
kort till mer komplexa tjänster med en massa olika kort som har länkats 
ihop. Nedan följer en tabell som visar de huvudelement som måste finnas 
med i en WML-fil. En stor skillnad från HTML är att här måste koden vara 
väl strukturerad, väl formaterad och alla element måste ha med sig både en 
starttagg och en sluttagg. För att det ska synas något innehåll 
överhuvudtaget måste <p>-taggen finnas innan innehållet börjar. [6] 

WML HTML Kommentar 

<wml> </wml> <html> </html> Börjar/avlutar bunt/sida 

<card> </card> <body> </body> Omsluter kort/text 

<p> </p> <p> </p> Obligatoriskt i WML 

<do> </do> Startar händelse när man t ex trycker på knapp 

<go> </go> Navigerar till ny URL 

Tabell 5.1 Översikt över skillnaderna i WML och HTML 
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En enkel WML-fil kan se ut så här: 

<?xml version=”1.0”?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC ”-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN” 
“http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml”> 
<wml> 
 <card id=”main” title=”Ett första exempel”> 
  <p>Detta  är ett första exempel på en wml-fil</p> 
 </card> 
</wml> 

5.4.3 XHTML – eXtensible HyperText Markup Language 

XHTML bygger precis som WML på språket XML och har några enkla och 
klara regler.  

• Alla element måste ha matchande start- och sluttaggar 

• Tomma element måste ha en speciell form. Det vill säga de element 
som inte har någon sluttagg måste avslutas med ett />. T ex en rak 
linje har koden <hr> i HTML och det räcker för at läsaren ska se den 
på rätt sätt. Men i XHTML måste det se ut så här: <hr />, för att linjen 
ska kunna visas. 

• Alla element måste byggas in på rätt sätt. Olika element kan inte 
överlappa varandra d v s detta är fel: <p><b><em>Här kommer 
text</b></em></p>. Så här ska det i så fall se ut: <p><b><em>Här 
kommer text</em></b></p>. 

• Det måste finnas ett enda rotelement som innehåller alla andra 
element. 

  
Figur 5.3 XHTML:s trädstruktur 
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• XHTML är känsligt när det gäller versaler eller gemener. Det vill säga 
<BODY> och <body> är inte samma sak. 

XHTML är både likt HTML och WML på olika sätt. Man kan kanske säga att 
man har tagit godbitarna från de båda språken och blandat till ett nytt. 
XHTML är nästan lika lätt att skriva som HTML, men har WML:s 
välstrukturerade kod, vilket minskar risken att koda på ett fel sätt.  

Självklart kommer ett litet exempel av XHTML-kod också: 

<?xml version=”1.0” ?> 
<DOCTYPE html PUBLIC”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 
“http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11-transitional.dtd”> 
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”en” lang=”en”> 
 <head> 
  <title>Ett XHTML exempel</title> 
 </head> 
 <body> 
  <p> Här följer en massa text</p> 
  <hr width=”60%” size=”1” /> 
 </body> 
</html> 

Som synes är det väldigt likt HTML vilket gör att de som tidigare har 
sysslat med HTML har väldigt lätt för att lära sig XHTML.  

Eftersom WAP version 2.0 stödjer XHTML blir det nu lättare att skapa 
dokument på Internet som en mobiltelefon kan läsa. Man behöver inte som 
programmerare lära sig ett helt nytt språk utan helt enkelt snygga upp sin 
gamla HTML-kod. [5]  

Man behöver inte heller skriva applikationer i två olika språk för att både en 
webbläsare och en WAP-telefon ska kunna se dem. XHTML klarar båda 
läsarna av att tolka ( en förutsättning är ju att man har en telefon som stödjer 
WAP 2.0).  

5.4.4 PHP 

PHP används för att ge dynamiska dokument och är ett så kallat scriptspråk. 
Om man jämför med ett äldre scriptspråk som t ex Perl är PHP mycket 
lättare att lära sig och är inte så klumpigt heller. PHP kompileras inte utan 
interpreteras (tolkas) på serversidan när det körs. Därför ser man aldrig 
PHP-koden när man försöker visa källkoden i exempelvis webbläsaren. PHP 
har en så kallad öppen källkod, med det menas att vem som helst kan ladda 
ner källkoden från Internet, modifiera den och sedan sprida den på nytt utan 
att det kostar något. Detta ger en klar fördel eftersom det är lätt att få tag på 
flera olika färdiga script som kan användas och eftersom det är många 
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användare som kan vidareutveckla PHP fixas eventuella buggar ofta och nya 
uppgraderingar kommer jämt.  

PHP är ett HTML-inbäddat programmeringsspråk, detta innebär att man kan 
både skriva in PHP-koden direkt i HTML-dokumentet eller ha den i en 
separat fil, för att sedan länka in den till HTML-dokumentet. Självklart 
behöver man inte ha ett speciellt program för att skriva PHP-kod utan det 
vanliga Notepad går lika bra. [7] 

5.5 Applikationerna 
Efter intervjun med Cecilia Wahlgren [Appendix B] framkom det att hon 
behöver få denna information av hundägaren: 

• Hundägaren: Namn, adress, telefonnummer  

• Om hundägaren var medlem i VBHK sedan tidigare och om hon/han 
var över 18 år. 

• Hunden: namn, ålder, ras. 

• Vilken kurs anmälan gäller. 

Koderna till de olika applikationerna finns listade i Appendix C 

5.5.1 HTML-applikation för anmälan till hundkurs via Internet 

Denna fil heter kursanmalan.html. För att skriva HTML-koden användes 
den vanliga Notepad.  

På själva sidan används ett formulär som ska skicka vidare den inmatade 
informationen till ett PHP-script, kursanmalan.php. För att innehållet inte 
ska kunna ”hoppa runt” på sidan använde jag mig av en tabell som håller 
ordning på texter och bilden. Eftersom resten av hemsidan är uppbyggd 
genom att använda ett stylesheet som länkas in på varje sida görs även detta 
på denna sida. Teckensnittet som används är Comic Sans MS och har färgen 
blå (#0000FF). Sidan länkas i klubbens indexsida, som är uppbyggd av ramar, 
via en meny.  

Fördelen med att använda style sheets är att om man får för sig att t ex byta 
teckensnitt eller teckenfärg på hela hemsidan behöver man inte gå in och 
ändra på varje sida, utan det räcker att ändra i det stylesheet man använder.  

Med på sidan länkade jag även in en bild i färg föreställande en glad och 
busig hund, gladhund.gif.  

För att kontrollera att jag hade skrivit valid html-kod validerades koden hos 
HTML-Help [URL 6] 
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Bild 5.1 Anmälning i HTML via WWW 

När hundägaren är färdig skickas informationen över till filen 
kursanmalan.php, som sedan skickar vidare innehållet till Cecilia via e-post. 
PHP-filen skriver även ut en bekräftelse på skärmen på att anmälan är 
skickad. 

 
Figur 5.2 Tacksida i HTML via WWW 

5.5.2 WML-applikation för anmälan till hundkurs via WAP 1.2 

Denna fil heter anmalan1.wml. 

Självklart bygger denna kod på samma förutsättningar som HTML-koden. 
Skillnaden är att koden är skriven i WML version 1.2 för att användare ska 
kunna använda dokumentet genom mobiltelefoner. 

Även här användes Notepad för att skriva koden.  

Hur det ser ut beror väldigt mycket på vilken telefon det är. Här används en 
emulator som fanns i skolans datorer, M3 Gate Version 1.2 beta. Jag 
validerade koden hos w3schools [URL 7] för att vara säker på att koden är 
skriven på rätt sätt. 

Eftersom man gärna vill kunna se koden när man har validerat den besökte 
jag även några emulatorer på Internet [URL 9, URL 10], samt laddade ner 
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samt installerade en emulator från PyWeb [URL 11]. I skolans datorer fanns 
det en emulator, M3Gate Version 1.2 beta [URL 8] som också har använts. 

Om man använder sig av en annan emulator eller mobiltelefon kan t ex 
textinmatningen ske på annat sätt eller så kan det skilja vilka knappar man 
skickar iväg informationen på. Eftersom det kan finnas olika problem med 
olika emulatorer så bör man använda riktiga WAP-telefoner också för att 
validera koden. Jag har använt mig av två av skolans WAP-telefoner, 
Siemens M50 och Sony Ericsson P800 TB.  

Siemens M50 kan bara hantera version 1.2 av WAP och språket WML 
medan Sony Ericsson P800 TB kan hantera WAP 2.0 samt både WML och 
XHTML. 

Mer om detta problem kommer att tas upp under kapitel 6. 

När användaren kommer till filen anmalan1.wml ska han/hon då fylla i 
informationen som Cissi behövde ha. När användaren är färdig skickas 
informationen vidare till ett PHP-script: anmalan.php. Scriptet tar hand om 
innehållet, skickar det vidare till Cissi via e-post samt genererar en tack-sida 
för att användaren ska se att anmälan har skickats iväg. 

 

 
Bild 5.3 och 5.4 anmälan och tack i WML via WAP 
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5.5.3 XHTML-applikationer för anmälan till hundkurs 

Denna fil heter anmalan.html. 

Återigen är det samma förutsättningar som gäller och även här använde jag 
Notepad för att skriva koden.  

5.5.3.1 XHTML via WWW 

 
Bild 5.5 Anmälan i XHTML via WWW. 

Eftersom sidan även ska kunna visas i en WAP-telefon fick jag tänka på att 
inte sprida ut innehållet för mycket över sidan. Om man jämför med sidan 
som var skriven i HTML är denna sida mycket mer kompakt. 

Sidan är uppbyggd av ett formulär som ska skicka vidare innehållet till ett 
PHP-script. Vidare har jag använt en tabell på samma sätt som på 
anmälningssidan i HTML och även av samma skäl. 

Även här finns det en bild (gladhund.gif) samt ett stylesheet infogat. Mallen 
är den samma som är inlänkad till kursanmalan.html och bygger på den 
befintliga mall som redan finns till VBHK´s hemsida. 

När hundägaren har fyllt i sina uppgifter anropar sidan ett PHP-script i filen 
anmalan.php. Denna fil är i princip samma som de PHP-filer som den 
tidigare html-filen och wml-filen anropar. Dock är det vissa justeringar i 
anmalan.php för att passa till XHTML. 

När information är iväg skickad generar PHP-scriptet en tack-sida som en 
bekräftelse till hundägaren på att anmälan är i vägskickad. Se Bild 5.6 
nedan. 
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Bild 5.6 Tack sida i XHTML via WWW 

5.5.3.2 XHTML via WAP 

Självklart är det samma filer jag har använt här som jag använde för WWW-
applikationen. 

Jag fick rätt snabbt problem när jag skulle testköra koden på Internet, 
eftersom jag helt enkelt inte kunde hitta någon WAP-emulator som kunde 
hantera version 2.0 av WAP. Det vill säga en emulator som kunde hantera 
XHTML. Därför kunde jag bara till en början validera koden på w3c:s 
hemsida [URL 12] och genom en av skolans WAP-telefoner (Sony Ericsson 
P800 TB), som då kunde hantera XHTML.  

Dessa tester fungerade bra och innehållet visades precis som det var 
meningen i skolans WAP-telefon. Efter mycket letande hittade jag en 
emulator som jag kunde ladda ner från PyWEB:s hemsida [URL 11] och 
installera på en av skolans datorer. Bilderna är från emulatorn Deck-It WML 
Previemer Version 1.2.3. Tyvärr kunde inte denna emulator hantera bilder 
(gif-format) eller färger, men den ger ändå en uppfattning om hur sidan ser 
ut i en WAP-telefon som kan hantera XHTML. 

  
Bild 5.7 och 5.8 Anmälan och tack i XHTML via WAP 2.0 

 

För att se de tre koderna som hör till denna applikation se appendix C. 
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5.5.4 E-post resultat 

När hundägarens uppgifter kommer fram till Cecilia på Studiefrämjandet 
kan resultatet se ut som på bild 5.9, detta gäller för alla tre applikationerna. 

 
Bild 5.9 E-post resultat av anmälningar 

För att kunna verifiera att resultatet av anmälningarna blir samma varje gång 
en anmälan skickas, det vill säga oberoende av vilken av applikationerna 
som används eller vilken sorts utrustningen som används, har mängder med 
tester gjorts. Dessa tester har alla mynnat ut till samma resultat. 

6 Resultat 

6.1 Testning 
Även om jag har jobbat efter vattenfallsmodellen har jag fortlöpande genom 
arbetet: 

• validerat koderna via HTML-Help [URL 6], w3Schools [URL 7] och 
w3c [URL 12] hemsidor.  

• testat HTML-applikationen över Internet. 

• testat i olika emulatorer [URL 9, URL 10]. 

• testat XHTML-applikationen genom nedladdning av DeckIt emulatorn 
från PyWEB [URL 11] samt WML-applikationen via M3Gate 
emulator på skolans datorer [URL 8]. 

• testat applikationerna via skolans WAP-mobiltelefoner (Siemens M50 
och Sony Ericsson P800 TB). 
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6.2 Problem  
I början av arbetet uppstod en del problem med skolans datorer när man 
skulle starta vissa WAP-emulatorer. Men med hjälp av skolans tekniker löst 
sig detta problem relativt snabbt.  

Ett annat problem uppdagades när jag skulle söka information om WAP på 
Internet, där det finns mängder med siter som har information om WAP. 
Men tyvärr är flertalet felaktiga eller innehåller ingen användbar 
information. För att man ska kunna vara säker på att få tag på säker 
information bör man även läsa i olika böcker eller liknande. Det finns en 
uppsjö av böcker som tar upp version 1.2 eller tidigare versioner men tyvärr 
kan det vara svårare att hitta böcker som handlar om version 2.0. Detta 
gjorde att informationssökandet blev mycket omfattande, krävande och 
tidsödande.  

När jag skulle validera XHTML – koden ställdes jag för ett nytt problem, 
genom att försöka hitta en WAP-emulator som kunde hantera WAP 2.0  
d v s XHTML.  

Jag löste tyvärr inte detta problem i början utan fick enbart validera koden 
på w3c:s hemsida [URL 12]. Men även här stötte jag på problem genom att 
validatorn inte kunde stödja våra svenska tecken (å,ä,ö). För att lösa detta 
fick jag använda mig av ASCI-kod för att skriva ut dessa tecken.  

Efter mycket letande hittade jag till slut en enda WAP-emulator som kunde 
hantera XHTML. Det var en emulator som heter Deck-It och finns för 
nedladdning hos PyWEB [URL 11], men tyvärr kan denna emulator inte 
hantera bilder eller färger.  

Om man vill använda sig av olika wap-emulatorer får man vänta sig 
problem. Även om man har validerat sin kod mycket noggrant hos antingen 
w3schools [URL 7] eller w3c [12] och den fungerar i en riktig WAP-telefon 
är det inte alls säkert att det går att använda en emulator. Dessa emulatorer 
som finns ute på WWW ger dessutom väldigt olika utseende på samma 
applikationer, samt att ibland fungerar inte alla funktioner. Jag märkte även 
att en emulator kanske fungerade bra på t ex förmiddagen, men inte på 
eftermiddagen. För att utföra tester ska man alltså helst ha ett antal olika 
riktiga mobiltelefoner som man kan testa med. Vill man ändå använda sig 
av emulatorer måste man ha detta problem i bakhuvudet. 
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7 Slutsatser 

7.1 Sammanfattning av skillnader mellan WAP 1.2 
och WAP2.0 

I och med version 2.0 kommer WAP mycket närmare WWW eftersom man 
kan programmera sidor som stödjer både en mobiltelefon och en dator. 
Detta beror framförallt på att version 2.0 använder sig av både 
protokollstacken från tidigare WAP versioner samt en ny protokollstack. 
Denna nya stack har stöd för TCP som är det transportprotokoll som 
används i WWW-modellen. I version 2.0 kan man även använda språket 
XHTML som är ett välstrukturerat märkspråk som även en webbläsare kan 
läsa. Man kan även lägga in färgbilder samt ha olika färger på sina sidor. 

7.2 Framtiden 
Eftersom version 2.0 av WAP har närmat sig WWW så mycket anser jag att 
inom några år kommer WAP öka kraftigt. HTML kommer att försvinna 
alltmer och alla applikationer kommer att skrivas i XHTML. Detta sparar 
arbete för olika applikationsutvecklare samt även mycket tid eftersom man 
inte behöver utveckla dubbla applikationer.  

Kan man lite om HTML eller WML är det mycket lätt att fortsätta att skriva 
XHTML i stället, detta är bara bra eftersom både HTML och WML har 
stora begränsningar om man jämför med XHTML.  

Om olika skolor börjar med att lägga tyngdpunkten på XHTML i stället för 
HTML och WML kommer denna förändring gå ännu snabbare. 

När 3G-nätet är utbyggt i Sverige slipper man alla stora tidsfördröjningar 
och det kommer att gå mycket snabbare att använda sig av WAP.  

Men det kräver också att olika försäljare och leverantörer av mobiltelefoner 
slutar att sälja mobiltelefoner som bara stödjer version 1.2 eller tidigare 
versioner och istället satsar på utrustning som stödjer WAP 2.0. Detta har 
börjat ske ut i affärerna, men än så länge är det ett tag kvar innan telefoner 
med bara version 1.2 försvinner ifrån diskarna.   

En intressant fråga är om högre trådlösa överföringshastigheter är ett hot 
eller en möjlighet för WAP. Jag anser att det är både ett hot och en 
möjlighet. Det är en möjlighet för WAP på så vis att högre hastigheter 
snabbar upp svarstiderna vilket gör att tjänsterna blir snabbare att använda. 
Med paketbaserad teknik, som GPRS blir WAP-tjänsterna dessutom 
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billigare för kunden på grund av att prissättningen sker efter den mängd data 
som skickas. 

Högre överföringshastigheter är också ett hot, särskilt när de kommer upp i 
hastigheterna som UMTS kan tillhandahålla. WAP är framtaget för att 
användas på trådlösa nätverk med liten bandbredd. 
När bandbreddsbegränsningarna minskar finns det däremot möjlighet att 
använda mer avancerade protokoll, med exempelvis mer stöd för grafik. 
Dessa protokoll skulle i högre grad kunna bygga på Internetprotokollet. 

Nackdelar med att använda den typen av protokoll kan vara att då mer data 
skickas så blir det dyrare för användaren. För att behandla större 
datamängder krävs också mer batterikraft och mer kapacitet av terminalerna. 
En annan fråga är hur stora skärmar användaren vill ha. Om skärmarna och 
terminalerna är relativt små så kanske det inte finns utrymme för stora 
mängder grafik. 

Utvecklarna av mobiltelefoner har kommit långt med hur man matar in 
information till en webbplats via en mobiltelefon. Men fortfarande är det ett 
”pilligt” och tidsödande arbete att få till alla bokstäver på rätt sätt. Detta gör 
att flera mobiltelefons ägare drar sig från att surfa på Internet via en 
mobiltelefon. 

I dagsläget är mobiltelefonerna som stödjer version 2.0 tyvärr relativt dyra 
och detta gör att användare inte gärna vill satsa på att köpa en ny telefon. 
Framförallt därför att de vet att om/när det kommer en nyare version av 
WAP, kan man inte uppgradera sin telefon till att stödja den nya versionen 
utan man måste då köpa ytterligare en telefon. 

När man gör applikationer i dagsläget vare sig det är i HTML eller WML 
kan man aldrig vara helt säker på hur just den applikationen kommer att se 
ut i en annan dator eller mobiltelefon. Detta beror på att HTML kan skrivas 
på ett mycket slarvigt sätt, vilket gör att webbläsaren hoppar över vissa 
rader eller lägger in egen betydelse i kommandona. Tittar man på orsaken i 
WML ligger inte felet i själva språket på samma sätt som för HTML. Här är 
det i stället själva microwebbläsaren i telefonerna som inte läser 
kommandona på samma sätt. Använder man version 2.0 och XHTML 
reducerar man denna risk kraftigt för att inte säga helt och hållet.  

7.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Självklart väcks idén att konvertera hela VBHK:s webbplats till XHTML. 
Då skulle både en användare med en mobiltelefon som hanterar WAP 2.0 
och en användare via WWW, kunna ta del av all information som finns på 
webbplatsen utan att webbansvarig behöver skriva samma applikation i två 
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olika språk. Detta skulle leda till fler personer skulle kunna se vad som 
händer på klubben när de vill och har möjlighet. På webbplatsen finns redan 
nu flera olika formulär som är skrivna i HTML. Dessa formulär används till 
olika anmälningar m m till klubbens aktiviteter. Skriver man då om dessa 
till XHTML kan fler personer ta del av dem. 

När klubben har olika tävlingar skickar tävlingssekreterarna resultaten via 
vanlig postgång till webbansvarig som i sin tur matar i resultaten manuellt 
på hemsidan. Mitt nästa förslag är då att man utvecklar en WAP-applikation 
som jobbar emot en databas. Denna applikation ska göra det möjligt för 
tävlingssekreterarna att mata in resultaten direkt i databasen, antingen via 
WWW eller via en mobiltelefon. Därefter hämtar applikationen resultaten i 
databasen och skriver ut dem på hemsidan. Detta skulle både spara tid och 
arbete för de inblandade. 

Det kan även vara bra att ställa in Cecilias dator så den skickar tillbaka en 
bekräftelse antingen via e-post eller SMS, till hundägaren att dennes 
anmälan har nått fram till Cecilia.  

Men tyvärr finns det en stor begränsning med att VBHK:s webbplats finns 
på Passagens serverar. Dessa tillåter nämligen inte att man lägger upp egna 
script, gästböcker m m. Det finns inte heller något stöd för databashantering 
i dagsläget.  

Så länge som VBHK:s hemsida finns kvar på Passagen kan därför bara 
förslaget med att konvertera HTML-koden till XHTML-kod bida sin tid för 
framtiden.  
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Appendix A Intervju  
Intervjufrågor till Cecilia Wahlgren 

• Hur fungerar det idag om den hundägaren vill anmäla sig till en 
hundkurs? 
Svar: 
Antingen så ringer vederbörande till mig här på Studiefrämjandet eller så 
skickar de ett e-postmeddelande. Nackdelen med ett sådant meddelande är att 
det inte alltid kommer med all den information jag måste ha. När jag har fått in 
anmälan skickar jag ut ett inbetalningskort till dem. När deras betalning har 
registreras på klubbens konto sätts de upp på en kölista till den kurs de hade 
valt. När det blir dags för kursstart skickar jag ut ett brev till med plats, tider, 
kursledare m m. 

• Finns det något behov att kunna anmäla till hundkurs förutom via telefon 
eller e-post? 
Svar: 
Eftersom det kan vara lite besvärligt för mig när det gäller e-posten så ser jag 
hellre att anmäler sig via Internet där det finns speciella fält de ska fylla i. Jag 
har även förstått att WAP-telefoner ökar kraftigt och det vore kul om klubben 
hade en sådan tjänst. 

• Vilka uppgifter behöver du ha utav hundägaren när det gäller dem själva 
för att kunna registrera dem på en kurs? 
Svar: 
Jag behöver självklart ha deras namn, adress, telefonnummer, vilken kurs det 
gäller, men även e-postadress vore bra. Jag måste även veta om de är 
medlemmar i klubben sedan tidigare och om de är över 18 år. Detta beror på att 
det blir olika pris på kursen om man t ex är 16 år och redan medlem, än om 
man är 21 år och inte medlem. 

• Vilka uppgifter behöver du ha utav hundägaren när det gäller hunden för 
att kunna registrera dem på en kurs? 
Svar:  
När det gäller hunden behöver jag bara ha rasen på den, namnet och 
födelsedatum. Detta beror på att även om vi är en brukshundklubb så kan alla 
raser delta och de behöver inte vara registrerade hos Kennelklubben. 

• Har du några önskemål när det gäller layouten på sidorna? 
Svar: 
Nja, jag överlåter nog detta till dig. Men det vore väl kul om dessa sidor går i 
samma stil som de som redan finns. 
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Appendix B Kravspecifikation 
 
Användare ska kunna anmäla sig och sin hund till kurs på Vänersborgs 
Brukshundklubb via en WAP-telefon samt via VBHK´s hemsida. Anmälan ska gå 
direkt till Cecilia Wahlgren på Studiefrämjandet. Utformare av projektet är Marie 
Larsson, som kommer att använda projektet i sitt examensarbete vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. 
 

Detta ska finnas med på kursanmälan: 
 Hunden: 

 Vardagsnamn 
 Ras 
 Ålder 

 Vilken kurs anmälan gäller: 
 Ägaren: 

 Namn 
 Adress 
 Telefon 
 Under eller över 18 år 
 Medlem eller inte 

 
På hemsidan ska texten på anmälan vara blå och med vit bakgrund enligt den mall 
som finns för de övriga sidorna i övrigt får Marie bestämma utseende. På WAP-
applikationen får Marie bestämma utseendet själv under förutsättning att rätt 
information når Cecilia Wahlgren på korrekt sätt. 
Marie Larsson ska inte publicera sidorna eller sköta dem senare. 
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Appendix C  Programkod 
 

 

Innehållsförteckning 

 

kursanmalan.html (HTML) 4 

kursanmalan.php 10 

anmalan1.wml (WML) 12 

anmalan1.php 16 

anmalan.html (XHTML) 18 

anmalan.php 25 

mall.css 27 

 

Sidadresser 
Vänersborgs Brukshundklubb 

http://hem.passagen.se/vbg_bk  

För att se applikationen med en webbläsare: 

http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/html/kursanmalan.html 

För att se applikationen med en WAP-telefon version 1.2: 

http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/wml/anmalan1.wml 

För att se applikationen med en WAP-telefon version 2.0 eller en 
webbläsare: 

http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/xhtml/anmalan.html 
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kursanmalan.html 

<html> 

 <!--Här kommer huvudet på html-filen som innehåller titel på sidan samt ett inlänkat style sheet--> 

 <head> 

  <title>Kursanmälan</title> 

  <link rel='stylesheet' type='text/css' href='mall.css'> 

 </head> 

 <!--Här börjar själva innehållet som visas. Innehållande ett formulär, tabeller och inmatningsfält--> 

 <body> 

  <!-- Formuläret som ska skicka informationen till PHP-scriptet börjar. Denna sök väg måste ändras 

   vid implementering-->  

  <form method="POST" action="http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/html/kursanmalan.php"> 

   <!--Tabell 1 som ska hålla i ordning på rubriken så den inte hoppar omkring i olika webbläsare--> 

   <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50%"> 

    <tr> 

     <td> 

      <h3><i>Kursanmälan till Vänersborgs Brukshundklubb !</i></h3> 

     </td> 

    </tr> 
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   </table> 

   <!-- Tabell 2 som ska hålla i ordning på innehållet på sidan så det inte hoppar omkring i olika webbläsare.--> 

   <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50%"> 

    <tr> 

     <td width="100%" colspan="2">Det här är en intresseanmälan till någon av våra kurser i VBHK:s regi. 

      För att läsa om våra kurser klicka på <a href="utbildprog.html">utbildningsprogram.</a><p> 

      <!-- En inklänkad bild som föreställer en mycket glad hund--> 

      <img border="0" src="gladhund.gif" align="left" width="97" height="108"><p> 

      Du kommer få en inbetalningslapp skickad till dig, när inbetalningen blir 

      registrerad på vårat konto så placeras du (i turordning) i kö. Du kan 

      även ringa till Studiefrämjandet, Cecilia Wahlgren, 0521-12122  

     </td> 

    </tr> 

    <!-- Nedan följer ett antal rader och celler som innehåller olika imatningsfält där anmälaren fyller i sin information--> 

    <tr> 

     <td width="100%" colspan="2">Namn:<br> 

      <input type="text" name="namn" size="40" maxlength="50"> 

     </td> 

    </tr> 
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    <tr> 

     <td width="100%" colspan="2">Adress:<br> 

      <input type="text" name="adress" size="40" maxlength="50"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td width="100%" colspan="2">Postadress:<br> 

      <input type="text" name="postadress" size="30" maxlength="40"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td width="9%" >Tele:&nbsp;<br> 

      <input type="text" name="tele" size="15" maxlength="20"> 

     </td> 

     <td width="41%" >E-post:<br> 

      <input type="text" name="epost" size="20" maxlength="40"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 
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     <!-- Nu följer 4 stycken radioknappar istället för inmatningsfält--> 

     <td width="50%"> 

      Jag är medlem i VBHK. Ja<input type="radio" name="medlem" value="medlem"> 

      Nej<input type="radio" name="medlem" value="intemedlem" checked> 

     </td> 

     <td width="50%" > 

      Jag är över 18 år. 

       Ja<input type="radio" name="over18" value="Ja" checked> 

      Nej<input type="radio" name="over18" value="Nej"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <!-- En cell innehållande en horisontell linje--> 

      <td width="100%" colspan="2"> 

      <hr> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <!--Nedan följer en listgardin där anmälaren kan väl mellan olika kurser--> 
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     <td width="34%"> 

      Jag vill anmäla min hund till följande kurs:&nbsp; 

     </td> 

     <td width="66%"> 

      <select size="1" name="kurs"> 

       <option value="Valpkurs">Valpkurs 8 v - 6 Mån</option> 

       <option value="Allmanlydnadskurs">Allmänlydnadskurs</option> 

       <option value="Fortsattningskurs">Fortsättningskurs</option> 

       <option value="Lydnad - Appellkurs">Lydnad - Appellkurs</option> 

       <option value="Tavlingskurs">Tävlingskurs</option> 

      </select> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <!--Ytterligare textfält att fylla i--> 

     <td width="34%"> 

      Hundens ras/raser:<br> 

      <input type="text" name="ras" size="35" maxlength="55"> 

     </td> 
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     <td width="66%"> 

      Hundens födelsedatum:<br> 

      <input type="text" name="fodd" size="15" maxlength="20"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td width="100%" colspan="2"> 

      Hundens &quot;vardagsnamn&quot;: 

      <input type="text" name="hundensnamn" size="32" maxlength="20"> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <!--Cell innehållande en horisontell linje--> 

     <td width="100%" colspan="2"> 

      <hr>  

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <!-- Cell innhållande Skicka eller Rensa knapp. När anmälaren är klar och klickar på Skicka knappen skickas alla variabler  
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     till PHP-scriptet.--> 

     <td width="100%" colspan="2"> 

      <p align="center"> 

      <input type="submit" value="Skicka">  

      <input type="reset" value="Rensa"> 

     </td> 

    </tr> 

   </table> 

  </form> 

 </body> 

</html> 
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kursanmalan.php 

<?php 

 //Här kommer alla variabler från kursanmalan.html och tilldelas till en ny variabel vid namn $msg 

 $msg .= "Namn: ". $_POST['namn'] . "\n"; 

 $msg .= "Adress: ". $_POST['adress'] . "\n"; 

 $msg .= "Postadress: ". $_POST['postadress'] . "\n"; 

 $msg .= "E-post: ". $_POST['epost'] . "\n"; 

 $msg .= "Tele: ". $_POST['tele'] . "\n"; 

 $msg .= "Medlem: ". $_POST['medlem'] . "\n"; 

 $msg .= "Över18: ". $_POST['over18'] . "\n"; 

 $msg .= "Kurs: ". $_POST['kurs'] . "\n"; 

 $msg .= "Hundens namn: ". $_POST['hundensnamn'] . "\n"; 

 $msg .= "Ras: ". $_POST['ras'] . "\n"; 

  $msg .= "Född: ". $_POST['fodd'] . "\n"; 

//Anmälarens namn tilldelas varibeln avsandere för att kunna skrivas ut på tacksidan 

 $avsandare = $_POST["namn"]; 

//Mottagarens e-postadress. Denna rad måste ändras vid implementering 

 $recipient = "marie.larsson.3@student.htu.se"; 

//E-postens ämne 
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 $subject = "Kursanmälan"; 

 //PHP:s färdiga funktion för att skicka e-post. 

 //En begränsning är att funktionen bara kan skicka med max 5 varibler. Därför var jag tvungen att tilldela de variblerna 

 //som kommer från anmälningssidan ett och samma variabelnamn. 

 mail($recipient, $subject, $msg, $from); 

 //När e-posten är skickad ska scriptet generara en ny html-fil som tackar hundägaren för anmälan samt skriver ut namnet  

 // på anmälaren på sidan. 

  echo "<html>"; 

 echo "<head><title>Tack</title><link rel='stylesheet' type='text/css' href='mall.css'></head>"; 

 echo "<body><p><big>Tack så mycket:";  

 echo $avsandare; 

 echo "</big></p><br>"; 

 echo "<p> Din anmälan är skickad. Du kommer att kontaktas när kursstart är aktuellt!</p>"; 

 echo "</body></html>"; 

?>
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anmalan1.wml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"  http-equiv="Content-type" content="text/vnd.wap.wml"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-
//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 

<wml> 

 <head> 

  <!--denna tag talar om för server att det är en wml-fil som den kan förväntas sig--> 

  <meta http-equiv="Content-type" content="text/vnd.wap.wml" /> 

 </head> 

 <!--Här börjar själva kortet. Man måste ha med ett id-värde för att kortet ska kunna hittas.--> 

 <card id="kursanmalan" title="Kursanmälan" newcontext="false" ordered="true"> 

  <p> 

   <i>Välkommen till VBHK:s kurser</i><br /> 

   <!-- Nedan följer det ett flertal med inmatningsfält där hundägaren matar in den information 

   som Cecilia behöver ha--> 

   <small>Namn</small> 

   <input name="namn" title="Namn" type="text" emptyok="false" /><br /> 

   <small>Adress</small> 

   <input name="adress" title="adress" type="text" /><br /> 

   <small>Postadress</small> 
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   <input name="postadress" title="Postadress" type="text" /><br /> 

   <small>E-post</small> 

   <input name="epost" title="Epost" type="text" emptyok="false" /><br /> 

   <small>Tele dagtid</small> 

   <input name="tele" title="Tele" type="text" emptyok="false" /><br /> 

   <!--Nedan följer det fyra radioknappar som användaren ska fylla i--> 

   <small>Jag är medlem i Vänersborgs Brukshundklubb:</small> 

   <select name="medlem"> 

    <optgroup title="medlem"> 

     <option></option> 

     <option value="ja">Ja</option> 

      <option value="nej">Nej</option> 

    </optgroup> 

   </select><br /> 

   <small>Jag är över 18 år:</small> 

    <select name="over18"> 

    <optgroup title="over18"> 

      <option></option> 

      <option value="ja">Ja</option> 
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     <option value="nej">Nej</option> 

    </optgroup> 

   </select><br /> 

   <!--Mera textfält att fylla i--> 

   <small>Hundens namn</small> 

   <input name="hundensnamn" title="HundensNamn" type="text" /><br /> 

   <small>Ras/Raser</small> 

   <input name="ras" title="Ras" type="text" /><br /> 

   <small>Födelsedatum</small> 

   <input name="fodd" title="Född" type="text" /><br /> 

   <!-- Här kommer en listgardin med 5 olika kurser att välja på--> 

   <small>Jag vill anmäla mig till kurs:</small> 

   <select name="kurs"> 

    <optgroup title="kurs"> 

     <option></option> 

     <option value="valp">Valpkurs 8v-6mån</option> 

     <option value="allman">Allmänlydnad</option> 

     <option value="fortsattning">Fortsättning</option> 

     <option value="lydnadappell">Lydnad - Appell</option> 
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     <option value="tavling">Tävling</option> 

    </optgroup> 

   </select><br /> 

   <small>Vid ev frågor m m kan du ringa till Cecilia Wahlgren tele:0521-12122</small> 

  </p> 

  <!-- När hundägaren är färdig och klickar på nästa/skicka knappen skickas alla variabler (11 st) 

  vidare till filen anmalan1.php som i sin tur skickar dem vidare till Cecilia. Denna sökväg till  

  PHP-scriptet måste ändras vid implementation--> 

  <do type="accept" label="skicka"> 

   <go method="post" href="http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/wml/anmalan1.php"> 

    <postfield name="namn" value="$(namn)" /> 

    <postfield name="adress" value="$(adress)" /> 

     <postfield name="postadress" value="$(postadress)" /> 

    <postfield name="epost" value="$(epost)" /> 

    <postfield name="tele" value="$(tele)" /> 

    <postfield name="medlem" value="$(medlem)" /> 

    <postfield name="over18" value="$(over18)" /> 

    <postfield name="kurs" value="$(kurs)" /> 

    <postfield name="hundensnamn" value="$(hundensnamn)" /> 
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    <postfield name="ras" value="$(ras)" /> 

    <postfield name="fodd" value="$(fodd)" /> 

   </go> 

  </do> 

 </card> 

</wml>
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anmalan.php 

<?php 

 //Denna rad nedan talar om att php-scriptet ska resultera i en ny wml-fil 

 header("Content-type: text/vnd.wap.wml"); 

 //Här kommer alla variabler från anmalan1.wml och tilldelas till en ny variabel vid namn $msg 

 $msg .= "Namn: " . $_POST['namn'] . "\n"; 

 $msg .= "Adress: ". $_POST['adress'] . "\n"; 

 $msg .= "Postadress: ". $_POST['postadress'] . "\n"; 

 $msg .= "E-post: ". $_POST['epost'] . "\n"; 

 $msg .= "Tele: ". $_POST['tele'] . "\n"; 

 $msg .= "Medlem: ". $_POST['medlem'] . "\n"; 

 $msg .= "Över18: ". $_POST['over18'] . "\n"; 

 $msg .= "Kurs: ". $_POST['kurs'] . "\n"; 

 $msg .= "Hundens namn: ". $_POST['hundensnamn'] . "\n"; 

 $msg .= "Ras: ". $_POST['ras'] . "\n"; 

 $msg .= "Född: ". $_POST['fodd'] . "\n"; 

 

 //Mottagarens e-postadress. Denna rad måste ändras vid implementering 

 $recipient = "marie.larsson.3@student.htu.se"; 
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 //Ämnet på e-posten 

 $subject = "Kursanmälan"; 

 //Avsändarens e-postadress 

 $from = "$epost"; 

 //PHP:s färdiga funktion för att skicka e-post. 

 //En begränsning är att funktionen bara kan skicka med max 5 varibler. Därför var jag tvungen att tilldela de variblerna 

 //som kommer från anmälningssidan ett och samma variabelnamn. 

 mail($recipient, $subject, $msg, $from); 

 

 //När e-posten är skickad ska scriptet generara en ny wml-fil som tackar hundägaren för anmälan samt skriver ut namet  

 // på anmälaren på sidan. 

 echo "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><!DOCTYPE wml PUBLIC '-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN'  

  'http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml'><wml>"; 

 echo "<head><meta http-equiv='Content-type' content='text/vnd.wap.wml' /></head>"; 

 echo "<card id='svar'><p><big>Tack så mycket: $(namn) </big><br />"; 

 echo "<small> Din anmälan är skickad. Du kommer att kontaktas när kursstart är aktuellt!</small></p>"; 

 echo "</card></wml>"; 

?>
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anmalan.html 

<?xml version="1.0 encoding="ISO-8859-1"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 <head> 

  <!-- Nedan följer titeln på sidan och inlänkning av ett stylesheet--> 

  <title>Kursanmalan</title> 

  <link rel="stylesheet" href="mall.css" /> 

 </head> 

 <body> 

  <!--Här börjar ett formulär som ska skicka variabler till PHP-scriptet. Sök vägen till scriptet  

  måste ändras vid implementering--> 

  <form action="http://bark.thn.htu.se/~ds99nala/xhtml/anmalan.php" method="post"> 

   <!--En tabell som ska hålla ordning på innehållet av applikationen--> 

   <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="761" > 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <h3><em>Kursanm&#228;lan till V&#228;nersborgs Brukshundklubb !</em></h3> 

     </td> 
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    </tr> 

    <tr> 

     <td width="363"> 

      <p align="center"> 

      <!-- Här länkas en färgbild på en mycket glad hund in--> 

      <img src="gladhund.gif" alt="En glad hund" width="97" height="108" /> 

      </p> 

     </td> 

     <td width="398"> 

      &nbsp;</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">Det h&#228;r &#228;r en intresseanm&#228;lan till n&#229;gon av v&#229;ra kurser i VBHK´s regi. 
<br /> 

      Du kan &#228;ven ringa till Studiefr&#228;mjandet, Cecilia Wahlgren, 0521-12122</p> 

     </td> 

    </tr> 

     <tr> 
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     <td colspan="2" width="761"> 

     <!--Nedan följer ett antal textfält som hundägaren matar in information i--> 

      <p class="tabell">Namn: 

      <input type="text" name="namn" size="60" maxlength="70" /> </p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">Adress: 

       <input type="text" name="adress" size="60" maxlength="70" /> </p> 

     </td> 

    </tr>  

     <tr> 

     <td colspan="2" width="761" > 

      <p class="tabell">Postadress: 

      <input type="text" name="postadress" size="30" maxlength="40" />&nbsp;</p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 
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     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">&nbsp;Telefonnr:&nbsp;<input type="text" name="tele" size="15" maxlength="20"/>&nbsp;</p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">E-post: 

      <input type="text" name="epost" size="15" maxlength="30"/></p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="2" width="761"> 

      <!--Nedan följer 4 st radioknappar.--> 

      <p class="tabell">Jag &#228;r inte medlem i VBHK: 

      <input type="radio" name="medlem" value="inte medlem" checked="checked" /> 

      &#228;r medlem i VBHK: 

      <input type="radio" name="medlem" value="medlem" /></p> 

     </td> 

    </tr> 
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    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">Jag &#228;r &#246;ver 18 &#229;r: 

      Ja <input type="radio" name="over18" value="Ja" checked="checked" />&nbsp; 

      Nej <input type="radio" name="over18" value="Nej" /></p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761">   

        <hr width="50%" align="left" />   

       </td> 

      </tr> 

     <tr> 

     <td colspan="2" width="761" > 

      <p class="tabell">Jag vill anm&#228;la min hund till f&#246;ljande kurs:&nbsp; 

      <!-- Här följer en listgardin med 5 olika kurser att välja på--> 

      <select size="1" name="kurs"> 

       <option value="Valpkurs">Valpkurs 8 v - 6 Man</option> 

       <option value="Allmanlydnadskurs">Allmanlydnadskurs</option> 
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       <option value="Fortsattningskurs">Fortsattningskurs</option> 

       <option value="Lydnad - Appellkurs">Lydnad - Appellkurs</option> 

       <option value="Tavlingskurs">Tavlingskurs</option> 

      </select> 

      </p> 

     </td> 

     </tr> 

     <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

     <!--Ytterligare textfält--> 

      <p class="tabell">&nbsp;Hundens ras/raser: 

      <input type="text" name="ras" size="35" maxlength="55"/></p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell">Hundens f&#246;delsedatum: 

      <input type="text" name="fodd" size="15" maxlength="20"/></p> 

     </td> 
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    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761">  

      <p class="tabell">Hundens &quot;vardagsnamn&quot;: 

      <input type="text" name="hundensnamn" size="32" maxlength="20"/></p> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

       <hr width="50%" align="left" /> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2" width="761"> 

      <p class="tabell"> 

      <!-- När hundägaren är färdig och klickar på Skicka knappen skickas alla  

      variabler till PHP-scriptet--> 

      <input type="submit" value="Skicka"/>  

      <input type="reset" value="Rensa"/></p> 
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      </td> 

      

    </tr> 

   </table> 

  </form> 

 </body> 

</html>
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anmalan.php 

<?php 

 //Här kommer alla variabler från anmalan.html och omvandlas till en ny variabel vid namn $msg 

 $msg .= "Namn: " . $_POST['namn'] . "\n"; 

 $msg .= "Adress: ". $_POST['adress'] . "\n"; 

 $msg .= "Postadress: ". $_POST['postadress'] . "\n"; 

 $msg .= "E-post: ". $_POST['epost'] . "\n"; 

 $msg .= "Tele: ". $_POST['tele'] . "\n"; 

 $msg .= "Medlem: ". $_POST['medlem'] . "\n"; 

 $msg .= "Över18: ". $_POST['over18'] . "\n"; 

 $msg .= "Kurs: ". $_POST['kurs'] . "\n"; 

 $msg .= "Hundens namn: ". $_POST['hundensnamn'] . "\n"; 

 $msg .= "Ras: ". $_POST['ras'] . "\n"; 

 $msg .= "Född: ". $_POST['fodd'] . "\n"; 

 

 //Variablen namn omvandlas till variabeln avsandare. 

  $avsandare = $_POST["namn"]; 

 //Mottagarens e-postadress. Denna rad måste ändras vid implementering 

  $recipient = "marie.larsson.3@student.htu.se"; 
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 //Ämnet på e-posten 

 $subject = "Kursanmälan"; 

 //PHP:s färdiga funktion för att skicka e-post. 

 //En begränsning är att funktionen bara kan skicka med max 5 varibler. Därför var jag tvungen att tilldela de variblerna 

 //som kommer från anmälningssidan ett och samma variabelnamn. 

 mail($recipient, $subject, $msg, $from); 

 

 //När e-posten är skickad ska scriptet generera en ny xhtml-fil som tackar 

 //hundägaren för anmälan samt skriver ut namnet på amälaren på sidan. 

 echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML Transitional//EN' 

   'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>"; 

 echo "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang'en' lang='en'>"; 

 echo "<head><title>Tack</title><link rel='stylesheet' href='mall.css' /></head>"; 

 echo "<body><p><big>Tack så mycket:";  

 echo $avsandare; 

 echo "</big></p><br />"; 

 echo "<p> Din anmälan är skickad. Du kommer att kontaktas när kursstart är aktuellt!</p>"; 

 echo "</body></html>"; 

?> 
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mall.css 

H1 {font-size: 18pt; 

 font-family: Comic Sans MS; 

 text-align: center; 

 color:#0000FF} 

H2  {font-size: 16 pt; 

 font-family: Comic Sans MS; 

 text-align: center; 

 color: #0000FF} 

H3 {font-size: 14pt; 

 font-family: Comic Sans MS; 

 text-align: center; 

 color:#0000FF} 

H4 {font-size: 12pt; 

 font-family: Comic Sans MS; 

 text-align: center; 

 color:#0000FF} 

p {font-size: 10 pt; 

 font-family: Comic Sans MS; 
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 text-align: center; 

 color: #0000FF} 

p.tabell {font-size: 10 pt; 

   font-family: Comic Sans MS; 

   text-align: left; 

   color: #0000FF}  
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Appendix D  Implementationsanvisning 
 

Eftersom det inte är så många och besvärliga filer så är det lätt att implementera 
applikationerna. Men jag rekommenderar ändå att man bygger upp mappsystemet 
enligt följande: 

 
Mappförklarningar: 

Html Här i finns de filer som tillhör html-applikationen 

o kursanmalan.html = själva anmälningssidan för WWW. 

o kursanmalan.php = PHP-scriptet som skickar anmälan till Cecilia på 
Studiefrämjandet och generar en tacksida. 

o mall.css = Ett style sheet som länkas in i de båda andra filerna 

o gladhund.gif = en bild som länkas in i filen kursanmalan.html. 

Följer man denna mappuppbyggnad är det bara mottagarens e-postadress i PHP-
scriptet samt sökvägen till PHP-scriptet, eftersom den är direkt satt, som behöver 
ändras. 
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WML Här i finns de filer som tillhör WML-applikationen 

o anmalan1.wml = själva anmälningssidan för WAP-telefon. 

o anmalan1.php = PHP-scriptet som skickar anmälan till Cecilia på 
Studiefrämjandet och generar en tacksida. 

Följer man denna mappuppbyggnad är det bara mottagarens e-postadress i PHP-
scriptet samt sökvägen till PHP-scriptet, eftersom den är direkt satt, som behöver 
ändras  

 
XHTML Här i finns de filer som tillhör XHTML-applikationen 

o anmalan.html = själva anmälningssidan för WWW och WAP-telefon. 

o anmalan.php = PHP-scriptet som skickar anmälan till Cecilia på 
Studiefrämjandet och generar en tacksida. 

o mall.css = Ett style sheet som länkas in i de båda andra filerna 

o gladhund.gif = en bild som länkas in i filen anmalan.html. 

Följer man denna mappuppbyggnad är det bara mottagarens e-postadress i PHP-
scriptet samt sökvägen till PHP-scriptet, eftersom den är direkt satt, som behöver 
ändras. 

 


