
Wstęp
Kiedy trzy lata temu kupiłem swój pierwszy
telefon komórkowy, moje zaciekawienie
wzbudziła możliwość jego podłączenia, za
pomocą specjalnej karty, do komputera prze−
nośnego. Zestaw taki miał umożliwiać wy−
syłanie i odbiór faksów oraz pozwalać na łą−
czenie się z Internetem. Ze względu na koszt
całości nigdy tej możliwości nie sprawdzi−
łem w praktyce. Wizja wykorzystania telefo−
nu komórkowego do czegoś więcej, niż zwy−
kła rozmowa z drugą osobą pozostała.
Upływ czasu pokazał, że nie byłem odosob−
niony w swoich pragnieniach. Gwałtowny
rozwój elektroniki spowodował, że możli−
wości “komórek” rosły, a ich wymiary mala−
ły. Postanowiono więc wykorzystać je do
przeglądania stron internetowych.  Rozwią−
zanie tego problemu zawiera się w trzech
magicznych literach − WAP. Oznaczają one
Wireless Application Protocol, czyli stan−
dard protokołu komunikacyjnego, wykorzy−
stywany przez producentów telefonów ko−
mórkowych.

Trochę historii
Początki telefonii komórkowej na świecie
i w Polsce wyznaczała grupa ludzi zamoż−
nych. To oni pierwsi stawali się właściciela−
mi małych, elektronicznych cacek. Urządze−
nia swoje wykorzystywali głównie w pracy.
Od takich właśnie użytkowników zaczęły
napływać  coraz częściej sygnały zapotrzebo−
wania na usługi informacyjne. Szybki dostęp
do serwisów z aktualnymi wiadomościami
stanowi bowiem częstokroć podstawę działa−
nia wielu firm czy osób prywatnych. W dzi−
siejszym świecie bowiem informacja a nie
pieniądze jest najcenniejsza. 

Problem ten dostrzegło wiele firm
odpowiedzialnych za komunikację. Opra−
cowywały one liczne systemy wymiany in−
formacji – ich podstawową wadą była wy−
kluczająca współdziałanie niekompatybil−
ność. Przełomu dokonała firma Omnipoint.
Opublikowała swojego rodzaju ultimatum,
w którym oświadczyła, że nie zaakceptuje
na swoje potrzeby żadnej technologii po−
wiązanej wyłącznie z konkretną firmą. Za−
częła również domagać się sformułowania
globalnego standardu współpracy. Prace
nad określeniem takiej formuły rozpoczęły
się w 1997 roku. Powstała wtedy specjalna
organizacja − WAP Forum. Powołały ją
cztery wiodące na rynku telefonii komórko−
wej firmy: Nokia, Ericsson, Motorola oraz
Phone.com. 
Prace nad standardem uwieńczyło wydanie

w 1999 roku specyfikacji protokołu WAP
1.1. Został on zaaprobowany przez praktycz−
nie wszystkich producentów telefonów ko−
mórkowych. W chwili obecnej WAP Forum
zrzesza ponad 350 firm. Ponieważ niektóre
z elementów standardu nie są jeszcze do koń−
ca zdefiniowane, trwają prace nad ich okre−
śleniem. Sprzyja temu ogólna dostępność
omawianego protokołu.

Cóż to takiego − WAP
Ten obecnie powszechnie wdrażany stan−

dard jest rodziną protokołów komunikacyj−
nych. Protokołem nazywamy zbiór zasad,
według których odbywa się wzajemna wy−
miana danych. Innymi słowy, jest to rodzaj
elektronicznego “języka”,  rozróżniany przez
wyposażone w odpowiednie oprogramowa−
nie urządzenia. Umożliwia on wzajemną
współpracę dwóch węzłów sieci.
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Misją Magazynu Elektroniki
Użytkowej (MEU) jest zagwaranto−
wanie Czytelnikom EdW minimum
wiedzy o elektronicznym sprzęcie
używanym przez współczesnego
człowieka w życiu codziennym.

Są zagadnienia, których elektro−
nikowi po prostu nie wypada nie
znać. Właśnie rolą MEU jest dostar−
czyć Ci minimum wiedzy o tema−
tach i terminologii będącej w
powszechnym użyciu. Musisz się
w tych sprawach orientować, cho−
ciażby po to, żeby zachować autory−
tet guru elektronicznego w kręgu
najbliższych Ci osób. Traktujemy
też MEU jako wstępną lekturę,
która ułatwi Ci rozumienie artyku−
łów w pismach specjalistycznych,
takich jak AUDIO, ŚWIAT RADIO,
ESTRADA I STUDIO, itp.

Konstrukcja MEU jest bardzo
prosta − opiera się na czterech wąt−
kach: 

* Aktualności − wiadomo, że słu−
żą "trzymaniu ręki na pulsie", żeby
zawsze wiedzieć o wszystkich 
nowinkach;

* O tym się mówi − rozjaśnia 
zagadnienia, o których w ostatnim
czasie jest bardzo głośno;

* To trzeba wiedzieć − wyjaśnia
zagadnienia, których − szczerze
mówiąc − elektronikowi nie wypada
nie znać i nie rozumieć;

* Leksykon − ma przygotować
Czytelników EdW do lektury pism
specjalistycznych.

W tym numerze zajmiemy się
coraz popularniejszym standardem
protokołu komunikacyjnego − WAP
oraz wyjaśnimy magiczne słowo
surround.

WWAAPP − nnoowwyy wwyymmiiaarr
tteelleeffoonniiii kkoommóórrkkoowweejj



Można oczywiście zapytać, dlaczego nie
wykorzystano gotowych i sprawdzonych
wcześniej protokołów używanych w kompu−
terach stacjonarnych. Odpowiedz jest prosta.
Wynika to z parametrów transmisji, jakie
może zagwarantować sieć telefonii komórko−
wej. W porównaniu do sieci kablowych cha−
rakteryzują ją większe opóźnienia, mniejszą
przepustowość oraz większa niestabilność
połączeń. Dodatkowych ograniczeń dostar−
cza sam telefon komórkowy. Zastosowano
w nim procesor o stosunkowo małej mocy
obliczeniowej, pamięć ma niewielką pojem−
ność. Dane zobrazowane są na miniaturo−
wych wyświetlaczach LCD, wprowadzanie
informacji ogranicza klawiatura o niewielkiej
liczbie przycisków. Ważnym czynnikiem jest
również prostota obsługi. Telefon komórko−
wy jako narzędzie dla mas powinna cecho−
wać łatwa, intuicyjna obsługa.

Ze względu na wymienione powyżej
ograniczenia protokół WAP został opracow−
any w taki sposób,  by w jak najmniejszym
stopniu obciążać sieć. Troska twórców wyra−
ża się w tym, że np.: wszystkie dane przesy−
łane są w formie binarnej – inaczej niż w In−
ternecie. Ze względu na zawodność połącze−
nia radiowego opracowany został sposób
chwilowego zawieszania sesji. Jej wznowie−
nie następuje kosztem niewielkiego ruchu
w sieci. Jest to bardzo ważna zaleta − w tra−
dycyjnym Internecie zerwanie połączenia
wiąże się z jego późniejszym mozolnym od−
twarzaniem.

Protokół WAP określił też nowy sposób
fragmentacji danych. Są one dzielone na tzw
pakiety. Odpowiedni sposób opracowywania
i kompresji pozwolił zmniejszyć ich ilość.
W rezultacie transmisja danych odbywa się
relatywnie szybko.

Fragmentem protokołu WAP nie do końca
jeszcze zdefiniowanym, a mającym spore
perspektywy, jest technologia Pusch. Po jej
opracowaniu i wdrożeniu serwer będzie mógł
przesyłać informacje do klienta bez potrzeby
ingerencji użytkownika.

Olbrzymią zaletą  standardu WAP jest je−
go uniezależnienie od rodzaju sieci, w jakiej
jest stosowany. Usługi będą działać niezależ−
nie od sposobu przekazu i na każdym urzą−
dzeniu wyposażonym w obsługę WAP. Popu−
larności sprzyja też fakt, iż specyfikacja ta
dostępna jest bez żadnych dodatkowych
opłat licencyjnych. 

WAP, telefon komórkowy
i Internet
Protokół WAP umożliwia wprowadzanie do
sieci telefonii komórkowej szeregu usług.
Dziedziną najbardziej spektakularnych zasto−
sowań jest bez wątpienia zapewnienie dostę−
pu do Internetu z poziomu telefonu komórko−
wego. Dla zwykłego użytkownika jest to
równoznaczne z koniecznością zakupienia
telefonu wyposażonego w obsługę protokołu

WAP. Model taki,
dostępny już
w Polsce może−
my obejrzeć na
fotografii 1.

Dla operatora
udostępnienie In−
ternetu wiąże się
z koniecznością
z a s t o s o w a n i a
specjalnego urzą−
dzenia pośredni−
czącego. Jego
funkcje spełnia
specjalny kom−
puter – serwer
WAP. Dokonuje
on  konwersji
protokołów oraz
nadzoruje zamia−
nę tekstu na for−
mat binarny i od−
wrotnie. Posiada−
nie serwera WAP
jest warunkiem
koniecznym pre−
zentacji przez da−
ną sieć komórko−
wą dostępu do
stron WWW.
W praktyce działa
to następująco –
rysunek 1. Właściciel danej sieci telefonii
komórkowej określa jeden lub więcej nume−
rów  specjalnych (dostępowych), poprzez
które przekazywane są dane z Internetu. Kie−
dy komórka dzwoni na numer dostępowy
operatora, żądając wyświetlenia jakiegoś ser−
wisu WAP, jej polecenie trafia do serwera
WAP (nazywanego też często bramką WAP).
Przekazuje on je po odpowiedniej transkryp−
cji do sieci. Gdy przychodzi informacja
zwrotna, serwer WAP kompresuje dane
i przesyła je do telefonu. Ten zaś prezentuje
je na wyświetlaczu w formie stron zwanych

kartami. Poruszać się po nich możemy
w sposób znany z Internetu. Jedyna różnica
to brak myszki. Zamiast niej przewidziano
w telefonach specjalne klawisze.

Przykładem urządzenia pośredniczącego
może być urządzenie firmy Nokia – WAP Ser−
wer 1.1. Umożliwia on bezprzewodowe, auto−
matyczne programowanie ustawień. Dzięki te−
mu możliwy jest łatwy i szybki dostęp do da−
nych przedsiębiorstw lub witryn internetowych
obsługujących dostęp bezprzewodowy. Serwer
Nokii wyposażony został też w ulepszone za−
bezpieczenia wykorzystywane podczas dostępu
do serwerów źródłowych. Dodatkowo WAP
Serwer 1.1 zawiera następujące nowe funkcje: 

� Połączenie protokołu WAP z systema−
mi poczty elektronicznej. Umożliwia to do−
stęp do używanych dotychczas systemów,
takich jak Microsoft Exchange 5.5, Lotus
Notes 4.6 i inne, a także wszystkich serwe−
rów pracujących według protokołów POP3
i IMAP4. 

� Administrowanie serwerem i jego moni−
torowanie przy użyciu powszechnie stosowa−
nych programów narzędziowych.

� Możliwość natychmiastowego przesła−
nia wiadomości SMS po połączeniu się z ser−
werem WAP za pomocą telefonów Nokii ty−
pu 6100 lub 5100.

Nowy język − WML 
Wireless Markup Languague, bo tak brzmi
rozwinięcie skrótu, to język programowania
służący do tworzenia stron internetowych od−
czytywanych przez telefony komórkowe. Za
jego pośrednictwem można również tworzyć
zaawansowane aplikacje. Znajdują one zasto−
sowanie przy realizacji usług sieciowych.
W praktyce za ich pomocą będzie można do−
konać rezerwacji biletów lotniczych lub stoli−
ków w restauracji. Bez problemów będziemy
mogli również dokonywać szeregu operacji
bankowych. U podstaw powstania WML leżą
te same założenia, które doprowadziły do opra−
cowania protokołu WAP. Wynikają one z ogra−
niczeń narzucanych przez wymiary telefonów.
Odczytane informacje muszą zostać zobrazo−
wane na małych, prostych wyświetlaczach,
a wszelkie modyfikacje czy obsługa stron

odbywa się przy pomocy prostych,
kilkuklawiszowych klawiatur.

WAP 
w praktyce
Na targach CeBIT 2000, które
odbyły się w Hanowerze, techno−
logia WAP zdominowała poczy−
nania wszelkich producentów te−
lefonów komórkowych. Propo−
nują oni szereg modeli realizują−
cych ten protokół. Adresowane
są one do szerokiego kręgu
odbiorców. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w coraz przy−
stępniejszych cenach.
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Rys. 1 Zasada współdziałania 
elementów umożliwiających
połączenie się z Internetem.

Fot.  1 Dostępny
w Polsce, 
wyposażony
w obsługę
protokołu
WAP telefon
Nokia 7110.



W Polsce surfowanie po sieci jako pierw−
szy umożliwił operator Plus GSM. Usługa ta
nosi nazwę SurfPlus. Oferuje pełny dostęp
do stron i serwisów opartych na technologii
WAP. W ramach usługi stworzono też dwa
serwisy internetowe: ogólnodostępny dla
wszystkich użytkowników i specjalny, prze−
widziany tylko dla abonentów Plus GSM.

Znacznie gorzej wygląda oferta sprzęto−
wa. Na rynku krajowym jest jeszcze niewiele
modeli aparatów komórkowych obsługują−
cych protokół WAP. Jednocześnie są to mode−
le z górnych półek cenowych, raczej niedo−
stępne dla przeciętnego użytkownika. Przy−
kładem może być Nokia 7110  − fotografia 1.

Próba oceny
Według przewidywań specjalistów Nokii
w 2002 roku liczba wejść do Internetu z po−
ziomu telefonów komórkowych zrówna się
z liczbą wejść odbywanych przy pomocy
komputerów stacjonarnych. Czy tak będzie,
pokaże czas. Niewątpliwą zaletą protokołu
WAP jest jego jawność. Powtarza się tu sytu−
acja z komputerami PC – otwartość ich struk−
tury doprowadziła do, widocznej obecnie,
ogromnej popularności. Czy tak będzie z ko−

mórkowym dostępem do Internetu? Czy roz−
wój elektroniki poprawi jego jakość ? – foto−
grafia 2.  

Ponieważ miałem możliwość w prakty−
ce sprawdzić, jak działa rzeczony system,
czuję się w obowiązku dokonać jego oceny.
Uważam, że w rzeczywistości jest to je−
szcze jedna okazja, by producenci sprzętu
elektronicznego mogli zasugerować nam
zakup swoich najnowszych modeli. Pamię−
tajmy, że telefon komórkowy (przynajmniej
na razie) wprowadza pewne ograniczenia.
Informacja prezentowana na jego wyświe−
tlaczu jest z natury rzeczy bardzo uboga
graficznie – fotografia 3. Nie można jej
zbyt wiele zachować w pamięci telefonu.
Drukowanie również nie jest możliwe. Brak
zdjęć i grafiki uatrakcyjniających wiele
stron WWW. W rezultacie komórkowa
odmiana Internetu przypomina mi organi−
zer. Pełna jest bowiem dwukolorowych
słów, tabel i wykresów. Kolejny problem to
mała ilość stron umożliwiająca “wapowa−
nie”. Według danych Plus GSM w kwietniu
2000, w Polsce było ponad 40, a na świecie
około tysiąca adresów. Oczywiście ciągle
powstają nowe.

Możemy również zastanowić się, kto bę−
dzie korzystał z możliwości, jakie oferuje
WAP.  Świadomie pomijam tu aspekt ceny te−

lefonów, gdyż
przy dynamicz−
nym rozwoju elek−
troniki bardzo
szybko osiągną
zadowalający nas
poziom. Użytkow−
nicy będą, jak są−
dzę, osobami za−
wodowo zaintere−
sowanymi cią−
głym śledzeniem

zmian informacji – pracownicy banków,
urzędnicy czy gracze giełdowi. Jednym sło−
wem uważam, że użytkownicy WAP okażą
się stosunkowo nieliczną grupą osób.

Przeciętny posiadacz telefonu komórko−
wego będzie wolał “pospacerować” po sieci
w sposób tradycyjny. Uzyska informację peł−
niejszą, ciekawiej opracowaną, a do tego
mniej za nią zapłaci. I musimy również pa−
miętać, że obsługa za pomocą myszy może
okazać się znacznie przyjemniejsza niż cią−
głe wciskanie kilku klawiszy. 

Uwaga. Osobom zainteresowanym proto−
kołem WAP polecam lekturę miesięcznika
Internet nr 5/2000. 

Przykładowe adresy WAP:
http://wap.plusgsm.pl/
http://wap.filmweb.pl/
http://wap.matrix.pl/
http://wap.net.pl/
http://wap.rp.pl/
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Fot.  3 Widok wyświetlacza 
telefonu przystosowanego 
do przeglądania stron 
WWW – WAP.

Fot.  2 Czy tak będą wyglądały te−
lefony komórkowe za parę lat?
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