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Protokół WAP

• Przeznaczenie WAP
• Wersje protokołu WAP

– WAP 1.x
• Mo�liwo�ci
• Ograniczenia

– WAP 2.0
• Protokoły internetowe
• J�zyk XHTML MP

WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umo�liwiaj�cy dost�p od specjalnie 
przygotowanych serwisów WWW, które uwzgl�dniaj� ograniczenia dotycz�ce interfejsu i w�skich 
kanałów bezprzewodowych urz�dze� mobilnych - telefonów komórkowych, palmtopów itd. Umo�liwia 
dwustronne przesyłanie danych mi�dzy terminalem mobilnym i serwerem. 

Wyró�nia si� kilka wersji protokołu WAP:

WAP 1.x

WAP w tej wersji umo�liwia u�ytkownikowi mobilnemu na korzystanie ze specjalnie przygotowanych 
serwisów internetowych,. Podstaw� ich tworzenia jest j�zyk opisu strony WML (ang. Wireless
Markup Language). Istnieje wiele ogranicze� tego standardu, spowodowanych nisk� rozdzielczo�ci�
ekranu, prostym mechanizmem nawigacji i ubog� grafik�. 

Przegl�danie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegl�darki w urz�dzeniu mobilnym lub stosownego 
emulatora.

WAP 2.0
Wykorzystuje protokoły internetowe IP, TCP,  HTTP co umo�liwia dost�p do wi�kszej ilo�ci usług, ni�
w przypadku WAP 1.0.

Strony w WAP 2.0 tworzy si� w j�zyku XHTML MP,  którego podstaw� jest j�zyk XHTML, 
wykorzystuje si� równie� style CSS (wersja 2.0). Na urz�dzeniach mobilnych stosowane b�d�
przegl�darki go interpretuj�ce, jak np. Microsoft Mobile. Strony w WAP 2.0 mog� by� równie�
interpretowane przez zwykłe przegl�darki na komputerze stacjonarnym, a strony tradycyjne na 
urz�dzeniu mobilnym. Pozwoli to na jednorazow� prac� nad serwisem internetowym i jego u�ywanie 
na ró�nych platformach internetowych. 
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• Idea WAP PUSH – u�ytkownik nie poszukuje 
informacji, pojawia si� sama

• Zasada działania
• Bogate zastosowania:

– Download aplikacji
– Informacje periodyczne
– Powiadomienia

WAP PUSH

Idea WAP Push polega na zapewnieniu u�ytkownikowi mobilnemu potrzebnych informacji, bez 
tradycyjnej interakcji klient-serwer i ka�dorazowemu wysyłaniu ��da�. U�ytkownik mo�e sobie 
zamówi� np. usług� okresow�, przekazuj�c� mu codziennie informacje gospodarcze, polityczne i 
inne. Mo�e poprosi� o poinformowanie go o ró�nych wydarzeniach, cho�by realizacji jego 
zamówienia, opłaceniu faktury czy pojawieniu si� oczekiwanej ksi��ki w bibliotece. Usługa ta równie�
słu�y do �ci�gania aplikacji z sieci.

W usłudze tej u�ytkownik otrzymuje na telefon komórkowy wiadomo�� SMS, zawieraj�c� odno�nik 
do strony WAP. Po jego wybraniu mo�e �ci�gn�� dane spod tego adresu. 

Aplikacje wykorzystuj�ce WAP Push maj� nast�puj�ce zastosowania: 

•dzwonki i tapety

•reklamy

•aplikacje i aplety w Javie, 

•informacje gospodarcze (waluty, giełda), 

•powiadomienia o przychodz�cej poczcie elektronicznej 
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J�zyk WML

Znaczniki z zawarto�ci� lub puste:
<tag>zawarto��</tag>

<tag/>

Znaczniki z atrybutami:
<tag atrybut="warto��"> zawarto�� </tag>

<tag atrybut="warto��"/>

Znaczniki lub tagi s�, podobnie jak na przykład w j�zyku HTML, ci�giem znaków obj�tych nawiasami 
trójk�tnymi, w wi�kszo�ci s� zbli�one do znaczników j�zyka XML. Podobnie równie� wymagane jest 
zamykanie wszystkich znaczników. W j�zyku WML wyst�puj� znaczniki zawieraj�ce tre�� i znaczniki 
puste. Znaczniki mog� równie� posiada� atrybuty, które umieszczamy w dowolnej kolejno�ci. S� one 
oddzielone spacjami, a ich format jest nast�puj�cy

atrybut=„warto��”.
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Struktura dokumentu

<?xml version="1.0„ encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-
//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml> </wml>

<head> </head>

Dokument WML, czyli talia, zaczyna si� od prologu. Deklaruje si� w nim typ dokumentu. Mo�na 
równie� okre�li� stron� kodow� dokumentu, u�ywaj�c parametru encoding w nast�puj�cej formie:

encoding="ISO-8859-1"

Gdzie warto�� parametru okre�la u�yt� stron� kodow�.

Po prologu nast�puje para znaczników <wml></wml>, mi�dzy którymi znajduje cała tre�� strony. 
Para <head></head> to nagłówek strony, który mo�e zawiera� dodatkowe informacje, dotycz�ce 
cho�by kodowania jak i ogranicze� dost�pu. W tej cz��ci mog� zosta� umieszczone podstawowe 
informacje o dokumencie, czyni si� to za pomoc� znaczników <meta> i <access>. 

Znacznik <access> słu�y do blokowania dost�pu do wybranego zestawu kart. Przykład jego 
zastosowania przestawiono poni�ej

<access domain=„www.cs.put.poznan.pl" path="/mobile">

Zapis taki oznacza, �e jedynie u�ytkownik, który przechodzi z kart znajduj�cych si� na serwerze 
Instytutu Informatyki PP w katalogu mobile mo�e mie� dost�p do danego dokumentu.
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Opis kart

Strona w WML to talia zło�ona z jednej lub wielu 
kart

<card id="pierwsza„ title=„Galeria”>
<!– zawarto�� karty nr 1 -->

</card>

<card id="druga">
<!-- zawarto�� karty nr 2 -->

</card>

Jeden dokument WML, czyli talia, mo�e składa� si� z jednej lub wielu kart. Karta jest wyznaczona 
przez znaczniki <card> i </card>. Znacznik ten mo�e posiada� atrybut id, który jest obligatoryjny, je�li 
w talii znajduje si� wi�cej niz jedna karta. Jednoznacznie identyfikuje on kart� w talii, umo�liwia 
równie� nawigacj� w ramach talii

Parametr title jest tytułem karty i pojawia si� w górnej cz��ci ekranu telefonu komórkowego.
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Pierwsza strona w WAP

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD 

WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>

<card title="Pierwszy raz">
<p>
Z pewn� tak� nie�miało�ci�:))))
</p>

</card>
</wml>

Przykład powy�ej jest pierwsz� nasz� stron� WAP. Składa si� ona z jednej karty, dlatego atrybut id 
został pomini�ty. Dodatkowo wprowadzono atrybut title o warto�ci „Pierwszy raz”. Wewn�trz karty 
znajduje si� akapit, w którym wprowadzono tekst Z pewn� tak� nie�miało�ci�:)))). Efekt mo�na 
obejrze� na zał�czonym ekranie emulatora. Konieczno�� u�ycia znacznika <p> b�dzie omówiona za 
chwil�.
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Teksty i formatowanie

• Konieczno�� uzywania pary 
znaczników <p> </p>

• Atrybuty znacznika <p>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 

1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>

<card title="Pierwszy raz">
<p align="center">
Z pewna taka niesmialoscia:))))
</p>

</card>
</wml>

Przy tworzeniu dowolnych stron internetowych w j�zyku HTML lub XHTML mo�na umie�ci� dowolny 
tekst bez �adnych znaczników. Poniewa� strona WWW jest dokumentem tekstowym, tak 
wprowadzony tekst pojawi si� w oknie przegl�darki.  W przypadku j�zyka WML u�ycie znaczników 
<p> </p> jest obligatoryjne. 

Znacznik <p> </p>, podobnie jak w j�zyku HTML, tworzy akapit, w którym mo�e znale�� si� tekst i 
inne obiekty.

Posiada on atrybut align, odpowiedzialny za wyrównanie tekstu w akapicie. Mo�liwe s� nast�puj�ce 
jego warto�ci:

•align="left" - wyrównanie do lewej, 

•align="center" - wycentrowanie tekstu.

•align="right" - wyrównanie do prawej, 

Przykład powy�ej jest stron� WAP zło�on� równie� z jednej karty, wprowadzono atrybut title o 
warto�ci „Pierwszy raz”. Wewn�trz karty znajduje si� akapit, w którym wprowadzono tekst Z pewn�
tak� nie�miało�ci�:)))).  Zastosowano wyrównanie akapitu, a dokładniej wycentrowanie jego 
zawarto�ci. Efekt mo�na obejrze� na ekranie emulatora.
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Formatowanie tekstu

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 
1.1//EN"

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

<card title="Pierwszy raz">
<p align="center" >
<BIG>Z</BIG> 

<U><SMALL>pewna</SMALL></U> 
<I>taka</I><B>niesmialoscia:))))</B>

</p>
</card>
</wml>

Podobnie jak w j�zyku HTML,  w j�zyku WML mo�na stosowa� kilka znaczników 
słu��cych do formatowania tekstów. Tekst obj�ty par� takich znaczników przyjmuje 
wygl�d zgodny z intencj� twórcy strony. Do znaczników tych nale��:

<B></B> czcionka pogrubiona
<I></I> czcionka pochylona
<U ></U> czcionka podkre�lona

<BIG></BIG> czcionka powi�kszona
<SMALL> </SMALL> czcionka zmniejszona

Innym przydatnym znacznikiem jest <br/>, który powoduje przej�cie do nast�pnej 
linii.

W przykładzie widzimy zastosowanie znaczników <U ></U> i <SMALL> </SMALL>  
do napisu pewn� , <I></I> do słowa taka, znacznika <B></B> do słowa 
nie�miało�ci�:))))) i <BIG></BIG> do słowa Z. Efekt mo�na obejrze� na ekranie 
emulatora. Zwróci� nale�y uwag� na fakt, �e napis taka nie jest napisany kursyw�, 
co wi��e si� z niemo�no�ci� wy�wietlania czcionki pochylonej ne ekranie tego typu 
telefonu.
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Obrazki

Osadzenie obrazka na stronie WAP
• <img/> - wstawienie obrazka do karty

Składnia 
• <img src=" nazwa_pliku.wbmp ">,

• Atrybuty znacznika <img>

Dokumenty WML mog� zawiera� jedynie prost� grafik�, stosuje si� pliki w w formacie .wbmp. S�
dwa sposoby pozyskania plików tego typu:

•edytory – programy do tworzenia plików wbmp przez u�ytkownika

•konwertery – programy do konwersji z innych formatów do pliku wbmp

Składania znacznika osadzaj�cego obrazek wygl�da nast�puj�co:

<img src=„nazwa_pliku.wbmp">

Podstawowe atrybuty znacznika <img> to: 

•vspace – horyzontalna odległo�� obrazka od zawarto�ci strony, 

•hspace – wertykalna odległo�� obrazka od zawarto�ci strony, 

•width, height – szeroko�� i wysoko�� obrazka w pikselach lub w %,

•align – wyrównanie obrazka wzgl�dem zawarto�ci strony

•alt – tekst alternatywny, pojawiaj�cy si�, gdy z ró�nych przyczyn obrazek nie mo�e byc wy�wietlony
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Obrazki
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Przykład pokazuje sposób osadzenia obrazka na stronie WAP. W karcie o tytule Tabelka osadzono 
plik graficzny pies.wbmp. U�yto znacznika 

<IMG SRC="pies.wbmp" width=200 height=200>

Parametry szeroko�� i wysoko�� ustawiono na 200 pikseli. Nale�y zwróci� uwag�, �e podobnie jak 
wszystkie inne obiekty na stronie WAP, obrazek został osadzony pomi�dzy obligatoryjn� par�
znaczników <p></p>. Plik został utworzony za pomoc� narz�dzia NMIT, a efekt jest widoczny na 
emulatorze telefonu.
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Tabele

• W j�zyku WML mozna równie� definiowa�
tabele

• Nie ma tak bogatego formatowania jak w HTML. 
• Tabele, czyli znaczniki <TABLE></TABLE> 

nale�y umie�ci� pomi�dzy znacznikami 
<p></p>. 

• Nie mo�na budowa� zbyt du�ych tabel (mały 
ekran telefonu)

J�zyk WML pozwala na definiowanie tabel, które jednak s� znacznie skromniejsze ni� te, budowane 
w j�zyku HTML. Ich konstrukcja jest bardzo zbli�ona do tabel HTML-owych, liczba parametrów jest 
mniejsza. Tabele, jak i inne elementy strony WAP nale�y umie�ci� pomi�dzy znacznikami <p></p>. 
Tabele, poza skromnym formatowaniem, nie mog� równie� mie� du�ego rozmiaru, co jest 
oczywi�cie spowodowane wielko�ci� ekranu telefonu komórkowego.

Podstawowe znaczniki do tworzenia i formatowania tabel to:
•<table> </table> - tworzy tabel�. Posiada dwa wa�ne atrybuty:

•columns – liczba kolumn w tabeli, parametr obligatoryjny okre�laj�cy ile kolumn zawiera 
tabela,
•align – wyrównanie zawarto�ci tabelki. Atrybut ten posiada trzy warto�ci:

•"L„ - wyrównanie do lewej, 
•"R„ -wyrównanie do prawej
•"C„ - wycentrowanie.

•<tr> </tr> oznacza pocz�tek i koniec wiersza tabeli. 
•<td> </td> - oznacza pocz�tek i koniec pojedynczej komórki

Ka�da tabelka ma zatem posta�:

<table columns=...> 
<tr> <td> </td>.... </tr>
....

</table>
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Tabele- przykład

W przykładzie tym na karcie o tytule Tabelka utworzono tabel�, posiadaj�c� trzy kolumny. 
Zdefiniowano dwa wiersze tabeli u�ywaj�c znaczników <tr></tr>. Ka�dy wiersz składa si� z trzech 
kolumn, wypełnionych tre�ci�. Zawarto�� tabelki jest wyrównana do �rodka, tabelka jest 
wy�rodkowana przez atrybut znacznika <p>. Cało�� umieszczona jest w karcie zatytułowanej 
Tabelka, napis ten pojawia si� na górze ekranu.
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Linki i nawigacja

<?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="karta1" title="Talia1">
<p>
<a href="miki2.wml">Link</a>
do T2</p>
</card>
</wml>

Odno�nik jest elementem umo�liwiaj�cym skok do:
•innej karty w ramach jednej talii
•do innej talii
•do miejsca w sieci. 
Tworzy si� go bardzo podobnie jak w j�zyku HTML za pomoc� znacznika <a> </a>. Posiada 
obligatoryjny atrybut href, okre�laj�cy miejsce, do którego prowadzi.  
W przykładzie pokazano odno�nik do talii miki2.wml:

<a href="miki2.wml">Link</a>

Przy pod�wietlonym napisie Link i naci�ni�ciu zielonego przycisku na klawiaturze emulatora nast�pi 
przej�cie pod wskazany adres lub do innej karty w tej lub innej talii.
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Nawigacja wewn�trz talii

<?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="k1" title="KARTA1">
<p align="center">
<a href="#k2">karta 2</a>
<br/>
<a href="#k3">karta 3</a>

</p>
</card> 

<card id="k2" title="KARTA2">
<p align="center">
<a href="#k1">karta 1</a>
<br/>
<a href="#k3">karta 3</a>

</p>
</card> 

</wml>

W tym przykładzie pokazano mechanizm nawigacji pomi�dzy kartami w ramach jednej talii. 
Stworzono dwie karty o identyfikatorach „k1”
i „k2” i tytułach odpowiednio KARTA 1 i KARTA 2. 

Na karcie k1 umieszczono odno�niki do karty k2 i k3. 

<a href="#k2">karta 2</a>

<br/>

<a href="#k3">karta 3</a>

Konstrukcja odno�nika do innej karty wymaga wstawienia znaku # przed nazw� karty w odno�niku. 
Na karcie k2 umieszczono odno�niki do kart k1 i k3. 

<a href="#k1">karta 1</a>

<br/>

<a href="#k3">karta 3</a>

Ekran emulatora prezentuje karty k1 i k2.
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Odno�nik do karty w innej talii

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-
//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.x
ml">
<wml>
<card id="k1" title="KARTA1">
<p align="center">
<a href=„miki2.wml#k2">karta 2</a>
<br/>
<a href=" miki2.wml #k3">karta 3</a>
</p>
</card> 

</wml>

Obie te techniki mo�na oczywi�cie poł�czy�, tworz�c odno�niki do karty le��cej w innej talii. W 
przykładzie stworzono kart� k1 w której umieszczono dwa odno�niki do kart k2 i k3

<a href=„miki2.wml#k2">karta 2</a>

<br/>

<a href=" miki2.wml #k3">karta 3</a>

ale znajduj�cych si� w talii miki2.wml. W parametrze href wprowadzono nazw� talii i nazw� karty 
oddzielone znakiem #.
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Zdarzenia i akcje

• Zdarzenia wyst�puj�ce na stronach WAP
– onenterforward,
– onenterbackward,
– ontimer,
– do

• Akcje podejmowane po zaj�ciu zdarzenia
– go, 
– prev, 
– refresh,
– noop

W j�zyku WML wprowadzono równie� pewne elementy zdarzeniowo�ci. Strona mo�e reagowa� na 
kilka rodzajów wyst�puj�cych zdarze� i podejmowane s� odpowiednie akcje. Zdarzenia te 
przedstawiono poni�ej:

•onenterforward – zdarzenie wywoływane przy przej�ciu do nowej karty,

•onenterbackward – zdarzenie wywoływane przy powrocie do ostatnio odwiedzanej karty,

•ontimer - zdarzenie wywoływane po upłyni�ciu okre�lonego czasu,

•do - zdarzenie wywoływane po naci�ni�ciu przycisku.

Zdarzenia mog� wywoływa� akcje przedstawione poni�ej:

• go - przej�cie do innej karty, 

• prev – przej�cie do karty ostatnio odwiedzonej, 

• refresh - od�wie�anie karty.

• noop - nic nie rób
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<?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="k1" onenterforward="#k2">

</card>

<card id="k2">
<p>
jestem sobie 2
</p>

</card>
</wml>

Przyklad – przej�cie na inn� kart�

Przykład dotyczy zdarzenie onenterforward, wywoływanego po wej�ciu na now� kart�. Jak wida�
nazw� zdarzenia wprowadza si� w znaczniku <card>. 

<card id="k1" onenterforward="#k2">

Po wej�ciu na kart� k1, zdarzenie onenterforward nast�puje przekierowanie na kart� k2. Znajduje si�
na niej prosty akapit informuj�cy o fakcie przej�cia na t� kart�:

<p>

jestem sobie 2

</p>

Ekran emulatora pokazuje, iz pojawia si� na nim karta k2.
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<?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="k1" ontimer="#k2">
<timer value="30"/>
<p>
ja bede tylko 3 sekundy
</p>

</card>
<card id="k2">
<p>
wskoczylam na miejsce tamtej
</p>

</card>
</wml>

Przyklad - odliczanie czasu

Przykład dotyczy zdarzenia ontimer. Nazw� zdarzenia wprowadza si� w znaczniku <card>, akcj� jest 
przekierowanie do karty k2.

<card id="k1" ontimer="#k2">

Czas do odliczenia wprowadzany jest w znaczniku 

<timer value="30"/>

Jednostk� czasu jest 1/10 sekundy, tak wi�c wprowadzona warto�� oznacza 3 sekundy.

Po wej�ciu na kart� k1 pojawia si� napis ”ja b�d� tylko trzy sekundy”. Po upłyni�ciu czasu równego 3 
sekundom uruchamiane jest zdarzenie ontimer i nast�puje przej�cie na kart� k2. Na ekranie 
emulatora pojawia si� tekst „wskoczyłam na miejsce tamtej”. 
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<?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="k1" title="KARTA121">

<P> 
<do type="accept" label="Dalej idz">

<go href="#k2"/>
</do>

<P/> 
<do type="prev" name="Previous" label="Wstecz">
</do>
</card> 

<card id="k2" title="KARTA121">
<p>kiss<p/>
</card> 
</wml>

Przykład – zdarzenie DO

Przykład pokazuje wykorzystanie zdarzenia DO. Zwi�zane jest ono z kart� k1. 

<do type="accept" label="Dalej idz">

Ustawienie parametrów DO powoduje, �e po wybraniu opcji „Dalej idz” nast�puje przej�cie do karty 
k2

<go href="#k2"/>

Z kolei wybranie opcji „Wstecz” powoduje przej�cie do karty, z której karta k2 była wywołana. 

<do type="prev" name="Previous" label="Wstecz">

W tym przypadku b�dzie to karta k1.

Ekrany emulatora, pokazuj�ce wybór opcji „Dalej idz” i „Wstecz” przedstawiono na rysunku.
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Formularze

Na stronach WAP mo�na stosowa� formularze słu��ce do wprowadzania danych, b�d� wyboru z 
pewnej puli dost�pnych opcji. Mo�na wykorzysta� w tym celu nast�puj�ce znaczniki:
•<input> pole tekstowe do wprowadzania danych. Posiada parametr okre�laj�cy typ pola oraz 
parametr nazwa. Inne parametry mog� okre�la� jego długo��, liczb� wprowadzanych znaków oraz 
formatowa� wprowadzone dane.
•<select> <option></select> - pole wyboru, które umo�liwia wyselekcjonowanie pojedynczej opcji.
•<select multiple=„true”> <option></select> - pole wyboru, które umo�liwia wyselekcjonowanie wielu 
opcji.

W przykładzie pokazano działanie formularza z polem <input> o nazwie imie. 

<input type="text" name="imie"/>

Ekran emulatora pokazuje pole imie gotowe do wprowadzenia danych.
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Formularze-przykład 

<wml>

<card id=„k1" title=„Formularz">
<do type="accept" label=„Wrozba">
<go href="#k2"/>

</do>
<p>
<select name=„imie"> 
<option value=„Zosia">caluje</option>
<option value=„Basia">kocha</option>
<option value=„Kasia">lubi</option>

</select>
</p>
</card>

<card id=„k2" title=„Wrozba">
<p>
Wybrank� twego serca jest: $(imie)
</p>
</card>

</wml>

Powy�szy fragment kodu zawiera formularz, znajduj�cy si� na karcie k1, a zło�ony 
z pola select posiadaj�cego trzy opcje do wyboru:

<select name="name"> 
<option value="HTML">HTML Tutorial</option>
<option value="XML">XML Tutorial</option>
<option value="WAP">WAP Tutorial</option>

</select>

Po wybraniu opcji Wrozba, nast�puje przej�cie do karty k2, za co odpowiada 
poni�szy fragment kodu:

<do type="accept" label=„Wrozba">
<go href="#k2"/>

</do>

W karcie drugiej (k2) zaimplementowano obsług� wy�wietlania warto�ci zmiennej 
imie. 
Odpowiada za to linia:

Wybrank� twego serca jest: $(imie)

Prosz� zwróci� uwag�, i� nazwa zmiennej imie jest to�sama z nazw� pola typu select na karcie k1. 
Wy�wietlona zostanie warto�� parametru value wybranej opcji.
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<?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="p1" title="Formularz">
<do type="accept" label="Wyslij">
<go 

href="dodaj.php?imie=$(imie)&naz=$(nazwisko)"/>
</do>
<p>Podaj imie:<input name="imie"/><br/>
Podaj nazwisko:<input name="nazwisko" />
</p>

</card>
</wml>

Wysyłanie formularza

Przykład pokazuje wysłanie formularza. Składa si� on z dwóch pól tekstowych o nazwach imie i 
nazwisko.

Podaj imie:<input name="imie"/><br/>

Podaj nazwisko:<input name="nazwisko" />

Po wprowadzeniu danych u�ytkownik mo�e wybra� opcj� Wyslij, co jest obsługiwane przez 
zdarzenie DO. 

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

Nast�puje wówczas wywołanie akcji GO i przekierowanie na stron� dodaj.php. 

<go href="dodaj.php?imie=$(imie)&naz=$(nazwisko)"/>

Zostaj� równie� przekazane, jako parametry GET, warto�ci wprowadzone w pola tekstowe imie i
nazwisko. 

Na uwag� zasługuje fakt, �e przekazanie parametrów przez POST jest w tej technologii niemo�liwe.



24

Systemy mobilne – wykład 12

Technologia WAP. J�zyk WML(24)

<?php
header ("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo "<?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=„k1" title=„Wyswietlamy goscia">
<p align="center">Witaj <? echo („Wprowadzony: 

$imie $naz”); ?>
</p>
</card>
</wml>

Poł�czenie z PHP

Przykład pokazuje mo�liwo�� poł�czenia strony WML z  PHP. W karcie k1 umieszczono 
wycentrowany paragraf, zawieraj�cy skrypt PHP. Składa si� on z jednej instrukcji echo

<? echo („Wprowadzony: $imie $naz”); ?>

wypisuj�cej na ekranie warto�ci zmiennych imie i nazwisko, przekazanych przez GET ze strony z 
formularzem. 
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-
//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xm
l">
<wml>

<card id="p1" title="Formularz">

<p>
<a href="wtai://wp/mc;602834255">call 

me</a>
</p>

</card>
</wml>

Poł�czenie telefoniczne

Powy�szy przykład pokazuje sposób umieszczenia na stronie WAP odno�nika do numeru telefonu. 
Po pod�wietleniu opcji call me i naci�ni�ciu zielonego przycisku na telefonie, nast�pi poł�czenie z 
wybranym numerem. Niestety na emulatorze tego efektu uzyska� si� nie da...
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Dzi�kuj� za uwag�


