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Langattomalla Internetpuhelupalvelulla tarkoitetaan Internet-puheluiden (Voice over 
Internet Protocol, VoIP) siirtoa langattoman tiedonsiirtoverkon ylitse. Tälläisia langattomia 
verkkoja voivat olla esimerkiksi langattomat lähiverkot, WiMAX-verkot tai 450 
megahertsin (MHz) taajuusalueella toimivat tiedonsiirtoverkot. VoIP-yhteyden toiminta 
voidaan jakaa kolmeen eri toiminta-alueeseen: yhteydenmuodostusprotokollaan, äänen 
koodaukseen sekä siirtotiehen. Yhteydenmuodostusprotokollia ovat esimerkiksi SIP 
(Session Initiation Protocol) sekä H.323. Yhteydenmuodostusprotokollan tehtävänä on 
muodostaa yhteys käyttäjien välille sekä sopia yhteydessä käytettävistä ominaisuuksista. 
Äänen koodauksessa ääni pakataan paketteihin, joita lähetetään siirtotietä pitkin eri 
käyttäjien välillä.  
 
Normaalissa Internetpuheluyhteydessä siirtotienä käytetään langallisia siirtoteitä. Tässä 
työssä on keskitytty langattomiin siirtoteihin ja niiden tuomiin haasteisiin, kuten yhteyden 
luotettavuuteen ja laatuun, yhteyskapasiteetin riittävyyteen sekä siirtymiseen saman verkon 
eri tukiasemien sekä eri verkkojen välillä. Työssä rakennettiin yksinkertainen, mutta 
toimiva langaton Internetpuhelujärjestelmä sekä verrattiin sen ominaisuuksia normaaliin 
Internetpuhelujärjestelmään. Järjestelmää koekäytettiin oikeassa toimintatilanteessa 
varsinaisen puhelinjärjestelmän rinnalla tavallisessa toimistoympäristössä. Testaustulosten 
ja käyttäjäkokemusten perusteella on periaatteessa mahdollista rakentaa yksinkertainen 
langaton Internetpuhelujärjestelmä ja käyttää sitä puhelupalveluiden tarjoamiseen. 
Palvelun tarjoaminen vaatii kuitenkin vielä tiettyjen viestintäviraston määräysten 
täyttämistä ennen tuotantokäyttöön ottamista.  
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Voice over Wireless Internet Protocol (VoWLAN) means a service, where a Voice over 
Internet Protocol (VoIP) phone service is offered over a wireless data network. The 
networks can be wireless local area networks, WiMAX networks or data networks working 
in 450 MHz frequency. A VoIP session can be divided into three different areas: a 
communications protocol, a voice coding and a transfer protocol. A communications 
protocol can be for example SIP (Session Initiation Protocol) or H.323. A communications 
protocol is responsible for creating a connection between users and negotiating which 
services are used in the session between the users. In voice coding voice is packed into 
packets which are then sent over the transmission path.  
 
Usually VoIP sessions use only wired communication. In this thesis one concentrates on 
wireless communications and challenges they cause. The challenges in wireless VoIP are 
the reliability and quality of the connection, capacity of the connection, handover between 
stations and roaming between different networks. One aspect of this work was to build a 
simple and fully working wireless VoIP test system and to compare its features to a normal 
VoIP-system. The system was used in a real office environment alongside the main phone 
system. According to the results and user experiences it is possible to build a simple and 
fully functional VoWLAN system to offer VoWLAN services to the clients. Some 
important regulations need to be filled before the service can be fully produced. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
  
1,2,3G Ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot 
3GPP 3rd Generation Partnership Project. 3GPP kehittää standardeja ja teknisiä 

dokumentteja GSM-verkkoon liittyvissä tekniikoissa.  
AES Advanced Encrytion Standard. Tietotekniikassa käytetty 

lohkosalausmenetelmä. 
AMPS American Mobile Phone System. Ensimmäisen sukupolven 

Amerikkalainen matkapuhelinjärjestlmä.  
B-ISDN Broadband Integrated Services Digital Network. ISDN:stä kehitetty versio 

synkroniseen ja asynkroniseen tiedonsiirtoon puhelinverkossa.  
CCMP Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol. 802.11i standardiin kuuluva tietoturvatäydennys perinteiseen 
WEP-salaukseen.  

CUCM Cisco Unified Communications Manager. Cisco:n VoIP-järjestelmä 
<30 000 käyttäjälle 

CUCME Cisco Unified Communications Manager Express. Cisco:n VoIP-
järjestelmä <240 käyttäjälle.  

DCF  Distributed Coordination Function. MAC-kerroksen tekniikka 802.11-
standardin mukaisissa langattomissa lähiverkoissa jota käytetään 
tukiasemissa oikean lähetyshetken tarkistamiseen.  

DNS Domain Name System. Internetin nimipalvelujärjestelmä, jossa 
verkkotunnukset muutetaan IP-numeroiksi.  

DSL Digital Subscriber Line. Laajakaistapalveluiden tarjoamiseen käytettävät 
olemassa olevia puhelinlinjoja hyväksikäyttävät tekniikat.  

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum. Suorasekventointi: radiosignaalin 
modulaatiomenetelmä jossa lähetettävä data jaetaan pieniin osiin ja 
lähetetään koko taajuusalueella yhtenä signaalina.   

ENUM Telephone Number Mapping. Kansainvälisessä muodossa olevan 
puhelinnumeron muuttaminen DNS-muotoiseksi.  

EWSD  Elektronisches WählSystem Digital. Siemensin valmistama 
puhelinkeskusjärjestelmä. 

FDD Frequency division duplex. Tekniikka, jossa langattoman tukiaseman 
lähetettävä ja vastaanotettava signaali sijaitsevat eri taajuuksilla.  

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum. Taajuushyppely: radiosignaalin 
modulaatiomenetelmä jossa lähetettävää dataa lähetetään vuorotellen eri 
taajuusalueilla.  

Flash-OFDM Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing. OFDM:stä kehitetty modulaatiotekniikka, jota 
käytetään mm. Digitan @450 langattomassa laajakaistaverkossa.  

GHz Gigahertsi.  
GSM  Global System for Mobile communications. Eurooppalainen digitaalinen 

standardi matkapuhelinverkkoja varten.  
HSDPA High-Speed Downlink Packet access. 3G-matkapuhelinverkkoihin 

kehitetty tekniikka nopeuttamaan tiedon siirtoa.  
HTTP HyperText Transfer Protocol. Protokolla jota käytetään Internet- 

palvelimien ja selainten välisessä liikenteessä välittämään tiedostoja.  
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IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 1963 perustettu 
kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on kehittää standardeja tieto- ja 
sähkötekniikan alalla.   

IP  Internet Protocol. TCP/IP-protokollan verkkokerros. Yhdistämätön 
pakettienvälitys-protokolla.  

IPSec Internet Protocol Security. Verkkokerroksen tietoturvaprotokolla. 
ISDN Integrated Services Digital Network. Piirikytkentäinen 

puhelinverkkojärjestelmä äänen ja datan siirtämiseksi puhelinverkkoja 
pitkin.  

ITU-T  International Telecommunication Union Standardization Sector. 
Kansainvälinen organisaatio, joka suosittelee ja ratifioi 
tietoliikennetekniikan standardeja.  

kbps kilobits per second. Kilobittiä sekunnissa. Yksi tavu on kahdeksan bittiä.  
LAN Local Area Network. Lähiverkko. 
LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol. Ciscon kehittämä 

käyttäjien tunnistusprotokolla.  
LLC   Logical Link Control. LLC-protokolla vastaa kuitatun/ei kuitatun datan 

välityksestä, kommunikaatiolinkeistä sekä kehysliikenteen hallinnasta. 
MAC   Media Access Control. MAC. Määrittelee topologia- riippumattomat 

pääsynhallinta protokollan IEEE:n Local Area Networks määrittelyssä.  
Mbps Megabits per second. Megabittiä sekunnissa. 
MHz Megahertsi. 
MSDU    MAC Service Data Unit. Se osa dataa joka saadaan LLC:ltä, joka sijaitsee 

MAC-kerroksen yläpuolella protokollapinossa.  
NAT Network Address Translation. IP-osoitteen muuttaminen yhteyden 

kulkiessa reitittimen tai palomuurin lävitse.  
NMT Nordic Mobile Telephone. Ensimmäisen sukupolven pohjoismainen 

matkapuhelinjärjestelmä.  
OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing. DMT-Modulointi: perustuu 

datan lähettämiseen yhtä aikaa tosiaan häiritsemättömillä taajuuskanavilla.  
PCF   Point Coordination Function. MAC-kerroksen tekniikka langattomissa 

lähiverkoissa joka käyttää keskitettyä hallintaa synkronista datalähetystä 
tukeakseen.  

PDA   Personal Digital Assistant. Kämmentietokone.  
PSTN  Public Switched Telephone Network. Perinteinen kytkinpohjainen 

puhelinverkko.  
RADIUS  Remote Authentication Dial In User Service. Protokolla käyttäjän 

tunnistamiseen, valtuuttamiseen ja käytön seurantaan. 
RTP   Real-time Transport Protocol. Reaaliaikaisen datan, kuten äänen ja kuvan 

välittämiseen tarkoitettu Internet-standardin protokolla. 
SCCP Skinny Client Control Protocol. Ciscon päätelaiteohjelmisto VoIP-

päätelaitteille.  
SDP Session Description Protocol. SIP:ssä käytettävä protokolla yhteyden 

yksityiskohtien kuvaamiseen.  
SIP  Session Initation Protocol. SIP:iä käytetään kommunikaatioistuntojen 

määrittelyssä Internetin ylitse. 
SSL Secure Socket Layer. Sovelluskerroksen salausprotokolla jolla voidaan 

suojata esimerkiksi Internet-sovellusten liikenne IP-verkkojen ylitse.  
SPY Savonlinnan Puhelin Oy 
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TLS Transport Layer Security. Tiedonsiirron turvaamiseen ja käyttäjien 
tunnistamiseen dataverkon ylitse käytetty tekniikka.   

UDP   User Datagram Protocol. IP-verkkojen päälle rakennettu protokolla 
pakettien lähettämiseen.  

UMA Unlicenced Mobile Access. GSM-verkon laajentamiseksi langattomiin 
lähiverkkoihin kehitetty tekniikka.  

URI Uniform Resource Identifier. Tietyn resurssin yksilöllinen tunnus (kuten 
sähköpostiosoite).  

VoIP   Voice over Internet Protocol. Äänen välittäminen IP:n ylitse 
VoWLAN  Voice over Wireless Local Area Networks. Äänen välittäminen 

langattomien lähiverkkojen ylitse. 
VLAN Virtual Local Area Networks. Virtuaalinen lähiverkko jonka avulla 

voidaan esimerkiksi hallita käyttäjien oikeuksia.  
VPN Virtual Private Network. Tietoliikenneprotokollan päälle muodostettava 

salattu tunneli suojattua tiedonsiirtoa varten.   
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access. UMTS verkoissa käytettävä 

radiorajapinta ja modulointitekniikka.  
WEP Wired Equivalent Privacy. 802.11-standardin mukaisten langattomien 

verkkojen perinteinen salausmenetelmä.  
WPA WiFi Protected Access. WEP-salausta kehittyneempi 802.11-standardin 

mukaisten langattomien verkkojen salausmenetelmä.  
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access. Suomessa 3,5 Ghz 

taajuusalueella toimiva langaton laajakaistatekniikka. 
WLAN  Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko.  
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1. JOHDANTO 

 

Suomessa Internet-puheluilla tarkoitetaan yleensä Voice over Internet Protocol (VoIP)-

tekniikalla soitettuja puheluita kahden tai useamman päätelaitteen välillä. Tämän työn 

tarkoituksena on tutustua langattomiin Internet-puhelupalvelutekniikoihin (Voice over 

Wireless Local Area Networks, VoWLAN) ja miettiä niiden käyttöä palveluntarjoajan 

näkökulmasta. Tässä työssä on tutkittu erilaisten VoWLAN-tekniikoiden soveltumista 

kaupalliseen käyttöön ja niiden käyttövaatimuksia ja rajoituksia palveluoperaattorin 

kannalta. Samalla on kartoitettu hieman muita palveluita, joita olisi mahdollisuus tarjota 

langattomassa ympäristössä joko yritys- tai yksityispuolella, sekä näiden palveluiden 

mahdollisuuksia, haasteita sekä vaatimuksia. VoWLAN-yhteyttä on aikaisemminkin 

käytetty paljon, kun päätelaitteena on ollut kannettava tietokone, mutta VoWLAN-

ominaisuuden tuominen mobiileihin päätelaitteisiin voi osoittautua haasteeksi, ja siksi 

työssä on keskitytty mobiileihin päätelaitteisiin ja niihin liittyviin ratkaisuihin. Nykypäivän 

matkapuhelimista löytyvät ominaisuudet, kuten WLAN ja kolmannen sukupolven 

matkapuhelinyhteydet mahdollistavat tämän ainakin teoriassa. Mikäli matkapuhelinten 

ääniliikenne siirretään kokonaisuudessaan kulkemaan Internet Protocol-verkon ylitse, voi 

tekniikka levitessään muuttaa hyvinkin radikaalisti perinteisten 

matkapuhelinoperaattoreiden maailmaa.    

 

Jotta VoWLAN-järjestelmä yleistyisi, on sen tarjottava jotain sellaista, jota ei nykyisillä 

puhelinjärjestelmillä voida toteuttaa. Tällaisia mahdollisuuksia olisi esimerkiksi yhden 

päätelaitteen käyttö, yhden numeron periaate sekä VoIP-palveluiden tuominen 

matkapuhelimeen. Myös käytön helppous ja toimintavarmuus ovat niitä asioita, joihin tässä 

työssä kiinnitetään huomiota. 

 

Tämän työn tukena on toiminut Savonlinnan Puhelin Oy:n asettama projektiryhmä, jonka 

päällikkönä työn tekijä on toiminut. Työn käytännönvaiheessa tehdyt päätökset perustuvat 

projektiryhmän suosituksiin ja päätöksiin, jotka ovat viime kädessä projektipäällikön eli 

työn kirjoittajan hyväksymiä.  
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Työn tavoite ja rajaus 
 

Tässä työssä tutustutaan aluksi VoIP ja VoWLAN-tekniikoiden teoriaan. Tämän jälkeen 

esitellään palveluntarjoamistarkoituksessa merkittäviä teknisiä ratkaisuja ja valitaan niistä 

lupaavimmat testijärjestelmää varten. Työn lopussa esitellyssä testausjärjestelmässä on 

pyritty luomaan toimiva VoWLAN-kokonaisuus ja testaamaan sen toimintaa järjestelmän 

oikeassa käyttöympäristössä eli toimisto-olosuhteissa. Työssä ei niinkään kiinnitetä 

huomiota langattomien verkkojen rakentamisen suunnittelun ongelmiin tai tarkempiin 

tekniikoihin, vaan pyritään löytämään tämän hetken tekniikalla toteutettu järkevä ratkaisu, 

jolla Internetpuhelupalvelua voidaan mahdollisesti tarjota loppukäyttäjille.  
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2. VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 

 

Voice over Internet Protocol (VoIP) tarkoittaa lyhyesti Internet - verkon ylitse tapahtuvaa 

ääniliikennettä. VoIP:ssa äänisignaali muutetaan koodauksen avulla datapaketeiksi, jotka 

lähetetään sitten yksityisen tai julkisen IP - verkon ylitse vastaanottajalle, jossa paketit 

puretaan koodauksen avulla kuultavaksi ääneksi. VoIP - liikennöinti tapahtuu yleensä UDP 

(User Datagram Packet)-tyyppisenä [Goo02], jolloin vastaanottajan ei tarvitse ilmoittaa 

vastaanotetuksi jokaista pakettia, jonka lähettäjä lähettää, kuten TCP/IP-liikenteessä 

yleensä tapahtuu. Edellä mainitusta syystä TCP/IP-liikenne ei soveltuisi äänen 

välittämiseen kovinkaan hyvin ja johtaisi viiveeseen puheessa; TCP/IP-liikenteessä 

vastaanottaja kuittaa jokaisen vastaanottamansa paketin ja lähettäjä lähettää uudestaan ne 

paketit, jotka eivät saapuneet vastaanottajalle. Upkar Varshey et al. mukaan ensimmäinen 

kaupallinen VoIP palvelu tarjottiin vuonna 1995 Vocaltec-yrityksen toimesta [Var02]. 

Palvelu vaati että molemmilla yhteyden osapuolilla oli käytettävissään tietokone sekä 

Internet-yhteys. Vocaltecin palvelun kautta ei päässyt kuitenkaan käsiksi normaaliin 

puhelinverkkoon, vaan se oli tarkoitettu kahden tietokoneen välillä tapahtuvaan 

puhelinyhteyteen. Nykyään laajakaistayhteydet ovat yleistyneet kattamaan lähes jokaisen 

yrityksen ja yksityisen henkilön, sillä 90% yli 10 hengen yrityksissä Suomessa omisti 

laajakaistaisen Internet-yhteyden vuonna 2006 [Til06a]. Niinpä on odotettavissa, että 

VoIP:stä tulee varteenotettava vaihtoehto normaalille puhelinyhteydelle. Kun 

Tilastokeskuksen [Til06b] mukaan myös yksityisistä Internetin käyttäjistä Suomessa 

keväällä 2006 15 % käytti Internetiä VoIP - puheluiden soittamiseen, loppuvuodesta 2006 

Viestintäviraston tekemän tutkimuksen mukaan jo 20 % Internetin käyttäjistä käytti 

säännöllisesti hyväkseen VoIP-palveluita [Vie06a]. Nämä luvut osoittavat selkeää kasvua 

jo puolen vuoden sisällä, joten voidaan olettaa, että kasvu tulee jatkumaan 

tulevaisuudessakin. Tärkeä syy VoIP-tekniikan leviämiseen on sen aikaansaamat 

kustannussäästöt varsinkin kansainvälisillä yrityksillä, kun kaukopuhelut mannerten ja 

maiden välillä ovat perinteisesti olleet kalliita [Dal99]. 
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2.1 VoIP-tekniikka 

 

VoIP-paketin muodostaminen tapahtuu siten, että käyttäjän ääni muutetaan digitaalisen 

muotoon ja pakataan datapakettiin käyttäen tiettyä koodausta. Käytettävän koodauksen 

tuottama ääninäyte paketoidaan datapakettiin, joka lähetetään eteenpäin verkossa. 

Paketoinnista aiheutuu paketointiviive, joka vaihtelee käytettävän koodauksen mukaan. 

Paketointiviive tarkoittaa tässä sitä, miten pitkä osa äänestä sijoitetaan kuhunkin 

datapakettiin. Ennen lähettämistä pakettiin liitetään RTP (Real time Transport Protocol), 

UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), LLC (Logical Link Control) ja 

MAC (Media Access Control)-otsikot (headers). Kuten osittain myös pakettipohjaisessa 

tietoliikenteessä, VoIP-liikenteessä on tärkeää, etteivät viiveet pakettien välityksessä 

muodostu liian suuriksi. ITU-T:n (International Telecommunication Union Standardization 

Sector) suositus [ITU G.114] on, että puheliikenteessä alle 150 millisekunnin viiveet ovat 

hyväksyttäviä suurimmassa osassa käyttäjäsovelluksia. 150 � 400 millisekuntia on 

hyväksyttävä kansainvälisiin yhteyksiin ja yli 400 millisekunnin viive ei ole 

hyväksyttävissä muutoin kuin tietyissä poikkeustapauksissa. Toinen VoIP-yhteyden laatua 

arvioiva suure on niin sanottu jitter-arvo, joka kertoo pakettien saapumisen välisen ajan 

vaihtelun suuruuden. Mitä suurempi jitter-arvo on, sitä huonommin verkon laitteet pystyvät 

käsittelemään paketteja.  

 

Varsinkin koodauksen ja paketoinnin viiveen merkitys kasvaa siirrettäessä puhetta IP-

verkossa. VoIP - paketin suunnittelussa pitää päättää tasapaino koodauksen tehokkuuden 

(paketin hyötykuorma/paketin todellinen koko) ja paketoinnin nopeuden välillä [Goo02]: 

IPv4:ssa RTP/UDP/IP - tietoliikennepaketin otsikon koko on 40 tavua. Hyötykuorman 

ollessa 40 tavua tämä tarkoittaisi 50 % hyötykuormatehokkuutta. Koodauksen ollessa 64 

kb/s 40 tavun paketin täyttäminen vie 5 millisekuntia, mutta 8 kb/s nopeudella melkein 40 

millisekuntia. Mitä pienempi datavirta, sitä monimutkaisempaa koodausta käytetään ja sitä 

useampi paketti lähetetään liikenteeseen. Tämä pienentää pakettien välistä viivettä, mutta 

aiheuttaa lisää kuormaa reitittimille ja päätelaitteille.  

 

Taulukossa 1 on esitetty yleisimpien alhaisten siirtonopeuksien verkoissa käytettävien 

äänikoodaustekniikoiden vaikutus datapaketin kokoon ja niiden tarvitsema kaistamäärä. 

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on käytettävä koodaustekniikka. Toisessa 



10 
 

 

sarakkeessa on pelkän koodauksen aiheuttama datavirran nopeus ilmaistuna kilobittiä 

sekunnissa (kbps), eli kuinka paljon pelkkä ääni vaatii kaistanleveyttä. Kolmannessa 

sarakkeessa on MAC - palveludatayksiön koko (MSDU, MAC Service Data Unit), kun 

pakettiin on lisätty RTP/UDP/IP/LLC-otsikot. Tällöin paketti koostuu 20 tai 30 

millisekunnin osasta puhetta ja RTP/UDP/IP/LLC otsikosta. Neljännessä sarakkeessa on 

datavirran koko RTP/UDP/IP/LLC-otsikoiden lisäyksen jälkeen. Taulukossa on esitetty 

datan määrä käytettäessä kahta yleisintä paketointiviivettä, 20 ja 30 millisekuntia. 

Taulukosta voi helposti nähdä, kuinka paljon koodauksen valinta vaikuttaa datapaketin ja 

datavirran kokoon, kuinka iso osa paketista on datakuormaa ja kuinka iso osa pelkkää 

otsikkoa. Taulukko on tehty mukaillen Ajay Bakren dokumenttia VoWLAN 

arkkitehtuurista [Bak06]. 

 

Taulukko 1 Äänen koodausmenetelmän vaikutus datapaketin ja datavirran kokoon 
Yksittäisen 
datapaketin koko 
tavuina otsikoiden 
lisäämisen jälkeen 

Keskimääräinen 
datavirran nopeus 
(kbps) otsikoiden 
lisäämisen jälkeen 

Käytettävä 
koodaus 

Käytettävän 
koodauksen  
nopeus 
(kbps) 

20 ms 30 ms 20 ms 30 ms 
G.711 64 208 288 83.2 76.8 
G.722 64 208 288 83.2 76.8 
G.722.1 32 128 - 51.2 - 
G.726 40 148 198 59.2 52.8 
G.728 16 88 108 35.2 28,8 
G.729A 8 68 78 27,2 20,8 
G.723.1 6,4 - 72 - 19,2 

 
 

VoIP - arkkitehtuuri sisältää monia eri komponentteja. Ensimmäiseksi tarvitaan 

viestitysprotokolla ääniyhteysistunnon muodostamiseksi käyttäjien välille. Istunnon 

muodostamisen jälkeen käytetään siirtoprotokollaa lähettämään datapaketit ja hakemiston 

hallintaprotokollaa reititys- ja kytkentätietojen välittämiseksi puhelun käyttäjien välille 

[Var02]. Kuten normaalissa puhelinyhteydessä, myös VoIP:ssa pitää muodostaa yhteys 

käyttäjien välille, ja niinpä yksi tärkeimmistä osista VoIP-yhteyttä on viestitysprotokolla.  
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2.2 Yhteydenmuodostusprotokollat 

 

Yhteydenmuodostusprotokollilla tarkoitetaan tässä kappaleessa tietoliikenneprotokollaa, 

mikä vastaa yhteyden luomisesta, ominaisuuksien vaihtamisesta sekä konferenssi-istunnon 

kontrollista [Sch98]. Tässä kappaleessa on esitelty kaksi VoIP-liikenteessä yleistä 

tietoliikenneprotokollaa, Session Initiation Protocol (SIP) sekä H.323. Perustoiminnaltaan 

molemmat protokollat ovat samanlaisia, ja niitä käytetään samaan asiaan, mutta itse 

protokollien rakenteeseen ja toimintojen toteutukseen liittyy huomattaviakin eroja. 

 

2.2.1 Session Initiation Protocol 

 

IETF:n Request For Comments määrittelee Session Initiation Protokollan seuraavalla 

tavalla [RFC 3261]: SIP on sovelluskerroksen hallintaprotokolla yhden tai useamman 

osallistujan istuntojen luomiseen, muokkaamiseen ja lopettamiseen. Näihin istuntoihin 

kuuluu mm. VoIP - puhelut, multimedian jakaminen sekä multimediakonferenssit. SIP - 

kutsut istuntojen luomiseksi sisältävät kuvauksen, joka sallii istuntoon osallistuvien päättää 

käytettävistä mediatyypeistä. SIP käyttää välityspalvelimia pyyntöjen reititykseen 

käyttäjän nykyiseen sijaintiin, tunnistamiseen sekä lupaan käyttää palveluita, toteuttaa 

käyttäjän puhelun reitityspolitiikat ja tarjota ominaisuudet käyttäjälle. SIP tarjoaa myös  

rekisteröitymisominaisuuden, joka mahdollistaa käyttäjien sijainnin latauksen 

välityspalvelimelle. SIP toimii useiden eri siirtoprotokollien päällä.  

 

SIP- osoite SIP URI (Uniform Resource Identifier) on sähköpostiosoitteen näköinen ja 

pitää sisällään käyttäjänimen ja isäntäkoneen (host) nimen. Osoite voisi olla mallia 

�sip:tkarhula@lut.fi� jossa lut.fi olisi käyttäjän SIP- palveluntarjoajan verkkoalueen 

(domain) nimi. SIP tarjoaa myös salatun URI:n, SIPS URI:n muotoa 

�sips:tkarhula@lut.fi�, joka takaa suojatun ja salatun yhteyden SIP - viesteille soittajalta 

vastaanottajan verkkoalueelle. SIP:ssa viestien ei istunnon aloittamisen jälkeen tarvitse 

kulkea välityspalvelimen kautta, vaan ne voivat kulkea suoraan käyttäjien välillä. Käyttäjä 

voi olla yhteydessä Internetiin mistä tahansa, sillä SIP - välityspalvelimet välittävät hänelle 

tulevat viestit sijainnista riippumatta.  
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Kuvassa 1 on esitetty SIP-yhteydenmuodostuksen yksinkertaistettu kaavio. Henkilö A 

lähettää yhteyspyynnön (1) henkilön B SIP-osoitteeseen, kuten vaikka �sip:skarhu@lut.fi�. 

Koska henkilölle B on rekisteröity kolme eri puhelinta, esimerkiksi työpaikan kiinteä linja, 

kodin kiinteä linja ja matkapuhelin, välittää SIP-välityspalvelin pyynnön jokaiseen 

päätelaitteeseen. Henkilö B ei tällä kertaa ole kotona, ja vastaa matkapuhelimestaan 

lähettäen samalla yhteyden hyväksymisen A:lle (2). Tämän jälkeen henkilöt A ja B voivat 

viestiä suoraa päätelaitteiden välillä ilman että viestien tarvitsee kulkea välityspalvelimen 

kautta (3). Jo ensimmäisessä viestissään A ilmoittaa ne yhteystavat, joita hänellä on 

käytössä. Kun B vastaa A:n yhteyspyyntöön ilmoittaa hän samalla ne yhteystavat, joita 

hänen päätelaitteensa tukee.  

 

RFC - määritelmän mukaisesti SIP perustuu http:n kaltaiseen pyyntö/vastaus-

vuorovaikutusmalliin. Jokainen transaktio koostuu pyynnöstä, joka aiheuttaa jonkin 

toiminnon palvelimella ja ainakin yhden vastausviestin. Transaktion otsikkokentät ovat 

nimettyjä attribuutteja, jotka välittävät tarvittavaa tietoa viestistä. Alla on esimerkkinä 

INVITE- viestin mahdollinen sisältö: 

 

 

Kuva 1 Yksinkertaistettu kaavio Session 
Initiation Protokollan yhteyden 
muodostamisesta. 
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INVITE sip:briankottarainen@lut.fi SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP tuomas.pc.lut.fi;branch=z5GhjAHty76fcU 
Max-Forwards: 70 
To: Brian <sip:briankottarainen@lut.fi> 
From: Tuomas <sip:tkarhula@lut.fi>;tag=1290641298 
Call-ID: fjk123dl145j123@tuomas.pc.lut.fi 
CSeq: 789237 INVITE 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, 
MESSAGE 
Contact: <sip:tkarhula@tuomas.pc.lut.fi> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 142 
 

Viestin ensimmäinen rivi kertoo kutsun nimen (INVITE = kutsu). Tämän jälkeen on lista 

otsikkokentistä; �Via� kertoo osoitteen johon vastauksia odotetaan. �To� sisältää 

vastaanottajan nimen ja SIP-osoitteen, �From� kertoo kutsujan nimen ja SIP- osoitteen, 

�Call-ID� sisältää puhelun oman tunnistusnumeron, joka luodaan satunnaisesti soittajan IP 

- osoitteen perusteella, �CSeq� sisältää kokonaisluvun ja kutsun nimen, �Allow� kertoo 

tuetut komennot, �Contact� kertoo SIP- osoitteen suoraan lähettäjän luokse, �Max-

Forwards� kertoo välitysmäärän, kuinka monta kertaa viestiä saa maksimissaan välittää 

eteenpäin, �Content-Type� kuvaa viestikenttää (ei näkyvissä) ja �Content-Length� sisältää 

viestin rungon bittimääräisen koon.  

 

Tunnettu ongelma SIP-protokollan käytössä on sen toiminta NAT-muunnoksen lävitse. 

NAT-muunnos muuttaa päätelaitteen IP-osoitteen, ja tällöin SIP-paketit, jotka on osoitettu 

tietylle IP-osoitteelle, eivät välttämättä löydä perille estäen näin SIP-yhteyden 

muodostuksen [Spa07]. Toimiakseen NAT-muunnoksen ylitse SIP-protokolla tarvitsee 

ulkopuolista apua joko NAT-muunnoksen tekevältä laitteelta tai yhteyden muodostavilta 

asiakaspääteohjelmistoilta.  

 

2.2.2 H.323 

 

H.323 on International Telecommunication Unionin suositus kuvaamaan päätelaitteita ja 

muita laitteita, jotka tuottavat multimediakommunikaatiota pakettipohjaisten verkkojen 

ylitse [ITU H.323]. H.323-laitteet voivat tarjota reaaliaikaista ääntä, videota ja/tai 

datakommunikaatiota.  
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Alun perin H.323 oli tarkoitettu vain videopuhelustandardiksi. H.323-päätelaite voi olla 

integroituna osaksi tietokonetta tai reititintä, tai se voi toimia myös itsenäisen laitteena. 

Äänen tarjoaminen on määrityksen mukaan pakollista, mutta videon ja datan tarjoaminen 

on valinnaista. Mikäli näin kuitenkin tehdään, yhtenäinen toimintatapa on säilytettävä jotta 

kaikki päätelaitteet jotka tukevat kyseisiä ominaisuuksia voivat toimia keskenään. H.323 - 

laitteita voidaan käyttää pisteestä pisteeseen-liikenteessä, monipisteliittymänä (multipoint) 

tai levitettynä (broadcast). Määrityksessä myös kuvataan H.323 - laitteet, joista VoIP:lle 

tärkeitä ovat päätelaitteet (Teminals), portit (Gateways) sekä portinvartijat (Gatekeepers). 

Rakenteeltaan H.323 koostuu ryhmästä erilaisia protokollia, jotka ovat vastuussa datan 

koodauksesta, purkamisesta, äänen ja kuvan pakkaamisesta, puhelun ohjaamisesta ja 

hallinnasta sekä ominaisuuksien vaihtamisesta. Liitteessä 1 on esitetty tärkeimmät 

protokollat joita H.323:ssa yleensä käytetään hyväksi.  

 

Portin tehtävänä on kääntää protokolla ja muuttaa media H.323 - päätelaitteen ja ei-H.323 - 

päätelaitteen välille.  H.323 - päätelaitteeseen kuuluu systeeminhallintaosa, joka järjestää 

H.323 - päätelaitteen toiminnan H.225.0 ja H.245 - määritelmien kanssa. H.225.0 muuntaa 

välitetyn äänen ja kontrollikäskyt viesteiksi, muuntaa saaduista viesteistä äänen sekä hoitaa 

virheiden käsittelyn. Portinvartijan tehtävänä on pääsyn hallinta sekä 

osoitteenmuutostehtävät; esimerkiksi muuttaa puhelinnumero siirto-osoitteeksi tarvittaessa. 

Suorassa yhteydessä päätelaitteiden välillä portinvartija osallistuu yhteyden 

muodostukseen, mutta tämän jälkeen se ei puutu yhteyden hallintaan.  

 

H.323-tietoturvasta vastaa H.235 - standardi. Siihen kuuluu käyttäjän tunnistaminen, 

integroiminen, yksityisyyden varmistaminen sekä valheellisen kieltäytymisen 

tunnistaminen. Yksityisyyttä varmistetaan salaamalla ja purkamalla datavirta siten, että 

vaikka dataa tarkasteltaisiin, ei yhteyttä silti voitaisi kuunnella.  

 

Kuvassa 2 on esitetty ITU-T:n määritysdokumentin mukaisesti H.323 - päätelaitteen 

rakenne ja sen käyttämät muut G. ja H.-määritykset. Kuvassa näkyy eri laiterajapinnat, 

video ja äänikoodausyksiköt, telemaattiset laitteet, H.225.0-kerros, järjestelmän 

kontrollifunktiot sekä rajapinta pakettikytkentäiseen verkkoon. Kaikki muut osat, paitsi 

videokoodaus- ja käyttäjän datalaitteet, ovat pakollisia jokaisessa H.323 - määritelmän 

mukaisessa päätelaitteessa. Kuvassa näkyvä �vastaanottavan väylän viive� tarkoittaa äänen 
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synkronoivaa osiota esimerkiksi videokuvan kanssa. Kuva on tehty mukaillen ITU-T:n 

määrityksessa ollutta kuvaa [ITU H.323]. 

 

 

 
Kuva 2 ITU-T:n määrityksen mukainen kaavio H.323 - terminaalin toiminnasta 

 

2.2.3 SIP:n ja H.323:n erot 

 

Vaikka SIP:a ja H.323:a käytetään hyvin pitkälti samoissa sovelluksissa toteuttamaan 

samoja toimintoja, ovat ne rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvinkin erilaisia. SIP:n ja 

H.323:n keskinäisistä eroista kertovat Schultzrinne ja Rosenberg dokumentissaan 

kattavasti [Sch98]:  

 

� Kompleksisuus: H.323 on verrattain monimutkainen protokolla. Sen 

perusmääritykset vievät yli 700 sivua, ja samalla H.323:ssa on satoja erilaisia 

elementtejä. SIP:n määritys vie 128 sivua, ja siinä on vain 37 otsikkoa (headers). 

H.323 käyttää viesteissään binäärimuotoa, kun SIP:n viestit kulkevat aina 

tekstimuodossa helpottaen niiden käsittelyä ja ymmärtämistä. Lisäksi H.323:ssa on 
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useita mahdollisuuksia suorittaa jokin tehtävä, ja kaikkia tapoja varten on erilainen 

suositus. Lista tärkeimmistä määrityksissä on liitteessä 1.  

� Laajennettavuus: Laajennettavuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista 

puhuttaessa VoIP-protokollasta. Kun SIP - päätelaitteet kommunikoivat, vaihtavat 

ne keskenään ominaisuuslistoja, joiden mukaan kommunikointi järjestetään. Jos 

jokin toiminto ei ole molempien tukema, ei sitä oteta käyttöön. Uusien 

ominaisuuksien luettelo löytyy keskitetystä palvelimesta, jolloin periaatteessa kuka 

tahansa voi nimetä uusia ominaisuuksia tarvittaessa. Otsikoiden selväkielinen 

kuvaus helpottaa kehittäjien työtä ja vähentää kehitykseen tarvittavaa 

dokumentaatiota. 

� H.323:ssa on paikka ei-standardoidulle arvolle, jota tosin voi hyödyntää vain 

sovelluksen sen hetkinen kehittäjä omassa sovelluksessaan. Lisäksi H.323:ssa uudet 

ominaisuudet pitää aina rekisteröidä ja standardoida käyttöön. Joustavuuden vuoksi 

SIP tarjoaa mahdollisuuden kolmansien osapuolten ohjelmistojen käyttöön 

puheluiden hallinnassa. Myös modulaarisuus on tärkeä osa laajennettavuutta: 

vertailtavista protokollista SIP on suhteellisen modulaarinen. SIP:iin voi lisätä 

ominaisuuksia muokkaamatta kuitenkaan itse SIP:n toiminnallisuutta. H.323:ssa 

yhden toiminnallisuuden kuvaamiseen käytetään vertikaalisesti integroituja 

protokollia (katso Kuva 2).  

� Skaalautuvuus: koska H.323 suunniteltiin aluksi toimimaan yksittäisessä 

lähiverkossa, on tästä aiheutunut skaalautuvuusongelmia, kun verkkoalueita on 

ollut paljon tai osoiteoperaatiot ovat olleet monimutkaisia. SIP:n skaalautuvuus 

perustuu sen käyttämään silmukantunnistusalgoritmiin. Molemmat protokollat 

tarvitsevat laajempaan toimintaan välityspalvelimia. Erona tässäkin on se, että SIP 

toimii sekä TCP (Transmission Control Protocol) että UDP (User Datagram 

Protocol) päällä, joten yhteyden muodostamisen jälkeen SIP - välityspalvelimet 

voivat poistua kokonaan päätelaitteiden välistä. H.323 vaatii portinvartijan puhelun 

ylläpitämiseksi koko puhelun keston ajan. Tämä aiheuttaa jossain määrin ongelmia 

erityisesti välityspalvelimen prosessointitehon kanssa, jos yhtäaikaisia yhteyksien 

määrä on suuri.  

� Palvelut: H.323 ja SIP tarjoavat keskenään samanlaisia palveluita. Palveluiden 

vertaaminen keskenään on vaikeaa, sillä niitä lisätään jatkuvasti molempiin 

protokolliin.  
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Vaikka nämä erot ovatkin todellisia protokollien perusversioiden jälkeen, on H.323 

lähestynyt lähes kaikilta ominaisuuksiltaan SIP:aa. Liitteessä 2 esitellään Dalgicin ja 

Fangin tekemä taulukko H.323:n eri versioiden ja SIP:n välisistä eroista. Taulukosta voi 

nähdä, että uusien versioiden myötä H.323 on todellakin lähestynyt tietyistä 

ominaisuuksiltaan SIP- protokollaa. Silti SIP on myös tämän dokumentin mukaan parempi 

esimerkiksi laajennettavuuden ja virheensiedon suhteen. Vuodelta 2007 olevassa 

dokumentissaan Henrik Ingo [Ing07] kertoo SIP:n olevan kahdeksan vuotta vertailun 

jälkeen huomattavasti suositumpi ja H.323:n jääneen lähinnä taka-alalle.  Kuitenkin on 

vielä olemassa tiettyjä valmistajia ja ohjelmistoja, kuten Ekiga (entinen GnomeMeeting) 

jotka luottavat H.323:een.  

 

2.3 VoIP Tietoturva 

 

Tietoturvan kannalta tilanne, jossa äänipuheluita siirretään IP - verkon ylitse tarkoittaa sen 

huomioon ottamista, että uhkakuvina ovat normaalin analogisen puhelinverkon 

tietoturvariskit yhdistettyinä IP - verkon tietoturvariskeihin. Niinpä VoIP:n tietoturvariskit 

ovat huomattavasti suuremmat kuin normaalin puhelinverkon. Patric C.K Hung ja Miguel 

Martin mainitsevat tutkimuksessaan seuraavanlaisia uhkia VoIP-järjestelmälle [Hun06]:  

 

� Palvelunestämishyökkäykset. Käyttämällä hyväksi kaapattuja koneita voidaan 

VoIP - puhelin tai palvelu ruuhkauttaa käyttökelvottomaksi ja näin estää palvelun 

käyttö. 

� Murtautuminen toisen käyttäjän vastaajaan. 

� Puheluiden kuunteleminen IP - verkon ylitse. 

� Erilaiset madot, virukset ja troijalaiset voivat levitä myös VoIP-sovelluksissa. 

Haittaohjelmat voivat esimerkiksi saastuttaa koko yrityksen verkon leviämällä 

nopeasti Voip-palvelun kautta.  

� Roskapostin leviäminen puhelimitse. Mikäli puhelut eivät maksa mitään, voi 

tulevaisuudessa roskapostittaminen levitä myös verkon ylitse tehtäviin 

äänipuheluihin.  
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Hungin tutkimuksen mukaan lisäksi voidaan salata myös SIP/H.323-palvelimen ja VoIP-

yhdyskäytävän välinen yhteys, jonka kautta puhelut siirretään PSTN-verkkoon. VoIP-

yhdyskäytävän kautta voidaan esimerkiksi soittaa puheluita PSTN - verkossa sijaitsevaan 

maksulliseen puhelinnumeroon. Tutkimuksessa mainitaan myös keinoja näiden 

hyökkäysten ja tietoturvariskien torjumiseen; erilaiset huijaukset, joissa hyökkääjä käyttää 

hyväksi toisen ihmisen henkilöllisyyttä, saadaan torjuttua käyttämällä luotettujen listojen 

numeroita, joista tulevat puhelut voidaan aina päästää läpi. Myös äänitunnistaminen toimii 

osittain, kuten lankaverkoissakin, mutta mm. julkisissa palveluissa ei vastaaja voi aina 

tuntea soittajaa äänen perusteella. Myös erilaiset IP-verkossa toimivat salaukset, kuten 

IPSec (Internet Protocol Security) tai TLS (Transport Layer Security), voidaan ottaa 

käyttöön myös VoIP-palveluissa, jolloin salakuuntelua voidaan ehkäistä tehokkaasti. 

Kuitenkin, kuten Ronald C Dodge Jr tutkimuksessaan [Dod07] osoittaa, suurin tietoturvan 

riski on vieläkin sosiaalinen; Yhdysvaltain West Pointin sotilasakatemiassa hieman alle 

50% oppilasta antoi tietonsa väärennetyn sähköpostiviestin takia.   

 

L Hensell E-Commercen artikkelissaan �The new Voip security risk� [Hen03] kertoo 

miten yritykset eivät vielä vuosituhannen alussa panostaneet tieturvassa lainkaan 

puhelinjärjestelmiin. Amerikkalainen yritys Sunbelt Software koki tämän kantapään kautta, 

kun hyökkääjä murtautui heidän VoIP - järjestelmäänsä arvaten erään työntekijän 

salasanan, ja näin hyökkääjä pääsi järjestelmän kautta soittamaan omaan 

palvelunumeroonsa, joka luonnollisesti oli maksullinen.  

 

Perinteiseen puhelinyhteyteen verrattuna huomattavasti kasvaneen tietoturvariskin takia 

VoIP-järjestelmien ja -ohjelmistojen suunnittelu on entistä tärkeämpää [Hun06] [Sic04]. 

Kun perinteisiä puhelinjärjestelmien palveluita hallitsee aina verkon oma operaattori, 

pystyy VoIP - palveluita kehittämään huomattavasti useampi taho. Niinpä samat 

ominaisuudet, jotka tekevät VoIP - ohjelmistomallista tehokkaan, ovat myös sen suurimpia 

uhkia: ohjelmiston kehityksessä ei ole olemassa säätelevää keskusta, vaan kehittäminen 

tapahtuu pienissä ryhmissä. Tällöin ryhmät voivat auttaa toisiaan ohjelmistojen 

kehittämisessä. Toisaalta huonosti suunniteltu lähdekoodi altistaa ohjelmiston 

hyökkäyksille.  
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Vaikka VoIP aiheuttaakin lukuisia tietoturvallisia ongelmia, tarjoaa se myös tietoturvaa, 

mikä ei normaalissa puhelinverkossa ollut mahdollista [Sic04]: tietoturvaratkaisuja 

pystytään hyödyntämään koko palvelun alueella, ja useiden julkisten protokollien käyttö 

antaa etuna sen, että jo huomatut tietoturvariskit on julkisissa protokollissa usein jo 

korjattu. IP - verkkojen ylitse tapahtuva liikenne voidaan helposti salata voimakkaasti, ja 

erilaiset tunnistusmenetelmät [Bra06], kuten salasanatunnistus, PKI (Public Key 

Infrastructure), sormenjälkitunnistus, äänitunnistus ym.,  tarjoavat mahdollisuuden 

autentikoida käyttäjä hyvinkin tarkasti. Myös SIP:ssä ja H.323:ssa on omat järjestelmänsä 

tiedonsiirron salaamiseen [RFC 3261] [ITU H.323]. SIP:ssä on mahdollisuus käyttää 

salattua URI:tä, joka antaa mahdollisuuden salata liikenne käyttäjien välillä. H.323:ssa 

salauksen ja käyttäjien tunnistamisen hoitaa H.235.0-protokolla. Varsinkin SIP:n 

ongelmana ovat kuitenkin selväkieliset pakettien otsikot, jotka voivat kertoa tietoja 

lähettäjästä ja vastaanottajasta. Näitä otsikoita ei kokonaan voida salata liikenteen 

reitityksen varmistamiseksi, mutta SIP - pyynnöt ja -vastaukset voidaan suojata kuljetus- 

tai verkkokerroksen turvallisuusominaisuuksilla [Goo02]. 

 

2.4 VoIP verrattuna analogiseen puhelinjärjestelmään 

 

Koska VoIP-tekniikka voi toimia perinteisen analogisen puhelinjärjestelmän korvaajana, 

on syytä suorittaa vertailua näiden kahden eri tekniikan välillä. Mahdollisuus alentaa 

varsinkin kaukopuheluiden hintaa on yksi syy [Dal99], mutta vertailukohtia on olemassa 

useampia. Hui Ming Chong ja H. Scott Matthews esittelevät tutkimuksessaan 

seuraavanlaisia vertailunäkökulmia näiden kahden puheenvälitysjärjestelmän välille 

[Cho04]:  

 

 

1. Suorituskyky ja palvelun laatu 

Yksi suurimmista huolenaiheista VoIP - palvelussa on puhelun äänenlaatu. 

Käytännössä tähän vaikuttavat viive sekä pakettien häviäminen. Kuten kappaleessa 2.1 

oli mainittu [ITU G.114], alle 150 millisekunnin viive on vielä täysin hyväksyttävissä. 

Chongin mukaan teollisuuden standardien raja-arvo pakettien häviämiselle on 3%. 

Analoginen puhelinverkko saavuttaa nämä arvot.  
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2. Luotettavuus ja saatavuus 

Normaalin puhelinverkon luotettavuus on Chongin mukaan 99,999% prosenttia, eli 

palvelu ei ole toiminnassa viitenä minuuttina vuodessa. Dataverkot eivät kuitenkaan 

ole näin luotettavia, ja Chong esittää, että parhaat yksityiset verkot ovat käytettävissä 

vain 94% ajasta ja julkinen internet vain 61% ajasta. Näihin lukuihin on kuitenkin 

syytä suhtautua varauksella, sillä Chongin käyttämä lähde on vuodelta 1998 [Thy98]. 

Luotettavuudeltaan VoIP tuskin on vieläkään perinteisten puhelinyhteyksien tasolla. 

Suomessa Viestintäviraston määräyksen mukaan tarjottavissa PSTN/ISDN-palveluissa 

asiakkaan kokema nimellisesto saa olla enintään 2,5% vuoden kaikista 

puheluyrityksistä [Vie05a]. Asiakkaan kannalta saatavuus ja luotettavuus ovat sama 

asia, sillä näissä tilanteissa asiakas kokee vain, ettei voi käyttää haluamaansa palvelua.  

3. Skaalautuvuus 

IP- verkkotekniikan ansiosta VoIP - verkkojen skaalatutuvuus on erinomainen monien 

laitevalmistajien ansiosta. Pääsääntöisesti eri laitevalmistajien laitteet sopivat yhteen ja 

verkon laajentaminen on helppoa ja halpaa. Perinteisessä puhelinverkossa 

verkkolaitteiden on usein oltava saman toimittajan tai valmistajan laitteita, ja näin 

niiden päivittäminen tai laajentaminen voi olla kalliimpaa ja hankalampaa kuin VoIP - 

verkkolaitteiden.  

4. Laitteiden elinkaari 

Chongin mukaan IP - verkkolaitteiden normaalin elinkaaren on arvioitu olevan 3-5 

vuotta, palvelinten noin 4 vuotta ja reititinten ja kytkinten noin 5 vuotta. Lisäksi 

laitteistosta ilmestyy uusia versioita todella nopeasti. VoIP-laitteiston eliniän on 

dokumentissa arvioitu olevan sama kuin muiden IP-verkkolaitteiden. Normaalin 

puhelinverkkolaitteiston elinikä on arvioitu olevan noin 7-10 vuotta.  

5. Viranomaismääräykset 

Chongin dokumentissa ei USA:ssa ollut kirjoitushetkellä erillistä lainsäädäntöä VoIP-

puheluille. Suomessa VoIP - puheluita käsitellään esimerkiksi hätäpuheluiden suhteen 

kuten lanka- ja matkapuhelinverkon puheluitakin [Vie06b] [Vie06c]. 

Puhelinoperaattorin on tarjottava mahdollisuus soittaa hätäpuheluita myös VoIP - 

liittymästä. Mikäli operaattori ei pysty luotettavasti varmistamaan kaikkia 

hätäpuhelinpalveluita (paikannus, takaisinsoitto) käyttäjälle, pitää operaattorin 

ilmoittaa siitä käyttäjälle sopimusta tehdessä.   
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6. Sähkönkulutus 

Kaikki telekommunikaatio- ja verkkolaitteet tarvitsevat virtaa toimiakseen. 

Normaalissa puhelinverkossa sähkö kulkee linjaa pitkin, kun taas pääosin VoIP - 

päätelaitteet tarvitsevat yleensä erillisen virtalähteen. Chongin Carnegie Mellon 

yliopiston testausympäristössä todettiin että VoIP - päätelaite tarvitsee toimiakseen 

noin 11.625 wattia, kun normaalin puhelinverkon päätelaite tarvitsee vain 1.5 wattia. 

Testiympäristössä osoitettiin, että pelkät sähkökustannukset järjestelmälle, jossa on 1/3 

VoIP � puhelimia, ovat alle puolet verrattuna kokonaiseen VoIP-järjestelmään. 

7. Varajärjestelmät 

Virrankulutuksensa takia VoIP - järjestelmä on normaalia järjestelmää herkempi 

virransyötön häiriöille. Niinpä laitteiston virransaanti olisi varmistettava UPS- laitteilla  

(Uninterruptible Power Supplies). Chongin mukaan VoIP - järjestelmä vaatii rinnalleen 

myös tavallisen puhelinjärjestelmän hätäpuheluiden välittämistä varten, mutta 

matkapuhelinverkko voi toimia myös tätä tarkoitusta varten.  

8. Verkkoliikenne ja kaistanleveys 

Koska IP - puhelut kulkevat normaalissa tietoliikenneverkossa paketteina, on 

järjestelmä altis verkkoliikenteen ruuhkautumiselle tai kaistanleveyden loppumiselle. 

Seuraavassa kappaleessa on käsitelty tarkemmin VoIP - liikenteen vaatimaa 

kaistanleveyttä. Chongin testijärjestelmässä 90 toimistotyöntekijää aiheuttivat 

keskimäärin 0.085 megabittiä sekunnissa (Mbps) liikenteen, jolloin 6000 käyttäjän 

verkon keskimääräinen yhtäaikaisesti aiheuttama VoIP - liikenne olisi 5.7 Mbps. 

Erilaiset puheluympäristöt aiheuttavat kuitenkin eri määrän liikennettä, ja kyseisen 

toimistoverkon liikenne tuskin olisi verrattavissa esimerkiksi puhelinmyyntikeskuksen 

liikennemäärään 

 

Mikäli kyseessä on uusi yritys tai yrityksen toimitilat vaihtuvat, tarjoaa VoIP suuren edun 

siinä, että se voi toimia yrityksen normaalissa IP - verkossa. Näin yritykseen ei tarvitse 

rakentaa kahta rinnakkaista verkkoa, ja samalla verkkojen ylläpito helpottuu yrityksen näin 

säästäessä verkon ylläpito- ja rakennuskustannuksissa. Verkkojen tarkkoihin 

rakennuskustannuksiin ei tässä oteta kantaa suuren laitekannan ja laajan toimittajien kirjon 

vuoksi. Samoin jokainen suuri järjestelmä on yksilönsä ja kustannukset vaihtelevat verkon 

koon mukaan. 
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3. VOICE OVER LOCAL AREA NETWORKS 

 

Edellisissä kappaleissa on pääsääntöisesti käsitelty tilannetta, jossa puhetta siirretään 

langallisen IP-verkon ylitse. Koska tämän työn yksi keskeisimmistä asioista on puheen 

siirtäminen langattoman IP-verkon ylitse, käsitellään tässä kappaleessa niitä teknisiä 

näkökulmia, joita siirtämisessä langattomassa IP-verkossa tulisi ottaa huomioon. 

Langallisissa verkoissa tiedonsiirtokapasiteetti ei niinkään yleensä ole ongelmana, mutta 

vielä nykypäivän langattomissa verkoissakin langattoman siirtotien kapasiteetti asettaa 

omat haasteensa puheen siirtämiselle.  

 

Puheen siirtämisessä langattomien verkkojen ylitse käyttäen langattomia lähiverkkoja 

(VoWLAN , Voice Over Wireless Local Area Network) tarkoittaa käytännössä 

kappaleessa 2 esiteltyjen tekniikoiden, äänensiirron internetprotokollan ylitse ja 

langattomien lähiverkkojen yhdistämistä. VoWLAN yhdistää näiden tekniikoiden parhaat 

puolet välittäen puhetta kuten normaalit matkapuhelinverkot samalla mahdollistaen muita 

langattomien tietoverkkojen palveluita, kuten esimerkiksi videokonferenssin [Tze04]. 

Toisaalta myös huonot puolet yhdistyvät esimerkiksi lisääntyneinä tietoturvariskeinä tai 

luotettavuuden heikkenemisenä. VoWLAN tarjoaa yrityksille mahdollisuuden säästää 

kustannuksissa, sillä nykyisten langattomien puhelin- ja dataverkkojen sijasta yrityksille 

tarjoutuu mahdollisuus pitää yllä vain yhtä verkkoa, jota käytetään sekä data- että 

puheliikenteeseen.  

 

 

 

 

 

Kuva 3 erityyppisiä VoWLAN päätelaitteita 
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Kuvassa 3 esitellään työssä myöhemmin käsiteltäviä päätelaitetyyppejä, joita yleensä on 

VoWLAN käytössä:  

1. Kämmenmikrot (PDA, Personal Digital Assistant) tai kannettavat tietokoneet, jotka on 

varustettu sisäisellä tai ulkoisella mikrofoni/kaiutin-järjestelmällä.  

2. Varsinaiset VoWLAN päätelaitteet, jotka on rakennettu nimenomaan käytettäviksi 

langattomissa tietoliikenneverkoissa äänen välittämiseen. 

3. VoWLAN/GSM kaksitoimiset laitteet. Nämä laitteet voivat toimia sekä langattomissa 

tietoliikenneverkoissa (WLAN) että erilaisissa GSM (Global System for Mobile 

communications)-pohjaisissa matkapuhelinverkoissa. Mahdollista on myös, että laitteet 

toimivat muissakin langattomissa IP-verkoissa, kuten esimerkiksi @450- tai WiMAX-

verkoissa.  

 

Yksi tämän työn kannalta olennaisista asioista on tutkia äänen siirtoa langattomissa IP-

verkoissa. Niinpä termin �Voice over Wireless Local Area Networks, VoWLAN� käyttö 

on hieman harhaanjohtava, sillä olennaisinta on äänen siirtäminen nimenomaan 

langattomissa IP-verkoissa. IP-verkoilla voidaan tässä työssä käsittää myös kolmannen 

sukupolven matkapuhelinverkot, sekä mahdollisesti muut langattomat tiedonsiirtoverkot, 

kuten Digita Oy:n Suomeen rakentama @450-langaton tiedonsiirtoverkko. Tästä johtuen 

VoWLAN-termin rinnalle otetaan käyttöön myös yleisempi termi �Voice over Wireless 

Internet Protocol, VoWIP�, jotta termi kattaisi myös muut langattomat IP-verkot. Tällöin 

käytettäessä VoWLAN-termiä tarkoitetaan nimenomaan 802.11-standardin mukaisia 

langattomia lähiverkkoja. Käytettäessä termiä VoWIP puhutaan VoIP:n toiminnasta 

langattomien verkkojen ylitse ottamatta kantaa käytettyyn tekniikkaan, ellei näin ole 

erikseen mainittu. Tämän työn pääpaino on kuitenkin VoWLAN-tekniikassa, mutta 

muitakaan langattomia siirtoteitä ei ole suljettu pois työn piiristä.  

 

3.1  VoWLAN verkkojen kapasiteetti 

 

Lähetettäessä ääntä langattomien verkkojen ylitse ovat käytettävät koodaukset suuressa 

merkityksessä, sillä niiden paketointiviiveellä on suora merkitys lähetettävän paketin 

kokoon ja siten liikenteen sujuvuuteen. Langattomat VoIP-sovellukset käyttävät 

langattomia resursseja hyödykseen verrattain huonosti; eri verkkokerroksiin lisättävät 
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otsikot lisäävät pakettien kokoa, ja siksi VoIP-palvelu voikin käyttää hyödykseen vain osan 

langattoman verkon kapasiteetista [Nar06] ja ongelmaksi muodostuu ennemmin pienten 

pakettien lukumäärä kuin niiden koko. Langattomissa verkoissa harvoin saavutetaan 

verkon teoreettista nopeuttakaan. Esimerkiksi 802.11b:n 11Mbps:n teoreettisesta 

nopeudesta, joka käytännön kokeessa siirrettäessä tiedostoja tietokoneen ja 

tiedostopalvelimen välillä langattomasti, saavutettiin noin 7-8 Mbps nopeus [Cli06]. 

Langattomien verkkojen kapasiteetin heikon hyödyntämisen takia päätelaitteiden, jotka 

ovat yhteydessä yhteen päätelaitteeseen, määrä on rajoitettu.  

 

Erilaisissa tutkimuksissa [Anj03] [Nar06] [Rum06] [Yun06] on todettu, että ilman 

minkäänlaista käsittelyä 802.11b-verkon tukiasema voi kerrallaan käsitellä vain 5 � 7 

yhtäaikaista VoIP - puhelua optimaalisissa olosuhteissa päätelaitteen ollessa tukiaseman 

vieressä. Käyttämällä MAC-kerroksen operoinnissa muuta kuin 802.11b:n normaalisti 

tarjoamaa hajautettua koordinaatiofunktiota (DCF, Distributed Coordination Function) tai 

pisterkoordinaatiofunktiota  (PCF, Point Coordination Function), on mahdollista käsitellä 

jopa yli kymmentä yhtäaikaista VoIP - puhelua. Puheluiden määrän rajan tullessa vastaan 

voi yksikin ylimääräinen saapuva puhelu ruuhkauttaa tukiaseman täydellisesti. Sangki Yun 

et al. ovat päässeet optimiolosuhteissa jopa yli sataan mahdolliseen yhtäaikaiseen puheluun 

puuttumatta itse 802.11b-protokollan kontrollirakenteeseen. Kuitenkin todellisilla 

testausjärjestelmillä yhtäaikaisten puheluiden määrä on jäänyt huomattavasti pienemmäksi 

[Anj2006] [Nar06]. Esimerkiksi Ángel Ruminin kokeessa oli käytetty 64 kilobittiä 

sekunnissa (kpbs) lähetysnopeutta (oletettavasti G.711-koodausta, jolloin todellinen 

lähetysnopeus on 83.2 kbps 20 millisekunnin paketointiviiveellä). Tällöin yhtäaikaisiksi 

yhteysmääriksi saatiin 5-7 puhelua, joka tarkoittaisi vain 7 * 83.2 kbps = 582,4 kbps 

kokonaislähetysnopeutta. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin käytännön nopeus, joka 

802.11b-verkossa on saavutettu [Cli06]. Laitevalmistaja Cisco Systems Inc. [Cis07b] on 

päätynyt antamaan suositukseksi 802.11b - standardin tukiasemalle seitsemän yhtäaikaista 

päätelaiteyhteyttä käytettäessä G.711 - äänen koodausta tai kahdeksan käytettäessä G.729 - 

koodausta. Samalla pystytään siirtämään myös jonkun verran dataa saman tukiaseman 

kautta. 
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3.2 Verkkovierailu WLAN- ja GSM-verkkojen välillä 

 

802.11 b ja g-standardien mukaisten tukiasemien pienen kantaman, solukoon ollessa vain 

alle 60 metriä [Cli06], takia VoWLAN-tekniikkaa käytettäessä on erityisen tärkeää, että 

siirtyminen saman verkon eri tukiasemien välillä onnistuu mahdollisimman nopeasti ja 

käyttäjälle näkymättömissä. Ongelmana siirtymisessä tukiasemien välillä on valita oikea 

hetki siirtymiselle ja suorittaa siirtyminen käyttäjän huomaamatta. Käytettäessä 

VoWLAN/GSM yhteislaitteita on tärkeää, että myös siirtyminen erilaisten verkkojen 

välillä, kuten tässä tapauksessa langattomasta lähiverkosta GSM verkkoon, onnistuu 

saumattomasti ja ilman palvelun laadun merkittävää heikkenemistä.  

 

802.11-langattomissa verkoissa siirtyminen eri solujen välillä tapahtuu standardin mukaan 

seuraavalla tavalla [IEEE 802.11a]: kun päätelaite huomaa signaalin heikkenemisen tai sen 

kustannusalgoritmi löytää paremman tukiaseman, aloittaa päätelaite uuden tukiaseman 

etsimisen. Tukiaseman vaihtaminen edellyttää standardin mukaan kirjautumista uudelle 

tukiasemalle ja tämän jälkeen irtautumista vanhasta tukiasemasta. Tukiaseman vaihdon 

aikana päätelaite ei voi lähettää tai vastaanottaa kummankaan tukiaseman kautta. Normaali 

tukiaseman vaihdos kestää n. 15.37 millisekuntia, mutta mikäli päätelaitteen tiedot 

siirretään jo valmiiksi tukiasemien välillä, voi vaihdoksen aika pudota aina 1.69 

millisekuntiin [Bar04]. Molemmat ajat ovat riittävän nopeita, jotta esimerkiksi VoIP-

yhteyteen ei muodostu liian pitkää viivettä. Liitteessä 3 esitellyt langattomien 

lähiverkkojen standardit 802.11k (langattomien resurssien hallinta) ja 802.11r (nopea 

siirtyminen tukiasemien välillä) yhdessä mobiilin IP:n tai SIP:n kanssa mahdollistavat 

siirtymisen saumattomasti lähiverkon tukiasemien välillä VoIP-puhelun ollessa käynnissä, 

mutta siirtyminen langattoman lähiverkon tukiasemasta GSM verkkoon on ollut 

aikaisemmin ongelmana.  

 

HungJu Tze on toteuttanut tämän siirtymisen seuraavalla tavalla [Tze04]: GSM- ja 

VoWLAN- verkoissa tukiasemien välillä siirtyminen yleensä tapahtuu verkon 

kuuluvuusalueen reunalla. Matkapuhelinverkkoprotokolla on kuitenkin rakenteeltaan niin 

erilainen, että siirtyminen on pitänyt toteuttaa korkeammalla tasolla verrattuna verkkojen 

sisäiseen siirtymiseen. Tässä tapauksessa siirtyminen on toteutettu käyttämällä hyväksi 

verkkojen valmiita ominaisuuksia puuttumatta itse verkkojen rakenteisiin. Kaksitoimiselle 
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päätelaitteelle annetaan kaksi erillistä numeroa, joista toinen toimii matkapuhelin ja toinen 

VoWLAN verkossa. Niinpä siirtyminen saadaan suoritettua molempien numeroiden avulla. 

Tze esittelee dokumentissaan kaksi erilaista tapaa suorittaa siirto: sokea siirto ja 

konsultoitu siirto. Sokeassa siirrossa laite yrittää siirtää puhelun toimivasta numerosta 

toiseen tarkkailematta siirron toimintaa. Niinpä esimerkiksi VoWLAN verkossa oleva 

puhelin siirtää tarvittaessa puhelun matkapuhelinverkossa olevaan numeroon. Siirron 

aikana VoWLAN numero mykistetään ja niinpä ääntä ei pääse läpi siirron aikana. Kuvassa 

4 esitetyssä konsultoidussa siirrossa käytetään hyväksi kolmea tahoa A, B ja C. Näistä A 

on henkilö jolle siirtyvä henkilö puhuu, B on VoWLAN soittaja ja C on 

matkapuhelinverkon soittaja. C on siis tässä tapauksessa virtuaalinen soittaja, jonka tehtävä 

on luoda yhteys B:n päätelaitteen ja GSM-matkapuhelinverkon välille siirtoa varten. 

Siirtyminen tapahtuu seuraavasti:  

 

1. A soittaa B:lle (tai toisinpäin) 

2. C soittaa A:lle ja B:lle 

� C luo neuvottelupuhelun joka sallii A:n B:n ja C:n 

olevan samassa puhelussa 

3. B katkaisee puhelun tai C poistaa B:n puhelusta 

jolloin puheluun jäävät jäljelle vain C ja A. 

 

 

 

 

 

 

B:n katkaistessa oman puhelunsa jäävät A ja C samaan puheluun keskenään ja siirto on 

saatu suoritettua. Tällä menetelmällä saadaan siirrettyä puhelin erilaisesta verkosta toiseen 

ilman puhelun katkeamista. Sama menetelmä toimii hieman muunneltuna myös toiseen 

suuntaan siirryttäessä matkapuhelinverkosta langattomaan lähiverkkoon.  

 

Vaikka siirtyminen WLAN-verkon ja GSM-verkon välillä on saatu toteutettua HungJu 

Tzen tutkimuksessa, voi se muodostua ongelmaksi yleisemmässä käytössä. Mikäli 

päätelaite tai käytettävä asiakasohjelmisto ei automaattisesti tarjoa tukea saumattomalle 

Kuva 4 Puhelun siirtyminen 
WLAN- GSM - verkon välillä 
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siirtymiselle, pitäisi päätelaitteeseen tai ohjelmistoon lisätä ohjelma tai lisäosa joka tämän 

siirron osaisi suorittaa. Kaupallisista sovelluksista irlantilainen Cicero Networks mainostaa 

sovelluksensa Cicerophonen osaavan siirtyä WLAN-verkosta GSM verkkoon SIP-puhelun 

ollessa päällä. Tämä sovellus on testattavana Testijärjestelmä-osiossa.  

 

3.3 Nykyiset VoWIP-ratkaisut 

 

Tässä kappaleessa käsitellään jo olemassa olevia VoWIP-ratkaisuja joista kaikki on 

tarkoitettu toimivaksi ainakin WLAN-verkossa, mutta joista ainakin osan käyttö onnistuu 

myös muissa langattomissa verkoissa. Kappaleessa esitellyistä tekniikoista valitaan 

testijärjestelmään käytettävä järjestelmä tai järjestelmät. Alla esitellyistä tekniikoista SIP- 

ja H.323-protokollista on esitelty tekniikkaan pohjautuvia järjestelmiä tai 

järjestelmämalleja. Lisäksi kappaleessa esitellään suosittu VoIP-järjestelmä Skype sekä 

Unlicenced Mobile Access-pohjainen järjestelmä.  

 

3.3.1 SIP-pohjaiset ratkaisut 

 

SIP-pohjaisissa ratkaisuissa järjestelmä koostuu yleensä päätelaitteesta, päätelaitteen SIP-

asiakasohjelmistosta (client), SIP-palvelimesta (server) sekä vastaanottajasta. Päätelaite voi 

teoriassa olla mikä tahansa laite, johon SIP-asiakasohjelmisto voidaan asentaa ja joka on 

yhteydessä IP-pohjaiseen verkkoon. Yleisimmistä päätelaitemalleista kerrotaan tämän työn 

kappaleessa 1.5.  Tässä kappaleessa esitellään kolmen tyyppisiä SIP-ratkaisumalleja, jotka 

ovat yleisimmät mallit mihin tätä työtä kirjoitettaessa on törmätty. 

 

1. Valmis palvelu, joka sisältää päätelaitteeseen ladattavan ohjelmiston sekä SIP-

palvelimen. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on TDC Song-konsernin Zoo-

palvelu [Tdc07]. Zoo-palvelu sisältää kokonaisen VoWLAN-palvelun 

päätelaitteineen, päätelaiteohjelmistoineen sekä palvelimineen. Zoo-palvelu on 

tarkoitettu pääsääntöisesti yritysten palveluksi.  

2. Päätelaitteeseen ladattava erillinen ohjelmisto ja itse omistettu SIP-palvelin. Tällöin 

päätelaitteeseen ladataan kolmannen osapuolen ohjelmisto, johon asetetaan oman 
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SIP-palvelimen asetukset ja käytetään SIP-palvelua tällä ohjelmistolla. Esimerkkinä 

tällaisesta järjestelmästä on Cicero Networksin tarjoama CiceroPhone-ohjelmisto. 

Asiakasohjelmiston lisäksi järjestelmä sisältää CiceroController-ohjelmiston, joka 

asennetaan asiakkaan oman SIP-järjestelmän rinnalle hallinnoimaan päätelaitteita.  

3. Päätelaitevalmistajan oma ohjelmisto ja omistettu SIP-palvelin. Esimerkiksi 

matkapuhelinvalmistaja Nokia tarjoaa tiettyihin E-sarjan puhelinmalleihin tukea 

SIP-asetuksille ja VoIP-puheluille [Nok07]. Esimerkkinä tällaisesta puhelimesta on 

E65, jota on käytetty myöhemmin tässä työssä testausjärjestelmän yhtenä 

päätelaitteena SIP-, WLAN- sekä 3G-ominaisuuksiensa takia. Myös kiinteät IP-

puhelimet, jotka toimivat SIP-palvelimen kanssa, sisältävät yleensä 

asiakasohjelmiston valmiiksi asennettuna, ja siten ne kuuluvat myös tähän 

ryhmään.  

 

Hankittaessa SIP-järjestelmää kustannukset nousevat merkittävään rooliin. Kohdan 1. 

tapaus on todennäköisesti esitetyistä vaihtoehdoista kallein, mutta se sisältää toimivan 

kokonaisjärjestelmän tukifunktioineen. Toisen kohdan järjestelmässä kustannuksia tulee 

asiakasohjelmiston ja muiden tukiohjelmistojen lisensseistä sekä mahdollisesti lisenssien 

vuosimaksuista, mutta näin voidaan saavuttaa ominaisuuksia, joita kolmas vaihtoehto ei 

pysty tarjoamaan, kuten esimerkiksi siirtyminen WLAN- ja GSM-verkkojen välillä. 

Kolmas vaihtoehto on yksinkertaisin sekä mahdollisesti edullisin, sillä se ei välttämättä 

vaadi erillisten ohjelmistojen ostamista. Toisaalta myös palvelinohjelmistojen tuki voi 

tällöin olla vajaa ja palvelimen ylläpitäminen vaatii osaamista sekä työpanosta.    

 

3.3.2 H.323-pohjaiset ratkaisut: Cisco-Nokia - järjestelmä 

 

H.323-pohjaiset ratkaisut toimivat teoriassa samalla tavalla kuin edellä mainitut SIP-

järjestelmän ratkaisut sisältäen asiakasohjelmiston sekä H.323-palvelimen. Tässä 

kappaleessa on esitelty Nokian ja Ciscon tarjoama H.323-pohjainen kokonaisjärjestelmä 

yhtenä vaihtoehtona VoWLAN-palveluiden tarjoamiseksi.  

 

Nokian kotisivujen mukaan [Nok07] joihinkin Nokian E-sarjan puhelimiin voidaan asentaa 

Ciscon Skinny Client Control Procol (SCCP)-asiakasohjelmisto, joka taas toimii 
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yhteistyössä Ciscon Unified Communications Managerin (CUCM) ja Unified 

Communications Manager Expressin (CUCME) kanssa. Tällöin Nokian puhelimet olisivat 

liitettävissä Ciscon VoIP- ja WLAN-järjestelmiin siirtäen VoIP-palvelut myös 

langattomiin verkkoihin. Sivuston mukaan järjestelmän pitäisi toimia missä tahansa 

WLAN verkossa, jolloin olisi mahdollista käyttää myös muiden valmistajien kuin Ciscon 

langattomia tukiasemia. Vaikka kummankaan valmistajan sivustolla ei ole asiasta 

mainintaa, on todennäköistä, että järjestelmää voitaisiin käyttää myös 3G-

matkapuhelinverkossa. Ciscon sivuston mukaan tuettuja E-sarjan puhelimia ovat Symbian 

Series60-sarjan puhelimet E60, E61, E61i, E65, mutta todennäköisesti myös myöhemmät 

E-mallisarjan puhelimet tukevat toimintaa SCCP:n kanssa.  

 

Rakenteeltaan verkko vaatii Ciscon ja Nokian mukaan kaksitoimisen 

matkapuhelinpäätelaitteen johon on asennettuna SCCP-asiakasohjelmisto, Ciscon 

tekniikalla toteutetun langattoman lähiverkon sekä Cisco Unified Communications 

Manager-palvelimen [Nok07] [Cis07a]. Kuitenkin Nokian sivuilla mainitaan, että 

kaksitoimisten puhelimien pitäisi toimia myös muiden valmistajien 802.11-standardien 

mukaisissa langattomissa lähiverkoissa. Käytännössä järjestelmä toimii siten, että kun 

WLAN verkko on saatavilla, matkapuhelin liittyy siihen ja käynnistää automaattisesti 

SCCP-ohjelmiston. Tällöin ohjelmisto kirjautuu CUCM-palvelimelle ja liittyy osaksi 

VoIP-verkkoa. Puhelimesta soitetut puhelut ohjautuvat tällöin aina IP-verkkoa pitkin 

CUCM-palvelimeen, joka päättää reititetäänkö puhelut toiseen IP-verkkoon, 

lankaverkkoon vai GSM-verkkoon. Järjestelmä on skaalattavissa toimimaan hyvin 

erilaisissa ympäristöissä; CUCM:llä voi hallita enintään 30 000 käyttäjää ja CUCME:llä 

240 käyttäjää. Lisäksi palvelimia voi linkittää toimimaan yhdessä, jolloin suurin 

käyttäjämäärä järjestelmälle on Ciscon ilmoituksen mukaan miljoona käyttäjää. Nokian ja 

Ciscon järjestelmä on suunnattu valmistajien mukaan nimenomaan yrityskäyttöön.  

  

3.3.3 Skype/Skype Business 

 

Skype on Niklas Zennströmin ja Janus Friisin kehittämä peer to peer-ohjelmisto äänen, 

kuvan, tiedostojen ja viestien lähettämiseen [Sky07]. Erityisesti Skype on tullut tunnetuksi 

ilmaisista VoIP-puheluista Skype-ohjelmistojen välillä. Peer to peer-toimintaperiaate 
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tarkoittaa sitä, että käyttäjien väliset viestit eivät kulje jatkuvasti jonkin keskitetyn 

palvelimen välitse, vaan Skype toimii etsimällä käyttäjiä verkosta ja yhdistämällä heidät 

keskenään ilman erillistä palvelinta. Skypen käyttämiseen riittää ohjelmiston lataamisen 

kotisivuilta, tunnuksen luominen sekä jonkinlainen tietokoneeseen liitettävä kaiutin-

mikrofoniyhdistelmä. Skypeä voi käyttää myös normaaliin puhelin- tai 

matkapuhelinverkkoon soittamiseen, mutta silloin Skypen käytöstä joutuu maksamaan 

minuuttipohjaisen veloituksen mukaisen hinnan. Esimerkiksi Skypen kotisivujen mukaan 

soittaminen Suomalaiseen lankaliittymään maksaisi 0.025 senttiä minuutilta ja 

matkapuhelimeen 0.165 senttiä minuutilta. Suomessa Skype on tällä hetkellä suosituin 

VoIP-ohjelmisto 92% osuudella Suomessa käytettävistä VoIP-ohjelmistoista yksityisillä 

henkilöillä [Vie06a].  

 

Ohjelmistorakenteeltaan Skype on täysin suljettu, ja siksi tietoa sen käyttämästä tekniikasta 

ei ole saatavilla. Skypen sivuilla olevan Tom Bersonin tutkimuksen mukaan tietoturvassa 

luotetaan 256-bittiseen AES-salaukseen, jolla kaikki yhteydet on salattu [Ber05]. Näin 

estetään yhteyksien kuuntelu ja varmistetaan käyttäjien henkilöllisyys. 

Ohjelmistoalustoista Skype ilmoittaa tukevansa uusimpia Windows-käyttöjärjestelmiä 

(Windows 2000 ja uudemmat ohjelmistoversiot), useita eri Linux-käyttöjärjestelmiä sekä 

Mac OS X:ää. Matkapuhelinalustoista Skype on virallisesti saatavilla vain Pocket PC- sekä 

Windows Mobile-alustoille. Ainakaan tätä dokumenttia kirjoitettaessa ei virallista versiota 

Skypestä Symbian-käyttöjärjestelmälle ollut ilmestynyt. Kuitenkin esimerkiksi 

Israelilaislähtöinen Fring tarjoaa omassa sovelluksessaan tuen Skype-puheluille Symbian 

alustalle [Fri07]. Palvelun asiakasohjelmisto on ilmainen, ja palvelu rahoittaa toimintaansa 

Skypen tavoin välittämällä maksullisia puheluita lanka- ja GSM-puhelinverkkoihin. 

 

Yrityksiä varten Skype tarjoaa erillistä Skype For Business-palvelua, jossa erona 

yksityisten käyttämään ohjelmistoon tulee ohjelmistojen parempi hallinta ja käyttäjätilien 

kokonaishallinta. Myös yrityspalvelussa kaikki ohjelmistojen välillä soitetut puhelut ovat 

ilmaisia ja puhelin- sekä matkapuhelinverkkoihin soitettaessa pätevät Skypen yleiset 

veloitukset.  

 

Vaikka Skype onkin levinnyt jo suhteellisen laajalle yksityishenkilöiden käytössä, ei se 

välttämättä ole paras ratkaisu silloin, kun harkintaperusteena on sovelluksen valinta 
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puhelinyhtiölle tarjottavaksi palveluksi. Skypen salattu rakenne estää sen täydellisen 

ymmärtämisen, ja vaarana on, että ohjelmistoon voisi olla rakennettuna tarkoituksella tai 

vahingossa takaportteja. Yrityskäytössä on tärkeää, että ohjelman rakenne ymmärretään 

tiukkojen tietoturvakysymysten takia. Yksityiskäytössä takaporttien merkitys ei ole niin 

suuri. Molemmissa käyttötapauksissa yhtenä suurena esteenä on Skypen toimintaperiaate; 

Skypen käyttäjien tunnistuspalvelimet saattavat sijaitsevat ulkomailla ja Skypen liikenne 

on peer to peer-perusteista, jolloin käyttäjien omat tietokoneet toimivat puheluiden 

välittäjinä [Sky07]. Mahdollisissa tunnistuspalvelinten häiriötilanteissa tai liikenteen 

laajemmissa käyttökatkoksissa palveluntarjoaja ei voi varmistua tarjoamansa palvelun 

laadusta ja esimerkiksi hyvitykset käyttökatkostapauksissa voivat päätyä täysin palvelun 

tarjoajan maksettavaksi. Esimerkiksi elokuussa 2007 sattunut käyttökatkos aiheutti Skype-

palveluun pääsyn estymisen kahdeksi vuorokaudeksi 220 miljoonalle käyttäjälle, joiden 

joukossa oli sekä yritys- että yksityisasiakkaita [Leh07]. 

 

3.3.4 Unlicenced Mobile Access 

 

Unlicenced Mobile Access (UMA), tai tieteellisissä piireissä paremmin tunnettuna termillä 

Generic Access Networks, on 3rd Generation Partnership Projectin (3GPP) määrittelemä 

tekniikka langattomien lähiverkkojen ja GSM-verkkojen yhdistämiseksi.  3GPP:n oman 

määritelmän mukaan UMA on kehitetty, jotta GSM-verkko voitaisiin laajentaa IP-

pohjaisten verkkojen päälle [3GPP07]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaksitoiminen 

GSM-matkapuhelin voi toimia myös IP-verkossa (kuten esimerkiksi WLAN) ja tällöin 

GSM-yhteys voidaan tunneloida IP-verkon ylitse, josta puhelut reititetään erillisen UMA-

verkkokontrollerin (UMA Network Controller) kautta GSM-verkkoon. Näin voidaan 

laajentaa GSM-tukiasemien kuuluvuutta katvealueille, kuten kellareihin tai vaikka 

yrityksen kokoustiloihin, halvoilla ja yksinkertaisilla WLAN-tukiasemilla. Suurimpana 

erona normaaliin VoWLAN-ratkaisuun ovat seuraavat tekijät: koko yhteyden matkan 

käytetään GSM-signalointitekniikkaa SIP:n tai H.323:n tilalla, ja päätelaitteet eivät 

koskaan kommunikoi suoraa keskenään vaikka molemmat olisivatkin IP-verkossa, vaan 

liikenne kulkee aina GSM-verkon kautta [San05]. UMA:n vaatii toimiakseen 

kaksitoimisen matkapuhelimen, joka tukee sekä GSM- että WLAN verkkoa ja jossa on 

UMA-palvelunkäyttömahdollisuus.  
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Suomessa matkapuhelinoperaattori Saunalahti aloittaa UMA-puheluiden tarjoamisen 

[Sau07b]. Saunalahti hyödyntää UMA:aa etenkin hinnoittelussa, sillä sen puhelut ovat 

ilmaisia soitettaessa toiseen Saunalahden UMA-puhelimeen tai Saunalahden VoIP-

palvelulla varustettuun tietokoneeseen. Kun puhelin ei ole WLAN-verkossa, käyttää se 

normaalia GSM-verkkoa. Päätelaitteekseen Saunalahti on valinnut Nokian 6136-

puhelinmallin. Soneran tiedotteen mukaan Nokian 6136-matkapuhelin osaa automaattisesti 

siirtyä verkosta toiseen, kuten esimerkiksi WLAN-verkosta GSM-verkkoon kuuluvuuden 

heikennyttyä riittävästi. Koska UMA-puhelu kulkee aina GSM-verkon kautta, eivät 

laskutus- ja veloitusmenetelmät ole yksiselitteisiä käytettäessä kyseistä tekniikkaa. Työtä 

kirjoitettaessa (6.11.2007) Saunalahti tarjoaa palvelua 7,95 euron kuukausihintaan, johon 

sisältyvät puhelut Elisan ja sen tytäryhtiöiden puhelinliittymiin. Muiden puheluiden 

hinnoittelu ei oleellisesti eroa muiden operaattoreiden puheluhinnoista.  
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4. LANGATTOMAT TIEDONSIIRTOVERKOT 

 

Langattomilla tiedonsiirtoverkoilla tarkoitetaan tietoverkkoja, joissa päätelaitteiden välinen 

yhteys on toteutettu radiotekniikalla langattomasti. Langattomien tiedonsiirtoverkkojen 

ollessa suuri osa VoWIP-tekniikkaa esitellään tässä työssä yleisimpiä Suomessa käytössä 

olevia langattomia tiedonsiirtoratkaisuja, jotka pystyvät ainakin teoriassa suorituskyvyltään 

VoWIP-liikennöintiin. Tässä kappaleessa esitellyt langattomat tiedonsiirtoverkot 

mahdollistavat myös tiedonsiirtopalveluiden tarjoamisen loppukäyttäjille. 

 

Tässä kappaleessa on esiteltynä neljä erilaista langatonta tiedonsiirtotekniikkaa. Niistä 

ensimmäinen, langattomat lähiverkot, on maailmalla hyvin suosittu langaton tekniikka 

lyhyiden kantamien langattomien verkkojen rakentamiseen ja samalla suosituin tapa 

toteuttaa VoWIP - tekniikkaa. Kolme muuta esiteltyä tekniikkaa ovat pidemmän kantaman 

ja pienemmän kapasiteetin tiedonsiirtoon tarkoitettuja langattomia tekniikoita. Kolmannen 

sukupolven matkapuhelinverkot ovat tuoneet puheen lisäksi myös tiedonsiirto-

ominaisuudet matkapuhelimiin. Uudet tekniset ratkaisut mahdollistavatkin jopa yli 2 Mbps 

tiedonsiirtonopeudet. WiMAX- ja @450-langattomat verkot ovat vertailluista tekniikoista 

pisimmän kantaman tekniikat. WiMAX on vielä nykyään pääsääntöisesti langattomiin 

kiinteisiin yhteyksiin tarkoitettu tekniikka, mutta tulevat standardit lupaavat parantaa 

päätelaitteiden liikkuvuutta verkkojen sisällä. @450 on päinvastoin tarkoitettu juuri 

liikkuvien päätelaitteiden yhteyksiksi suurille, jopa 30km matkoille, mutta sen 

tiedonsiirtonopeudet eivät yllä muiden tekniikoiden tasolle. Kappaleen lopussa on vertailtu 

eri langattomien tekniikoiden soveltumista VoWIP-liikennöintiin mittaamalla soitettujen 

VoIP-puheluiden suoritusarvoja, kuten pakettien viivettä, jitteriä, pakettien häviämistä sekä 

keskimääräistä liikennöintinopeutta.  

 

4.1 Langattomat lähiverkot 

 

Langattomalla lähiverkolla tarkoitetaan tietyllä alueella toimivaa tiedonsiirtoverkkoa johon 

käyttäjä voi liittyä langattoman radion avulla. Langattomien lähiverkkojen tärkeimpiä 

käyttökohteita ovat paikat, joihin on hankala tai mahdotonta rakentaa langallista verkkoa, 
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kuten vanhat kivitalot tai suojelukohteet, tai ne voivat yksinkertaisesti toimia langallisen 

verkon jatkeina yksityisissä kodeissa, toimistoissa tai julkisilla paikoilla [Var03]. Muita 

tärkeitä käyttökohteita langattomille lähiverkoille ovat kohteet, joissa verkon on tarkoitus 

olla väliaikainen, kuten esimerkiksi seminaaritilat tai vaikkapa messujen esittelytilat. 

Erilaisia WLAN-käsitteellä tunnettuja langattomien lähiverkkojen standardeja on 

muutamia, kuten European Telecommunications Standards Institute:n HiperLAN 1 ja 2, 

HomeRF sekä IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11-

standardiperhe [McF03]. Tässä dokumentissa keskitytään 802.11-standardiperheeseen, 

jotka käyttävät Suomessa lupavapaata 2,4 GHz taajuutta.  

Langattomien lähiverkkojen suureen suosioon ovat vaikuttaneet jatkuvasti lisääntyvät 

kannettavat tietokoneet ja PDA:t, langattomien yhteyksien nopeuden nopea kehitys 1 

Mbps:stä aina 108 Mbps:ään asti sekä päätelaitteiden hintojen nopea lasku. Vain 802.11-

standardin langattomilla lähiverkoilla on nykyään kaupallista merkitystä, ja se on suurin 

syy myös tämän dokumentin keskittymiseen langattomista lähiverkkotekniikoista 802.11-

standardiperheen laitteisiin ja tekniikkaan [McF03]. 

 
802.11 on IEEE:n kehittämä langattomien lähiverkkojen standardi [IEEE 802.11a]. Brian 

P. Crown et al antavat standardille seuraavanlaisen määrittelyn [Cro97]: Projekti 

käynnistettiin 1990 tavoitteenaan kehittää �Medium Access Control (MAC) ja fyysisen 

kerroksen määrittely langattomalle yhteydelle kiinteille, kannettaville ja liikkuville 

päätelaitteille jollain paikallisella alueella�. Standardin tarkoitus on kaksijakoinen:  

� Tarjota langaton yhteys automaattisille koneille, laitteille tai asemille, jotka vaativat 

nopeaa asennusta ja jotka voivat olla kannettavia, kädessä pidettäviä tai asennettuna 

liikkuviin ajoneuvoihin paikallisella alueella 

� Tarjota standardi taajuuksia sääteleville tahoille yhden tai useamman taajuuden 

varaamiseksi paikallista kommunikaatiota varten.  

 

Alkuperäinen 802.11-standardi kuvaa pakolliseksi tuen vähintään 1 Mbps langattomalle 

yhteydelle ja mahdollisen tuen 2 Mbps siirtonopeudelle. 802.11-standardin laitteet voivat 

toimia joko suoraa toistensa välillä tai useampi päätelaite voi liittyä yhteen tukiasemaan ja 

viestiä keskenään tällä tavalla. Myös pakollinen tuki asynkroniselle tiedonsiirrolle on 

määritetty standardissa. Alkuperäinen 802.11-standardi mahdollistaa kolme erilaista 

fyysisen kerroksen toteutusta: taajuushyppely (FHSS, Frequency Hopping Spread 
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Spectrum), suorasekvensointi (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) sekä 

infrapunayhteydet [IEEE 802.11a]. Uudemmissa standardeissa, kuten 802.11a:ssa, on 

esitelty myös DMT-modulointi (OFDM, Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 

[Var03]. FHSS:ssä vaihdellaan käytettävää taajuutta tietyn kaavan mukaisesti, jolloin 

lähetettävä data jaetaan näille taajuuksille. Vastaanottava tukiasema kuuntelee saman 

kaavan mukaisesti taajuuksia ja vastaanottaa datan. DSSS:ssä lähetettävä signaali 

yhdistetään näennäisesti satunnaiseen kantoaaltoon, jonka satunnaisuuden myös 

vastaanottava asema tietää. Tämä vähentää muiden, erityisesti samalla taajuusalueella 

lähetettyjen, signaalien aiheuttamaa häiriötä. OFDM taas perustuu datan lähettämiseen 

yhtä aikaisesti useilla toisiaan häiritsemättömillä taajuuskanavilla. Infrapunayhteyksissä 

toimitaan 850 � 950 nanometrin aallonpituuksilla lähinnä sisätiloissa ja tilanteissa, jolloin 

lähettävien osapuolten välillä on suora näköyhteys tai lähetettävä signaali voi heijastua 

pinnoista. Muita 802.11-standardin keskeisiä tekniikoita ovat MAC-kerroksen Distributed 

Coordination Function (DCF) ja Point Coordination Function (PCF) [Cro97], joita 

käytetään päätelaitteiden ja tukiasemien lähettämisen ajoituksen hallintaan. DCF:ssä 

jokainen asema kuuntelee taajuutta ennen lähettämistä sen varmistamiseksi, että taajuus on 

vapaana törmäyksien välttämiseksi. Mikäli taajuus on vapaana, lähettää asema tietyn 

kokoisen osan dataa. Mikäli taajuus ei ole vapaana, odottaa asema tietyn aikaa ja yrittää 

sitten lähettämistä uudelleen. PCF:ssä lähetysvuorojen jakamisen kuunteleville asemille on 

hoidettu keskitetysti.  

 

Liitteessä 3 on esitetty taulukossa muut 802.11-perheen standardit. Taulukossa on eritelty 

varsinaiset standardit sekä niiden toimintaa tukevat muut standardit. Varsinaisista 

standardeista on esitetty taajuusalue, jolla ne toimivat, suurin teoreettinen nopeus sekä 

käytetty modulaatiotekniikka. Muista standardeista on kerrottu niiden toiminta ja tarkoitus 

pääpiirteittäin. Taulukko on tehty kokoamalla tiedot eri lähteistä [Var03] [McF03] [IEEE 

802.11b]. Liitteissä mainituista standardeista varsinkin 802.11e on tämän työn kannalta 

muita merkittävämpi, sillä se sallii palvelun laadun varmistamisen langattomissa verkoissa 

ja näin helpottaa huomattavasti äänen ja kuvan lähettämistä liikennettä priorisoimalla 

[McF03]. Euroopan suosituimpien standardien 802.11b:n ja 802.11g:n tukiasemien 

kantama on alle 60 metriä [Cli06]. Pääosin USA:ssa käytettävä 802.11a toimii vielä 

lyhyemmällä kantamalla sen käyttämän suuremman taajuuden takia (5,0 GHz).  
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Savonlinnassa toimii kirjoittamishetkellä kolme julkista WLAN-verkkoa joita olisi 

teoriassa mahdollista käyttää VoWLAN-liikenteeseen. Julkisista verkoista Savonlinnassa 

tällä hetkellä laajimman peiton tarjoaa DNA Finlandin rakentama DNA WLAN-palvelu. 

DNA WLAN kuuluu tällä hetkellä (15.6.2007) Savonlinnassa torin ja sataman alueella, 

sekä keskustan Hesburgerissa [DNA07b]. DNA WLANin lisäksi alueella on toiminnassa 

TeliaSoneran Homerun-palvelu, joka tosin toimii vain Savonlinnan lentokentällä [Son07b]. 

Saunalahden Wippies-palvelun tukiasemia Savonlinnan alueella oli Wippies-palvelukartan 

mukaan 2.11.2007 yksitoista [Wip07]. Wippies-palvelun tarkoituksena on jakaa ilmaiseksi 

langattomia tukiasemia 12kk sitoumusta vastaan, että käyttäjä pitää sitä Internet-

yhteyteensä liitettynä. Wippies-käyttäjät voivat käyttää omansa lisäksi myös kaikkien 

muiden käyttäjien tukiasemia Internet-yhteyden muodostamiseksi langattomasti. Wippies-

tukiaseman käyttö vaatii, että Internet-yhteyden operaattori sallii yhteyden jakamisen. 

Yhtenä rajoituksena Wippies-palvelun käyttöön on myös WLAN-tukiasemien rajallinen 

kuuluvuus.  

 

Verkko-operaattoreille langattomien lähiverkkojen tarjoaminen palveluna ei ole aivan niin 

yksiselitteinen, kuin mitä se on esimerkiksi nettikahvilalle tai muille samankaltaisille 

yksityisyrittäjille. Nettikahvilaa ei välttämättä lueta Viestintämarkkinalain [Vie03] 

mukaiseksi teleyritykseksi, jolloin sitä eivät sido Viestintäviraston määräyksetkään, joita 

taas Verkko-operaattorit joutuvat noudattamaan. Viestintäviraston muistion mukaan 

teleyritykseksi määritellään yritys, joka tarjoaa langatonta Internet-yhteyttä ennalta 

määrittelemättömälle asiakasjoukolle [Vie07b]. Tällöin esimerkiksi asiakkailleen Internet-

yhteyttä tarjoava kahvila ei ole teleyritys, mutta avointa langatonta verkkoa tarjoava 

yliopisto on. Teleyrityksiä koskevat Viestintämarkkinalain määritykset esimerkiksi 

viestintäverkon teknisiin vaatimuksiin [Vie03§128] sekä ilmoitusvelvollisuuteen 

[Vie03§13].  Myös Viestintäministeriö antaa hyvinkin tarkat määritykset 

viestintäverkkojen ja palveluiden suorituskyvylle [Vie05a].  
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4.2 Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot 

 

Heikki Kaaranen et al. jaottelevat kirjassaan eri sukupolvien matkapuhelinverkot 

seuraavalla tavalla [Kaa05s.1-5]: Ensimmäisen sukupolven (1G) matkapuhelinverkot 

muodostivat 1980-luvun puolivälissä toimineet Nordic Mobile Telephone (NMT) ja 

American Mobile Phone System (AMPS). Nämä matkapuhelinverkot tarjosivat lähinnä 

äänipohjaisia palveluita. 1G verkkojen tekniikasta sovittiin yleensä kansallisella tasolla 

puhelinyhtiöiden ja hallituksen välillä ilman teknisten määritysten suurempaa 

julkistamista. Pian kuitenkin nousi esiin tarve kehittää laajempia 

kommunikaatiojärjestelmiä, ja kansainväliset tahot alkoivat määrittää toisen sukupolven 

(2G) matkapuhelinverkkoja, joiden tavoite oli olla ainakin alueellisia (Eurooppa) tai 

laajempia, ja käyttäjien pitäisi päästä käyttämään tekniikkaa missä päin aluetta tahansa. 

2G-verkot tarjosivat palveluina puheen ohella joitain datapalveluita ja kehittyneempiä 

oheispalveluita. Toisen sukupolven järjestelmistä tunnetuin ja kaupallisesti levinnein on 

GSM. Kolmannen sukupolven järjestelmien (3G) tavoitteena on täydentää 

matkapuhelinkommunikaation globalisointiprosessi. Suurimmalta osaltaan 3G perustuu 

GSM-tekniikkaan, koska GSM tekniikka käytännössä hallitsee markkinoita ainakin 

Euroopassa ja koska GSM:ään sijoitettuja suuria investointeja pitäisi päästä hyödyntämään 

mahdollisimman tehokkaasti. Euroopassa 3G:stä on alettu käyttää yleisesti nimitystä 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Vaikka 3G perustuukin pitkälti 

GSM-tekniikkaan, on siihen tuotu uusia elementtejä toiminnan tehostamiseksi. Näistä 

tärkein on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). 

 

Pohjimmiltaan WCDMA perustuu DSSS-tekniikkaan, jossa lähetettävä signaali kerrotaan 

laajakaistaisella satunnaisella signaalilla [Kaa05s60-61]. Vastaanottopäässä sekoitettu 

signaali kerrotaan samalla satunnaisella signaalilla ja tulokseksi saadaan alkuperäinen 

signaali. Näin WCDMA:sta saadaan kestävämpi, joustavampi ja suojatumpi häiriöitä ja 

häirintää vastaan. Jo UMTS:n aikaisessa kehitysvaiheessa arvioitiin, että tiedonsiirto tulisi 

siirtymään yhä enemmän 3G-verkkoihin ja 3GPP:n viidennessä versiossa (3GPP release 5) 

esiteltiin HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) [Kaa05s60-61]. Vaikka HSDPA 

pystyy teoriassa resurssien hallintaan käytetystä modulaatiosta riippuen yli 10 Mbps 

nopeuteen linkistä päätelaitteeseen, jää käytännön nopeus tästä huomattavasti pienemmäksi 

riippuen käyttäjän liikkuvuudesta, etäisyydestä tukiasemaan sekä yhtäaikaisten käyttäjien 
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määrästä [Kaa05s.76-77]. Suurimmaksi käyttäjien määräksi yhden tukiaseman alueella 

Kaariainen et al. on laskuissaan päätynyt 64:ään käyttäjään. Tämä kuitenkin puolittuu 

lähistöllä mahdollisesti olevien muiden solujen interferenssin vaikutuksesta  

[Kaa05s.108 � 110].  

 

Ovum-konsultointiyrityksen GMS Accosiationille tekemän tutkimuksen mukaan 3G-

matkapuhelinverkoissa voitaisiin tulevaisuudessa hyväksikäyttää 900 MHz taajuutta 2100 

MHz taajuuden sijaan [Ovu07]. Tutkimuksen perusteella alhaisemmalla taajuudella 

toimiminen toisi tukiaseman solukokoon 44% lisäyksen kaupunkialueella ja jopa 119% 

lisäyksen maaseudulla. Suomessa Valtioneuvoston kesäkuussa 2007 antaman asetuksen 

mukaisesti teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen 880 � 

915 MHz ja 925 � 960 MHz taajuusalueella, voi käyttää näitä taajuuksia samassa 

laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan [Val07]. Myös matkapuhelinvalmistaja 

Nokia on julkistanut ensimmäisen UMTS 900-verkossa toimivan puhelimensa, 6121 

Classicin [Nok07].  Suomessa mobiilioperaattori Elisa otti käyttöön maailman 

ensimmäisen UMTS 900-verkon marraskuussa 2007 [NSN07]. Ongelmana UMTS 900:n 

kehitykselle on Ovumin mukaan maiden ja maanosien erot taajuuskaistojen käytöstä. 

Ovumin arvion mukaan 900 MHz:n taajuuskaista sallitaan koko Euroopassa UMTS 

käyttöön vasta vuoden 2009 alussa, ja esimerkiksi koko Aasian talousalueella vasta vuoden 

2009 lopussa.  

 

Matkapuhelinverkkovalmistajien Nokian ja Ericssonin mukaan HSDPA:n teoreettiset 

huippunopeudet ovat nousseet 3GPP:n kuudennen julkaisun myötä (3GPP release 6) jo 14 

Mbps:iin asti [Nok06] [Eri07]. Ericssonin arvion mukaan vuonna 2007 olisi 

saavutettavissa jopa 28/42 Mbps:n huippunopeudet (3GPP release 7).  Käytännössä nämä 

ovat kuitenkin laitevalmistajien omia arvioita, ja käytännön huippunopeudet riippuvat 

varmasti pitkälti siitä, kuinka nopeasti matkapuhelinoperaattorit ottavat uutta teknologiaa 

käyttöön. Vaikka ensimmäinen 3G määritys julkaistiinkin jo vuonna 1999 [Kaa05s.21-24], 

otti Suomen ensimmäisen 3G-matkapuhelinverkon käyttöön matkapuhelinoperaattori 

Sonera vuonna 2004 [Häm04].  

 

Käytännön nopeuksista matkapuhelinverkkovalmistaja Ericssonin tuottama tutkimus antoi 

seuraavanlaisia tuloksia [Der06]: käytettäessä päätelaitteita joiden teoreettinen 



39 
 

 

maksimitiedonsiirtonopeus on 1,8 Mbps päästiin parhaimmillaan 1,6 Mbps nopeuksiin 

ihanteellisissa olosuhteissa mediaanin ollessa 1,480 Mbps. Huonoissa olosuhteissa 

mediaaniksi saatiin 0,930 Mbps nopeus ja päätelaitteen liikkuessa 1,200 Mbps. Liikkuvan 

päätelaitteen tuloksien hajonta tosin oli suuri, sillä signaalin voimakkuus vaihteli suuresti 

liikuttaessa solujen eri alueilla. Viiveeksi testeissä saatiin 70 � 95 millisekuntia. Testialue 

oli tyypillistä kaupunkialuetta toimistorakennuksineen, ravintoloineen, asuntoalueineen ja 

avoimine alueineen. Alueella oli 40 HSDPA tukiasemaa yleensä noin 500m välein 

toisistaan.  

 

Suomalaisen Tietokone-lehden tekemän tutkimuksen mukaan Helsingin ja Espoon alueella 

3G-verkon käytännön nopeus vaihteli 576 kbps:n ja 1390 kbps:n välillä korkeimman 

nopeuden ollessa 1420 kbps [Tie07s.68-70]. Suurin nopeus saavutettiin Nokian N95 

HSDPA-päätelaitteella viiveen ollessa lähes aina alle 100 millisekuntia. 

 

Suomessa on kirjoittamisen hetkellä toiminnassa kolme eri palveluoperaattorin omistamaa 

3G-verkkoa, jotka tarjoavat 3G-palveluita: Soneran, Elisan sekä DNA:n rakentamat verkot. 

Muista palveluoperaattoreista myös Kolumbus tarjoaa 3G-palveluita Elisan verkossa. 

Kaikkien palveluoperaattoreiden 3G-verkoilla on kuuluvuutta Savonlinnan alueella.  

 

Taulukossa 2 on esitetty eri operaattoreiden tarjoamat 3G-liittymien ominaisuudet 

Suomessa. Taulukossa ensimmäisessä sarakkeessa on operaattorin nimi, toisessa 

sarakkeessa käytettävän verkko-operaattorin nimi, kolmannessa sarakkeessa tarjottu 

huippunopeus kaupallisessa käytössä, neljännessä sarakkeessa tarjottu huippunopeus 

Savonlinnassa ja viidennessä sarakkeessa liittymän kiinteä kuukausihinta, kun 

käytettävissä on rajoittamaton määrä datan siirtoa nopeimmalla Savonlinnassa saatavissa 

olevalla yhteydellä. Suluissa oleva tieto on vertailun vuoksi esitetty yhden Mbps-

nopeudella toimivan liittymän hinta. Hinta- ja kuuluvuusaluetiedot on kerätty 

operaattoreiden Internet-sivuilta [DNA07a] [Son07a] [Eli07] [Sau07a]. Operaattoreista 

vain Sonera ilmoitti, että Savonlinnan seudulla ei ole käytössä HSDPA:ta. Muut 

operaattorit eivät ilmoittaneet sivuillaan, tukeeko heidän 3G-verkkonsa HDSPA:ta 

Savonlinnan seudulla vai ei. Mikäli HSDPA ei ole käytössä, on verkon maksiminopeus 

384 kbps. Verkko-operaattorit panostavat kuitenkin huomattavasti Suomen 3G-verkon 
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rakentamiseen, ja oletettavaa onkin, että liittymien huippunopeudet voivat muuttua hyvin 

nopealla aikataululla.  

 

Taulukko 2 3G - liittymien nopeudet ja hinnat Suomessa 19.6.2007 
* hintaan sisältyy 100 megatavua liikennettä kuukaudessa. Ylimenevä liikenne maksaa 1,49 

euroa/megatavu. 
Operaattori Verkko-

Operaattori 
Ilmoitettu 
huippunopeus 

Saatavilla oleva 
huippunopeus 
Savonlinnassa 

Saatavilla 
olevan 
dataliittymän 
hinta euroina 

DNA DNA 1 Mbps 1 Mbps 38,9 
Sonera Sonera 2 (1) Mbps 384 kbps 17,90 (25,80)* 

Elisa Elisa 2 (1) Mbps 2 (1) Mbps 54,90 (39,90) 
Saunalahti Elisa 2 (1) Mbps 2 (1) Mbps 29,95 (19,95) 

 
Operaattoreiden kuuluvuuskarttojen mukaan 3G-palvelu on saatavilla suurimmissa 

suomalaissa kaupungeissa kaikilla operaattoreilla. Paras kuuluvuuspeitto on 

pääkaupunkiseudulla, jossa usein on myös tuki HDSPA-tekniikalle.  

 

Taulukossa 3 on esitetty 3G-matkapuhelinverkon vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

sekä uhat (SWOT; Strengths, weaknesses, opportunities, threats) VoWIP-palvelun 

kannalta. 

 

Taulukko 3 3G - matkapuhelinteknologian SWOT - taulukko. 

Vahvuudet 

� Jo laajalti käytössä Suomen 
suurimmissa kaupungeissa 

� Voi käyttää matkapuhelimella tai 
tietokoneella 

� Tekniikka kehittynyttä 
� Monien laitevalmistajien tuki 
� Avoin standardi 
� Lukuisia päätelaitteita 

 

Heikkoudet 

� Tukiasemien pieni kantomatka 
� Solujen pieni kapasiteetti 
� Verkko vain kaupunkiseudulla 
� Tiedonsiirron hitaus, kun käyttäjien 

määrä lisääntyy 
� Rajoittamattoman yhteyden hinta 
 

Mahdollisuudet 

� Yhteyden nopeuden kasvu 
� Tukiasemien peiton lisääntyminen 

mahdollisesti UMTS 900MHz 
myötä 

� Tekniikka kehittyy nopeasti 
� Hintojen halpeneminen 
� Lisääntyvät palvelut 

Uhat 

� Kilpailevat tekniikat (@450, 
WiMAX) 

� Uuden standardin kehittyminen 
tulevaisuudessa 

� Tukiasemien välisen verkon 
rakentaminen yhteyden nopeuden 
noustessa 
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4.3 Digita Oy:n @450-langaton laajakaistaverkko 

 

@450-verkko on televisio- ja radioverkkoja rakentavan Digita Oy:n Suomen NMT-

käytöstä vapautuneelle 450 megahertsin taajuusalueelle rakentama langaton 

laajakaistaverkko. Digitan verkkosivujen mukaan verkko avattiin 1.4.2007 ja sitä 

rakennetaan vaiheittain siten, että vuoden 2009 lopulla se kattaa koko Suomen [Dig07]. 

Savonlinna kuuluu Digitan verkkosivujen mukaan jo @450-verkon kuuluvuusalueeseen. 

@450-laajakaistaverkon vahvuutena on selkeästi sen laaja peitto sekä mahdollisuus 

päätelaitteen liikkumiseen. Päätelaitteen hankkinut voi käyttää päätelaitettaan missä 

tahansa verkon kuuluvuusalueella.  

 

Digita Oy:n rakentama verkko perustuu Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with 

Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing)-tekniikkaan, joka on 

Flarion-yrityksen (myöhemmin Qualcommin ostama) kehittämä ja omistama versio 

OFDM-modulaatiosta. Corson et al. dokumentin mukaan Flash-OFDM parantaa OFDM:n 

toimintaa dataliikenteessä yhdistämällä CDMA:n ja TDMA:n parhaat puolet lisäten 

fyysisen kerroksen tiedonsiirtokapasiteettiä vähintään kolminkertaiseksi [Cor01]. Kyseisen 

dokumentin mukaan Flash-OFDM on kehitetty pääsääntöisesti toimimaan tehokkaasti 

nimenomaa purskeisessa dataverkossa, mutta tehokkaan QoS-osion mukaan myös ääntä ja 

muuta mediaa voidaan välittää tehokkaasti käyttämällä Flash-OFDM:ää. Lisäksi 

dokumentissa mainitaan, että IPv6:sen tai mobiilin IPv4:n kanssa yhdistettynä Flash-

OFDM voisi toimia suoraa myös muissa IP-verkoissa, kuten 802.11-standardin mukaisissa 

verkoissa. Muiksi Flash-OFDM:n vahvuuksiksi mainitaan sen kyky toimia tehokkaasti 

esimerkiksi SIP-protokollan kanssa.  

 

@450 - verkon päätelaitteita ja liittymiä kuluttajille Suomessa myy tällä hetkellä 

(28.8.2007) toistakymmentä eri palveluoperaattoria [Dig07]. Yksi ensimmäisistä 

operaattoreista, Oy M&P Systems Ltd, antaa liittymästään seuraavanlaisia tietoja 

[M&P07]: Nopeimmillaan on mahdollista saada 1024/512 (päätelaitteeseen/päätelaitteesta) 

kbps yhteys, jossa siirrettävän datan määrä on tavallisesti rajoitettu viiteen gigatavuun 

kuukaudessa. Tällaisen liittymän kuukausihinta on 48 euroa kuukaudessa. Hitaammassa 

512/256 kbps-yhteydessä kuukausihinta on 38 euroa. Kallein liittymä on nopeudeltaan 

sama kuin ensimmäinen liittymä, ja siinä on 10 gigatavun siirtorajoitus kuukaudessa 
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hinnan ollessa 75 euroa kuukaudessa. Kuukausikiintiön ylittämisen jälkeen liittymän 

liikenne toimii, mutta sen priorisointi tukiaseman ruuhkatilanteissa muuttuu 

alhaisemmaksi. Erilaisia laitevaihtoehtoja on kaksi: joko ulkoinen modeemi tai 

tietokoneeseen tuleva datakortti. Molempien yhteyslaitteiden on ilmoitettu toimivan 

Windows, Linux sekä OS X-järjestelmissä, ja molemmat yhteyslaitteet ovat Qualcommin 

valmistamia. Digitoday-verkkolehden mukaan Exoteq-niminen yritys aikoo julkaista 

vuoden 2007 Joulukuussa kannettavan päätelaitteen @450-langattomaan verkkoon 

[Por07]. Artikkelin mukaan kyseinen laite voi toimia joko erillisenä päätelaitteena, tai 

tietokoneeseen kytkettävänä modeemina. Artikkelin perusteella voidaan päätellä, että 

vaikka päätelaitteita ei vielä olekaan muista valmistajilta kuin Qualcommilta markkinoilla, 

on myös muilla yrityksillä mielenkiintoa niitä tulevaisuudessa valmistaa.   

 

@450-verkon vahvuutena verrattuna 3G-matkapuhelinverkkoihin sekä 802.11-standardin 

langattomiin lähiverkkoihin on selkeästi sen tuleva peittoalue, jonka pitäisi vuonna 2009 

kattaa koko Suomi [Dig07]. Toinen @450-verkkojen heikko kohta löytyy laitteistosta. 

Ainakaan Digitan tai Oy M&P Systems Ltd:n [Dig07] [M&P07] sivujen mukaan 

päätelaitteita ei ole saatavilla muilta kuin yhdeltä valmistajalta. Taulukossa 4 on esiteltynä 

@450-verkon SWOT-kaavio VoWIP-palvelun tarjoamisen kannata.  

 

Taulukko 4 @450 - tekniikan SWOT - taulukko 

Vahvuudet 

� Laaja kuuluvuusalue 
� Ei vaadi näköyhteyttä toimiakseen 
� Voi käyttää myös liikkuvissa 

kohteissa 
 

Heikkoudet 

� Suhteellisen pieni tiedonsiirtonopeus 
� Yhteyden hinta 
� Vain yksi verkko-operaattori 
� Suljettu taajuusalue 
� Vain yksi laitevalmistaja 
� Yhteyksissä tiedonsiirtorajoitus 
 

Mahdollisuudet 

� Koko Suomen kattava 
kuuluvuusalue 

� Päätelaitteiden kehittyminen 
� Hintojen halpeneminen 
� Lisääntyvät palvelut 

Uhat 

� Vain yksi laitevalmistaja 
� Uuden avoimen standardin 

kehittyminen tulevaisuudessa 
� Muut menetelmät tekniikan 

kehittyessä (UMTS 900, WiMAX) 
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4.4 Worldwide Interoperability for Microwave Access 

 

Worldwide Interoperability for Microwave Access eli WiMAX perustuu IEEE:n 802.16-

standardiin, jossa määritellään ilmatie, MAC-kerroksen toiminta sekä useita fyysisen 

kerroksen määritelmiä langattomien paikallis- ja kaupunkiverkkojen (MAN, Metropolitan 

Area Networks) toiminnassa [IEEE 802.16]. Itse standardi määrittelee toimintansa 

näköyhteydellä toimiviin luvanvaraisiin 10 � 66 Ghz verkkoihin, mutta myöhemmin 

standardia on tarkennettu kuulumaan alle 11 Ghz luvanvaraisiin ja ei-luvanvaraisiin 

ilmataajuuksiin, jotka toimivat myös ilman suoraa näköyhteyttä. Suomessa WiMAX toimii 

pääsääntöisesti taajuudella 3.5 Ghz, joka on luvanvarainen taajuusalue. Jokaiselle 

maantieteelliselle alueelle on varattu Suomessa paikka kolmelle taajuusluvalle [Vie05b]. 

 

Alkuperäinen 802.16-standardi on kehitetty yhteyden muodostamiseksi tukiaseman ja 

käyttäjien välillä vaihtoehdoksi kupari- tai valokaapelille esimerkiksi kaupunki- tai 

maastokohteissa [Ekl02]. IEEE on julkaissut vuonna 2005 802.16e-nimisen lisäyksen 

alkuperäiseen 802.16-standardiin, jonka tarkoituksena on parantaa päätelaitteen 

liikkuvuutta aina ajoneuvonopeuksiin asti [IEEE 802.16e]. Lisäksi IEEE on julkistanut 

marraskuussa 2006 uuden 802.16m-nimisen lisäyksen standardiin, jonka tarkoituksena on 

nostaa WiMAX-verkkojen nopeus 100Mbps liikkuvissa kohteissa ja jopa yhteen gigabittiin 

sekunnissa paikallaan oleviin päätelaitteisiin [IEEE 802.16m].  

 

Tällä hetkellä Savonlinnan alueella on vain yksi WiMAX-toimiluvan haltija, Savonlinna 

Puhelin Oy [Vie05b]. Savonlinnan Puhelin Oy:n antamien tietojen mukaan SPY käyttää 

omassa WiMAX-verkossaan Alvarionin BreezeMAX-laitteita joiden kapasiteetti on 18 

Mbps pisimmän saavutetun yhteyden ollessa 29,5 kilometriä. Savonlinnan alueella 

WiMAX-verkkoa käytetään ns. viimeisen kilometrin tekniikkana, jolla Internet-yhteys 

toimitetaan asiakkaalle. SPY:n käyttämät Alvarionin BraazeMAX-laitteet käyttävät 

OFDM-modulaatiota sekä FDD-tekniikkaa (Frequency Division Duplexing), jossa lähetys 

ja paluukanava sijaitsevat eri taajuuksilla yhtäaikaisen lähettämisen mahdollistamiseksi.  

 

Vielä tässä vaiheessa Savonlinnan alueella ei ole käytössä 802.11e- tai 802.11m-standardin 

mukaisia laitteita, jotka mahdollistaisivat WiMAX:n mobiilin käytön. WiMAX-verkkoja 

on käytössä ympäri Suomea [Vie05b], mutta ei vielä siinä mittakaavassa kuin mitä 3G-
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verkkoja tai @450-verkkoja on. Ainakaan tällä hetkellä WiMAX-tekniikka ei kilpaile 

julkisen WLAN-verkon rakentamisen kanssa, mutta tulevaisuudessa tilanne voi hyvinkin 

muuttua uusien standardien myötä. Myös rajoitetut taajuusluvat estävät vapaan kilpailun 

WiMAX-verkoilla maantieteellisillä alueilla Suomessa. Matkapuhelinvalmistaja Motorola 

julkisti ensimmäisen WiMAX 802.16e-tekniikkaa tukevan matkapuhelimen Chicagossa 

syyskuussa 2007, joten tulevaisuudessa WiMAX voi olla mahdollinen alusta VoWIP-

tekniikalle mobiilin WiMAX:in ja päätelaitteiden kehittyessä [Mot07].  Taulukossa 5 on 

esiteltynä WiMAX-tekniikan SWOT-kaavio VoWIP-palvelun tarjoamisen kannalta.  

 

Taulukko 5 WiMAX - tekniikan SWOT - taulukko 

Vahvuudet 

� Hyvin laaja kantama 
� Suuri tiedonsiirtonopeus 
� Avoin standardi 
� Useita laitevalmistajia 
 

Heikkoudet 

� Ei toimi vielä liikkuvissa kohteissa 
� Vaatii näköyhteyden toimiakseen 
� Luvanvarainen taajuusalue 
 
 

Mahdollisuudet 

� Tulevat standardit ominaisuuksineen 
� Päätelaitteiden kehittyminen 
� Peittoalueen kasvu 
� Taajuuslupia useita yhdelle alueelle 

Uhat 

� Toistaiseksi ei tue liikkuvuutta 
� Muut menetelmät tekniikan 

kehittyessä (UMTS 900, @450) 
 

 
 

4.5 Langattomien verkkojen tietoturva 

 

Kuten edellä olevissa kappaleissa on useaankin otteeseen todettu, langattomat lähiverkot 

ovat jatkuvasti nousemassa yhä suurempaan suosioon sekä yksityis- että yrityspuolella. 

Langattomien verkkojen suurin hyöty, liikkuvuus ja helppous, on samalla myös yksi sen 

suurimmista heikkouksista. Toisin kuin langallisissa verkoissa, voidaan langattomien 

verkkojen signaali vastaanottaa helpommin, ja siten joko kuunnella lähetystä tai 

esimerkiksi hyökätä langattoman verkon osia vastaan. Langattomien verkkojen leviäminen 

edelleen (varsinkin yrityskäyttöön) riippuu pitkälti siitä, voidaanko saavuttaa tarpeeksi 

suuri tietoturvataso; 802.11:sta virallinen tietoturvamekanismi WEP (Wired Equivalent 

Privacy)-protokolla on jo murrettavissa yleisesti saatavilla olevalla hyökkäysohjelmalla 

[Zah03]. 
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Yasir Zahur esittelee dokumentissaan IEEE 802.11-WLAN standardin suurimpia 

heikkouksia [Zah03]. Näistä neljä ensimmäistä ovat yleisiä langattomien verkkojen 

heikkouksia ja viisi seuraavaa erityisesti 802.11-lähiverkolle ominaisia.  

 

1. Valtaaminen ja resurssien hyväksikäyttö: mikäli hyökkääjä pääsee käsiksi 

langattomaan verkkoon, voi hän hyväksikäyttää verkon resursseja, kuten Internet-

yhteyttä, tai palveluita, kuten esimerkiksi jaettua verkkotulostinta. 

2. Liikenteen uudelleenohjaaminen: hyökkääjä voi muuttaa pakettien reittiä verkossa 

ja näin ohjata tietylle päätelaitteelle menevät paketit hyökkääjälle. 

3. Palvelunestohyökkäys (Denial Of Service): langattoman verkon 

palvelunestohyökkäykset voivat tapahtua joko voimakkaalla taajuuksien 

häirinnällä, esimerkiksi samalla taajuusalueella toimivilla muilla laitteilla, kuten 

langattomilla puhelimilla, tai lähettämällä (802.11-verkossa) poistumisviesti 

kohteelle, jolloin kohde putoaa langattomasta verkosta.   

4. Väärennetyt tukiasemat (Rogue Access Points): hyökkääjä voi asentaa väärennetyn 

tukiaseman, yleensä julkiselle paikalle, jossa siihen liittyvä käyttäjä pitää sitä 

oikeana tukiasemana. Tällöin hyökkääjä voi siepata paketteja ja näin lukea niiden 

sisältämää tietoa.  

 

802.11-lähiverkoille ominaiset riskit:  

 

5. MAC-osoitteen väärentäminen: useat 802.11-tukiasemat tukevat MAC-suodatusta, 

jolloin tukiasemaan eivät pääse liittymään kuin tietyn MAC-osoitteen omaavat 

päätelaitteet. Hyökkääjä voi varastaa päätelaitteen tai väärentää MAC-osoitteen ja 

liittyä verkkoon näyttäen lailliselta käyttäjältä. 

6. Yksisuuntainen tunnistaminen: WEP-salaus toimii vain yksisuuntaisesti; 

päätelaitteen täytyy tunnistaa itsensä tukiasemalle, mutta ei päinvastoin. Niinpä 

väärennetty tukiasema voi esiintyä käyttäjälle oikeana tukiasemana ja siepata 

käyttäjän lähettämät paketit.  

7. Kiinteät WEP-avaimet. 802.11b-standardi tukee vain kiinteää WEP-avainta. Niinpä 

avain täytyy syöttää manuaalisesti jokaiseen langattomaan verkkoon liittyvään 

laitteeseen aiheuttaen avaimen hallintaongelmia.  
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8. SSID (Service Set Identifier). Jokaisella langattomalla verkolla voi olla nimi, joka 

pitää tietää, jotta päätelaite voi liittyä verkkoon. Se kuitenkin välitetään 

selkokielisenä pakettien otsikossa, joten sen väärentäminen on helppoa. Niinpä se 

toimii enemmänkin vain verkkotunnisteena.  

9. WEP-avaimen haavoittuvaisuus: WEP-salausavaimeen perustuvan salauksen oli 

tarkoitus saada WLAN-verkkojen tietoturva samalle tasolle kuin langallisten 

verkkojen. WEP-salausavain on kuitenkin staattinen ja enimmillään 128 bitin 

kokoinen. Hyökkääjä voi selvittää avaimen kuuntelemalla liikennettä ja purkamalla 

sen erillistä ohjelmistoa käyttäen. Tällöin hän saa vapaan pääsyn langattomaan 

verkkoon.  

 
Työ 802.11-protokollan tietoturvan parantamiseksi on jo aloitettu. 802.11i ja 802.1x ovat 

IEEE:n omia ratkaisuja tietoturvan kehittämiseksi 802.11-standardin osalta. 802.11i 

parantaa tietoturvaa kahdella tavalla [Cam03]: väliaikaiseksi ratkaisuksi kehitettiin 

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) joka korvaa käytetyn WEP-avaimen istunnoittain 

vaihtuvalla dynaamisella avaimella. TKIP:tä käytetään WPA (Wi-Fi Protected Access)-

salauksessa. Myös salausavainta on muutettu 128-bittiseksi salausavaimeksi ja 64-

bittiseksi tunnistusavaimeksi, jotka ovat käytössä yhtä aikaa. Toinen 802.11i:n esittelemä 

ratkaisu on Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol (CCMP), joka käyttää hyväkseen Advanced Encryption Systemiä (AES). AES:n 

toimintaan ei tässä kuitenkaan paneuduta tämän tarkemmin. 802.1x on porttiperusteinen 

tunnistusprotokolla, jossa käyttäjän tunnistaminen tapahtuu erillisellä RADIUS (Remote 

Authentication Dial In User Service)- palvelimella [Zah03]. 802.1x:n tarkoituksena on 

estää päätelaitteen kommunikointi langattoman verkon tukiaseman kanssa, ja se voi 

käyttää hyväkseen 802.11i:n salausmenetelmiä liikenteessään perinteisen WEP-salauksen 

sijasta.  

 

Näiden lisäksi on olemassa myös muita salausmenetelmiä, joita 802.11-WLAN verkoissa 

voidaan käyttää hyväksi. Niistä esitellään tässä dokumentissa VPN, VLAN, Cisco LEAP ja 

SSL: 

 

� Virtual Private Network (VPN) [Zah03]: Virtual Private Network muodostaa 

käytettävän siirtoprokollan päälle tunnelin, jossa liikenne tapahtuu salattuna. VPN 
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muodostaa kolmen tasoista tietoturvaa: käyttäjien tunnistaminen, liikenteen 

salaaminen ja datan oikeaksi tunnistaminen. Yleensä VPN:ää on käytetty 

langallisissa verkoissa, ja sen tuominen langattomalle alustalle tarjoaa oman 

haasteensa, sillä VPN-reitittimen pitää prosessoida kaikki liikenne, joten sen 

käyttäjämäärälle on tiettyjä rajoituksia [Var03]. 

� Virtual Local Area Networks (VLAN) [McF03]: Virtuaalisten paikallisverkkojen 

avulla käyttäjien oikeuksia voidaan hallita helpommin merkitsemällä heidät 

kuulumaan tiettyyn virtuaaliseen verkkoon, jossa näkyvät palvelut vain verkkoon 

kuuluville. 802.11-standardiperheeseen ei varsinaisesti kuulu tukea VLAN-

verkoille, mutta sellaisen toteuttaminen 802.11-WLAN-verkon päälle on 

mahdollista.  

� Cisco Lighweight EAP (LEAP) [Zah03]: Ciscon ratkaisu parantaa entisestään 

802.1x-standardin mukaan toteutettua tietoturvaa tuomalla mukaan viestin 

koskemattomuuden tarkastamisen ja paketin tunnistamisen.  

� Secure Socket Layer (SSL) [Zah03]: SSL on sovellustasolla toimiva suojattuja 

yhteyksiä muodostava protokolla, joka perustuu julkisiin ja yksityisiin 

salausavaimiin ja digitaalisiin sertifikaatteihin. Tunnistus perustuu SSL:n 

ylimääräisen salauksen käyttöön. SSL:iä voidaan käyttää esimerkiksi 

muodostettaessa yhteyttä verkkopankkiin.   

 
Yllämainittujen menetelmien ja IEEE:n omien tietoturvaparannusten myötä langattomien 

verkkojen tietoturva on mahdollista saada riittävän korkealle tasolle. Tietoturvan tason 

riittäminen esimerkiksi yritys- tai virkavallan sovelluksissa pitää kuitenkin määritellä 

tapauskohtaisesti, sillä langattoman verkon käytöllä on aina omat riskinsä. Varsinaisten 

tarkoituksellisten hyökkäysten lisäksi myös WLAN-verkoissa on mukana myös 

inhimillinen tekijä. Suomen tietotoimiston rikosylikonstaapeli Kari Koskisen haastatteluun 

perustuvan uutisen perusteella suurin osa langattomista verkkoyhteyksistä toimii 

salaamattomana [STT07]. 

 

Käyttäjätunnusten tarkoitus langattomissa verkossa on varmistaa, että vain ne käyttäjät, 

joiden on tarkoitus päästä käyttämään palveluita, voivat niin tehdä. Tämän työn 

palvelukonseptissa käyttäjätunnuksilla kirjaudutaan eri SSID:llä toimiviin 

virtuaaliverkkoihin, VLAN:hin, joilla taas hallitaan erilaisia palveluita. Esimerkiksi 
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kotikäyttäjä kirjautuu tunnuksellaan kotinsa langattomaan verkkoon. Hän pääsee tällä 

samalla tunnuksella kirjautumaan samalla SSID:llä varustettuun tukiasemaan muualla, 

kuten julkisissa tiloissa, joissa verkkopalvelu on käytössä.  

 

 

 

 

Usean verkkotunnuksen, eli SSID:n, käyttömahdollisuus tarkoittaa tukiasemalta tukea 

usealle eri virtuaaliselle verkolle, jotka toimivat oman SSID:n alla. Tällä tavalla käyttäjiä 

saadaan hallittua verkkokohtaisesti, jolloin tietyssä virtuaaliverkossa voidaan tarjota joitain 

palveluita määrätylle käyttäjäryhmälle. Tällä tavalla voidaan yhtä tukiasemaa käyttämällä 

muodostaa kaksi eri verkkoa, esimerkiksi yrityksen sisäinen verkko ja vierailijoille 

tarkoitettu verkko. Määrittelemällä SSID samaksi useassa tukiasemassa, voidaan samalla 

käyttäjien tunnistuspalvelimella hallita käyttäjiä usean yrityksen avulla. Kuvassa 5 on 

esitettynä usean SSID:n käyttö tukiasemassa kaaviokuvana. Kuvassa palveluntarjoajalta 

tuleva Internet-yhteys on jaettu tukiasemassa kolmeen erilaiseen virtuaaliverkkoon, jotka 

on jaettu eri käyttötarkoitusten mukaan. Tässä tapauksessa yksi virtuaaliverkko on varattu 

yrityksen omalle liikenteelle, yksi vierailevalle liikenteelle ja yksi VoIP-puheluille. 

 

 

 

 

 

Kuva 5 Kaaviokuva virtuaaliverkkojen käytöstä 



49 
 

 

4.6 Langattomien verkkojen soveltuvuus VoWIP - liikenteeseen 

 

Erilaisilla langattomilla verkkoteknologioilla on erilainen kapasiteetti liikenteen suhteen. 

VoWIP-liikenteessä tärkeää ei niinkään ole tekniikan nimellinen nopeuskapasiteetti kuin 

sen kyky käsitellä paketteja. Tämä näkyy VoWIP-liikenteessä pakettien viiveenä sekä 

jitterin kasvussa ja siten suoraan VoWIP-yhteyden laadun muuttumisena.  

 

Taulukossa 6 on esitetty eri verkkotekniikoiden soveltuvuutta VoWIP�liikenteeseen 

käytännön testein. Taulukko on tarkoitettu lähinnä suuntaa antavaksi sen epätarkkuuden 

vuoksi. Eri tekniikoiden testaus on toteutettu siten, että päätelaitteina on käytetty kahta 

kannettavaa tietokonetta, joissa molemmissa käytettiin 3CX Phone�asiakasohjelmistoa, 

sekä Wireshark�paketinkaappausohjelmistoa pakettien kaappamiseen ja liikenteen 

analysointiin. Tietokoneiden verkkokorteista suljettiin kaikki ylimääräiset palvelut, jotka 

eivät olleet toiminnan kannalta olennaisia, ja molemmista koneista suljettiin muut 

sovellukset ja ylimääräiset prosessit, jotta ne eivät vaikuttaisi mittaustulokseen. Koska 

mittauksessa käytettiin Windows XP-koneita, ei kaikkia prosesseja saatu sammutettua, 

joten tulos ei ole senkään takia aivan tarkka. Mikäli tulosta haluttaisiin tarkentaa, pitäisi 

pakettianalysaattorin olla jollain muulla koneella kuin VoIP-puhelun osapuolella. Myös 

toistoja tulisi olla huomattavasti enemmän kuin nyt tehdyssä testauksessa. Testaus tapahtui 

soittamalla minuutin mittainen VoIP-puhelu testattavan yhteyden ylitse edellä mainitulla 

laitteistolla. Puhelu soitettiin 3 � 5 kertaa ja mittaukseen valittiin puhelu, joka kuvasi 

keskiarvoa parhaiten. WLAN-yhteyttä testattaessa havaittiin, että yhteydessä tapahtuu 

selkeä noin sekunnin mittainen piikki, jolloin yhteys heikkenee huomattavasti. Tälle noin 

40 � 60 sekunnin välein esiintyvälle piikille ei löydetty selitystä, joten WLAN-yhteydessä 

mittaukseen otettiin mukaan vain ennen piikkiä talteen saadut paketit. 

 

Eri tekniikoiden testaus tapahtui yhdistämällä toinen koneista langattomaan verkkoon 

toisen sijaitessa kiinteän yhteyden päässä. 802.11-protokollan mukaisen WLAN-verkon 

suorituskykyä mitattaessa käytettiin testikoneen omaa langatonta verkkokorttia. Mittaukset 

suoritettiin sekä tukiaseman vieressä että aivan kuuluvuusalueen äärirajalla.  WiMAX-

liittymän mittauksessa käytettiin Alvarion BreezeMAX-laitteistoa. Toinen mittaus tehtiin 

normaalin käyttäjäliittymän asetuksilla heikolla signaalitasolla ja toinen mittaus 

näköyhteydellä tukiasemaan käyttäen tukiaseman täyttä kaistaa. @450-liittymän 



50 
 

 

mittauksessa käytettiin Qualcomm-valmistajan PCMCIA-korttipaikkaan tulevaa 

verkkokorttia. Mittaukset tehtiin näköyhteydellä noin kahden kilometrin päässä 

tukiasemasta ja seitsemän kilometrin päässä tukiasemasta kuuluvuusalueen reunalla. 3G-

liittymän mittauksessa käytettiin kaapelilla kannettavaan tietokoneeseen liitettävää Nokian 

E65-päätelaitetta Nokia PC Suite-ohjelmiston kautta. Mittauspaikalla signaalin 

voimakkuus oli puhelimen näytön mukaan maksimissaan. 3G-yhteyden laatuun vaikuttavat 

kuitenkin myös monet muut asiat, kuten käyttäjien lukumäärä sekä muiden käyttäjien 

liikenne, joten tarkkaa tietoa testausolosuhteista ei voi antaa. 3G-yhteyden ylitse 

tapahtuvan VoIP-yhteyden ollessa huono jo optimiolosuhteissa, 200 m:n päässä 

tukiasemasta ja pakettihäviön ollessa 0%, ei 3G-yhteyden testaamista huonoissa 

olosuhteissa katsottu tarpeelliseksi.  

 

Kaikissa puheluissa äänen koodauksen käytettiin G.711-koodausta. Mahdollista olisi ollut 

käyttää myös muita koodaustyyppejä, mutta G.711 on äänenlaadultaan monia muita 

parempi ja vaatii käytettävältä siirtotieltä enemmän, kuten taulukosta 1 voidaan nähdä. 

Näin käytettävien tekniikoiden välille saatiin selkeämpiä eroja kuin käyttämällä 

huonompilaatuista äänen koodausta, kuten esimerkiksi G.728:aa.  
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Taulukko 6 Eri langattomien verkkoteknologioiden soveltuvuus VoIP - liikenteeseen 

  

Liittymän 
nimellis-
nopeus 

Maksimi-
viive ms 

Keski-
viive 
ms 

Viiveen 
keski-
hajonta 
ms 

Maksimi-
jitter ms 

Keski-
arvo-
jitter 
ms 

Keski-
hajonta-
jitter 
ms 

Liikenne-
nopeus 
kbps 

Paketti-
häviö 

LAN                   

Alas 100 Mbps 21,32 19,99 0,70 1,65 0,49 0,03 80,67 0,00 % 

Ylös 100 Mbps 25,22 19,99 0,76 1,65 0,51 0,07 80,23 0,00 % 
WLAN, 
hyvä 
signaali                   

Alas 54 Mbps 25,49 19,98 0,90 1,18 0,56 0,10 79,68 0,00 % 

Ylös 54 Mbps 22,76 19,98 0,79 1,00 0,52 0,06 79,55 0,00 % 
WLAN, 
heikko 
signaali                   

Alas 54 Mbps 116,51 19,94 10,63 20,59 3,91 4,82 79,50 0,00 % 

Ylös 54 Mbps 124,50 19,99 11,00 22,11 3,04 5,39 79,48 0,00 % 
WiMAX, 
hyvä 
signaali                   

Alas 8 Mbps 44,98 19,98 3,68 5,64 2,44 0,75 80,15 0,00 % 

Ylös 8 Mbps 60,42 19,99 14,33 16,03 12,43 1,41 80,12 0,00 % 
WiMAX, 
heikko 
signaali                   

Alas 512 kbps 140,02 20,02 2,34 8,55 0,41 0,49 80,12 0,00 % 

Ylös 512 kbps 60,23 20,05 7,50 7,54 6,40 0,52 80,29 0,29 % 

@450, hyvä 
signaali                   

Alas 512 kbps 41,40 20,00 1,58 4,15 0,84 0,31 79,90 0,00 % 

Ylös 512 kbps 45,36 19,99 7,56 9,45 6,39 0,72 80,12 0,00 % 
@450, 
heikko 
signaali                   

Alas 512 kbps 179,33 20,06 9,86 17,22 5,36 2,65 79,69 0,39 % 

Ylös 512 kbps 2443,12 28,49 117,20 60,65 3,77 6,31 78,85 
29,84 

% 

3G                   

Alas 384 kbps 475,59 19,99 25,25 33,57 14,77 4,98 81,91 0,00 % 

Ylös 384 kbps 180,10 31,16 17,08 25,76 12,66 2,72 51,64 0,00 % 

 

Taulukossa sarakkeessa 1 on käytettävä tekniikka, sarakkeessa 2 liittymän nimellisnopeus 

ilmaistuna kilobittiä sekunnissa, sarakkeessa 3 maksimiviive, sarakkeessa 4 

keskimääräinen viive, sarakkeessa 5 viiveen keskihajonta, sarakkeessa 6 maksimi jitter, 

sarakkeessa 7 keskimääräinen jitter, sarakkeessa 8 jitterin keskihajonta ja sarakkeessa 8 

keskimääräinen yhteysnopeus. Taulukossa esitettävä viive ei ole paketin kulkuviive, vaan 

kahden samaan suuntaan kulkevan paketin välinen ero. Tämä johtuu siitä, että UDP-

paketin kulkuviivettä ei saatavilla olevilla laitteilla voitu mitata, sillä UDP-liikenteessä 
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vastaanottaja ei lähetä kuittausta paketeista ne saatuaan. UDP-paketin kulkuviiveen 

mittaaminen vaatisi synkronoidun laitteiston yhteyden molempiin päihin. 

Pakettianalysaattori tarvittiin yhteyden molempiin päihin sen takia, että analysaattori sai 

tarkkaa tietoa vain saapuvista paketeista lähtevien pakettien tietojen ollessa aina samat. 

Pakettien välinen keskimääräinen ero, 20 millisekuntia, johtuu käytettävästä G.711-

koodauksesta, jossa paketointiviive on 20 millisekuntia aiheuttaen pakettien välisen 

viiveen. Langattomien verkkotekniikoiden vertailussa vertailupohjana on käytetty 

pakettien välisen viiveen vaihtelua sekä yhteyden jitter-arvoa.  

 

Tehdyn suuntaa-antavan tutkimuksen mukaan lähes kaikki esitetyt langattomat 

tiedonsiirtoverkot ovat suorituskyvyltään riittäviä VoWIP-liikenteeseen ainakin 

optimaalisissa olosuhteissa. Näistä ainoan poikkeuksen tekevät 3G-verkot, mutta on 

todennäköistä, että niidenkin kapasiteetti tulee riittämään HSDPA-tekniikan käyttöönoton 

myötä. Myös huonompilaatuisen koodauksen käyttö parantaisi 3G-verkkojen 

toimintakykyä äänen siirrossa. Esimerkiksi G.729a-koodaus aiheuttaa vain 27,2 kbps:n 

datavirran verrattuna G.711:n 83,2 kbps:n virtaan [Bak06]. Näin myös vaadittu 

kaistanleveys olisi vain kolmasosan nyt käytetystä.  
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5. VOICE OVER INTERNET PROTOCOL-PALVELUIDEN 

TARJOAMINEN LANGATTOMISSA VERKOISSA 

 

Voice over Wireless Internet Protocol-palvelulla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa 

palvelua, jossa loppukäyttäjä voi soittaa puheluita päätelaitteella langattoman IP-verkon, 

kuten WLAN-verkon tai esimerkiksi 3G-matkapuhelinverkon, ylitse. Päähuomio kuitenkin 

tässä työssä on palvelussa, jossa VoIP-liikenne tapahtuu WLAN-verkon ylitse. Työssä 

rakennettavaksi VoWLAN-järjestelmäksi päätettiin ottaa vaihtoehto, jossa käytetään 

asiakkaan päätelaitteen VoIP-ominaisuutta tai erikseen asennettavaa asiakasohjelmistoa 

sekä palveluoperaattorin itse omistamaa palvelinta. Käytettävä palvelin sijoitetaan 

fyysisesti palveluoperaattorin omiin tiloihin. Pääsyy tähän valintaan on mahdollisuus 

hallita asiakkaiden päätelaitteita tarjottavana kokonaispalveluna sekä mahdollisuus itse 

hallita palvelua kokonaisuudessaan, kun käytettävä palvelin on kokonaisuudessaan 

palveluntarjoajan hallinnassa ja omistuksessa. Päätelaite-, asiakasohjelmisto- ja 

palvelinvaihtoehdot on käyty tarkemmin läpi testijärjestelmäosiossa.  

 

VoWIP-palveluita tarjottaessa lähtökohtana on kappaleessa 3.3 mainitut vaihtoehdot. 

Mikäli palveluita aiotaan tarjota edelleen, voi valmiin SIP-palvelimen sisältävän palvelun 

käyttäminen olla huono vaihtoehto, sillä palvelimen toimintaa ja palvelun tarjoamista ei 

voida varmistaa millään tavalla. Useissa henkilöasiakkaille tarjotuissa palveluissa, kuten 

esimerkiksi Englantilaisen Truphonen palvelussa, palvelin sijaitsee ulkomailla ja sen 

toiminta pitkällä aikavälillä tai toimintavarmuus ei ole varmistettavissa [Tru07]. 

Viestintäviraston perustelumuistion mukaan esimerkiksi hätäpuheluita koskevat 

määräykset koskevat VoIP-palvelua vain, jos siitä voi soittaa puheluita kansallisessa 

muodossa [Vie06c]. Ulkomailla sijaitseviin palvelimiin ja tietoliikenneverkkoihin ei voida 

myöskään soveltaa Viestintäviraston määräyksiä viestintäverkkojen- ja palveluiden 

suorituskyvystä [Vie05a]. Näiden perusteiden mukaan palvelua tarjottaessa kappaleessa 

3.3.1 toisen ja kolmannen kohdan mukaiset ratkaisut ovat todennäköisesti toimivimpia. 

Tällöin palvelin omistetaan itse ja sen toiminnasta voidaan ottaa vastuu. Palvelimen 

omistaminen on tärkeää varsinkin, mikäli tarjotaan maksullisia palveluita loppuasiakkaille.  
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Kuvassa 6 on esitetty kaaviokuva palvelumallista jota projektiryhmä pitää mahdollisena 

tarjottavana palveluna sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Yritysverkossa SIP- tai H.323-

ominaisuus lisätään yrityksen jo olemassa olevaan VoIP-verkkoon tai yritykselle 

rakennetaan kokonaan uusi VoIP-verkko. Soitettaessa puhelua langattoman lähiverkon 

alueella olevasta päätelaitteesta ohjautuu puhelu IP-verkon ylitse yrityksen VoIP-

puhelinvaihteeseen, josta se ohjataan joko yrityksen sisäiseen VoIP-verkkoon, IP-verkkoa 

pitkin muualla olevaan päätelaitteeseen tai normaaliin lanka- tai GSM-puhelinverkkoon. 

Yrityksen sisäisen IP-verkon ja PSTN-verkon rajaa kuvaa kuvassa punainen katkoviiva. 

Kuvasta puuttuu SIP-palvelimen ja PSTN-verkon väliin tulevat komponentit, kuten 

esimerkiksi VoIP-yhdyskäytävä ja EWSD (Elektronisches Wählsystem Digital) tai GSM-

keskus. Sama tapahtuu soitettaessa ulkoapäin yrityksen puhelimiin; puhelu ohjataan VoIP-

vaihteeseen, josta se ohjataan eteenpäin. Pyrkimyksenä on, että kaikki puhelut saataisiin 

siirtymään IP-verkon päällä, jolloin soittaminen olisi halvempaa ilman lanka- tai GSM-

verkon puhelumaksuja. Kotiverkossa asiakkaan WLAN-verkon kuuluvuusalueella 

päätelaitteella soittama puhelu ohjataan asiakkaan Internet-yhteyttä pitkin 

palveluntarjoajan, tässä tapauksessa SPY:n, SIP- tai H.323-ominaisuudella varustettuun 

VoIP-vaihteeseen, josta puhelu ohjataan edelleen. Tässäkin tapauksessa pyrkimyksenä on 

käyttää mahdollisuuksien mukaan aina IP-verkon päällä kulkevia puheluita. Kotiverkon 

mallia voidaan käyttää myös pienissä yrityksissä, joihin oman VoIP-puhelinvaihteen 

rakentaminen on kannattamatonta, ja puhelut ohjataan palveluntarjoajan koottuun 

puhelinvaihteeseen.  

 

 
Kuva 6 Kaaviokuva mahdollisesta VoWLAN-palvelumallista 
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Kuten kappaleessa 3 on mainittu, VoWLAN - palvelua voitaisiin mahdollisesti käyttää 

myös muissa langattomissa IP-verkoissa. Työn painotuksen takia tässä kappaleessa 

käsitellään kuitenkin pääsääntöisesti VoWLAN-tekniikkaa, mutta kuten todettu, muitakaan 

langattomia tiedonsiirtoverkkoja ei ole suljettu pois vielä tässä vaiheessa.  

 

VoWIP-palvelua tarjottaessa tulee ottaa huomioon myös viranomaismääräykset 

puhelupalveluiden tarjoamisessa. Viestintäviraston määräyksen mukaan [Vie06b] VoIP-

palvelua tarjottaessa pitää soittajan paikkatiedon välittyä soitettaessa hätäpuhelua VoIP-

liittymästä, jotta puhelu saataisiin reititettyä oikeaan hätäkeskukseen. Mikäli paikkatiedon 

välittyminen ei ole mahdollista, pitää siitä mainita erikseen asiakkaalle sopimusta tehdessä. 

Tällöin asiakkaan on itse hätäpuhelua soitettaessa kerrottava sijaintinsa hätäkeskukselle. 

Soitettaessa puhelua SIP-palvelimen läpi PSTN-verkkoon puhelinnumeroon liitetään 

suuntanumero siitä VoIP-yhdyskäytävästä, jossa puhelun siirto verkosta toiseen tapahtuu. 

Tällöin esimerkiksi hätäpuhelu ohjataan sen alueen hätäkeskukseen, jossa VoIP-

yhdyskäytävä sijaitsee.  

 

5.1 VoWIPin käytön hyödyt asiakkaille 

 

Ensimmäinen ja pääasiallinen hyöty loppukäyttäjille VoWIP:n käytöstä on 

puhelukustannusten laskeminen. Yksityisillä käyttäjillä on ainakin teoriassa mahdollisuus 

soittaa ilmaisia puheluita niin pitkään, kun puhelu siirretään vain VoIP-verkossa, eikä sitä 

siirretä missään vaiheessa lankapuhelin- tai GSM-verkkoon. Käytännössä käyttäjä joutunee 

maksamaan yleensä ainakin Internet-yhteysmaksun sekä päätelaitteen 

hankkimiskustannukset, joten täysin ilmaisesta palvelusta ei voida puhua. Luultavaa on, 

että myös palvelun tarjoaja ottaa palvelun käytöstä jonkinlaisen maksun. Lopullinen 

käytön taloudellinen hyöty riippuu varmasti paljon myös siitä, miten palvelua käytetään; 

mikäli soittaja ja vastaanottaja ovat molemmat eri mantereilla, säästö on varmasti suurempi 

kuin kotimaan sisällä soitettaessa.  

 

Yrityskäyttäjillä VoWIP:n käytöstä aiheutuvat hyödyt ovat suuremmat ja 

monipuolisemmat; kaksitoimiset päätelaitteet, kuten uudet matkapuhelimet, on mahdollista 

liittää langattoman verkon ja IP-yhteyden ylitse yrityksen VoIP-järjestelmään. Tällöin 
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yritys hyötyy halvemmista puheluista ja käyttäjä itse VoIP-järjestelmän palveluista ilman, 

että hänellä tarvitsee olla kahta erillistä päätelaitetta GSM- ja VoIP-puheluita varten. Myös 

tässä tapauksessa saatava rahallinen hyöty on suurempi, mikäli puheluita soitetaan paljon 

ulkomaille. Yrityskäyttäjillä VoWIP-palveluun voidaan yhdistää myös esimerkiksi Nokian 

Intellisync-mobiililaitteiden hallintaratkaisu [Nok07]. Molemmille asiakassegmenteille 

lisäarvoa palvelulle tuo se, että useimmat mobiilit päätelaitteet jotka toimivat WLAN-

verkossa, toimivat myös 3G-matkapuhelinverkossa. Jos loppukäyttäjä käyttää myös 3G-

verkon datapalveluita, voi loppukäyttäjä ainakin teoriassa hyödyntää 3G-verkkoa myös 

VoWIP-puheluiden soittamisessa.  

 

Palvelun käytön kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen käyttö on loppukäyttäjälle 

mahdollisimman yksinkertaista. Tämä on yksi asia, mihin testijärjestelmässä kiinnitetään 

päätelaitteen ja asiakasohjelmiston kannalta huomiota. Kuten Viestintäviraston 

Mobiilipalveluiden Käyttötutkimuksessa 2006 todettiin [Vie06a], 54% 3G- 

mobiilipäätelaitteen omistajista ei ole missään tapauksessa halukas kokeilemaan uusia 

palveluita. Tällöin ideaalinen toteutus esimerkiksi tässä tapauksessa VoWIP-palvelulle 

olisi tilanne, missä palvelun käyttö ei vaatisi käyttäjältä mitään toimia, vaan sovellus 

toimisi käyttäjän tietämättä käyttäjän kuitenkin hyötyessä palvelusta esimerkiksi 

alentuneina puhelukustannuksina. Jotta käyttäjän olisi mahdollisimman helppo käyttää 

palvelua, pitäisi käyttäjällä olla käytettävissään vain yksi puhelinnumero, josta puhelut 

välitetään haluttuun päätelaitteeseen automaattisesti. Matkapuhelimen ominaisuuksien 

määrä on jo valmiiksi vaikeuttanut sen käyttöä, ja tutkimuksissa on todettu käytettävyyden 

tulleen yhdeksi kriittisimmiksi tekijöiksi arvioitaessa matkapuhelimen laatua [Don06]. 

Matkapuhelimen käytön kompleksisuutta kuvaa ehkä parhaiten C++-ohjelmointikielen 

kehittäjän, B. Stroustrupin, kommentti: � There's an old story about the person who wished 

his computer were as easy to use as his telephone. That wish has come true, since I no 

longer know how to use my telephone.�, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa: �On 

olemassa vanha tarina henkilöstä, joka toivoi että hänen tietokoneensa olisi yhtä 

yksinkertainen käyttää kuin hänen puhelimensa. Tuo toive on nyt toteutunut, sillä en enää 

tiedä, kuinka käyttää puhelintani.� Mikäli VoWLANista kehitetään myöhemmin uutta 

palvelua, on palvelua suunniteltaessa otettava huomioon käyttäjäkeskeisyys eikä 

levitettävä Stroustrupin kommenttia päätelaitteiden hankaluudesta. 
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Yhden puhelinnumeron tekniikan toteuttamiseksi on mahdollista käyttää esimerkiksi 

ENUM (Telephone Number Mapping)-tekniikkaa [RFC 3761]. ENUM perustuu siihen, 

että kansainväliseen muotoon kirjoitetusta puhelinnumerosta muodostetaan DNS (Domain 

Name System)-järjestelmän mukainen verkkotunnus. ENUM antaa mahdollisuuden liittää 

useita eri päätelaitteita � ja yhteystapoja � saman kansainvälisen numeron taakse. 

Käyttäjän olisi mahdollista laittaa ensimmäiseksi yhteydenottomuodoksi VoIP-puhelu, 

toiseksi GSM-puhelu ja kolmanneksi sähköposti, mikäli mihinkään edellä mainituista ei 

saada yhteyttä. Suomessa ENUM-tunnuksia jakavat paikalliset operaattorit, jotka 

rekisteröivät tunnukset Viestintäministeriölle, joka pitää yllä Suomen ENUM-

tunnusrekisteriä [Vie07a].    

 

5.2 VoWIPin käytön ongelmat 

 
Vaikka teoriassa VoWIP vaikuttaa tulevaisuuden tekniikalta, joka voi mullistaa 

matkapuhelinoperaattoreiden roolin, ei sen käyttö vielä tällä hetkellä suju kuitenkaan 

täysin ongelmitta. Tätä työtä tehdessä on törmätty muutamiin ongelmiin, jotka voivat olla 

ongelmana uuden tekniikan laajemmassa levityksessä. Tulevaisuudessa monet näistä 

ongelmista tullaan varmasti ohittamaan tekniikan kehittyessä, mutta tässä työssä on 

tarkoitus kartoittaa tilannetta kirjoittamishetkellä. Etenkin päätelaitteiden hinnat, 

asiakasohjelmistojen niukkuus sekä päätelaitevaihtoehdot tulevat varmasti paranemaan 

hyvinkin lyhyen ajan sisällä. Alla olevassa listassa on kerättynä ongelmia, joita VoWIP-

palvelussa on ollut tiedossa jo etukäteen tai joita on havaittu testauksen alkuvaiheessa. 

Tämän työn testijärjestelmä-osiossa on selvitetty, kuinka paljon listassa mainitut ongelmat 

voivat haitata palvelun kehittämistä. 

 

� Akkujen kesto. Puhuttaessa mobiileista päätelaitteista, akun kesto voi nousta 

hyvinkin merkittävään rooliin. Nokian verkkosivujen mukaan [Nok07] esimerkiksi 

E65-puhelimen puhe- ja valmiusaika laskee alle puoleen, kun puhelinta käytetään 

jatkuvasti WLAN-verkossa. Tällä hetkellä tämä on ongelma, mutta tulevaisuudessa 

varsinkin puhelimen valmiustilaa pystytään parantamaan ja toiminta-aikaa 

pidentämään sitä kautta.  
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� Verkkovierailu. Varsinkin 802.11-standardin mukaisissa WLAN-verkoissa 

solukoko on nykyisten b- ja g-standardien mukaan varsin pieni, vain noin 60 metriä 

[Cli06], joten päätelaitteen pitää osata siirtyä saumattomasti tukiasemien ja 

tarvittaessa eri verkkojen välillä. Tähän tarjoavat ainakin jotkut kaupalliset tuotteet 

jo ratkaisun [Tdc07], mutta yksinkertaisissa palveluissa siirtyminen on hankalampi 

toteuttaa.  

� Asiakasohjelmistojen vähyys. Vaikka erilaisia SIP-asiakasohjelmistoja on 

saatavilla normaaleihin Windows-, Linux- sekä OS X-tietokoneisiin varsin 

runsaasti, ei niitä vielä ole tätä työtä kirjoitettaessa saatavilla kovinkaan montaa 

tarvittavat kriteerit täyttävissä mobiileissa päätelaitteissa laitteissa käytettäville 

ohjelmistoalustoille, kuten Symbian S60 tai Windows Mobile 5 ja 6. Toimiva 

järjestelmä ei tosin vaadi kuin yhden toimivan ohjelmiston ja siihen tässä työssä 

perehdytään Testijärjestelmä-osiossa.  

� Verkkojen luotettavuusongelmat. Vaikka IP-verkkojen toimivuus ei välttämättä ole 

niin huonolla tasolla kuin Hui Ming Chong dokumentissaan mainitsee [Cho04], ei 

IP-pohjaisten verkkojen luotettavuus vielä ole normaalien puhelinverkkojen 

99,999% tasolla. Yleensä VoWIP-verkossa tosin on käytettävissä varalla GSM-

verkko WLAN- tai 3G-verkon pettäessä, joten luotettavuus ei välttämättä nouse 

kaikissa käyttötilanteissa ongelmaksi.  

� Päätelaitteiden ja ohjelmistojen luotettavuusongelmat. Useat kaksitoimiset 

päätelaitteet sisältävät paljon ominaisuuksia ja siten paljon potentiaalisia riskejä 

luotettavuudelle. Varsinkin kolmannen osapuolen erilliset ohjelmat voivat olla 

toimintavarmuudeltaan vaihtelevia.  

� Päätelaitteiden kalleus. Varsinkin yksityiselle käyttäjälle VoWLAN-kriteerit 

täyttävän puhelimen noin 400 euron hankintahinta voi nousta kynnyskysymykseksi. 

Yritysasiakkaat vaativat puhelimeltaan enemmän, ja esimerkiksi Nokian yrityksille 

suunnatut E-sarjan puhelimet ovat Mikrobitin hintaseurannan mukaan yleensä noin 

400 euron hintaluokassa [Mik07].  
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5.3 VoWLAN-vaatimukset mobiileille päätelaitteille 

 
Mobiileille päätelaitteille toiminta VoWIP- tai VoWLAN-palvelussa asettaa tiettyjä 

vaatimuksia. Tässä työssä on käytetty myöhemmin testausjärjestelmässä mobiileja 

päätelaitteita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset. Kun myöhemmin viitataan VoWIP- tai 

VoWLAN-palvelun vaatimuksista, viitataan alla olevaan listaan:  

 

� Päätelaitteen pitää toimia määrätyssä IP-verkossa. Esimerkiksi VoWLAN-

palvelusta puhuttaessa päätelaitteen on kyettävä toimimaan 802.11-standardin 

mukaisessa langattomassa lähiverkossa. Usein tarpeen on myös tukea eri 

tunnistautumis- ja salaustekniikoita, kuten esimerkiksi WPA- tai LEAP-tekniikoita. 

� Päätelaitteen tulee tukea jotain SIP- tai H.323-protokollan mukaista 

asiakasohjelmistoa, tai päätelaitteessa on oltava jo valmiiksi tuki käytettävälle 

protokollalle.  

� Asiakasohjelmiston valintaan vaikuttaa paljon päätelaitteen käyttöjärjestelmä. 

Asiakasohjelmistot valmistetaan usein tietylle ohjelmistoalustalle, ja tällöin voidaan 

joutua tilanteeseen, jossa valittuun päätelaitteeseen ei ole saatavilla SIP- tai H.323-

protokollaa tukevaa asiakasohjelmistoa.  

� Päätelaitteen tulisi olla mahdollisimman helppo käyttää: mitä vähemmän VoWIP-

palvelun käyttö vaatii asiakkaalta, sen helpompi sitä on käyttää. Päätelaitteen tulisi 

ainakin kyetä löytämään käytettävä langaton verkko automaattisesti, liittymään 

siihen sekä mahdollistamaan asiakasohjelmiston käyttö automaattisesti aina kun 

mahdollista. 

� Päätelaitteen tai siinä käytettävän asiakasohjelmiston tulisi pystyä siirtymään 

automaattisesti eri tukiasemien tai verkkojen välillä. Tämä ei ole välttämättömyys, 

mutta tuo lisäarvoa palvelulle.  

  
Liitteessä 4 on listattuna päätelaitteita, jotka pystyvät toimimaan WLAN-verkossa ja joissa 

on sellainen yleinen ohjelmistoalusta, johon asiakasohjelmistoja voisi olla saatavilla. 

Listassa on myös mainittuna vertailun vuoksi kaksi UMA-puhelinta, sillä niiden pitäisi 

toimia WLAN-verkossa.   

 



60 
 

 

5.4 VoWIP-järjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitokustannukset 

 

Käyttäjälle aiheutuvia VoWIP-järjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia on vaikea 

määritellä tarkasti, sillä hintaan vaikuttavat paljon järjestelmän komponenttivalinnat. Tässä 

kappaleessa on keskitytty mobiileissa päätelaitteissa käytettävän WoWLAN-tekniikan 

hintatietoihin sekä sen eroon normaaliin matkapuhelinliittymään verrattuna. Suurimpana 

yksittäisenä kustannuksena on vaatimukset täyttävän mobiilin päätelaitteen hankinta. 

Liitteessä 4 on esitetty Nokian, Sony-Ericssonin ja HTC:n päätelaitteiden hintoja. 

Tavallisesti WLAN-yhteydellä varustetun mobiilin päätelaitteen hinta on noin 400 � 500 

euroa, kun halvimman Nokian GSM-puhelimen mallin saa Mikrobitin hintavertailun 

mukaan noin viidelläkymmenellä eurolla [Mik07].  

 

Päätelaitteen lisäksi VoWLAN-palveluun kuuluu langattoman verkon 

rakentamiskustannukset, joihin ei tässä työssä puututa tämän tarkemmin. Kuluttajakäyttöön 

myytävän yleisimmän tukiaseman hinta on Mikrobitin vertailun mukaan noin 50 euroa, 

kun taas yrityskäyttöön tulevat tukiasemat ovat usein jopa noin 400 euron hintaisia. 

Yrityksissä ja suurissa omakotitaloissa saatetaan joutua hankkimaan useampia tukiasemia 

verkon peiton tai riittävän kapasiteetin varmistamiseksi. Langattoman verkon 

rakennuskustannuksiin kuuluu myös Internet-yhteyden rakentaminen tai ostaminen. 

Liittymien hinnat vaihtelevat huomattavasti alueittain sekä nopeuksittain, joten tämän 

tarkemmin ei hintaa tässä arvioida. Internet-liittymä voi olla myös mobiiliin 

päätelaitteeseen hankittava 3G-yhteys. Suomessa tarjottavien 3G-yhteyksien hintoja on 

käsitelty kappaleessa 4.2. Jos järjestelmässä käytetään kaksitoimisia päätelaitteita, 

joudutaan hankkimaan myös normaali GSM-yhteys.  

 

Valittavasta järjestelmätyypistä riippuen kustannuksiin voi kuulua myös tarvittavan 

VoIP/SIP-palvelimen hankinta- sekä ylläpitokustannukset. Usein suuressa yrityksessä on 

tai sinne joudutaan hankkimaan VoIP-puhelinkeskus, jonka ominaisuuksiin voi tuki-SIP-

palvelimen käyttöön kuulua jo valmiiksi, kuten esimerkiksi Ciscon CallManageriin.  

 

Hankinnan jälkeen VoWIP-yhteydessä ei ole teoriassa muita ylläpitokuluja kuin Internet-

yhteyden kuukausimaksu ja mahdollisesti SIP-palvelimen ja asennettavien 

asiakasohjelmistojen lisenssien ylläpito/päivityskustannukset. Tämä ei kuitenkaan usein 
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ole absoluuttinen hinta palvelulle, sillä on erittäin todennäköistä, että Internet-yhteyttä 

käytetään muuhunkin tai se on jo olemassa valmiiksi. Viestintäviraston Telepalveluiden 

Käyttötutkimuksen mukaan 80% 25�34-vuotiaden talouksista omistaa jo Internet-yhteyden 

[Vie06a]. VoWLAN-palvelun kokonaiskustannuksiin voi vaikuttaa myös palvelun laatu. 

Pienelle yritykselle tai yksityiselle henkilölle palveluntarjoajan tuottama palvelu voisi 

käsittää päätelaitteen, tukiaseman, Internet-yhteyden sekä SIP-palvelimen käytön kiinteään 

kuukausihintaan, jolloin asiakkaalle ei itselleen tulisi laitteiden hankintakustannuksia 

suorina kustannuksina. 

 

5.5 VoWIP-palvelun tarjoaminen palveluntarjoajan näkökulmasta 

 

Tämän työn kappaleessa 6 on esitelty periaatteessa täysin toimiva VoWIP-järjestelmä, jolla 

VoWLAN- tai VoWIP-palvelua voitaisiin tarjota. Investointeina tämä vaatii esitetyn 

verkon komponenttien hankintaa tai vuokraamista. Kustannuksia järjestelmän 

rakentamiseksi siis tuovat koko tietoliikenneverkon hankinta, johon kuuluvat tukiasemat, 

verkkokomponentit ja fyysinen verkko, sekä SIP- tai H.323-protokollaa tukevan VoIP-

palvelimen hankinta ja sen liittäminen sekä IP- että PSTN-verkkoon GSM- ja 

lankapuheluiden soittamisen mahdollistamiseksi VoIP-puheluiden lisäksi. Myös 

päätelaitteiden hankinta ja asetusten sekä mahdollisen asiakasohjelmiston hankinta voi 

tietyissä tapauksissa aiheuttaa kustannuksia myös palveluntarjoajalle. Jos päätelaite kuuluu 

asiakkaan kanssa tehtävään sopimukseen, tulevat sen kustannukset ainakin väliaikaisesti 

palveluntarjoajan maksettavaksi. Toki palvelun hinnoittelussa tulee myös tämä ottaa 

huomioon. Mikäli päätelaite ei suoraa tue VoIP-puheluiden soittamista, pitää siihen asentaa 

ohjelmisto VoIP-ominaisuutta varten. Tämän ohjelmiston hankinta ja mahdollisesti 

esiasennus voivat myös aiheuttaa kustannuksia, joiden suuruuteen vaikuttaa ohjelmiston 

hankintatapa. Jatkuvia kustannuksia palvelun ylläpitämiseksi aiheuttavat mahdolliset 

vuokratut komponentit, omien komponenttien ylläpitämisen kustannukset, 

verkkoliikenteestä aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset kustannukset puheluiden 

terminoitumisesta muihin kuin omaan GSM/PSTN-verkkoon.  

 

Palvelun tuottavuus onkin vaikeammin määriteltävä asia. Koska periaatteessa VoIP-

puhelut ovat tietokoneiden välillä ilmaisia ja kolmannen osapuolten ohjelmistojen, kuten 
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Skypen, osalta näin onkin, pitää tuottavuutta miettiä toiselta näkökannalta. Yhtenä 

vaihtoehtona on tarjota VoWIP-palvelua lisäarvona tuotettavaan Internet-yhteyteen sekä 

siihen kuuluvaan langattomaan verkkoon tai vaihtoehtoisesti yrityksille tarjottavaan VoIP-

palveluun. Myös julkisten langattomien verkkojen rakentaminen tuo lisäarvoa VoWIP-

palvelun ostajille, mikäli he voivat käyttää julkista verkkoa vapaasti ilman erillistä maksua.  

 

Mahdollista on myös käyttää muiden palveluntarjoajien IP-verkkoa, kuten esimerkiksi 3G-

matkapuhelinverkkojen tapauksissa tai julkisissa WLAN-verkkojen tapauksissa. VoWIP ei 

periaatteessa ota kantaa siihen, millaisen verkon päällä liikenne tapahtuu, joten sen 

yhdistäminen kolmannen osapuolen 3G-palveluihin on suhteellisen helppoa. Käytettävien 

verkkojen tulee kuitenkin täyttää kappaleessa 3.1 mainitut vaatimukset WoWIP-verkoille.  

Käyttäjän käyttäessä kolmansien osapuolten verkkoja ei palveluntarjoaja yleensä voi 

varmistua palvelun tarjoamisen laadusta tai vikatilanteiden hallinnasta, kuten oman verkon 

kohdalla voidaan tehdä.  

 

Jos palvelua tarjottaessa otetaan käyttöön ENUM-tunnus, tulee siitä palveluntarjoajalle 

kustannuksia 4 euroa/tunnuksen rekisteröinti sekä 4 euron vuosimaksu/aktiivinen tunnus 

[Vie07a]. Viestintäviraston mukaan operaattori maksaa käyttäjiensä rekisteröinti- ja 

vuosimaksun. ENUM-tunnuksen käyttö mahdollistaa yhden puhelinnumeron käytön 

asiakkaalle.   
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6. VOICE OVER WIRELESS LOCAL AREA NETWORK-
TESTIJÄRJESTELMÄ 

 

Yksi tämän työn tavoitteista oli rakentaa toimiva VoWLAN - testijärjestelmä Savonlinnan 

Puhelin Oy:n tiloihin ja käytännössä testata valittuja ominaisuuksia. Testijärjestelmällä oli 

tarkoitus testata, onko valituilla teknisillä ratkaisuilla mahdollisuutta käytännön 

sovelluksiin ja millaisilla komponenteilla valittua ratkaisua olisi mahdollista tarjota 

myöhemmin palveluna. Testijärjestelmän pääosa oli VoWLAN-järjestelmän 

rakentamisella, mutta sen pohjana toimiva 802.11-standardin mukainen langaton verkko 

suunniteltiin myös toimimaan keskikokoisen yrityksen langattomana tiedonsiirtoverkkona.  

 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä järjestelmää suunniteltaessa oli järjestelmän 

kytkeytyminen PSTN-verkkoon. Testijärjestelmän ensimmäisessä osassa tutkittiin 

järjestelmän teknisten ominaisuuksien toimintaa ja verrattiin kahden eri SIP-palvelimen 

toimintaa keskenään. Nämä palvelimet kytkettiin vuorotellen PSTN-verkkoon 

toiminnallisuuksien vertailemiseksi. 

 

Testijärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin löytämään oikeat komponentit 

varsinaisen testijärjestelmän rakentamiseksi ja toiminnallisuuden testaamiseksi. 

Järjestelmän toisessa vaiheessa rakentamisessa pyrittiin täyteen toiminnallisuuteen, jotta 

kaikkia ominaisuuksia saataisiin testattua ja jotta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva 

valittujen tekniikoiden toimivuudesta käytännön olosuhteissa. Testijärjestelmän lisäksi 

testissä hyödynnettiin jo olemassa olevia WLAN-verkkoja palvelun toiminnallisuuden 

laajentamiseksi. Tällaisia verkkoja olivat esimerkiksi yksittäisten käyttäjien kotona 

toimivat WLAN-verkot.  

 

Toisen vaiheen toiminnallisuudessa pyrittiin myös yhden puhelinnumeron ratkaisuun, 

jolloin käyttäjällä olisi käytössään vain yksi puhelinnumero, josta hänet saisi kiinni 

riippumatta siitä, onko hän VoWLAN-järjestelmän alueella vai ei. Järjestelmää 

rakennettaessa pyrittiin saavuttamaan myös normaalin VoIP-järjestelmän toimivuus, kuten 

esimerkiksi numerotietojen välittyminen sekä puheluiden kääntö ja siirto.  
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6.1 Testausjärjestelmään valitut komponentit 

 

Testausjärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin löytämään parhaat komponentit 

toisen vaiheen kokonaisen järjestelmän rakentamiseksi. Tässä kappaleessa on esiteltynä 

valitut komponentit ja eri vaihtoehdot, joita ensimmäisessä vaiheessa kokeiltiin 

järjestelmässä. Ensimmäisen vaiheen valitut komponentit otettiin käyttöön toisessa 

vaiheessa, jossa niiden toimintaa kokeiltiin käytännön testein ja käyttäjätestauksen avulla 

todellisen kuvan saamiseksi järjestelmän käytännön toimivuudesta.  

 

 Ensimmäisessä vaiheessa testausjärjestelmää varten luotiin neljä SIP-tiliä, joiden 

käyttäjätunnukset olivat muotoa 53830xx. Yhtä tiliä käytettiin aina yhdessä päätelaitteessa. 

Lisäksi testauksessa käytettiin yhtä DNA Finlandin matkapuhelinliittymää.  

 

6.1.1 Päätelaitteet 

 

Mobiileiksi päätelaitteiksi valittiin kappaleen 5.3 mukaisten määritysten perusteella 

Nokian E65- sekä Nokia N80 Internet Edition-päätelaitteet. Pääasiallisina perusteina oli 

tuki sekä WLAN- että 3G-verkoille, käyttöjärjestelmien yleisyys ja laajennettavuus sekä 

päätelaitteiden valmis tuki SIP-protokollalle. Lisäksi Nokian E65-mallisarjan puhelimen 

pitäisi toimia hyvin myös Cisco-Nokia- VoIP-ratkaisun kanssa. Muilta 

päätelaitevalmistajilta kuin Nokialta ja HTC:ltä ei ollut tarjottavana valinta-ajankohtana 

(kesäkuu 2007) muita hinta-laatusuhteeltaan järkeviä vaihtoehtoja, jotka olisi varustettu 

sekä WLAN- että 3G-yhteydellä. Liitteessä 4 on lista päätelaitteista, jotka olisivat 

täyttäneet valinnan kriteerit. Päätelaitteiden käyttöjärjestelminä oli Nokian puhelimissa 

Symbian S60 r3-versio ja HTC:ssä Windows Mobilen 5- ja 6-versiot. 

 

Nokian E65 - päätelaitteeseen asennettiin lisäksi Cicero Networksin CiceroPhone-sovellus, 

joka tulee SIP-protokollaa sekä erillisen CiceroController-palvelimen avustuksella 

siirtymistä WLAN- ja GSM-verkon välillä SIP-puhelun aikana. Ohjelmistosta oli käytössä 

yhden lisenssin testiversio sekä Irlannissa sijaitseva CiceroController-testipalvelin 

siirtymisen testausta varten. CiceroPhone-ohjelmiston lisäksi testauksessa käytettiin 

Nokian päätelaitteiden omaa SIP-ohjelmistoa. Nokian E65-päätelaitteeseen yritettiin myös 
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asentaa SCCP-asiakasohjelmistoa H.323-protokollan ja Cisco-Nokia-järjestelmän testausta 

varten, mutta se sekoitti puhelimen käyttöjärjestelmän täydellisesti ja puhelin jouduttiin 

lähettämään valmistajalle asti sen toimintakyvyn palauttamiseksi.  

 

Tietokonepäätelaitteena toimi Compaqin nc6320 kannettava tietokone, jossa on 

sisäänrakennettu 802.11g-standardin mukainen verkkokortti. Tietokonepäätelaitteeseen 

asennettiin Softphone-sovellus VoIP-puheluiden soittamista varten. Softphone-

sovelluksella tarkoitetaan tietokoneeseen asennettavaa SIP-asiakasohjelmistoa, joksi 

valittiin 3CX Phone-ilmaisohjelmisto sen yksinkertaisuuden vuoksi. 

 

6.1.2 WLAN 

 

802.11-standardin mukaisen langattoman lähiverkon rakentamiseen valittiin Ciscon 

AP1131AG-langattomia tukiasemia niiden luotettavuuden ja teknisten ominaisuuksien 

vuoksi. Näistä tärkeimmät ovat tuki etäpalvelimen käytölle yksittäisten käyttäjien 

tunnistamisessa sekä tuki usealle SSID:lle. Ciscon tukiasemat asennettiin toimimaan 

itsenäisinä tukiasemina. Lisäksi mukaan testiverkkoon otettiin kolme Meru:n AP200-sarjan 

tukiasemaa, jotka olivat keskitetysti kontrolloituja. Ciscon tukiasemien rinnalla toimintaa 

kokeiltiin vertailun vuoksi myös D-link DWL-3200AP tukiasemia. 

 

6.1.3 VoWIP 

 

Testijärjestelmässä VoWIP-palvelua varten valittiin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi SIP-

protokollaan perustuva järjestelmä. SIP:n valintaan vaikuttivat sen laaja levinneisyys ja 

monet sovellukset. Lisäksi valituista päätelaitteista osa tuki SIP-protokollaa jo valmiiksi, 

jolloin sen käyttöön ei välttämättä olisi tarvittu lainkaan omaa käyttäjäsovellusta. Valitussa 

SIP-järjestelmämallissa SIP-palvelin omistetaan itse, ja päätelaitteissa käytetään joko 

niiden omaa tukea SIP-ominaisuudelle tai joissain tapauksissa kolmannen osapuolen 

ohjelmistoa.  
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6.1.4 Palvelimet 

 

Fyysisenä palvelimena testissä käytettiin kahta HP ProLiant-palvelinta varustettuna 

CentOS Linux-käyttöjärjestelmällä. Toiselle palvelimelle asennettiin CommuniGatePro 

5.1.11-kommunikaatiopalvelin ja toiselle Asterisk 1.4.12.1 VoIP-palvelin SIP- sekä VoIP-

yhteyksiä varten. Ensimmäiselle palvelimelle asennettiin myös FreeRADIUS-ohjelmisto 

käyttäjien tunnistamista varten Hotspot-järjestelmässä.   

 

6.2 Järjestelmän fyysinen rakenne 

 
Kuvassa 7 on esiteltynä kaavio toisen vaiheen kokonaisen testijärjestelmän fyysisestä 

rakenteesta ja sen tärkeimmistä komponenteista. Järjestelmä voidaan jakaa sen toimintojen 

mukaan karkeasti kolmeen osaan: langaton verkko, langattoman verkon hallinta sekä 

VoIP-järjestelmä. Järjestelmä rakennettiin kokonaisuudessaan Savonlinnan Puhelin Oy:n 

tiloihin, ja  sitä rakennettaessa hyödynnettiin osaksi jo olemassa olevaa runkoverkkoa sekä 

runkoverkon komponentteja, kuten reitittimiä ja kytkimiä. Järjestelmän kaaviokuva vastaa 

muutoin todellisen järjestelmän rakennetta, paitsi virtuaaliverkkojen osalta. Tämä on 

selitetty tarkemmin langaton verkko-osiossa.  
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Kuva 7 Kaavio testijärjestelmän rakenteesta 

 

6.2.1 Langaton verkko 

 

Testijärjestelmän langaton verkko koostuu yhteensä yhdeksästä Cisco AP1131AG-

tukiasemasta, joilla on pyritty saavuttamaan Nojanmaan ja Possen toimitilat kattava 

kuuluvuusalue. Tukiasemiin on liitetty kolme eri virtuaaliverkkoa, VLAN:ia. VLAN ID 1 

on merkitty kuvaan 7 sinisellä värillä, ja sitä pitkin kulkee normaali Internet-liikenne. 

VLAN ID 2 (SSID: Spyvoip) on merkitty kuvaan punaisella värillä, se on tarkoitettu VoIP-

liikenteelle, ja siinä sallitaan vain SIP-muotoinen liikenne. VoIP-liikenteelle tarkoitetussa 

SSID:ssä käytettiin tukiasemakohtaista WPA-salausta esijaetuilla avaimilla liikenteen 

salaamiseksi. VLAN ID 3 (SSID: Hallinta) on merkitty kuvaan keltaisella värillä, ja se on 
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tarkoitettu tukiasemien hallintaan. Muista VLAN:eista poiketen hallinta-VLAN viedään 

vain tukiasemaa edeltävään reitittimeen asti, josta hallintaliikenne jakautuu tukiasemille. 

Tämä toteutus johtui Ciscon tukiasemista, jotka eivät tukeneet hallintaliikenteen viemistä 

tukiasemiin asti eri virtuaaliverkossa. Tästä syystä VLAN ID 3 kulkee jokaiseen 

tukiasemaan. Kaaviokuvan mukaan eri virtuaaliverkot kulkevat eri tukiasemiin, ja tällä on 

tarkoitus kuvata mahdollisuutta rajata eri verkkojen osia eri toimintaan. Esimerkiksi 

Nojanmaan yläkerran verkko olisi tarkoitettu vain VoIP-liikenteelle, Possen 

käyttökeskuksen verkko vain dataliikenteelle ja Nojanmaan alakerran verkko molemmille 

liikennetyypeille. Todellisuudessa jokainen virtuaaliverkko on yhdistetty jokaiseen 

tukiasemaan, jotta samat palvelut saataisiin käyttöön koko verkon alueella.  

 

6.2.2 Langattoman verkon hallinta 

 

Langattoman verkon hallinta koostuu virtuaaliverkkojen hallintareitittimistä, DHCP-

palvelimesta, RADIUS-palvelimesta sekä Hotspot-palvelimesta. Dataliikenteelle 

tarkoitettu VLAN ID 1 kuvaa samalla julkista WLAN-verkkoa. Käyttäjän yrittäessä 

yhdistää konettaan Internetiin käyttäen langatonta verkkoa, ohjataan käyttäjä VLAN ID 

1:stä pitkin Hotspot-järjestelmään. Hotspot-järjestelmä avaa käyttäjän selaimeen näkyviin 

aloitussivun, jossa pyydetään käyttäjää syöttämään käyttäjätunnus ja salasana. Saatuaan 

käyttäjätunnuksen ja salasanan Hotspot-järjestelmä käy tarkastamassa RADIUS-

palvelimelta tunnusten oikeellisuuden, antaa DHCP-palvelimelta käyttäjälle IP-osoitteen 

tietyksi ajaksi ja ohjaa kyseisen päätelaitteen liikenteen eteenpäin Internetiin. Testiverkon 

tapauksessa käyttäjän tunnusta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa, vaan käyttäjä voi 

kirjautua aina samoilla tunnuksilla verkkoon. Järjestelmä kuitenkin mahdollistaa myös 

istunnon pituuden määrittämisen esimerkiksi tunnin mittaiseksi ja tunnuksen 

vanhenemisen tämän jälkeen, jolloin sitä ei enää voida käyttää.  

 

VLAN ID 2 on tarkoitettu vain mobiileille päätelaitteille ja siinä sallitaan vain SIP-

pohjainen liikenne. VLAN ID 2:ssa käyttäjien tunnistus tapahtuu kiinteillä tunnuksilla 

jotka jaetaan palvelua käyttäville käyttäjille. Näin mobiilien päätelaitteiden tunnistusta 

helpotetaan ja varmistetaan niiden toimintaa tietoturvan kustannuksella.  
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VLAN ID 3 on tarkoitettu tukiasemien hallintaa varten, ja sitä kautta pääsee liittymään 

etänä mihin tahansa verkon tukiasemaan. Kyseiseen virtuaaliverkkoon hyväksytään vain 

SPY:n sisäverkon IP-avaruudesta tulevat yhteyspyynnöt tietoturvan lisäämiseksi. 

Jokaisella tukiasemalla on myös käyttäjätunnus-salasanapari, jota tarvitaan tukiaseman 

hallintaan kirjautumiseen. Samalla virtuaaliverkolla hallitaan myös muihin verkon 

komponentteihin kirjautumista.  

 

6.2.3 VoIP-järjestelmä 

 

VoIP-järjestelmän pääkomponentit ovat kaksi eri SIP-palvelinta sekä VoIP-yhdyskäytävä, 

jonka lävitse puhelut ohjataan PSTN-verkkoon. Järjestelmän SIP-palvelimina toimivat 

Spyphone ja Spyphone2, joissa ensimmäisessä käytettiin CommuniGatePro 5.1.11-

kommunikaatio-ohjelmistoa ja jälkimmäisessä Asterisk 1.4.12.1-VoIP-palvelinohjelmistoa. 

Todellisessa tilanteessa palvelimet varmistaisivat toisiaan, jolloin ne olisi sijoitettu eri 

fyysisiin verkkoihin ja eri laitetiloihin käyttövarmuuden parantamiseksi. PSTN-

yhdyskäytävänä testijärjestelmässä käytettiin Ciscon AS5400 VoIP-yhdyskäytävää. Ciscon 

AS5400-yhdyskäytävä oli yhdistettynä EWSD-puhelinkeskukseen, joka reitittää puhelut 

PSTN-verkkoon ja huolehti puheluiden laskutustietojen luomisesta.  

 

Järjestelmässä päätöksen puhelun reitityksestä tekee aina SIP-palvelin. Tällöin esimerkiksi 

puhelut, jotka kulkevat testijärjestelmän ulkopuolelle PSTN-verkkoon, yhdistetään SIP-

palvelimen kautta kuten muutkin VoIP-puhelut. SIP-palvelin reitittää puhelun PSTN-

yhdyskäytävän kautta PSTN-verkkoon ja pudottautuu pois välistä yhteyden muodostuttua.  

Kuvassa 8 on esitetty VoIP - puhelun muodostuminen ja kulkeminen testijärjestelmässä. 

Puhelun muodostuessa SIP-palvelin avaa istunnon ja reitittää puhelun oikeaan paikkaan 

(vihreä viiva). Puhelun muodostuttua SIP-palvelin pudottautuu pois välistä ja päätelaitteet 

viestivät keskenään (oranssi viiva). Puhelun katketessa päätelaitteet ilmoittavat taas SIP-

palvelimelle puhelun katkaisusta. 
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Kuva 8 VoIP - puhelun muodostuminen testijärjestelmässä 

 

6.3 Testaustoimenpiteet 
 

Järjestelmän testauksella pääpainoksi asetettiin puheluiden kulkeminen erilaisten 

päätelaitteiden välillä sekä langattoman lähiverkon toiminta päätelaitteiden kanssa VoIP-

puheluita soitettaessa. Tarkka lista kaikista testattavista ominaisuuksista ja testin tuloksista 

löytyy liitteistä 5 ja 6.  

 

Langattoman verkon testauksessa pääpaino oli useiden virtuaaliverkkojen ja SSID:den 

käytössä tukiasemissa. VoWIP-palvelun testattavat ominaisuudet olivat puheluiden 

onnistumisella eri päätelaitteiden ja eri verkkojen (SIP-PSTN) välillä, soittajan numeron 

näkyminen eri tapauksissa vastaanottajalla sekä SIP-puhelun onnistuminen tukiasemien ja 

verkkojen vaihdon välillä. Lisäksi testattiin eri päätelaite- ja asiakasohjelmistovaihtoehtoja 

sekä kahta eri SIP-palvelinta. Ohjelmistojen valintatestauksella pääkriteerit olivat 



71 
 

 

toimintavarmuus päätelaitteessa, käytön helppous sekä ohjelman automaattinen toiminta. 

Palvelimissa huomio oli ylläpidon helppoudessa, VoIP-palveluissa, toimintavarmuudessa 

sekä puhelutietojen seuraamisessa.  

 

6.4 Testitulokset 

 

VoWLAN-järjestelmän testatut ominaisuudet sekä testaustulokset on esitelty liitteiden 5 ja 

6 taulukoissa. Testaustulokset on jaettu neljään eri osioon. Ensimmäinen osio käsittää SIP-

puheluominaisuudet, kuten esimerkiksi puhelupalvelut, puhelun siirtämisen ja numeroiden 

näkymisen. Toisen osan muodostaa käytettävä päätelaite,  päätelaiteohjelmisto sekä niiden 

ominaisuudet. Kolmantena osana on käytettyjen palvelimien toiminnan vertaaminen sekä 

analysointi. Neljäntenä kokonaisuutena on langattoman verkon toiminta testiympäristössä. 

Testaustuloksien lisäksi kappaleissa on kerrottu, mitkä komponentit on valittu 

käyttäjätestaukseen toisen vaiheen järjestelmässä.   

 

6.4.1 SIP-puheluiden kulkeminen 

 
SIP-puheluiden kulkeminen vastasi pitkälti teoriaa, eli puheluiden kulkeminen oli 

päätelaiteriippumatonta. Eroa päätelaitteiden välillä tuli lähinnä soittajatietojen 

välittämisessä, mutta muutoin käytetty päätelaite ei vaikuttanut yhteyden muodostukseen 

tai kulkuun. Myöskään puheluiden reitityksessä PSTN-verkkoon ei käytettävä 

päätelaitteella ollut merkitystä. Pääsääntöisesti SIP-yhteys muodostui nopeasti ja oli 

luotettava. Myös SIP-yhteyden reititys vastasi teoriaa, eli yhdistämisen jälkeen 

päätelaitteet viestivät vain keskenään. Tämä havaittiin paketin kaappausohjelmistolla 

lähettävän IP-osoitteen muuttumisena sekä käytännössä puhelun säilymisessä vaikka 

palvelin sammutettiinkin huoltoa varten. Testijärjestelmässä puhelut toimivat 

lankaverkkoon, matkapuhelinverkkoon, palvelunumeroihin, ulkomaille sekä hätänumeroon 

normaalisti.  

 

Ainoa poikkeus teoriaan oli SIP-puheluiden toimiminen NAT-palomuurin taakse. Joissain 

dokumenteissa varoiteltiin, ettei SIP-yhteys toimi NAT-muunnoksen ylitse ilman avustusta 

(mm. [Spa07]). Kuitenkin itse käyttäjätestauksessa muutamat testihenkilöt käyttivät 
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päätelaitetta myös kotonaan, ja SIP-puheluyhteys toimi normaalisti kaikissa tapauksissa. 

Vain joidenkin Buffalo-tukiasemien kanssa oli ongelmia NAT-muunnoksen kanssa.   

 

Muissa VoIP-palveluissa testattiin mm. ulospäin lähtevän puhelun numeron muuttamista ja 

piilottamista, käyttäjän tunnistuksen varmistamista sekä laskutustietojen 

paikkansapitävyyttä. Asterisk-palvelimella ulospäin lähtevän numeron voi muuttaa lähes 

millaiseksi tahansa ja sen voi myös piilottaa. Piilottaminen aiheuttaa ongelmia EWSD-

keskuksessa, sillä laskutustieto luodaan tällöin tyhjälle numerolle. Puhelu kuitenkin 

välittyy perille asti, mutta edes viranomaisoikeuksilla ei saada soittavaa puhelinnumeroa 

näkyviin. Lähtevien puhelinnumeroiden muuttamista on käytetty 

käyttäjätestausjärjestelmän numeromuunnoksissa kappaleessa 6.5.1. Myös palvelinten 

liittämistä toisiinsa kokeiltiin ja todettiin, että tässä ei ollut mitään ongelmia, kun käytettiin 

SIP-protokollaa. Tällöin puhelut tiettyihin numeroihin voitiin ohjata palvelimelta toiselle 

tekemällä muutoksia palvelinten puhelureititystauluihin. Molemmat palvelimet on 

mahdollista asettaa tilaan, jossa ne automaattisesti hyväksyvät kaikki tulevat puhelut tai 

vaihtoehtoisesti puhelut vain tunnistetuilta palvelimilta.  

 

Yksi tärkeimmistä kysymyksissä VoWLAN-palvelussa oli puhelun siirtyminen 

katkeamatta WLAN- ja GSM-verkon välillä WLAN-verkon kuuluvuuden heikentyessä. Jo 

etukäteistietona oli, etteivät Nokian päätelaiteohjelmistot osaisi siirtoa suorittaa ja tämä 

todettiin myös testauksessa. Sen sijaan irlantilaisen Cicero Networksin valmistama 

päätelaiteohjelmisto CiceroPhone sai siirron suoritettua langattomasta lähiverkosta GSM-

verkkoon. Toisinpäin siirtoa ei onnistuttu suorittamaan. Siirtyminen WLAN- ja GSM-

verkkojen välillä ei onnistunut aina, ja siirtymisessä oli runsaasti häiriöitä, mutta suurin syy 

tähän oli todennäköisesti palvelinten ja puhelinyhteyksien sijainti Irlannissa. 

 

6.4.2 Päätelaitteet ja asiakasohjelmistot 

 

Alustavan testauksen perusteella Nokian valitut puhelimet toimivat testiympäristössä 

paremmin kuin testatut HTC:n TyTn, TyTn2 ja S710 päätelaitteet. HTC:n päätelaitteissa 

ilmeni, että VoIP-puheluiden ääni ohjautui päätelaitteen takakaiuttimeen normaalin 

kuulokkeen sijasta. Tämä huononsi äänenlaatua niin radikaalisti, ettei ominaisuutta voinut 
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käyttää. Sama vika esiintyi sekä käytettäessä Windows Mobile 6:n sisäänrakennettua 

VoIP-ominaisuutta, että erikseen asennettavaa SIP-ohjelmistoa Windows Mobile 5-

päätelaitteissa. 

 

Nokian päätelaitteet toimivat käytettäessä järjestelmän omaa SIP-asiakasohjelmistoa 

erittäin hyvin. Varsinkin ohjelmiston luotettavuus, sekä perustoiminnot toimivat 

erinomaisesti. Ainoana miinuksena oli joidenkin palveluiden puuttuminen. Näistä 

puutteista suurin oli puute WLAN-GSM-siirtymäominaisuudesta. Cicero Networksin 

CiceroPhone mahdollisti siirron WLAN-verkon ja GSM-verkon välillä, mutta se ei ollut 

luotettavuudeltaan ja toiminnaltaan Nokian oman asiakasohjelmiston tasolla. Testauksen 

jälkeen käyttäjätestauksessa päätettiin käyttää Nokian S60 r3-sarjan päätelaitteita niiden 

omilla SIP-ominaisuuksilla.  

 

Nokian päätelaitteilla VoWLAN-palvelun toiminta oli sitä parempaa mitä uudempia 

päätelaitteet olivat. Yhteyden muodostus toimi kaikilla testilaitteilla hyvin ja päätelaitteet 

osasivat palata WLAN-verkkoon automaattisesti yhteyden katkeamisen jälkeen 

muutamassa minuutissa. Puhelun laatu säilyy hyvänä WLAN-yhteyden heiketessäkin, 

kunnes peittoalueen reunalla tapahtuu yhteyden laadun nopea heikkeneminen ja 

katkeaminen.  

 

6.4.3 VoIP-palvelinohjelmistot 

 

Testauksen perusteella sekä Asterisk että CommuniGatePro soveltuivat perustoiminnaltaan 

VoIP-käyttöön hyvin. Kuitenkin Asterisk on selvästi enemmän VoIP-palvelin, kun taas 

CommuniGatePro on viestintäpalvelin, jossa VoIP on vain yksi osa palvelimen toimintaa. 

Suurimmat erot syntyivät reititystaulujen määrityksessä ja monipuolisuudessa. 

Molemmissa palvelinohjelmistoissa puhelut reititetään lähtevän numeron perusteella. 

CommuniGatePro:sta poiketen Asterisk mahdollistaa usean reitin läpikäymisen puhelua 

soitettaessa, jolloin ensimmäisen reitityksen ollessa virheellinen siirrytään reititystaulussa 

seuraavaan nimettyyn reititykseen. CommuniGatePro antoi vain virheilmoituksen, mikäli 

ensimmäinen reititys oli virheellinen. Toinen suuri ero oli puhelutietojen tallentamisessa. 

Palvelimien antamia historiatietoja verrattiin EWSD-keskuksen tallentamiin tietoihin. 
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Asterisk antaa kustakin puhelusta tarkat tiedot kellonaikoja ja kestoa myöten, kun 

CommuniGatePro tallensi vain puheluiden soittoajan. Asterisk-palvelimen puhelutiedot 

eroavat kuitenkin EWSD-palvelimen tiedoissa verrattaessa PSTN-verkkoon soitettuja 

puheluita. Asterisk käynnistää puheluaikalaskurin jo yhteysyrityksen käynnistyessä, kun 

EWSD laskee puhelun keston aktiivisen puheyhteyden keston perusteella.  

 

Myös palvelinohjelmistojen hinnoissa oli huomattava ero. CommuniGatePro:n lisenssi 200 

käyttäjälle maksoi tarkasteluhetkellä 5399 dollaria [Com07]. Asterisk puolestaan on 

avoimeen lähdekoodiin perustuva GNU General Public Licence:n alla julkaistu ohjelmisto, 

jolloin sen käytöstä ei peritä maksua [Ast07]. Maksullisuuden lisäksi 

CommuniGatePro:hon on mahdollista hankkia laajat tukipalvelut, mutta tässä tapauksessa 

tällä ominaisuudessa ei ollut niin suurta painoarvoa kuin tuotantokäytössä olisi. 

Kummassakaan palvelinohjelmistossa ei salattua SIP-yhteyttä saatu toimimaan, joten 

ainakin tuotantokäytössä on järkevää eriyttää SIP-liikenne muusta Internet-liikenteestä 

tietoturvan takia.  

 

Testauksen perusteella käyttäjätestaukseen valittiin Asterisk-ohjelmisto. Asteriskin ero 

CommuniGatePro-ohjelmistoon oli tarkempi puheluhistoria sekä paremmat VoIP-

ominaisuudet puheluiden hallinnan ja reitityksen suhteen sekä paremmat mahdollisuudet 

liittää järjestelmä osaksi muita järjestelmiä. 

  

6.4.4 Langattoman verkon toiminta 

 

VoWLAN-järjestelmän pohjaksi rakennettiin täysin toimiva 802.11-standardin mukainen 

langaton lähiverkko. Verkko rakennettiin sekä VoIP- että dataliikenteelle eriyttäen eri 

liikennöinnin kuitenkin omiin virtuaaliverkkoihinsa. Lopulliseen järjestelmään valitut 

Ciscon tukiasemat suoriutuivat tukiasemien välillä siirtymisestä hyvin. Puhelussa ilmeni 

vain hyvin lyhyt katkos siirroksen tapahtuessa Nokian E65-päätelaitteella. Jostain syystä 

Nokian N80i-päätelaitteessa esiintyi ongelmia tukiasemien välillä siirtymisessä ja 

päätelaite hävitti usein verkon siirroksen aikana. Kannettavalla tietokoneella siirtyminen 

sujui täysin huomaamatta. Yhtenä tavoitteena oli verrata normaalin tukiasemaverkon 

toimintaa ja keskitetysti hallitun tukiasemaverkon toimintaa toisiinsa. Keskitetysti hallitun 
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tukiasemaverkon pitäisi pystyä tekemään siirto huomattavasti nopeammin [Bar04] sekä 

pystyä tasoittamaan tukiasemien välillä olevaa kuormaa. Testissä mukana ollutta Meru:n 

keskitetysti hallittuja tukiasemia ei kuitenkaan saatu toimimaan edes valmistajan edustajan 

kanssa, joten testaamista ei pystytty suorittamaan. Keskitetysti hallitun verkon mukanaan 

tuoma etu kuorman tasauksesta pystyttiin hoitamaan Ciscon tukiasemilla rajaamalla 

tukiasemakohtaisesti siihen liittyvien yhteyksien määrää. Tällöin vältytään puheluiden 

laadun heikkenemisellä tukiaseman kapasiteetin loppuessa kappaleessa 3.1 mainitulla 

tavalla. 

 
Eri valmistajien tukiasemien toiminta erosi toisistaan jonkun verran. Varsinkin Nokian 

päätelaitteilla havaittiin ongelmia toimia joidenkin valmistajien tukiasemien kanssa. D-

Linkin 3200AP-tukiasemat toimivat hyvin siihen asti, kunnes käyttöön otettiin tuki 

useammalle SSID:lle. Tällöin Nokian puhelimet eivät enää löytäneet tukiasemia tai 

tukiasema ei reitittänyt puhelimien liikennettä enää eteenpäin. Edes D-Linkin tekninen tuki 

ei keksinyt tälle mitään selitystä, mutta erään toisen valmistajan edustajan mukaan 

kyseessä saattaisi olla päätelaitekohtainen ongelma käsitellä tukiasemien Preamble-

viestejä, joissa määritellään langattoman verkon SSID:t. Perusasetuksillaan myös D-Linkin 

tukiasemat välittivät SIP-liikennettä normaalisti.  

 

Testauksessa käytetty Ciscon tukiasemaverkko saatiin täysin toiminnalliseksi, ja 

käyttäjätestauksessa puheluiden kulkemisessa ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Laajempaa 

järjestelmää rakennettaessa keskitetysti ohjattu tukiasemaverkko olisi todennäköisesti 

käytännöllisempi, sillä monien tukiasemien hallinta tukiasemakohtaisesti on vaivalloista. 

Laajemmissa asennuksissa keskitetysti hallittu tukiasemajärjestelmä olisi todennäköisesti 

järkevämpi valinta korkeammasta hinnastaan huolimatta myös 

liikenteenhallintaominaisuuksiensa takia. 

 

6.5 Käyttäjätestaus 

 
Käyttäjätestauksessa testijärjestelmä otettiin Savonlinnan Puhelin Oy:ssä olemassa olevan 

puhelinjärjestelmän rinnalle testikäyttöön tietyille käyttäjille. Testikäyttäjiksi valittiin 

käyttäjiä, joilla oli jo käytössä riittävillä ominaisuuksilla varustettu päätelaite. Lisäksi 

edellisen osan testipuhelimet annettiin käyttöön testikäyttäjille.  
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Testikäyttäjille luotiin järjestelmään tunnukset ja heidän olemassa olevat puhelinnumerot 

liitettiin osaksi järjestelmää kappaleessa 6.5.1 kerrotulla tavalla. Käyttäjiltä pyydettiin 

jatkuvasti kommentteja järjestelmän toimivuudesta sekä kehitysehdotuksia. Järjestelmän 

koekäyttäjinä oli sekä teknisesti edistyneitä käyttäjiä, että käyttäjiä joilla ei ollut 

aikaisempaa syvempää teknistä tietoa matkapuhelimien tai langattomien verkkojen 

toiminnasta.   

 

Käyttäjätestauksen tavoitteena oli selvittää järjestelmän toimivuus todellisissa olosuhteissa. 

Varsinkin seuraavia ominaisuuksia tarkkailtiin testauksen aikana: puheluiden äänenlaatu, 

VoIP-palveluiden käyttö järjestelmässä sekä päätelaitteiden ja järjestelmän 

toimintavarmuus käytännön tilanteessa. Palveluista huomiota kiinnitettiin erityisesti 

palvelun automaattiseen kytkeytymiseen, puheluiden siirtoon, puheluiden välittymiseen 

järjestelmän sisällä sekä puhelinnumeroiden näkyvyyteen puhelun vastaanottajalle.  

 

6.5.1 Käyttäjätunnusten määrittely 

 

Testijärjestelmä rakennettiin toimimaan Savonlinnan Puhelin Oy:n olemassa olevan 

puhelinjärjestelmän rinnalla. Tämän vuoksi testikäyttäjien puhelinnumeroihin piti tehdä 

muutoksia, jotta järjestelmää voitiin käyttää ilman ylimääräistä harmia työnteolle. 

Jokaisella testikäyttäjällä oli jo ennestään käytössä kaksi eri numeroa; sisäinen numero 

langattomalle Siemensin HiPath VoIP-puhelinjärjestelmälle ja GSM-numero 

matkapuhelinta varten. Langattoman HiPath-järjestelmän numero on aina muotoa (015) 

577 xxxx ja GSM�numero muotoa 044 777 xxxx. Jokaiselle testikäyttäjälle luotiin SIP� 

tunnus muotoon sip:53830xx@spyphone.hostname. Mahdollista olisi ollut luoda myös 

tunnus olemassa olevan HiPath�järjestelmän numeroinnin mukaan, mutta järjestelmät 

haluttiin erottaa selvästi toisistaan ongelmien välttämiseksi. Jokaiselle käyttäjälle luotiin 

lisäksi SIP�alias tilin yhteyteen, joka on sama, kuin olemassa oleva HiPath�järjestelmän 

numero. Ulospäin menevät numerot määriteltiin jokaiselle käyttäjälle samaksi kuin HiPath 

�numero, jolloin ulospäin soitettaessa näkyi alueen suuntanumero 015 ja sama numero 

kuin HiPath�järjestelmää käytettäessä. Järjestelmän sisäisiä numeroita soitettaessa 

vastaanottajalle näkyi sama numero ilman suuntanumeroa. Tämän jälkeen jokaisen 
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käyttäjän GSM-numero lisättiin tiliin siten, että palvelin kääntäisi puhelut siihen, mikäli 

päätelaite ei ole järjestelmän langattoman verkon kuuluvuusalueella. Viimeisenä tehtiin 

kutsunsiirto käyttäjän HiPath-numerosta SIP-numeroon. 

 

Kuvassa 9 on esitetty miten numerot määräytyvät järjestelmän sisällä. Ylempi kuva näyttää 

miten puhelu ohjataan perille soitettaessa järjestelmään ulkoapäin. Soitettaessa HiPath-

järjestelmän numeroon HiPath-järjestelmän VoIP-puhelinvaihde kääntää numeron SIP-

palvelimelle. SIP-palvelin ohjaa numeron aliasnumeron omistavan käyttäjätilin 

päätelaitteeseen mikäli se on testiverkon alueelle ja päätelaitteen määriteltyyn GSM-

numeroon, mikäli se on verkon ulkopuolella. Päätelaitteeseen soitettu GSM-puhelu 

ohjataan perille normaalisti. 

Alemmassa kuvassa järjestelmän sisältä soitettaessa puhelu ohjataan SIP-palvelimeen, 

jossa tehdään reitityspäätös sen mukaan, onko puhelin testijärjestelmän verkossa vai ei. 

Lisäksi lähtevän puhelun näkyvä numero muutettiin siten, että se on sama kuin HiPath 

järjestelmän numero ja että siihen voidaan soittaa takaisin kumpaa tahansa järjestelmää 

käyttäen.  

 

 

 
Kuva 9 Puhelinnumeroiden määritys testiverkon käyttäjille 
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Järjestelmässä ei kokonaan päästy tavoitteeseen eli aidosti yhden numeron järjestelmään. 

Tämä toteutui siten, että käyttäjän sai kiinni yhdestä numerosta riippumatta siitä oliko hän 

VoWLAN-järjestelmän alueella vai ei. Yhden numeron periaatetta ei saatu sen sijaan 

toteutettua numeron näkymisessä. Kun käyttäjä soittaa puheluita VoWLAN-järjestelmän 

alueelta, näkyy hänellä soittavana numerona vanhan lankaliittymä numero 015 577 yyyy. 

Kuitenkin käyttäjän soittaessa järjestelmän ulkopuolelta, näkyy vastaanottajalla hänen 

GSM-numeronsa. Tämän työn puitteissa ei tähän keksitty toimivaa ratkaisua, sillä numeron 

näkymisestä ulkomaailmaan vastaa pitkälti EWSD-keskus, kun GSM-numeroinnista vastaa 

GSM-keskus. Todennäköistä on, että aidosti yhden numeron järjestelmään päästäisiin 

käyttämällä EWSD-keskuksen sijasta GSM-keskusta, mutta tätä ei päästy kokeilemaan 

projektin aikana.  

 

6.5.2 Käyttäjätestauksen tulokset 

 

Käyttäjätestauksessa havaittiin, että valitun järjestelmän päivittäinen käyttö on helppoa. 

Suurin ansio tästä on Nokian Symbian S60r3-järjestelmän puhelimien sisäänrakennetussa 

SIP-ominaisuudessa, jota tässäkin järjestelmässä hyödynnettiin. Sisäänrakennettu 

järjestelmä ei vaadi käyttäjältä teoriassa mitään toimenpiteitä päätelaitetta käytettäessä. 

Loppukäyttäjä käyttää päätelaitetta kuin matkapuhelinta ja päätelaite valitsee käytettävän 

verkon (VoWLAN/GSM) saatavuuden mukaan. Lisäksi käytetyissä päätelaitteissa 

VoWLAN-ominaisuuden päällekytkentä onnistui automaattisesti aina ennalta määritellyn 

verkon löydyttyä. Suurimmat ongelmat tulivat virhetilanteista toipumisessa. Kun 

esimerkiksi WLAN-verkon asetuksia tai SIP-palvelimen toiminnassa oli häiriöitä, eivät 

päätelaitteet aina osanneet kirjautua takaisin järjestelmään, vaan uudelleenkirjautuminen 

piti tehdä manuaalisesti valikoiden kautta.   

 

Käyttäjien palaute järjestelmän toimivuudesta oli pääsääntöisesti positiivista. Joillain 

käyttäjillä oli ollut ongelmia järjestelmän toimivuudesta WLAN-verkon kuuluvuuden 

rajoilla jolloin puhelin ei aina osannut valita käytettävää siirtotietä. Jotkut käyttäjät 

toivoivat järjestelmältä mahdollisuutta siirtyä WLAN- ja GSM-verkkojen välillä, mutta sitä 

ei pidetty kriittisenä ominaisuutena. Myös päätelaitteiden akkujen kulutus todettiin lähes 

normaaliksi joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Testilaitteiden akku kului huomattavasti 
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nopeammin silloin, kun WLAN-verkon saatavuus oli heikko tai verkkoa ei löytynyt 

ollenkaan. Suuria ongelmia koettiin vanhempien testilaitteiden, kuten Nokia N80 akun 

kestossa varsinkin edellä mainitussa tilanteessa.  

 

6.6 Testijärjestelmän havaitut ongelmakohdat 

 

Järjestelmän testauksen aikana havaittiin kaksi suurempaa ongelmaa järjestelmän 

toimivuudelle. Ensimmäinen huomatuista suurista ongelmista oli puhelinnumeron 

näkymättömyys testijärjestelmän läpi vastaanottajalle, jos vastaanottaja oli järjestelmän 

ulkopuolella ja SIP-palvelimen oli käännettävä puhelu vastaanottajan GSM-numeroon. 

Kun Asterisk piilottaa lähtevän numeron, ei EWSD-keskukselle näy minkäänlaista 

numeroa, joka aiheuttaa ongelmia laskutuksen kanssa. Myös käyttäjälle numeron 

näkymättömyys on pieni ongelma, mutta suurin ongelma tulee viranomaismääräyksistä. 

Viestintäviraston määräyksen mukaan teleyritysten välisessä viestintäliikenteessä 

määritelty soittajainformaation pitää välittyä järjestelmien välillä, ja tässä tapauksessa näin 

ei tapahdu [Vie05c§4]. 

 

Toinen suuri ongelma oli estoluokkien käyttöönotto. Estoluokat tarkoittavat 

numeroryhmiä, joita käyttäjä voi valita liittymäänsä, joihin liittymästä ei voi soittaa 

[Vie07c]. Tällaisia numeroryhmiä voivat olla esimerkiksi 0700-viihdenumerot tai tietyt 

palvelunumeroryhmät. Viestintäviraston määräyksen mukaan teleyrityksen on tarjottava 

käyttäjälle vähintään pykälässä §4 mainitut estoluokat [Vie07b§4]. Tällaisia luokkia ei 

saatu toteutettua testikäytössä olleessa Asterisk-palvelimessa.  

 

Todennäköistä on, että tarkemmalla syventymisellä palvelimen toimintaan � tai muilla 

SIP-palvelimilla � mainittuihin ongelmakohtiin olisi mahdollista saada ratkaisu. 

Numeroiden näkyminen ja estoluokkien puuttuminen ovat varmasti rasittavia vikoja 

käyttäjän kannalta, mutta niiden puuttuminen estää VoWLAN-palveluiden tarjoamisen 

puhelinyhtiöltä. Niinpä näihin ongelmiin olisi löydettävä ratkaisu ennen palvelun 

tuotteistamista.  
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Muita ongelmakohtia joita testauksen aikana sekä käyttäjätestauksessa havaittiin, oli 

päätelaitteiden akun nopea kuluminen sekä WLAN- ja GSM-verkkojen välillä tapahtuvan 

siirtymisen puuttuminen. Akun kulumisen ongelma oli tiedossa jo ennen testausta, ja 

todennäköisesti siihen saadaan ratkaisu päätelaitteiden kehittyessä. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

VoWIP-järjestelmän leviämisen puolesta puhuu myös eri langattomien 

verkkoteknologioiden konvergenssi, josta hyvänä esimerkkinä on Motorolan julkaisema 

WiMAX-piirillä varustettu matkapuhelin. Tulevaisuuden mobiili WiMAX voi hyvinkin 

toimia alustana VoWIP-palvelulle toimien näin haastajana perinteiselle GSM-tekniikalle. 

Nimensä mukaisesti VoWIP on alustariippumaton tekniikka, ja se mahdollistaa 

useammankin erilaisen siirtotien käytön samassa päätelaitteessa laskutuksen silti pysyessä 

samanlaisena soitettaessa VoIP-puheluita. GSM-tekniikka tuskin on kuolemassa vielä pois, 

sillä langattomien IP-verkkojen peitto ei ole vielä lähelläkään GSM-puhelinverkon 

peittoaluetta. Täydentävänä tekniikkana VoWIP voi hyvinkin tarjota GSM:lle kilpailijan 

tulevaisuudessa. Jo nyt yksi VoWIP-järjestelmän suurista eduista on kyky laajentaa 

puhelinverkkoa sellaisiin paikkoihin, joihin GSM-verkon kuuluvuus ei yllä, kuten 

esimerkiksi maanalaisiin kokoustiloihin tai syrjäseuduille, joille on jo olemassa esimerkiksi 

WiMAX-yhteys.  

 

Yrityksille varsinkin VoWLAN-ratkaisu on houkutteleva mahdollisuus siirtyä käyttämään 

yhden päätelaitteen toimintatapaa, jolloin kullakin käyttäjällä on käytössä vain yksi 

päätelaite. Tämä päätelaite toimii yrityksen VoIP-verkossa ollessaan WLAN-verkon 

alueella ja matkapuhelimena käyttäjän ollessa WLAN-verkon ulkopuolella. Näin käyttäjät 

voivat hyödyntää yrityksen omia VoIP-palveluita, kuten ilmaisia sisäpuheluita, ilman että 

heillä tarvitsee olla erillistä pöytäpuhelinta järjestelmään liittymistä varten. 

Käyttäjätestauksessa havaittiin, että jotkut käyttäjät soittavat puheluita työpaikallaankin 

mieluummin matkapuhelimesta kuin HiPath-järjestelmän puhelimesta, sillä muiden 

käyttäjien puhelinnumerot olivat talletettuina sen muistiin.  

 

Jo toteutettu VoWLAN-järjestelmä osoittaa, että palvelun tarjoaminen on loppujen lopuksi 

helppoa. Järjestelmän itsessään ei sovellu vielä valmiiksi tuotteeksi puutteidensa takia, 

mutta periaatteessa järjestelmä osoitti pystyvänsä tärkeimpään eli puheluiden välittämiseen 

yhden päätelaitteen järjestelmissä. Estoluokkien puuttuminen sekä siirrettävän numeron 

näkymättömyys ovat haasteita, jotka ovat varmasti lähitulevaisuudessa ratkaistavissa.   
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VoWLAN-testijärjestelmän pääpiirteittäinen toimiminen kuitenkin osoittaa, että nykyajan 

tekniikka jo mahdollistaa VoWIP-palveluiden tarjoamisen käyttäen yksinkertaisia 

järjestelmiä, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä jo olemassa olevien päätelaitteiden 

ominaisuuksia. Syksyn 2007 aikana julkistettiin muutamia kaupallisia VoWLAN-

kokonaisratkaisuja TDCSongin Zoom-palvelun ollessa yksi näistä. Onkin todennäköistä, 

että tekniikka tulee leviämään nopeasti matkapuhelinoperaattoreiden mahdollisesta 

vastustuksesta huolimatta. Kaupallisista valmiista teknisistä ratkaisuista monet, kuten 

edellä mainittu Zoom-palvelu, oli tarkoitettu lähinnä yritysten käyttöön. Niinpä 

palveluntarjoajilla voi hyvinkin olla käyttöä tässä työssä rakennetulle yksinkertaiselle 

järjestelmälle. Yksinkertaisen järjestelmän kustannukset ovat usein huomattavasti valmista 

kaupallista järjestelmää pienempiä ja mahdollistavat siten palvelun tarjoamisen myös 

yksittäisille henkilöille tai pienille yrityksille.   
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LIITTEET 
 
Liite 1: Taulukko yleisimmistä H.323:ssa käytettävistä protokollista 
 
Listan lisäksi on olemassa oma protokolla eri liikennevaihtoehdoille, kuten ISDN:lle, B-

ISDN:lle, DSL:lle jne. Lista on tehty ITU-T:n määrityksen mukaisesti [ITU H.323] 

 

Nimi Kuvaus toiminnallisuudesta 
H.323 Koko järjestelmän kuvaus 
H.225.0 Puhelun signalointiprotokolla ja mediavirran paketointi pakettipohjaisissa 

järjestelmissä 

H.245 Multimediakommunikaation kontrolliprotokolla 
H.324 Matalan nopeuden multimediakommunikaatioterminaalit 
H.310 Laajakaistaiset audiovisuaaliset kommunikaatiojärjestelmät ja terminaalit 
H.246 Yhteistoiminta piirikytkentäisten palveluiden kanssa 
H.235.0 Tietoturvaprotokolla 
H.332 H.323 laajennus suurien konferenssien hallintaan 
H.450.x Ylimääräiset palvelut, kuten puhelun pito, siirto, edelleen lähettäminen jne. 
H.28x Etähallittavien laitteiden kontrolliprotokollat 
H.222.0 Liikkuvien kuvien ja niihin liittyvän äänen koodaus 
H.264 Audiovisuaalisten palveluiden parannettu koodaus 
H.241 Laajennettu videon hallinta ja kontrolli H.300- sarjan päätelaitteille 
I.3xx Laajakaistaisten yhteyksien hallintaprotokollaperhe 
E.164 Kansainvälinen julkinen telekommunikaationumerointijärjestelmä 
T.120 Tietoliikenneprotokolla multimediakonferenssia varten 
H.32x Protokollat videopuhelua varten 
H.26x Protokollat videokuvan käsittelyä varten 
G.7xx Äänen koodausprotokollaperhe; G.711, G.722, G.723, G.729 jne. 

 



Liite 2: Taulukko H.323-protokollaversioiden ja SIP-protokollan vertailusta 
 
Ismael Dalgicin ja Hanlin Fangin [Dal99] keräämä taulukko H.323 protokollan eri 

versioiden ja SIP- protokollan välisistä eroista.  

 

  H.323 v1 H.323 v2 H.323 v3 SIP 
Toiminnallisuus 

PUHELUNOHJAUSTOIMINNOT 
  

Puhelun pito ei kyllä kyllä kyllä 
Puhelun siirto ei kyllä kyllä kyllä 

Puhelun kääntö ei kyllä kyllä kyllä 
Puhelun jonotus ei kyllä kyllä kyllä 

MUUT TOIMINNOT  
Kolmannen osapuolen hallinta ei ei ei kyllä 

Konferenssipuhelu kyllä kyllä kyllä kyllä 
�Click-for-dial� kyllä kyllä kyllä kyllä 

Ominaisuuksien vaihto osapuolten 
välillä 

parempi parempi parempi kyllä 

Palvelun laatu  
Puhelun aloitusviive (Viestikierrosta) 1 6-7 kpl 3-4 kpl 2-3 kpl 2-3 kpl 

LUOTETTAVUUS  
Paketin häviöstä selviäminen TCP TCP parempi parempi 

Virheen huomaaminen kyllä kyllä kyllä kyllä 
Virheen sietäminen N/A N/A parempi hyvä 

Hallinta      
Pääsyn hallinta kyllä kyllä kyllä ei 

Politiikan hallinta kyllä kyllä kyllä ei 
Resurssien varaaminen ei ei ei ei 

Skaalautuvuus  
Kompleksisuus enemmän enemmän enemmän vähemmän 

Palvelimen käyttö 2 kyllä kyllä ei 
välttämättä 

ei 
välttämättä 

Palvelinten välinen kommunikaatio ei ei kyllä kyllä 
Joustavuus  

Siirtoprotokollaneutraalius TCP TCP TCP/UDP TCP/UDP 
Toiminnallisuuksien laajentaminen Toimittaja määrittää kyllä 

Yhteistoiminta  
Versioiden yhteensopivuus N/A parempi parempi ei tietoa 

Yhteensopivuus piirikytkentäisten 
verkkojen kanssa 

parempi parempi parempi huonompi 

Toteutuksen helppous  
Protokollan koodaus binäärinen binäärinen binäärinen teksti 

 

 
1) Niiden viestien määrä, mitä vaaditaan osapuolten välillä ennen kuin yhteys on 

muodostettu  
2) SIP käyttää normaalisti palvelinta yhteyden muodostukseen, jonka jälkeen 

osapuolet viestivät suoraa toistensa kanssa 



Liite 3: Taulukko IEEE 802.11-standardiperheen versioista 
 
Taulukko IEEE 802.11-standardiperheen eri standardeista. Taulukko on tehty kokoamalla 

eri lähteistä [Var03] [McF03] [IEEE 802.11b]. 802.11 on alkuperäinen standardi, mihin 

muut 802.11x-standardit ovat lisäyksiä.  

 

Standardi Taajuusalue Teoreettinen 
nopeus 

Modulaatio Huomioita 

802.11 2,4 GHz 2 Mbps FHSS/DSSS   
802.11a 5,0 GHz 54 Mbps OFDM Toimii lähinnä 

USA:ssa 

802.11b 2,4 GHz 11 Mbps DSSS Suosituin vielä 
2000-luvun alussa. 

802.11g 2,4 GHz 54 Mbps OFDM Yhteensopiva 
802.11b:n kanssa 

802.11n 2,4 ja 5,0 Ghz >100 Mbps   Yhteensopiva b:n 
ja g:n kanssa. 
Standardi ei vielä 
valmis. 

802.11c MAC-siltausoperaatioiden tuki 
802.11d Kansainvälisen liikkuuvuuden tuki 
802.11e MAC-kerroksen tuki palvelun laadulle 
802.11h Spektrin ja lähetystehon hallintalaajennus 5GHz alueelle Euroopassa 
802.11i MAC-kerroksen tietoturvalaajennus 
802.11j 4,9 � 5,0 GHz toiminta Japanissa 
802.11k Radioresurssien hallinnan parannus 
802.11mb 802.11 yhdistetyt ylläpidon muutokset 
802.11p Laajennus ajonevoihin asennettaviin laitteisiin 
802.11r Nopean liikkuvuuden tuki (Fast roaming) 
802.11s Mesh-verkkojen tuki: itseorganisoituvat tukiasemat. Julkisen lähettämisen 

(Broadcast/Multicast) ja yksityisen lähettämisen (Unicast) tuki. 

802.11.2 WLAN-verkkojen suorituskyvyn mittaamisen arvot ja määritykset 
802.11u Yhteistoiminta ulkoisten verkkojen kanssa 
802.11v 802.11-laitteiden hallinta langattomissa verkoissa 
802.11w MAC-kerroksen tietoturvalaajennus mm. datan alkuperän varmistamiseen, 

uudelleenlähettämisen turvaamiseen ja datan luotettavuuden varmistamiseen. 

802.11y 3650 � 2700 MHz tuki USA:n alueella. 

 



Liite 4: Taulukko mahdollisista testijärjestelmän mobiileista päätelaitteista 
 
Taulukko on tehty valmistajien kotisivuilta saatujen tietojen perusteella. Hinnat ovat 

suomalaisen tietotekniikkalehti Mikrobitin tekemästä ja ylläpitämästä hintavertailusta 

[Mik07]. Testijärjestelmään valittiin taulukosta Nokian E65, N80i sekä E90 mallit. Myös 

HTC:n TyTn, TyTn II ja S710 malleja käytettiin testauksessa.  Taulukossa Puhelinmalli-

sarake kertoo päätelaitteen valmistajan. WLAN-, UMA- ja SIP-sarakkeet kertovat, jos 

päätelaitteessa on kyseinen ominaisuus. OS-sarake kertoo päätelaitteen 

käyttöjärjestelmäversion ja Hinta-sarake hinnan euroissa. Käytetyt lyhenteet: S40 ja S60 = 

Symbian OS Series 40 tai 60. WM = Windows Mobile 

 
 
Puhelinmalli WLAN UMA SIP OS Hinta 

Nokia           

6086 x x - S40 - 

6136 (x) x - S40 256e 

N80 x - x S60 416e 

N91 x - x S60 489e 

N92 x - x S60 693e 

N93 x - x S60 669e 

N93i x - x S60 715e 

N95 x - x S60 702e 

E60 x - x S60 374e 

E61 x - x S60 387e 

E61i x - x S60 439e 

E65 x - x S60 426e 

E70 x - x S60 453e 

E90 x - x S60 828e 

        

Sony Ericsson           

P1 x - - Symbian - 

P990i x - - Symbian 512e 

        

HTC           

Advantage X7501 x - x WM6 >1099e 

S710 x - x WM6 432e 

S620 x - - WM5 457e 

P4350 x - - WM5 558e 

P3300 x - - WM5 568e 

P3600 x - - WM5 627e 

TyTn x - - WM5 698e 

TyTn II x - x WM6 706e 

 



Liite 5: Taulukko SIP-yhteyksien testauksen tuloksista 
 
Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on testattu ominaisuus, toisessa sarakkeessa 

testauspäivämäärä, kolmannessa sarakkeessa palvelin jolla ominaisuus toimi ja neljännessä 

sarakkeessa muut huomiot testatusta asiasta. (CG = CommuniGatePro, Ast = Asterisk). 

SIP-palvelut Tulos Huomioita 
SIP-palvelimen toimiminen    
Puheluiden kulku SIP - SIP CG, Ast   
Puheluiden kulku SIP - PSTN CG, Ast   

Puheluiden kulku PSTN - SIP CG, Ast   

SIP-puheluiden kulkeminen 
päätelaitteiden välillä  Mobiilit laitteet aina WLAN-verkossa 
Softphone - Softphone CG, Ast   
Softphone - PSTN CG, Ast   
Softphone - Mobiili CG, Ast   
Mobiili - Mobiili CG, Ast   
Mobiili - Softphone CG, Ast   
Mobiili - PSTN CG, Ast   
PSTN - Softphone CG, Ast   
PSTN - Mobiili CG, Ast   

Soittajan numeron näkyminen 
päätelaitteessa SIP-puhelussa    
Softphone - Softphone CG, Ast Nimi + SIP-tunnus 
Softphone � PSTN CG, Ast SIP-tunnus muodossa +358 15 53830xx 
Softphone � Mobiili CG, Ast Nimi 

Mobiili � Mobiili CG, Ast 
53830xx@spyphone.domain, Jos numero 
muistissa mobiilissa, näkyy soittajan nimi.  

Mobiili � Softphone CG, Ast SIP-tunnus + nimi jos muistissa.  
Mobiili � PSTN CG, Ast SIP-tunnus muodossa +358 15 53830xx 
PSTN - Softphone CG, Ast 044777xxxx@[hostIP] 
PSTN - Mobiili CG, Ast 044777xxxx@[hostIP] 
Puhelun tila jos varattu    
SIP -> PSTN CG, Ast Varattu 
SIP -> SIP CG, Ast Varattu 
PSTN -> SIP CG, Ast "Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä" 
Puhelun kääntö jos ei vastausta    
SIP -> PSTN CG, Ast   

SIP -> SIP CG, Ast   
PSTN -> SIP CG, Ast   

Puhelun kääntö jos varattu    
SIP -> PSTN CG, Ast   
SIP -> SIP CG, Ast   
PSTN -> SIP CG, Ast   
Puhelun siirto    
SIP -> PSTN CG, Ast   
SIP -> SIP CG, Ast   

PSTN -> SIP CG, Ast 

Ei pystynyt siirtämään puhelua SIP-verkkoon. 
Soiton siirto puhelun aikana on Nokian 
puhelimilla päätelaitteen ominaisuus ja X-
Litessä maksullinen lisäpalvelu.  



Liite 6: Taulukko muista testatuista VoIP-palveluista 
 
Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on testattu ominaisuus, toisessa sarakkeessa 

testauspäivämäärä, kolmannessa sarakkeessa palvelin jolla ominaisuus toimi ja neljännessä 

sarakkeessa muut huomiot testatusta asiasta. (CG = CommuniGatePro, Ast = Asterisk). 

Muut VoIP-palvelut Tulos Huomioita 

Lähtevän numeron piilottaminen tai 
muuttaminen    
SIP -> SIP Ast   

SIP -> PSTN Ast 
Muuttaa VoIP GW:lle menevän numeron, 
EWSD lisää alkuun suuntanumeron 

SIP - haarukointi CG, Ast 

Palvelimen asetuksista tai kirjautumalla 
kahteen päätelaitteeseen samalla 
tunnuksella. Molemmat soivat. Jos toiseen 
vastataan, toinen puhelu loppuu. 

Hätäpuheluiden kulku CG, Ast 

Nokian päätelaitteet soittavat hätäpuhelun 
ohi palvelun. Softphonella hätäpuhelu 
onnistuu normaalisti 

Useiden profiilien käyttö clientissä CG, Ast Nokia E65, N80, E60 
Saavutettavuustietojen välittyminen Ast   

Tunnistamisen varmistaminen CG, Ast 
Puhelua ei saa soitettua SIP-palvelimen läpi 
ellei ole tunnistautunut palvelimelle. 

Laskutusjärjestelmän ja sen 
luotettavuuden arviointi     

Laskutustieto vs palvelimen logi Ast CGP ei antanut luotettavaa puhelinlogia 
Laskutustieto vs Clientin logi OK   

Mobiilin päätelaitteen 
automaattinen toiminta     

Päätelaite löytää ja yhdistää WLAN - 
verkon automaattisesti OK   

VoIP-ominaisuus  käynnistyy 
automaattisesti OK Toimii kaikilla päätelaitteilla 
VoIP-puheluiden priorisointi OK   

VoIP-ominaisuuden katkaisu 
kuuluvuuden hävitessä OK   

Palvelinten yhteistoiminta     

CommuniGate Pro:n toiminta 
Asteriskin kanssa OK 

Puheluiden välittäminen sekä 
vastaanottaminen 

Asteriskin toiminta 
CommuniGatePro:n kanssa OK 

Puheluiden välittäminen sekä 
vastaanottaminen 

Toiminta muissa verkoissa     
Toiminta WiMAX-verkossa OK   
Toiminta 3G-verkossa OK Toimi vain HSDPA:lla kunnolla 
Toiminta @450-verkossa OK   

Siirtyminen tukiasemien välillä SIP 
- puhelun ollessa päällä     

WLAN - WLAN OK   
WLAN - GSM OK CiceroPhone-asiakassovelluksella 

GSM - WLAN EI   

 


