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sille asetetut vaatimukset. Työn lopuksi pohditaan rajapinnan jatkokehitystä ja
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Diplomityön aiheena on SMPP (Short Message Peer to Peer) –lisäarvo-

palvelurajapinnan suunnittelu ja toteutus Intellitel™ Messaging Gateway -

tuotteeseen. Työ tehtiin Intellitel Communications Oy:lle, joka on Lappeenrannassa

ja Helsingissä toimiva tele- ja dataliikennepalveluiden kehittämiseen keskittynyt

ohjelmistotalo. Yriyksen toiminta painottuu väliohjelmistojen (middleware) alueelle.

Väliohjelmistoja hyödyntämällä verkko-operaattorit ja palveluntarjoajat voivat

verkkoalustasta riippumatta ja nopeasti toteuttaa palveluita konvergoituneisiin

verkkoympäristöihin.

Tämä työ keskittyy mobiiliviestinnän, sanomateknologioiden ja lisäarvopalveluiden

alueelle – erityisesti lyhytsanomapalveluihin (SMS) ja niiden tuottamiseen.

Palveluiden merkitys teleoperaattoreiden tulonlähteenä on viime vuosina kasvanut

voimakkaasti. Operaattoreiden perinteisestä toimesta - puheluiden välittämisestä -

saatavat tulot ovat taas menettäneet merkitystään. Vaikka uusia teknologioita, kuten

MMS (Multimedia Messaging Service), lanseerataan lähes vuosittain, ovat monet

analyytikot kuitenkin sitä mieltä, että SMS pitää vielä pintansa pitkään. Tällä hetkellä

MMS:stä saatavat tulot ovat Suomessakin vain nelisen prosenttia SMS-tuloista

[Tie2003]. SMS-palveluiden lisääntyessä ovat niiden tuottamisen ongelmat nousseet

esille. Näistä ongelmista kertoo myös työn tausta, jota käsitellään seuraavaksi.

���� 7\|Q�WDXVWDD

Työn lähtökohdat sijoittuvat lisäarvopalveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen

liittyviin kysymyksiin. Operaattoreiden ja lisäarvopalveluntarjoajien välillä on

nähtävissä alue, johon liittyy useita ongelmia. Niistä merkittävimpiä ovat

lisäarvopalveluiden mobiiliverkkoihin liityntään tarkoitettujen protokollien

monimutkaisuus sekä palveluiden laskutuksen ja mobiiliyhteyksien hallinta.

Ongelmat heijastuvat sekä operaattoriin että palveluntuottajaan. Tähän ”harmaaseen

alueeseen” osapuolten välillä ja palveluntuotannollisiin ongelmiin keskittyy myös
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tämä diplomityö. Työssä rakennetaan kokonaisuus, joka ratkaisee harmaan alueen

ongelmat.

Varsinaisen toteutuksen tilaajana oli teleoperaattori, joka toimii lyhytsanoma-

viestinnän alueella. Operaattorin asiakkaita ovat lisäarvopalveluiden tuottajat, jotka

käyttivät omissa palveluissaan operaattorin lyhytsanomakeskusyhteyksiä.

Palveluiden lisääntyessä operaattori ajautui vaikeuksiin yhteyksien hallinnan ja

suorituskyvyllisten asioiden kanssa. Operaattori oli tilanteessa, jossa palvelun taso oli

vaarassa laskea ja uusien palveluiden lisääminen oli tarpeettoman hankalaa.

Ratkaisuna ongelmiin syntyi työssä toteutettu SMPP-lisäarvopalvelurajapinta.

���� 7\|Q�WDYRLWWHHW

Työn tavoitteena oli löytää ratkaisu edellä mainittuihin harmaan alueen ongelmiin

kyseisen operaattorin näkökulmasta. Ratkaisuun kuuluu ongelman analysointi ja

sopivan ratkaisumallin etsiminen. Diplomityö esittelee valittuun ratkaisuun liittyvät

teknologiat, kuten Intellitel™ Messaging Gateway:n arkkitehtuurin ja ominaisuudet,

SMPP-protokollan ja käytetyn CVOPS-protokollankehitysympäristön. Tämän lisäksi

käsitellään ratkaisuna syntyneen SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan suunnittelu,

toteutus ja testaus.

Vaikka työn lähtökohdat olivatkin selvästi asiakaslähtöiset ja ratkaisun toteutus

varsin suoraviivainen, on toteutetulla rajapinnalla tämän asiakastilauksen lisäksi

muita hyödyllisiä käyttökohteita, joista syntyy lisäarvoa Intellitel™ Messaging

Gateway -tuotteelle. Näitä käyttökohteita esitellään työn lopussa. Lopuksi pohditaan

työn tulevaisuutta yhtäältä SMS-markkinoiden kehitysennusteiden ja toisaalta

toteuteutun lisäarvopalvelurajapinnan jatkokehitysideoiden ja täysin uusien

käyttökohteiden kannalta.
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Tämä kappale esittelee työn aihepiirin. Aluksi käsitellään työn kannalta keskeistä

lyhytsanomapalvelua yleisesti ja pohditaan sen asemaa viestinnän osana.

Sanomanvälitykseen lyhytsanoma-arkkitehtuurissa keskitytään lyhytsanoma-

keskusten ja lisäarvopalveluiden kannalta. Markkinoilla olevat lyhytsanoma-

keskukset lisäarvopalvelurajapintoineen esitellään. Kappaleessa pureudutaan tämän

jälkeen työn lähtökohtana olevaan alueeseen – operaattorin lyhytsanomakeskusten ja

lisäarvopalveluiden väliseen kuiluun ja palveluiden tuottamiseen liittyviin ongelmiin.

Lopuksi tarkastellaan tämän kuilun eli ”harmaan alueen” ongelmia erään operaattorin

näkökulmasta. Näistä ongelmista seurasi tarve tämän työn toteuttamiselle.

���� /\K\WVDQRPDSDOYHOX�HOL�606

Lyhytsanomapalvelu eli SMS (Short Message Service) määrittelee mekanismin, jolla

voidaan välittää lyhytsanomia kahden GSM (Global System for Mobile

Communication) -verkon pisteen välillä. Palvelu on määritelty GSM-standardin

vaiheessa 1 vuonna 1990. [Sir2001]

Kun ensimmäinen lyhytsanomapalvelu avattiin Englannissa vuonna 1992

[GSM2003], oli sen käyttötarkoitus kaukana siitä, mikä se on tänä päivänä:

lyhytsanomalla ilmoitettiin matkapuhelimen käyttäjälle saapuneesta vastaajaviestistä.

Tähän perustuu myös lyhytsanoman lyhyehkö 160 merkin maksimipituus, johon

uskottiin ”Sinulle on 1 uusi vastaajaviesti” -tekstin mahtuvan kaikilla kielillä.

GSM-standardointi jaettiin useaan vaiheeseen, jotta markkinoille päästiin

mahdollisimman nopeasti. Ensimmäinen vaihe määritteli pelkistetyn

lyhytsanomapalvelun. GSM-standardin kehittyessä, vaiheissa 2 ja 2+, SMS:n

ominaisuuksia lisättiin. Suurin osa lisäyksistä on loppukäyttäjälle näkymättömiä.

[Sir2001] Joitakin näkyviäkin toiminnallisuuksia määriteltiin: käyttöön tuli

esimerkiksi ominaisuus, jolla edellä mainittu lyhytsanomaviestin pituusrajoitus
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voidaan kiertää ketjuttamalla useita viestejä. Nyt viestin maksimipituus oli enää

päätelaitteesta kiinni.

Toinen esimerkki käyttäjälle näkyvistä muutoksista on SIM Application Toolkit eli

STK. STK:n avulla SIM (Subscriber Identity Module) -kortille tallennetut

sovellukset voivat kommunikoida päätelaitteen kanssa ja käyttää päätelaitteen

tarjoamia toiminnallisuuksia. Toiminnallisuudet ovat riippuvaisia sekä päätelaitteesta

että SIM-kortista. Esimerkkinä STK:n tarjoamasta palveluista käy erilaisten

palveluprofiilien (WAP, GPRS, MMS) lataaminen puhelimeen. Muita määriteltyjä

STK:n palveluita ovat proaktiiviset SIM-toiminteet (esimerkiksi päätelaitteen

selaimen automaattinen ohjaus tiettyyn URL-osoitteeseen, päätelaitteen ajastimien

ohjaus, äänen soittaminen, toisen päätelaitteessa olevan SIM-kortin kanssa

kommunikointi), valikoiden luonti puhelimelle, puheluiden hallinta ja datan

lataaminen SIM-kortille. [3GP2002]

Toimituskuittaukset ovat lyhytsanomapalvelun toimivuuden ja varmuuden kannalta

oleellinen osa. Lyhytsanomat liikkuvat GSM-verkossa lyhytsanomakeskusten

(SMSC, Short Message Center) muodostaman verkoston kautta.

Toimituskuittausmekanismin avulla viestiä puhelimeen välittävä lyhytsanomakeskus

tietää onko puhelin vastaanottanut viestin. Jos puhelin on verkon ulottumattomissa

tai se on pois päältä, keskus ei voi toimittaa viestiä perille. Tässä tilanteessa keskus

säilyttää viestin ja yrittää myöhemmin uudelleen - kunnes viestin toimitus onnistuu

tai viesti vanhenee.

Valmistajilla on taipumusta lisäillä omia toiminnallisuuksiaan ja parannuksiaan

olemassa oleviin standardeihin hakiessaan lisäarvoa verrattuna kilpailijoihinsa.

Lyhytsanomat eivät muodosta tässä mielessä poikkeusta. Lisäyksistä ehkä kaikkein

tunnetuin on Nokian Smart Messaging teknologia. Smart Messaging -spesifikaatio

määrittelee tiettyjä lisäarvopalveluiden käyttämiä toiminnallisuuksia puhelimiin ja

lyhytsanomiin. Tekniikka hyödyntää lyhytsanoman alussa sijaitsevaa aluetta -

UDH:ta (User Data Header). UDH:ssa välitetään metatietoa viestistä ja sen sisällöstä,

joka voi nyt olla muutakin kuin tekstiä. Smart Messaging määrittelee esimerkiksi
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seuraavat viestityypit: käyntikortti (sisältää puhelimen numeromuistioon tallentuvan

nimi-numerotiedon), business-kortti (valmis DTFM-äänitaajuusyhdistelmä erilaisia

automaattisia vastaajapalveluita varten, jotka perustuvat puhelimen näppäinten

painallusten äänitaajuuksiin), kalenterimerkintä, soittoäänet, logot ja kuvaviestit.

[Nok1999] Nämä palvelut vaativat luonnollisesti Nokian valmistaman puhelimen

toimiakseen.

Myös muut valmistajat ovat määritelleet omia lisäominaisuuksiaan lyhytsanomiin ja

päätelaitteisiin pysyäkseen mukana kilpailussa markkinaosuuksista. Hyvä esimerkki

tällaisesta on EMS (Enhanced Message Service) [Mob2000]. Nokialla on kuitenkin

johtavana matkapuhelinten ja toisaalta myös lyhytsanomakeskusten valmistajana

mahdollisuus ajaa omia näkemyksiään parhaiten. Erityisesti Smart Messaging

teknologiaan perustuvat logo- ja soittoäänipalvelut ovat saavuttaneet suuren suosion.

Kukaan lyhytsanomapalvelua ensimmäisessä vaiheessa määritelleistä ei luultavasti

osannut ennustaa, mitä tuleman piti. Käytön volyymi kasvoi räjähdysmäisesti ja

lyhytsanomapalvelusta tuli menestystuote. Sen alkuperäinen tarkoitus

yksisuuntaisena viestinä jäi auttamattomasti käyttäjältä toiselle tapahtuvan

viestinvaihdon ja erilaisten lisäarvopalveluiden jalkoihin – varsinkin Pohjois-

Euroopassa ja meillä Suomessa. Tämä tapahtui varsin lyhyessä ajassa

lyhytsanomatekniikalla varustettujen matkapuhelinten vallatessa markkinat.

���� 6DQRPDQYlOLW\V�606�DUNNLWHKWXXULVVD

Alkuperäisen määritelmän mukaan lyhytsanomapalvelu määrittelee liikenteen

ainoastaan kahden GSM-verkkoon kuuluvan pisteen välillä. Tässä kappaleessa

käsitellään sanomanvälitystä kuitenkin myös lisäarvopalvelun kannalta.

Lyhytsanomaliikenne lisäarvopalvelun ja loppukäyttäjän välillä käyttää hyväkseen

kahta erilaista verkkoa. Lisäarvopalvelun tarjoajat toimivat yleensä IP-verkossa ja

käyttäjän päätelaite, eli matkapuhelin, taas GSM-verkossa. GSM-verkossa

lyhytsanomien siirtotienä käytetään signalointikanavia ja IP-verkon puolella siirto
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tapahtuu Internetin välityksellä - yleensä TCP/IP-protokollaa käyttäen. Välitettävällä

viestillä on aina alkupiste ja loppupiste. Tästä tulee myös lyhytsanomapalvelusta

käytetty alkuperäinen lyhenne SMS-PtP, eli Short Message Point-to-Point.

Lyhytsanomapalvelu käsittää kaksi peruspalvelua:

• SM MT (Short Message Mobile Terminated Point-to-Point) ja

• SM MO (Short Message Mobile Originated Point-to-Point).

SC MS
Lyhytsanoma

Toimituskuittaus

.XYD����60�07�SDOYHOX

SC MS
Lyhytsanoma

Toimituskuittaus

.XYD����60�02�SDOYHOX

SM MT ilmaisee GSM-systeemin kykyä välittää viestikeskukselta, eli SC:ltä

(Service Center) käyttäjän päätelaiteeseen, MS:iin (Mobile Station) tarkoitettu viesti

(kuva 1). Lisäksi palvelu käsittää toimituskuittausviestin, jolla voidaan välittää tieto

lähetetyn viestin välityksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Tähän liittyy myös

mekanismi viestin mahdollista uudelleenlähetystä varten.. SM MO käsittää

tapauksen, jossa MS on lyhytsanoman lähettävänä osapuolena, myös tässä palvelussa

on mahdollisuus toimituskuittaukseen (Kuva 2). Termejä MT ja MO tullaan tässä

työssä käyttämään edellä mainittuun merkitykseen: ilmoittamaan viestin suuntaa

päätelaitteeseen nähden. [3GP2001]
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Kuva 3 esittää lyhytsanomapalvelussa viestin välitykseen osallistuvia

verkkoelementtejä tai olioita. Niitä on kahdeksan:

• Short Message Entity (SME): Lyhytsanomaolio, joka voi lähettää tai

vastaanottaa lyhytsanomia. Tässä työssä SME on lisäarvopalvelun roolissa.

• Service Centre (SC): Sanomakeskus, joka on vastuussa viestien välityksestä

ja tarvittaessa etappivälityksestä (store-and-forward) SME:n ja MS:n välillä.

• Gateway MSC For Short Message Service (SMS-GMSC):

Mobiilipalvelukytkin, joka toimii yhdyskäytävänä GSM verkkoon. Reitittää

SC:ltä tulevan MT-viestin eteenpäin GSM-verkossa.

• Interworking MSC for Short Message Service (SMS-IWMSC): Vastaa MO-

suunnan viestien välityksestä eli toimii yhdyskäytävänä GSM-verkosta

tuleville viesteille.

• Serving GPRS Support Node (SGSN): Kytkentäkeskus, jonka tehtävänä on

pakettikytkentä SGSN:n alueella oleville päätelaitteille.

• Mobile Station (MS): Mobiili päätelaite, yleensä matkapuhelin.

• Home Location Register (HLR): Tietokanta, jonka vastuuna on

päätelaitteiden (tilaajien) tietojen  ylläpito. Pitää kirjaa päätelaitteiden

olinpaikasta.

• Visitor Location Register (VLR): Vierailijatietokanta, jonka vastuuna on sen

alueella olevien päätelaitteiden hetkellisten tietojen ylläpito.

[3GP2001], [Jid1997]

GSM-spesifikaatioon
kuuluva alue

GSM-spesifikaatioon
kuulumaton alue

SME MSC/
SGSN

HLR

SMS-GMSC /
SMS-IWMSC

SC MS

VLR

1. 2.

3. 5.

4. 6.

.XYD���9HUNNRUDNHQQH�O\K\WVDQRPDSDOYHOXVVD
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Kuvassa 3 voidaan nähdä kuusi linkkiä verkon elementtien välillä. Viestinvälitys

muodostaa selkeän ketjun, johon numeroidut linkit liittyvät. Linkit ovat numeroitu

kuvaan siinä järjetyksessä, jossa ne ovat käytössä välitettäessä MT-viestiä. Tämä työ

liittyy oleellisesti ensimmäiseen linkkiin, jonka merkitystä selvitetään tarkemmin

alla. Kuten kuvasta voidaan nähdä, on verkko jaettu katkoviivalla kahteen osaan.

Vasen puoli on aluetta, jota GSM-spesifikaatio ei määrittele tarkasti. Oikeaan

puoleen viitataan alla PLMN:n (Public Land Mobile Network) nimellä. Tämä puoli

kuuluu GSM-spesifikaatioon.

SME:n ja SC:n välinen linkki�(1.) kuvaa SME:n ja sanomakeskuksen välistä yhteyttä.

Tässä työssä SME on lisäarvopalvelu, joka ottaa yhteyttä sanomakeskukseen (SC).

Sanomakeskus tarjoaa SME:lle lisäarvopalvelurajapinnan, jollainen työssä

toteutetaan. SME:n ja SC:n välinen linkki kuuluu lähes aina kiinteään verkkoon, eikä

GSM-spesifikaatio ei ota siihen kantaa. Hyvin usein liikenne SME:n ja SC:n välillä

käyttää hyväkseen Internettiä. Käytetty protokolla on lähes aina

lyhytsanomakeskuksen valmistajan määrittelemä. Lyhytsanomakeskusten käyttämiä

protokollia käsitellään seuraavassa kappaleessa.

SC:n ja PLMN:n välinen linkki (2.) ei ole myöskään tarkasti määritelty.  GSM:n

SMS-standardi ei rajaa SC:n ja SMS-GMSC:n tai SC:n ja SMS-IWMSC:n välistä

protokollaa. Tämäkin asia jää laitevalmistajien päätettäväksi. SC voi olla yhteydessä

useisiin eri PLMN:iin. Yhden PLMN:n sisällä voi olla monta MSC:tä (SMS-GMSC

tai SMS-IWMSC), jotka ovat yhteydessä saman SC:n kanssa. Jokainen PLMN,

yhteydessä yksilöi SC:n antamalla sille ITU-T:n (International Telecommunication

Union -Telecommunication Standardization Sector) E.164 standardin mukaisen

numeron. SC ja MSC voivat myös olla integroituna samaan olioon. Jos näin ei

kuitenkaan ole, on olioiden välissä oltava verkkoyhteys. Tässä tapauksessa on

PLMN:n vastuulla ottaa yhteyttä SC:hen käyttämällä SC:n osoitetta olioita

yhdistävässä verkossa. [3GP2001]

MT SM:n viestiketju lyhytsanomanvälityksessä SME:n ja MS:n välillä on seuraava:

Saatuaan SME:ltä viestin (1. linkki) SC lähettää lyhytsanoman SMS-GMSC:lle (2.
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linkki). SMS-GMSC kysyy HLR:ltä (Home Location Register) tarvittavat

reititystiedot lyhytsanoman välittämiseksi eteenpäin (3.linkki) ja lähettää tämän

jälkeen viestin relevantille MSC:lle tai SGSN:lle (4. linkki). MSC (tai SGSN)

päivittää VLR:ään oman PLMN:nsä alueella olevien matkapuhelinten tietoja

käyttäen 5. linkkiä. Lopulta MSC tai SGSN välittää viestin päätelaitteelle eli MS:lle

(6.linkki). [Jid1997]

MO-viestin reitti on edelliseen verrattuna päinvastainen. MO-viesti kohdistetaan

oikealle SC:lle antamalla viestille SC:lle määritetty E.164 osoite. PLMN reitittää

viestin sille SMS-IWMSC:lle, joka sijaitsee SC:n PLMN:ssä. SC puolestaan välittää

oikealle viestin SME:lle yleensä sen sisällön tai tietyn avainsanan perusteella.

[3GP2001]

���� /\K\WVDQRPDNHVNXVWHQ�YDOPLVWDMDW�MD�Nl\WHW\W�OLVlDUYRSDOYHOX�

UDMDSLQQDW

3GPP:n SMS-standardi esittelee lyhytsanomakeskuksen eli SC:n omana olionaan,

erillään GMSC:stä tai IWMSC:stä. Käytännössä lyhytsanomakeskusten valmistajat

ovat lähes poikkeuksetta yhdistäneet nämä kolme oliota samaan kokonaisuuteen.

Näin ollen SC:n ja MSC:n välissä ei ole erillistä verkkoa, mikä yksinkertaistaa

keskuksen toteutusta ja toimintaa. Tässä työssä lyhytsanomakeskuksesta puhuttaessa

viitataan edellä mainittuun integroituun olioon. Tästä lähtien (integroidusta)

lyhytsanomakeskuksesta käytetään työssä vakiintuneempaa lyhennettä: SMSC (Short

Message Service Center).

Kuten aikaisemmasta on käynyt ilmi, toimii SMSC kiinteän verkon ja mobiiliverkon

yhdistävänä komponenttina. Keskuksen kiinteään verkkoon tarjoamaa rajapintaa

kutsutaan lisäarvopalvelurajapinnaksi. Rajapinnassa käytetty protokolla on lähes

poikkeuksetta SMSC:n valmistajan määrittelemä. Näin ollen lisärvopalveluiden

liityntään tarkoitettuja protokollia on vähintään yhtä monta kuin keskusten

valmistajiakin.



10

Joissakin tapauksissa valmistajat tarjoavat myös kilpailijoidensa protokollia

lisäarvopalveluiden liityntään lisämaksusta. Yleensä ne eivät kuitenkaan tule

kysymykseen sen vuoksi, että keskuksen mahdollisesti ostava operaattori ei ole

valmis maksamaan kallista hintaa ylimääräisistä rajapinnoista. [Sir2001]

������ 9DOPLVWDMLHQ�PDUNNLQDRVXXGHW

Tällä hetkellä lyhytsanomakeskusmarkkinoilla on noin 15 valmistajaa. Yhteensä

valmistajilla on noin 650 operaattoriasiakasta. Vuonna 2001 uusia sopimuksia

solmittiin 175 ja vuonna 2002 noin 160. Luvuista voidaan todeta, että markkinat

kasvavat edelleen voimakkaasti ja valtaavat jatkuvasti uusia maantieteellisiä alueita.

[Mob2003]

Taulukkoon 1 on koottu lyhytsanomakeskusmarkkinoiden alkuvuoden 2003 tilanne1.

Mukaan on otettu valmistajat, joilla on vähintään yksi keskus tuotannossa.

7DXOXNNR��� Valmistajien markkinaosuudet alkuvuonna 2003 [Mob2003]

9DOPLVWDMD 0DUNNLQDRVXXV����
Logica 24,3
CMG 12,8
Comverse 12,8
Nokia 11,3
Sema 9,0
ADC Newnet 7,3
Motorola 6,4
Ericsson 5,5
Centigram/Mobilegram 5,3
TCS 3,4
Hyde Company 1,1
Cap Gemini 0,2
Jinny Software 0,2
Unisys 0,2
Octel 0,2

                                                
1 Lyhytsanomakeskusten valmistajien markkinatilanne maanosittain on nähtävissä liitteessä 1.
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Kolme vuotta sitten kuusi suurinta valmistajaa olivat (suluissa markkinaosuus

prosentteina): Logica (23,5), Comverse (16.4), CMG (11,4), Sema (9.3), Ericsson

(8,4) ja Nokia (8,2) [Sir2001].  Vertaamalla näitä lukuja taulukkoon 1 nähdään, että

Logica on säilyttänyt asemansa markkinajohtajana ja CMG on noussut Comversen

ohi. Tilastoa tarkasteltaessa on otettava huomioon myös se tosiasia, että Logica ja

CMG fuusioituivat vuonna 2002. Näin syntyi LogicaCMG yhtiö, jonka

yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 37 prosenttia. Uusi yhtiö on ainakin toistaiseksi

jatkanut ennen fuusiota markkinoilla olleiden kahden lyhytsanomakeskusten myyntiä

omina tuotteinaan.

Merkittävintä kuitenkin lienee Ericssonin putoaminen joukosta ja Nokian

markkinaosuuksien kasvu. Ericsson epäonnistui MXE-keskuksellaan pahasti ja

aloittikin CMG:n SMSC:n toimittamisen omiin verkkoihinsa. Myöhemmin Ericsson

kehitti uuden keskuksen, mutta ei ole onnistunut ottamaan takaisin lähinnä Nokialle

menettämiään markkinoita.

Pienempien valmistajien osalta tilanne on säilynyt lähes ennallaan. Kolmessa

vuodessa markkinoille on ilmestynyt vain kaksi uutta nimeä: Cap Gemini ja Jinny

Software. Molempien markkinaosuudet ovat marginaalisia.

������ /RJLFD

Logica oli Telepath SMSC:llään markkinoiden ensimmäinen. Sen asema

markkinajohtajana on säilynyt vuodesta toiseen. Keskus käyttää

lisäarvopalvelurajapinnassaan SMPP (Short Message Peer-to-Peer) -protokollaa.

Protokolla on alun perin Logican määrittelemä. Logican keskuksen suurimpia etuja

kilpailijoihinsa nähden on erittäin laaja liitäntätuki mobiiliverkkoihin. Käytännössä

keskus sopii minne päin maapalloa tahansa. [Log2003]

������ &RPYHUVH

Comversen ISMSC ei ole saavuttanut viime aikoina merkittävästi lisää markkinoita,

mutta yhtiö mainostaa keskuksen välittävän viestejä 140 GSM verkkoon. Parin viime
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vuoden aikana Comverse on kehittänyt keskusta lisäarvopalvelurajapintojen suhteen.

Kun vuonna 2001 keskus tuki Comversen omaa NIP (Netology Interface Protocol) -

protokollaa [Sir2001], on uusia asiakkaita yritetty saada lisäämällä tuki suosituimpiin

protokolliin kuten CMG:n OIS (Open Interface Specification), Logica SMPP ja

Nokian CIMD2 (Computer Interface to Message Distribution issue 2). Perinteisten

palveluiden lisäksi, keskus tukee myös GPRS-yhteyksiä ja SMS-over-IP

tekniikkaa.[Com2003]

������ &0*

Euroopan tilastoissa CMG:n keskukset ovat jaetulla kärkipaikalla Logican keskusten

kanssa [Mob2001a]. LogicaCMG on siis Euroopassa selvä markkinajohtaja. CMG:n

keskuksen natiivi lisäarvopalvelurajapintaprotokolla on EMI (External Machine

Interface). EMI:n lisäksi CMG:n keskus tukee myös CIMD, OIS ja SMPP

protokollia. [CMG2002] Suomessa CMG:n tuotetta käyttää TeliaSonera.

������ 1RNLD

Nokia Artuse SMSC on lisännyt markkinaosuuksiaan ja kivunnut reilussa vuodessa

Seman ohi. Suomessa Artuse on käytössä Telialla, Radiolinjalla ja DNA:lla. Muita

Artuse-keskusta käyttäviä operaattoreita on ympäri maailmaa. [Mob2001a]

Artuse lyhytsanomakeskus käyttää CIMD2 protokollaa, joka on Nokian kehittämä.

Kokemus on osoittanut, että Artuse-keskukset eivät ole pärjänneet nopeudessaan

kaikille kilpailijoilleen. Suurimpana ongelmana CIMD2-protokollassa on ollut

ikkunoinnin puuttuminen, josta suorituskykyongelmat ovat seuranneet. Ongelma on

kuitenkin korjattu CIMD2 versiossa 4-0, johon ikkunointituki on vihdoin lisätty.

Sema on Logican tavoin ensimäisiä lyhytsanomakeskusten valmistajia. Keskus

käyttää lisäarvopalvelurajapinnassa OIS (Open Interface Specification) –protokollaa.

OIS:n ensimmäiset versiot oli tarkoitettu käytettäväksi X.25 verkoissa. Tämä

muodostautui myöhemmin ongelmaksi, sillä palveluntarjoajat tulivat yleensä

TCP/IP-verkoista. Vuonna 1997 OIS-protokollaan lisättiin tuki TCP:n käytölle,
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mutta edelleen on tuotannossa keskuksia, jossa tätä tukea ei ole. [SEM2001],

[Sir2001]

���� /LVlDUYRSDOYHOXW�MD�QLLGHQ�WXRWWDPLVHQ�RQJHOPLD

Lisäarvopalvelut voidaan määritellä yleisesti informaatiopalveluiksi, joita voidaan

käyttää mobiilipäätelaitteilla [Sir2001]. Tyypillisiä lisäarvopalveluita ovat

esimerkiksi logo- ja soittoäänipalvelut. Palvelut toimivat yleensä siten, että käyttäjä

lähettää maksullisen lyhytsanoman tietyllä avainsanalla palvelun lyhytnumeroon.

Lyhytnumero on numero, johon lähetetyt viestit ohjataan aina matkapuhelinverkossa

palveluntarjoajan lyhytsanomapalveluun [Tel2001].  Kun palvelu saa viestin, lähettää

se vastineeksi käyttäjän päätelaitteeseen halutun logon tai soittoäänen.

Lisäarvopalvelut ovat lähes aina toiminnaltaan todella yksinkertaisia – kuten edellä

kuvattu tapauskin. Palvelun logiikan tuottaminen ei vaadi tekijältään kovinkaan

suurta ammattitaitoa. Viime vuosina, SMS:n räjähdysmäisen kasvun myötä, alalle on

riittänyt tulijoita. Joukkoon mahtuu monenlaisia yrittäjiä. Palveluntuottajat voivat

olla hyvinkin kokeneita sisällöntuotannollisista seikoista, mutta usein

tietoliikenneosaaminen on heikkoa.

Yksinkertaisenkin lisäarvopalvelun on toimiakseen oltava yhteydessä

mobiiliverkkoon. Tähän palvelu tarvitsee lyhytsanomakeskusten lisäarvopalvelu-

rajapintoja, joita esiteltiin kappaleessa 2.3. Nämä rajapinnat ovat suhteellisen

monimutkaisia ja vaativat lisäarvopalvelun toteuttajalta kokemusta

protokollaohjelmoinnista ja reaaliaikasovelluksista. Liitynnän toteuttamista

vaikeuttaa myös joskus varsin vaikeasti saatavilla olevat ja jatkuvasti kehittyvät

rajapintaspesifikaatiot.

Lisäarvopalveluiden laskutus on tärkeä, mutta varsin usein epäselvä asia. Toimiva

laskutus on edellytys palvelun kannattavuudelle. Yleensä palveluntarjoaja ei

kuitenkaan halua tai kykene määrittelemään laskutuksen teknisen toteutuksen
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yksityiskohtia. Laskutus pitäisi pystyä hoitamaan mahdollisimman joustavasti ja

helposti. Yleensä tämä asia jääkin operaattorin hoidettavaksi. Toisaalta operaattorin

käyttämä keskus ei välttämättä tarjoa ominaisuuksia, joilla palvelukohtainen laskutus

voitaisiin toteuttaa.

On olemassa myös palveluita, jossa lyhytsanomakeskusten ja lisaärvopalveluiden

välinen liikenne tulisi suojata kolmansilta osapuolilta. Valitettavasti varsin usein tätä

asiaa ei huomioi lyhytsanomakeskusten valmistaja sen enempää kuin lisäarvo-

palveluntarjoajakaan. Vaikka palveluntuottaja olisikin ammattitaitoinen ja tietoinen

turvallisuusnäkökohdista, ei liikenteen suojaaminen ole mahdollista, koska vastinpää

– lyhytsanomakeskus – ei välttämättä tue minkäänlaisia salausmekanismeja.

Palveluiden ja lyhytsanomakeskusten välissä on harmaa alue, joka on sekä

palveluntarjoajan että operaattorin kannalta huono asia. Yhtäältä lisäarvopalveluiden

hankala ja osittain puutteellinen liityntä mobiiliverkkoon ja toisaalta

palveluntuottajien asiantuntemattomuus tarkoittavat sitä, että operaattorin on

tarjottava palveluntarjoajille erilaisia tukipalveluita. Kaikki ylimääräinen tuki syö

operaattorin resursseja ja tulee siten yllättävänkin kalliiksi. Palveluntarjoajan

näkökulmasta vaikea mobiiliverkko-liityntä voi jopa olla este liiketoiminnan

aloittamiselle – ainakin palveluiden pystyttäminen hidastuu ja monimutkaistuu. Tästä

on myös välittömiä seurauksia operaattorille, joka menettää mahdollisia asiakkaita ja

tätä kautta saatavia tuloja.

7XUYDOOLVXXV"/DVNXWXV"

/LLW\QWlSURWRNROOD"

�+DUPDD�DOXH�/LVlDUYR�
SDOYHOX

2SHUDDWWRULQ
606&

.XYD����´+DUPDD�DOXH´�SDOYHOXQWDUMRDMDQ�MD�RSHUDDWWRULQ�YlOLOOl�>6DK����@
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Kuvatun kaltaiselle harmaalle alueelle on pyritty löytämään erilaisia ratkaisuja,

joiden tavoitteena on poistaa kuilu operaattorin ja lisäarvopalveluntuottajien väliltä.

Tässä diplomityössä esitellään yksi harmaaseen alueeseen suoraan liittyvä ongelma

ja tarkoitukseen soveltuva ratkaisu.

���� /LVlDUYRSDOYHOXLGHQ� WXRWWDPLVHQ� RQJHOPLD� RSHUDDWWRULQ

QlN|NXOPDVWD

Tämän diplomityön taustalla oli asiakastarve, joka liittyy suoraan edellisessä

kappaleessa kuvatun harmaan alueen ongelmiin – tällä kertaa operaattorin

näkökulmasta. Kyseessä oleva ongelmakenttä liittyy lisäarvopalveluiden

mobiiliverkkoyhteyksien tarjoamiseen. Näitä ongelmia kuvataan tarkemmin

seuraavaksi.

Asiakkaana oli teleoperaattori, joka tarjoaa lisäarvopalveluiden tuottajille liityntää

mobiiliverkkoon omien viestikeskustensa kautta. Kyseinen operaattori käytti GSM-

verkossaan Logican Telepath lyhytsanomakeskuksia. Telepath-keskuksissa

lisäarvopalvelurajapinnan yhteysprotokolla on SMPP. Tähän asti operaattori oli

tarjonnut palveluntarjoajille suoria liityntöjä lyhytsanomakeskuksiin. Keskuksia oli

useita ja niitä oli lisätty tarpeen mukaan asiakasmäärän ja viestimäärien kasvaessa.

Operaattori oli kuitenkin ajautumassa ongelmiin lyhytsanomakeskusten ylläpidon

suhteen. SMS-palveluiden lisääntyessä keskusten ylläpitökustannusten huomattiin

nousseen huomattavan suuriksi. Operaattori halusi luonnollisesti myös uusia

asiakkaita, mutta asiakasmäärän kasvaminen nähtiin riskinä keskusten ylläpito-

ongelmien vuoksi. Koska nykyisten keskusten kuormitusaste oli jo huomattavan

suuri, olisi uusien asiakkaiden tulo tarkoittanut myös uusien keskusten lisäämistä.

Keskusten lisäämiseen liittyi myös muita kuin ylläpidollisia ongelmia. Vaikka uusia

asiakkaita tai palveluita ei tulisikaan, oli keskusten määrää kasvatettava tarpeen

mukaan nykyisten palveluiden aiheuttaman viestiliikenteen lisääntyessä. Osa
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palveluista jouduttiin ohjaamaan lisätylle keskuksille, jotta keskusten kuormitus

saatiin tasaiseksi. Tämä oli ongelmallista, sillä myös siirrettävien palveluiden

konfiguraatioon täytyi luonnollisesti tehdä muutoksia yhteysasetusten osalta.

Konfiguraation muuttaminen tarkoittaa palvelun kannalta yleensä käyttökatkoa ja

lisää myös palveluntarjoajalle koituvia kustannuksia. Pahimmassa tapauksessa myös

loppuasiakkaille - lisäarvopalvelun käyttäjille - on tiedotettava käyttökatkoksista.

Keskusten lisääntyessä asikkaiden laskutus käy aiempaa hankalammaksi.

Laskutustiedot pitää kerätä jokaiselta keskukselta erikseen ja koota

laskutusjärjestelmää varten. Vaikka tietojen keräys onkin mahdollista osittain

automatisoida, nähtiin tämä seikka myös ylläpitoa lisäävänä.

Suurimpana huolena oli tilanne, jossa operaattori olisi joutunut kieltäytymään uusista

asiakkaista hallinnollisten ongelmien takia. Myös vanhojen asiakkaiden kanssa oltiin

ongelmissa. Oli olemassa pelko, että asiakkaille ei pystyttäisi välttämättä tarjoamaan

riittävää palvelutasoa.

Kuten edellä mainittiin, käyttivät vanhat asiakkaat lisäarvopalveluiden tarjoamiseen

suoria lyhytsanomakeskusyhteyksiä ja SMPP-protokollaa. Lyhytsanomapalveluiden

suosion kasvaessa, oli markkinoille tulossa myös uusia palveluntuottajia, joilla ei

välttämättä ollut lainkaan kokemusta lyhytsanomaprotokollista. Monet uusista

tulokkaista ovat toimineet ainoastaan WWW (World Wide Web) -maailmassa.

Kynnys suhteellisen helposta ja tunnetusta ympäristöstä mobiiliverkkoihin

siirtymiseen voi muodostua korkeaksi. Nähtiin tarpeelliseksi tarjota helpompi

rajapinta lyhytsanomien välitykseen. Eräänä luontevana rajapintana nähtiin WWW-

maailmasta tuttu HTTP (Hyper Text Transport Protocol) suhteellisen

hankalakäyttöisen SMPP:n sijaan.

Vaikka helpompi rajapinta olikin toivottu parannus, ei vanhoilta asiakkailta voinut

vaatia uuden rajapinnan käyttöönottoa. Eräänä vaatimuksena olikin, että olemassa

oleviin palveluihin ei saa aiheutua mitään muutoksia uuden rajapinnan takia.
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Työn kuva ja tavoitteet alkoivat hahmottua. Hallintaongelmaan halutaan ratkaisu.

Hallinnasta koituvat kulut on saatava kuriin.

Palvelun taso on  pystyttävä pitämään riittävän korkeana. Palvelulle on aina kyettävä

vastaamaan riippumatta lyhytsanomakeskuksen kuormitustilanteesta. Erityisesti

kuormituspiikit tulee saada mahdollisimman pieniksi. Uusien lyhytsanomakeskusten

lisääminen halutaan olevan palveluille näkymätöntä. Palveluntarjoajia ei voi

edellyttää tekemään konfiguraatioihinsa muutoksia.

Tähän liittyen halutaan myös pystyä hallitsemaan ja tarkkailemaan asiakkaan pääsyä

keskuksiin. Yhden palvelun käyttämiä lyhytsanomakeskusyhteyksiä tulee pystyä

rajoittamaan. Liikennettä on myös pystyttävä monitoroimaan ja rajoittamaan, jotta

kuormituspiikeiltä vältyttäisiin.

Uusille asiakkaille tulee tarjota helpompi rajapinta lyhytsanomaviestintään.

Lyhytsanomakeskusten nykyinen lisäarvorajapinta ei tule kysymykseen. Eräs

käyttökelpoiseksi ehdotettu rajapinta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi HTTP-

protokollaa käyttäen.
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�� 68811,77(/8

Tässä kappaleessa haetaan ratkaisujamalleja edellä esitettyyn ongelmaan. Löydetyt

mallit analysoidaan ja niistä sopivin valitaan toteutettavaksi. Lisäksi kartoitetaan ja

arvioidaan ratkaisuna syntyvän lisäarvopalvelurajapinnan vaatimuksia. Myös

toteutuksen rajoitteita toteutusympäristön kannalta käsitellään tässä yhteydessä.

���� 5DWNDLVXPDOOLW

Seuraavassa käydään läpi kolme erilaista lähestymistapaa edellisessä kappaleessa

esitettyihin operaattorin ongelmiin. Jokainen ratkaisumalli esitellään ja ratkaisun

hyvät ja huonot puolet analysoidaan. Tavoitteena on löytää malli, joka ratkaisee

kaikki asiakkaan ongelmat olematta kuitenkaan liian kompleksinen tai raskas

toteutettavaksi.

������ 5DMDSLQWD�O\K\WVDQRPDNHVNXVWHQ�YlOLOOl

Asiakkaan suurimpia ongelmia olivat lyhytsanomakeskusten hallinta. Kun keskuksia

lisättiin kasvoivat ylläpitokulut. Kun keskusten suorituskyky oli äärirajoilla, looginen

ratkaisu oli ottaa uusia keskuksia käyttöön. Tämä kuitenkin aiheutti ongelmia

palveluiden uudelleen sijoitteluun uusiin ja resursseiltaan vapaisiin keskuksiin.

Yksi ratkaisumalli ongelmaan olisi sisäinen rajapinta keskusten välillä. Palvelut

voitaisiin reitittää keskukselta toiselle kuormitustilanteen vaatimalla tavalla.

Toiminta olisi palveluntarjoajille näkymätöntä, sillä palvelun käyttämä

lyhytsanomakeskusyhteys voisi säilyä entisellään. Nyt liikenne voitaisiin ohjata

uudelle keskukselle sisäisesti.

Yksinkertaisin kuormanjakomalli olisi staattinen, jossa määriteltäisiin

palvelukohtaisesti, mille keskukselle viestiliikenne kulloinkin ohjattaisiin.

Kuormanjaosta voitaisiin toisaalta tehdä hyvinkin älykäs. Rajapintaa käyttäen

voitaisiin kuormanjako toteuttaa siten, että se ottaisi huomioon myös keskusten
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sisäisen tilanteen: viestijonot, verkkojen vasteajat, käytettävissä olevat

kaistanleveydet ja niin edelleen.

Rajapintaa voitaisiin tarvittaessa laajentaa siten, että keskusten hallinta hoidettaisiin

keskitetysti yhdestä pisteestä. Laskutustiedot, keskusten väliset reititystaulut ja

kuormanjakokonfiguraatio voitaisiin nyt hallita samasta paikasta. Ylläpito helpottuisi

dramaattisesti.

Tällä mallilla ratkaistaisiin ainakin osittain hallintaongelma. Myös

lisäarvopalveluihin tehtävät muutokset voitaisiin eliminoida. Kuormanjako saataisiin

ratkaistua hyvinkin tehokkaasti. Asiakkaiden liikenteen rajoittamiseen ja

monitorointiin tämä ratkaisu ei taas soveltuisi kovinkaan hyvin. Yhteyksien määrän

rajoittamiseen palvelukohtaisesti ei tällä ratkaisulla saavuteta merkittävää helpotusta.

Nythän palvelut ottaisivat yhteyttä johonkin keskuksista, ja liityntäpisteitä olisi

useita. Monitorointi ja rajoitus pitäisi hajauttaa kaikkiin näihin pisteisiin.

Eräs vaatimuksista oli uuden, helpomman, rajapinnan tarjoaminen uusille

palveluntarjoa-asiakkaille. Tämä malli ei kuitenkaan ottaisi tähän asiaan

minkäänlaista kantaa, eikä näin helpotaisi liityntää mobiiliviestintään.

Suurin ongelma käytännön kannalta on kuitenkin, että lyhytsanomakeskusten välistä

rajapintaa, siinä tarkoituksessa kuin se tässä on kuvattu, ei ole määritelty. Sen

toteuttaminen kuuluisi luonnollisesti lyhytsanomakeskusten valmistajille, eikä

ulkopuolisten yritysten ole juurikaan mahdollista toteutukseen vaikuttaa.
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������ 7XQQHORLQWL

Jos tarkastellaan ongelmaa tietojen monitoroinnin ja laskutuksen kannalta, on parasta

keskittää viestiliikenne tiettyyn pisteeseen. Näin monitorointi ja laskutus voitaisiin

hoitaa yhdestä pisteestä, jolloin hallinta helpottuisi.

Yksi ratkaisu, jossa liikenne saadaan keskitettyä, on eräänlainen SMS-tunneli (SMS-

pipeline). Tässä ratkaisumallissa kaikki lisäarvopalveluilta tuleva liikenne ohjataan

tunneliin ja siitä edelleen lyhytsanomakeskuksiin. Tunneloinnin ideana ei ole

muokata liikkuvan datan sisältöä, vaan tarkkailla sitä ja kerätä tarvittavat tiedot

esimerkiksi laskutusta varten.

SMS-tunneli

Palvelu 1

Palvelu 4

Palvelu 3

Palvelu 2

SMSC 1

SMSC 3

SMSC 2

MonitorointiLaskutustieto

Jonotus ja
kuormantasaus

.XYD����606�WXQQHOL

Tunnelin avulla on mahdollista kerätä lähes kaikki mahdollinen statistiikka, joka

voidaan saada dataliikenteen sisällöstä. Kerättävän datan laatu on riippuvainen

ainoastaan SMS-tunnelin toteutuksesta. Myös viestiliikenteen nopeutta tai

lyhytsanomakeskusten ja lisäarvopalveluiden välistä latenssia voitaisiin tutkia ja

tarkkailla. Mahdollisuuksien rajoissa olisi myös palvelukohtaisten vasteaikojen

tarkkailu.
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Jos SMS-tunneliin liitettäisiin jonomekanismi, voisi sitä käyttää myös liikenteen

rajoittamiseen. Kuormahuiput voitaisiin estää jonottamalla viestejä siten, ettei

lyhytsanomakeskuksiin menevien viestien määrä tietyssä ajassa ylittyisi. Jonotus

olisi mahdollista toteuttaa myös MO-suunnassa, jos palveluille menevää liikennettä

olisi tarpeen rajoittaa.

Tämä ratkaisumalli vastaa hyvin vaatimuksiin viestiliikenteen monitoroinnista.

Laskutietojen kerääminen saataisiin keskitettyä ja hallintaongelmaan näin osin

helpotusta. Myös kuormarajoitus olisi mahdollista toteuttaa tiettyyn rajaan asti.

Malli ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa uusien keskusten lisäämisestä läpinäkyvästi.

Myös keskusten välinen kuormanjako olisi tämän ratkaisun tavoittamattomissa. Se ei

myöskään tarjoaisi uusille palveluntarjojille uutta vaihtoehtoista ja helpompaa

rajapintaa.

Kuormanrajoituskin toimisi huonosti, sillä jonotus lisää päätepisteiden vasteaikaa.

Jos viestit jäävät jonoon pitkäksi ajaksi, ei lähettävä instanssi (lyhytsanomakeskus tai

palvelu) saa viestille kuittausta välttämättä riittävän ajoissa. Viesti voidaan tulkita

menetetyksi, joka tarkoittaa uusintalähetystä. Tämä taas aiheuttaisi

duplikaattiviestejä ja sekoittaisi protokollaliikennettä. Kuormanrajoitus toimisi, jos

vastinpäiden ajastimet säädettäisiin tarpeeksi pitkiksi ja jonot riittävän lyhyiksi.

������ /\K\WVDQRPD\KG\VNl\WlYl

Edellä esitetyissä ratkaisumalleissa päädyttiin siihen, että vaadittavien

ominaisuuksien saavuttamiseksi viestiliikenne olisi hyvä keskittää yhteen paikkaan.

Molemmissa ratkaisuvaihtoehdossa oli kuitenkin puutteita. Pahin puutteista lienee se,

että ne eivät toteuta uutta rajapintaa uusien palveluiden käytettäväksi.

Nyt esiteltävässä mallissa lähdetään siitä, että liikenne keskitetään yhteen pisteeseen

ja uusi rajapinta toteutetaan tässä pisteessä. Tällainen arkkitehtuuri saadaan

sijoittamalla palveluiden ja lyhytsanomakeskusten väliin yhdyskäytävä.
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Yhdyskäytävää kutsutaan tästä lähtien myös nimellä lyhytsanomayhdyskäytävä tai

SMS-yhdyskäytävä, joka kuvaa paremmin ko. yhdyskäytävän läpi kulkevaa

liikennettä.

SMS-
yhdyskäytävä

Palvelu 1

Uusi palvelu 2

Uusi palvelu 1

Palvelu 2

SMSC 1

SMSC 3

SMSC 2

"Vanha"
SMPP-

rajapinta
SMSC-

rajapinta "Uusi"
HTTP-

rajapinta

Hallinta Statistiikka

Laskutus

.XYD����/\K\WVDQRPD\KG\VNl\WlYl

SMS-yhdyskäytäviä on markkinoilla useita ja niiden pääasiallinen tarkoitus on

tarjota helpompi ja turvallisempi liityntä lyhytsanomakeskuksiin. Yleensä

yhdyskäytävissä on valmiina mekanismeja, joilla operaattori voi hallita

lisäarvopalveluita. Operaattoreille tarkoitetut yhdyskäytävät tarjoavat myös usein

statistiikkaa ja laskutustietoja, sisältävät turvamekanismeja ja omaavat keinot reitittää

ja rajoittaa lisäarvopalveluntarjoajien pääsyä lyhytsanomakeskuksiin. [Sir2001]

Yhdyskäytävässä voidaan toteuttaa dynaaminen kuormanjako keskusten ja

lisäarvopaveluiden välillä reitittämällä palveluiden liikennettä keskuksille siten, että

eniten kuormitettujen keskusten liikennettä vähennetään ja sitä siirretään vapaille

keskuksille. Yhdyskäytävän sisäisillä viestijonoilla voidaan tasoittaa kuormapiikkejä.

Tunneliratkaisun ongelmana oli, että jonojen kasvun myötä palveluiden ja

lyhytsanomakeskuksen välinen viive kasvoi, jolloin protokollan ajastimet saattoivat

laueta ja toiminta vääristyi. Yhdyskäytävä ratkaisee tämän ongelman; nyt palvelut

eivät ole suoraan protokollatasolla yhteydessä lyhytsanomakeskuksiin, eivätkä

keskukset palveluihin. Looginen yhteys katkeaa yhdyskäytävässä. Yhdyskäytävä

voidaan toteuttaa siten, että se kuittaa viestit saatuaan ne välitettäviksi. Näin

yhdyskäytävä toimii todellisena puskurina, eikä edellä mainittua ongelmaa pääse

syntymään.
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Uusien keskusten lisääminen tapahtuu helposti ja lisäarvopalveluilta piilossa.

Palveluiden konfiguraatioon ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Myöskään

operaattorin lyhytsanomakeskuksiin ei tarvitse lisätä tietoja palveluista. Paikka,

johon muutoksia tarvitaan, on yhdyskäytävän reititystaulu. Uuden palvelun ja oikean

keskuksen välisen yhteyden lisääminen on näin yhdessä pisteessä ja hallittavuuden

kannalta merkittävän helppoa.

Asiakkaiden hallintaan voidaan kehittää useita erilaisia ratkaisuja yhdyskäytävässä.

Palveluiden pääsyä yhdyskäytävään, ja edelleen lyhytsanomakeskuksiin, voidaan

rajoittaa. Myös käyttäjäautentikaatio on mahdollista rakentaa yhdyskäytävään.

Liikenteen monitorointi saadaan keskitettyä ja laskutustiedon kerääminen on

helpompaa verrattuna tilanteeseen, jossa sitä kerättiin useilta lyhytsanomakeskuksilta

suoraan. Keskityksen ansiosta ylläpito helpottuu merkittävästi.

Palveluntarjoajille haluttiin tarjota helpompi liityntä lyhytsanomakeskuksiin. Edellä

esitetyt kaksi muuta ratkaisumallia eivät soveltuneet tähän tarkoitukseen.

Yhdyskäytävään tarvittavat rajapinnat on mahdollista toteuttaa. Kyseisen

operaattorin vaatimuksia oli tarjota olemassa oleva rajapinta nykyisille asiakkaille ja

helpompi liityntä uusille asikkaille. Nyt molemmat rajapinnat voidaan toteuttaa

samaan yhdyskäytävään. Lisäarvopalvelut voivat käyttää kumpaa rajapintaa hyvänsä.

Aivan jokaisen operoraattorin ongelmiin lyhytsanomayhdyskäytävä ei kuitenkaan

välttämättä sovi: toteutus voi olla muihin ratkaisuihin nähden liian kallis. Lisäksi

lyhtysanomayhdyskäytävää käyttävä operaattori sitoutuu yhdyskäytävän valmistajan

tuotteeseen.
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���� 5DWNDLVXQ�YDOLQWD�MD�6033�OLVlDUYRSDOYHOXUDMDSLQQDQ�WDUYH

Kun verrataan jokaisen kolmen edellä esitellyn ratkaisumallin hyviä puolia ja

puutteita, näyttää siltä, että lyhytsanomayhdyskäytävä vastaa operaattorin tarpeita

parhaiten. Se on ainoa malli, joka vastaa kaikkiin esitettyihin vaatimuksiin.

Ratkaisun valintaa helpottaa myös se seikka, että yrityksellä, johon tämä työ

toteutettiin, on jo valmiina oma lyhytsanomayhdyskäytävä – Intellitel™ Messaging

Gateway. Ongelmana on kuitenkin, että tämä yhdyskäytävä ei tarjoa kaikkia

tarvittavia rajapintoja. Yhdyskäytävä on tarkoitettu toimimaan palveluiden ja

keskusten välillä, jolloin on oletettu, etteivät lisäarvopalvelut halua suoria yhteyksiä

lyhytsanomakeskuksiin.

Intellitel™ Messaging Gateway on tarkoitettu sellaisille palveluille, jotka käyttävät

HTTP- tai SMTP–protokollaa lisäarvopalveluliityntään yhdyskäytävän kautta. Nyt

operaattorilla oli kuitenkin vanhoja asiakkaita, jotka ovat rakentaneet palvelunsa

suorien keskusyhteyksien varaan. Käytetyt Logican Telepath keskukset käyttivät

lisäarvopalveluiden liityntään SMPP-protokollaa. Tarvitaan siis uusi rajapinta, joka

näyttää palveluille täysin samalta kuin suora SMPP-yhteys lyhytsanomakeskuksiin.

Ratkaisuna tähän on olemassa olevaan lyhytsanomayhdyskäytävään liitettävä SMPP-

lisäarvopalvelurajapinta, jota tässä diplomityössä lähdettiin toteuttamaan.

���� 9DDWLPXNVHW

”Ohjelmistokehityksen onnistumisen kannalta on oleellista ymmärtää täysin

ohjelmistolle asetetut vaatimukset. Jos vaatimusanalyysi on jätetty tekemättä tai tehty

huolimattomasti, ei hyvinkään suunniteltu tai kirjoitettu ohjelma tule onnistumaan: se

on luultavasti pettymys käyttäjälleen eikä tyydytä tekijäänsäkään.2” [Pre1997]

                                                
2 Tekijän vapaa suomennos
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Suuri osa SMPP-lisäarvopalvelurajapinnalle asetetetuista vaatimuksista periytyy

suoraan työn asiakkaan eli operaattorin ongelmasta. Näitä vaatimuksia ovat

käyttäjien autentikointi -toiminnallisuus, yhteyksien rajoittaminen, laskutustiedon

kerääminen, kokonaisuuden hallittavuus ja konfiguroitavuus, kuormanjako ja

kuorman rajoittaminen sekä liikenteen tarkkailu. Toteutettavaa SMPP-

lisäarvopalvelurajapintaa käyttävät jo olemassa olevat palvelut, jotka aikaisemmin

ottivat suoraan yhteyttä operaattorin lyhytsanomakeskuksiin. Yksi vaatimuksista

onkin Telepath-lyhytsanomakseskuksen SMPP-rajapintaa vastaava toiminnallisuus.

Seuraavaassa käsitellään vielä jokaista vaatimusta tarkemmin.

������ 6033�SURWRNROODQ�OLVlDUYRSDOYHOXUDMDSLQQDQ�WRLPLQQDOOLVXXGHW

SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan tulee näyttää lyhytsanomapalvelulle samalta kuin

oikean SMPP-lyhytsanomakeskuksen lisäarvopalvelurajapinnan. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että on toteutettava SMPP-protokollan mukaiset toiminnot, jotka

mahdollistavat lyhytsanomien välittämisen ja vastaanottamisen SMPP-protokollan

mukaisesti. Lyhytsanomien vastaanottamisen ja lähettämisen lisäksi rajapinnalta

vaaditaan kykyä välittää GSM-verkosta tulevat lyhytsanomien välitystiedot edelleen

palveluille.

SMPP-protokollan toiminnallisuuden asettamat vaatimukset toteutuksen kannalta

vaikuttavat lähinnä tila-automaattien ja koodekkien toteuttamiseen. Tila-automaattien

on luonnollisesti toteutettava protokolla ominaiset tilasiirtymät ja koodekkien

tehtävänä on SMPP-protokollatietoyksiköiden kokoaminen ja purkaminen.

������ .l\WWlMlDXWHQWLNDDWLR

Koska SMPP-lisäarvopalvelurajapintayhteyttä halutaan tarjota useammalle kuin

yhdelle lyhytsanomapalveluntarjoajalle, on käyttäjät pystyttävä tunnistamaan. Ilman

tätä ominaisuutta periaatteessa kuka tahansa voisi ottaa rajapintaan yhteyttä ja

käyttää sitä lyhytsanomien välittämiseen. Toisaalta autentikaation avulla voidaan

paremmin valvoa käyttäjiä esimerkiksi yhtäaikaisten yhteyksien lukumäärän suhteen.



26

Autentikaatio on erityisen tarpeellinen, jos Intellitel™ Messaging Gateway, jonka

komponentti lisäarvopalvelurajapintakin on, sijaitsee julkisessa verkossa.

������ /XRWHWWDYXXV�MD�YLNDVLHWRLVXXV

Luotettavuus ja vikasietoisuus ovat reaaliaikaisissa ja korkean käytettävyyden

sovelluksissa tärkeitä tekijöitä. Kyseessä on lisäarvopalvelurajapinta, joka tarjoaa

palveluitaan usealle eri käyttäjälle – asiakkaalle, eli lyhytsanomapalvelun tarjoajalle.

SMPP lisäarvopalvelurajapinnan voidaan katsoa olevan verkon solmupisteessä,

jonka vikaantuminen näkyy välittömästi usealle palvelulle. Jokaisella näistä

palveluista voi olla tuhansia loppukäyttäjiä.

Riittävän luotettavuuden ja vikasietoisuuden saavuttamiseksi on testaukseen sekä

validointiin kiinnitettävä huomiota. Validointi voidaan suorittaa esimerkiksi

käyttämällä testauksessa Logican SMPP-kirjastoon perustuvaa vastinpäätä.

������ /DVNXWXV

SMPP-lisäarvopalvelurajapintaa käyttävien lisäarvopalveluiden tarjoamat palvelut on

pystyttävä laskuttamaan. Jokaisen palvelun sisällä voi olla monta erihintaista tai

erilaisin perustein laskutettavaa toimintoa. Esimerkiksi tilattava soittoäänen hinta voi

perustua äänen pituuteen tai kenties suosioon.

Laskutus voidaan mahdollistaa SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan lokitietoja

parsimalla. Tuotettavan lokitiedon pitää olla sellaista, että sen avulla pystytään

erittelemään erilaiset palveluviestit riittävällä tarkkuudella.

������ 6XRULWXVN\N\

Suorituskyky on luotettavuuden ja vikasietoisuuden ohella eräs merkittävä

käytettävyyteen vaikuttava tekijä. Käsiteltävien transaktioiden määrä voi nousta

ruuhkahuipuissa helposti satoihin viesteihin sekunnissa jo yhdellä palvelulla. Tästä

hyvänä esimerkkinä äänestyspalvelut, joissa käyttäjien lukumäärä voi nousta satoihin
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tuhansiin ja käyttö ajoittuu suhteellisen lyhyen ajan sisään. Suorituskykyvaatimuksia

nostaa myös se, että rajapinta palvelee useita lisäarvopalveluita.

������ +DOOLWWDYXXV�MD�NRQILJXURLWDYXXV

Asiakkaan hallintaongelmat ja niistä aiheutuvat kustannukset olivat eräs syy sille,

miksi tätä työtä oli perusteltua ryhtyä toteuttamaan. Hallintaongelmiin tarjoaa IMG

osaltaan ratkaisun, mutta myös IMG:hen nyt toteutettavalla SMPP-

lisäarvopalvelurajapinnalla on vaikutusta hallittavuuteen. Rajapinnan konfiguraatio

tulee toteuttaa siten, että sillä voidaan vaikuttaa riittävän monipuolisesti ja joustavasti

moduulin käytökseen, ja toisaalta konfiguraatio pitää rakentaa sellaiseksi, että sen

rakenne pysyy yksinkertaisena.

������ 7RWHWXNVHQ�UHIHUHQVVLPlLV\\V

Kyseessä on ensimmäinen Intellitel™  Messaging Gateway -tuotteeseen toteutettava

lisäarvopalvelurajapinta, joka emuloi lyhytsanomakeskusta. Tämä tuo tiettyjä

vaatimuksia toteutukselle. Mahdollisimman suuren osan tuotettavasta koodista on

oltava uudelleen käytettävää ja SMPP-protokollaan sitomatonta. SMPP:n koodekit ja

muut protokollaan liittyvät toiminnallisuudet on pyrittävä eriyttämään, jolloin

ohjelman muuntaminen toiselle protokollalle helpottuu oleellisesti.

���� 5DMRLWWHLWD�WRWHXWXNVHOOH

Työn suunnittelussa on lähdetty siitä, että työ toteutetaan jo olemassa olevaan

ympäristöön. Ympäristönä SMPP-lisäarvopalvelurajapinnalle ovat Intellitel™

Messaging Gateway –sanomayhdyskäytävä, Intellitel™ ONE -

palvelunkehitysympäristö ja CVOPS-protokollankehitysympäristö. Ympäristö

voidaan nähdä suunnittelua rajoittavana tekijänä. Myös SMPP-protokolla, jota

totetettavan rajapinta käyttää, esitellään tässä yhteydessä.
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SMPP-lisäarvopalvelurajapinta toteutetaan osaksi Intellitel™ Messaging Gateway

(IMG) –sanomayhdyskäytävää. IMG tarjoaa toteutettavan rajapinnan käytettäviksi

joukon hyödyllisiä toimintoja, mutta asettaa omat vaatimuksensa ja rajoitteensa

toteutuksen suunnittelulle.

Intellitel™ Messaging Gateway on suunniteltu siten, että se tarjoaa mahdollisimman

kattavan pääsyn lyhytsanomaviestintään kaikkialla maailmassa. IMG perustuu

Intellitel™ ONE-teknologiaan ja käyttää ONE:n tarjoamia palveluita, joita

käsitellään jatkossa. [Int2002].

Kuvassa 7 esitellään lyhytsanomayhdyskäytävän perusrakenne ja olemassa olevat

rajapinnat. Palveluntarjoajille tarkoitetut rajapinnat ovat kuvassa ylhäällä ja

alareunaan sijoittuvat lyhytsanomakeskusrajapinnat. Muita rajapintoja

hallintarajapinta (MGMT, management interface) ja laskutusrajapinta (SDR

interface).

HTTPSMTP
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SNMP
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Lyhytsanomakeskusrajapinnat tarjoavat liitynnän mobiiliverkkoihin lyhytsanoma-

keskusten lisäarvopalvelurajapintoja käyttäen. Tuettuja protokollia ovat CIMD2,

EMI, OIS ja SMPP. Palveluntarjoajille on käytössä kaksi vaihtoehtoista liityntää:

HTTP- (Hypertext Transport Protocol) ja SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -

rajapinta. HTTP-rajapinta tukee TLS- (Transport Layer Security) ja SSL (Secure

Socket Layer) –salausprotokollia.

Laskutietojen keräämistä varten IMG:ssä on erillinen työkalu SDR-parser. Työkalu

perustuu laskutustietojen parsimiseen viestilokeista. Parsintatyökalua voidaan

muokata tarpeen mukaan, jotta halutunlaiset laskutustiedot saadaan muodostettua

varsinaista laskutusjärjestelmää varten. Laskutusjärjestelmä on palveluntarjoaja-

kohtainen, koska standardisoitua formaattia laskutustiedoille ei ole. [Int2002a]

Toteutuksen kannalta on merkittävää, että IMG tarjoaa joukon toiminnallisuuksia,

jotka ratkaisevat suoraan tai osittain osan vaatimusmäärittelyn vaatimuksista. Näitä

toiminnallisuuksia ovat: statistiikkakirjastot, keskitetty hallintarajapinta ja

käyttöliittymä sekä dynaaminen kuormanjako.  Muista toteutuksen käytettävissä

olevista toiminnoista voidaan mainita viestien segmentointi, reititys, jonotus, jatkuva

varastointi ja merkistömuunnokset.

Dynaamisella kuormanjaolla voidaan useita SMSC-yhteyksiä käyttävän palvelun

viestien läpäisyä kasvattaa ja samalla saavutetaan parempi palvelutaso. Kuormanjako

voidaan toteuttaa joko yksinkertaisella round-robin tyyppisellä algoritmilla tai

käyttää sofistikoituneempaa algoritmia, joka ottaa huomioon esimerkiksi sisäisten

viestijonojen pituudet, yksittäisten SMSC-yhteyksien latenssiajat ja yhteyksien tilat.

[Int2002a]

Viestien segmentointi on tarpeen ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa

lisäarvopalvelulta tulevat viestit ovat ylipitkiä sopiakseen mobiiliverkon

välitettäväksi kokonaisina. GSM-verkoissa lyhytsanomien maksimipituus on 140

tavua tai 160 merkkiä 7-bit GSM –merkistöön koodattuina [3GP2001]. Jokaiselle

lyhytsanomakeskusyhteydelle voidaan erikseen määrittää suurin sallittu viestipituus,
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jolloin IMG pilkkoo lähetettävät viestit sopivan mittaisiksi. Tuettuna on myös

Nokian Smart Messaging –viestien segmentointi. MO-suunnassa segmentointi ei

yleensä ole tarpeen.

Ympäristössä, jossa SMSC-yhteyden läpäisy on rajoittunut, voidaan IMG

konfiguroida siten, että se lähettää vain määrätyn määrän MT-viestejä sekunnissa.

Ylimääräiset viestit jonotetaan IMG:n sisällä. Näin IMG pystyy toimimaan puskurina

hitaille lyhytsanomakeskuksille. [Int2002] Tilanteessa, jossa lisäarvopalvelun

viestiliikenne MT-suunnassa tapahtuu purskeittain, eikä viestien maksimiläpäisy

pitkällä aikavälillä jatkuvasti ylity, ei palvelulle koidu lainkaan haittaa hitaasta

SMSC-yhteydestä, koska IMG kuittaa palvelulta saapuvat viestit välittömästi. Näin

myös viestiliikenteen läpäisyn rajoittamisella voidaan nostaa palvelutasoa. Toinen

käyttökohde tälle ominaisuudelle tulee lyhytsanomakeskusten epävakaudesta. Voi

olla tilanteita, joissa keskus ei yksinkertaisesti kestä suurta viestimäärää. Näissä

tapauksissa rajoitus on välttämätön.

Reititysmekanismi tarjoaa joustavan tavan viestien reitittämiseen IMG:n läpi ja

edelleen halutulle viestikeskukselle (MT-viestit) tai palvelulle (MO-viestit).

Reitityspäätökset voivat perustua esimerkiksi viestin vastaanottajan tai lähettäjän

osoitteeseen (normaalisti MSISDN-numero), viestin sisältöön tai mihin tahansa

viestin parametriin. Tavallisin reitityspäätös koskee kuitenkin käytettyä protokollaa,

jolloin voidaan helposti konfiguroida vaikkapa kaikki CIMD2-lyhytsanomat SMTP-

yhteyttä käyttävälle palvelulle ja päinvastoin. [Int2002a]

Sekä MO- että MT-viesteillä on IMG:ssä konfiguroitavat jonot. Jonojen pituuden voi

määrätä yhteyskohtaisesti ja jonolle tehtävät operaatiot voi määritellä. Pitkät jonot

sallivat joustavamman viestiliikenteen, mutta lisäävät IMG:n käyttäjärjestelmältä

vaativia resursseja – etenkin muistin kulutus kasvaa.

Viestien jatkuvalla varastoinnilla (persistent storage) tarkoitetaan toiminnallisuutta,

jossa jokainen IMG:n toimitettavaksi hyväksymä viesti tallennetaan pysyvästi,
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kunnes vastaanottavalta taholta on saatu kuittaus viestin perille menosta. Mekanismi

takaa viestien häviämättömyyden.

Sisäisesti Intellitel™ Messaging Gateway käsittelee kaiken viestisiällön Unicode-

merkistöön koodattuna. Palveluntarjoajalle tarjotaaan tukea US-ASCII:n ja ISO-

8859-1:n lisäksi myös UTF-8 merkistölle, joka takaa globaalin käytettävyyden.

Mobiiliverkoissa käytössä on yleensä joko 7-bit GSM –perusmerkistö tai UCS-2 –

merkistö kansainvälisten merkkien tukemiseen. Merkistömuunnokset tehdään

automaattisesti haluttuun muotoon.

������ ,QWHOOLWHO��21(

Intellitel™ ONE muodostaa ympäristön, johon IMG ja näin myös SMPP-

lisäarvopalvelurajapinta pohjautuu. Ympäristö perustuu Intellitel Communications

Oyj:n kehittämään NIM-käsitemalliin (Network Intelligence Middleware). ONE

mahdollistaa palveluiden toteuttamisen tarjoamalla tietyt toiminnallisuudet ja

rajapinnat, jotka NIM-käsitemalli määrittelee. Toteutuksen käytettävissä ovat

liitynnät prosessienhallintaympäristöön, laskutusjärjestelmiin, asiakashallinta-

komponentteihin ja useisiin eri verkkopalveluihin. Tämän lisäksi kehittäjällä on

käytössään laaja ohjelmointikirjasto yleisesti käytettävien toiminnallisuuksien

toteuttamista varten. Ympäristö tarjoaa myös valmiit keinot toteutettavan ohjelmiston

kahdentamiseen ja kahdennuksen hallintaan. [Kem2000]
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Prosessienhallintaympäristön tarkoituksena on taata sovelluksen korkea saatavuus

(High Availability). Saatavuusastetta voidaan nostaa merkittävästi kahdentamalla

sovellus. Kahdennetussa järjestelmässä sovelluksesta on olemassa kaksi instanssia.

Aktiivisen instanssin vikaantuessa, prosessienhallintaympärsistö suorittaa hallitun

puoltenvaihdon ohjaamalla suorituksen, varalla olevalle, inaktiiviselle instanssille.

Puoltenvaihdot tapahtuvat läpinäkyvästi, jolloin sovelluksen käyttäjälle ei koidu

saatavuusasteen laskua.

Verkkopalvelut tarjoavat suuren määrän rajapintoja erityyppisiin verkkoihin.

Sovelluksen käytettävissä ovat esimerkiksi liitynnät SS7-signalointiverkkoon,

kiinteisiin verkkoihin ja mobiiliverkkoihin. Intellitel™ ONE sisältää myös valmiita

rajapintoja muihin palveluihin, kuten statistiikkaan ja tietokantoihin. Sovellusten

käytössä ovat myös laskutusrajapinnat.
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Intellitel™ ONE:n modulaarisuus antaa mahdollisuuden käyttää useita järjestelmän

ytimen komponentteja uusien sovellusten ja palveluiden kehittämiseen. Näin

saavutetaan samalla korkea saatavuus. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi

ympäristöön kuuluu prosessienhallintaan liittyviä kokonaisuuksia. Näistä tärkeimpiä

ovat konfiguraatio-, loki-, hälytys- ja statistiikkakomponentit. Prosessienhallintaan

liitttyy oleellisesti käyttöliittymä, jonka kautta sovelluksen toteuttamia Intellitel™

ONE-järjestelmän toiminnallisuuksia ja palveluita on mahdollista hallita ja

monitoroida.

Prosessienhallinnan konfiguraatiorajapintaa käyttäen sovellusten on mahdollista

lukea käynnistyessään, ja jopa ajonaikaisesti, konfiguraatiotietonsa. Konfiguraatio

sijaitsee tiedostossa, jonka formaatti on Intellitel™ ONE:n kaikille prosesseille

samanlainen. Lokirajapintaa käyttävien prosessien lokitiedot tallentuvat erillisiin

tiedostoihin. Rajapinta tukee useita eri lokitasoja. Lokitasoa nostamalla saadaan

esimerkiksi vikatilanteissa kaikki mahdollinen informaatio prosessin toiminnasta.

Hälytysten avulla ajossa oleva prosessi voi kertoa järjestelmälle erilaisista

tapahtumista. Myös hälytystasoja on useita. Korkeamman tason hälytykset vaativat

aina käyttäjän kuittauksen, kun taas matalamman tason hälytykset ovat enemmän

tiedotusluonteisia, eivätkä vaadi välttämättä mitään toimenpiteitä.

Statistiikkarajapinnan avulla voidaan ajettavasta prosessista kerätä haluttua

tilastollista tietoa. Statistiikkaa voidaan tarkastella ajonaikaisesti käyttöliittymästä tai

kerätä SNMP-työkalulla jatkokäsittelyä varten.

Sovellusten liittyminen prosessienhallintaan tapahtuu käyttäen prosessienhallinta-

rajapintaa Rajapinta mahdollistaa ajonaikaisen tiedonvaihdon prosessienhallinnan ja

yksittäisten sovellusten välillä.
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CVOPS (C-based Virtual Operating System) on tietoliikenneohjelmistojen

suunnitteluun tarkoitettu kehitystyökalu ja ajonaikainen suoritusympäristö. IMG ja

siihen liittyvät rajapinnat ovat toteutettu CVOPS:lla, jota näin ollen myös SMPP-

lisäarvopalvelurajapinta tulee hyödyntämään.

CVOPS tarjoaa työkalut ja ympäristön monimutkaistenkin tietoliikenneprotokollien

suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja ajonaikaiseen optimointiin. CVOPS

koostuu funktiokirjastosta virheiden etsintään ja simulointiin tarkoitettuine

työkaluineen, suuresta joukosta apufunktiota, ennalta määritellystä C tai C++

ohjelmointirakenteesta ja erityisestä automaattien kuvaamiseen tarkoitetusta kielestä.

[Cel2003]

Vianetsintään ja simulointiin tarkoitetut työkalut helpottavat protokollan

kehitystyötä. Ympäristö mahdollistaa protokollaolioiden välisen viesti- ja

primitiiviliikenteen tutkimisen ja seurannan ajon aikana. Pelkän viestidatan lisäksi on

mahdollista tarkastella ohjelman sisäisten muuttujien arvoja, automaattien tiloja ja

muistin tilaa.

Muita hyödyllisiä ominaisuuksia ovat CVOPS:n automaattinen muistinhallinta,

valmiit ajastinrutiinit ja sisäiset viestijonot. Virtuaaliseksi käyttöjärjestelmäksi

CVOPS:n tekee toisaalta sen tarjoamat käyttöjärjestelmätyyppiset palvelut ja

toisaalta protokollien analogia oikean käyttöjärjestelmän prosesseihin. [Tol2002],

[Sui2002]
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Käyttöjärjestelmä (esim. Unix, Linux tai Windows)

&9236

Käyttöjerjestelmän tarjoamat palvelut

viestinvälitys muut palvelutmuistinhallintaajastimetseurantaskedulointi

CVOPS:n tarjoamat palvelut

virtuaalitehtävä A virtuaalitehtävä A virtuaalitehtävä A virtuaalitehtävä A
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CVOPS perustuu OSI-malliin, jossa protokollapino on rakennettu käyttäen

kerrosrakennetta, jossa tiedonsiirto tapahtuu kerroksesta toiseen: Kukin kerros

käyttää hyväkseen palveluita alemmalta kerrokselta, lisää niihin omia

toiminnallisuuksiaan ja tarjoaa näitä edelleen yläpuoliselle kerrokselle.  Palveluiden

käytön mahdollistaa kerrosten väliset yhteiset rajapinnat. Eri järjestelmissä sijaitsevat

saman kerroksen oliot kommunikoivat keskenään käyttäen kyseisen kerroksen

yhteyskäytäntöä, eli protokollaa. Vastinolioiden välinen liikenne kulkee aina

alempien kerrosten kautta. [Sui2002]

CVOPS-sovellus muodostuu virtuaalitehtävistä (virtual task, vtask). Virtuaalitehtävät

ovat itsenäisiä olioita – sovelluksen prosesseja tai rakennuspalikoita. Yhdellä

protokollakerroksella voi olla yksi tai useampi virtuaalitehtävä. Virtuaalitehtävä

sisältää protokollan logiikkaan tarvittavia osia. Näitä ovat tila-automaatti, viestin

reititysyslogiikka, rajapinnat muihin kerroksiin ja protokollan tietoyksikön (Protocol

Data Unit, PDU) purkamiseen ja kokoamiseen tarvittavat tietorakenteet.
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Virtuaalitehtävän rakenteeseen kuuluvat (kuva 10) sen sisäiset muuttujat, ajastimet,

tila-automaatit ja vastinkerrosten väliset PDU:t. Virtuaalitehtävien väliset rajapinnat

toteutetaan CVOPS:n tarjoamilla työkaluilla ja ne noudattavat ennalta määrättyä

muotoa. Ohjelmointi perustuu prosessin toiminnan kuvaamiseen tilakoneina.

Vastaanotettu viesti laukaisee tilakoneessa tapahtumasarjan. Tapahtumien

ohjaamiseen voi käyttää ajastimia, tilakonemuuttujia ja automaattifunktioita. Tämän

lisäksi automaateista voi lähettää viestejä ja tehdä tilasiirtymiä. [Sui2002]

On olemassa kaksi virtuaalitehtävätyyppiä: päävirtuaalitehtävä (entity-vtask) ja

yhteysvirtuaalitehtävä (connection-vtask). Päävirtuaalitehtävä voi toimia myös ilman

yhteysvirtuaalitehtävää. Päävirtuaalitehtävä ottaa aina vastaan saapuvan viestin.

Yhteysvirtuaalitehtävää voidaan käyttää esimerkiksi reititykseen, jolloin

päävirtuaalitehtävä antaa viestin haluamalleen yhteysvirtuaalitehtävälle.
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Yhteysvirtuaalitehtäviä on yksi jokaista yhteyttä kohti ja näin protokollan rakenne

saadaan pilkottua pienempiin ja helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin.

������ 6033���6KRUW�0HVVDJH�3HHU�WR�3HHU

Seuraavassa esitellään pääpiirteittäin SMPP-protokolla, jota toteutetussa

lisäarvopalvelurajapinnassa käytetään. Short Message Peer-to-Peer, lyhyemmin

SMPP, on avoin, standardoitu protokolla, jota käytetään lyhytsanomien välittämiseen

viestikeskuksen ja lyhytsanomasovelluksen (lisäarvopalvelu) välillä. Protokollan

alkuperäinen kehittäjä on Logica, mutta vuodesta 1999 kehitysvastuu on ollut SMS

Forum –organisaatiolla. SMPP:n käyttöympäristö ei ole rajoittunut ainoastaan GSM-

verkkoihin. Muita tuettuja mobiiliverkkoja ovat IS-95 (CDMA), CDMA2000, ANSI-

136 ja iDEN. [SMP1999], [SMS2003]

6033�SURWRNROODQ�NXYDXV

SMPP-protokolla määrittelee joukon operaatioita lyhytsanomien välittämiseen

SME:n ja SMSC:n välillä ja datan, jonka SME:n on vaihdettava SMSC:n kanssa

SMPP-operaatioiden aikana. Jokainen SMPP-operaatio koostuu pyynnöstä (request

PDU) ja vastauksesta (response PDU). Pyynnön vastaanottavan osapuolen on aina

vastattava pyyntöön oikealla SMPP PDU:lla.

Viestien välitys SME:n ja SMSC:n välillä SMPP-protokollaa käyttäen voidaan jakaa

kolmeen ryhmään:

i) SME:ltä SMSC:lle lähetettävät viestit (Transmitter-yhteys)

ii)  SMSC:ltä SME:lle lähetettävät viestit (Receiver-yhteys)

iii)  Molempiin suuntiin lähetettävät viestit (Transceiver-yhteys)
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Kuva 11 havainnollistaa edellä mainitut kolme yhteystyyppiä viestikeskuksen ja

SME:n välillä.
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SMPP-istunnon (session) SMSC:n ja SME:n välillä käynnistää SME. Se avaa

verkkoyhteyden lyhytsanomakeskukseen. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä viestien

välitykseen: istunnon aloittamiseksi yhteys on lisäksi sidottava (bind). Jos SME

haluaa sekä lähettää että vastaanottaa lyhytsanomia, voi se avata kaksi verkkotason

yhteyttä lyhytsanomakeskukseen. Verkkoyhteys käyttää joko TCP/IP- tai X.25-

protokollaa. Toinen yhteyksistä tulee toimimaan Transmitter-istuntona ja toinen

Receiver-istuntona. Vaihtoehtoisesti, SMPP versiosta 3.4 lähtien on tuettuna myös

kaksisuuntainen Tranceiver-istunto, joka tarvitsee toimiakseen ainoastaan yhden

verkkotason yhteyden.

Jos käytössä on Transmitter-istunto, ovat tuettuina SME:ltä SMSC:lle tarkoitetut

lyhytsanomat – MT-viestit. Vastaavasti Receiver-istunto mahdollistaa SMSC:ltä

SME:lle tarkoitetut viestit, eli MO-viestit. Linkit ovat näin ollen yksisuuntaisia.

Operaatioiden vastausviestit kuitenkin kulkevat samaa linkkiä pitkin kuin saapuva

viestikin.
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SMPP-istunto voi olla jossakin seuraavista viidestä tilasta:

• $92,1� – SME on muodostanut verkkoyhteyden lyhytsanomakeskukseen,

mutta ei ole sitonut istuntoa. Lyhytsanomien välitys ei ole mahdollista.

• 6,'2778B7; – verkkotason yhteys on muodostettu, ja SME on pyytänyt

istunnon sitomista ELQGBWUDQVPLWWHU-PDU:lla. Transmitter yhteys on

käytössä.

• 6,'2778B5; – verkkotason yhteys on muodostettu, ja SME on pyytänyt

istunnon sitomista ELQGBUHFHLYHU-PDU:lla. Receiver yhteys on käytössä.

• 6,'2778B75; – verkkotason yhteys on muodostettu, ja SME on pyytänyt

istunnon sitomista ELQGBWUDQVFHLYHU-PDU:lla. Kaksisuuntainen Transceiver-

yhteys on käytössä.

• 68/-(778�– SME tai SMSC on poistanut sidonnan XQELQG-operaatiolla ja

sulkenut verkkoyhteyden.

6033�3'8�W�MD�YLHVWLNDDYLRW

SMPP-protokolla sisältää suuren joukon protokollatietoyksiköitä. Niistä työn

kannalta oleellisimmat esitellään seuraavassa. Samalla tarkastellaan esimerkin

omaisesti tyypillisimpiä transaktioita viestikaavioiden avulla.

Transmitter- tai Transceiver-yhteyttä pitkin SME:ltä SMSC:lle lähetettäviä SMPP-

viestejä ovat: submit_sm, data_sm, query_sm, cancel_sm ja replace_sm. Submit_sm

ja data_sm soveltuvat varsinaisen lyhtysanomaviestin välittämiseen. Ensimmäinen

on käytössä Transmitter-yhteydellä ja data_sm:aa käytetään Transceiver-yhteydellä.

Query_sm-PDU:lla SME voi kysyä edellisen lähettämänsä viestin tilaa. Cancel_sm-

viestillä voidaan edellisen viestin lähetys perua, jos SMSC ei ole vielä välittänyt

viestiä eteenpäin. Replace_sm-PDU:lla voidaan edellinen viesti korvata uudella

viestillä.

Viestiliikenteeseen SMSC:ltä SME:lle käytetään joko Receiver- tai Transceiver-

yhteyttä. Tyypillisiä viestejä tässä suunnassa ovat: deliver_sm ja data_sm.

Deliver_sm-viestiä käytetään Receiver-yhteydellä ja Transceiver-yhteydellä on
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käytössä data_sm-viesti. Näillä viesteillä voidaan välittää varsinaisen lyhytsanoman

lisäksi ’delivery receipt’- eli toimituskuittausviesti. Tällä viestillä SMSC kertoo

edellisen lyhytsanomaviestin toimituksen tilasta.

Edellisiin viesteihin liittyvät kuittausviestit ovat deliver_sm_resp, submit_sm_resp,

data_sm_resp, query_sm_resp, cancel_sm_resp ja replace_sm_resp. Jokaisessa

SMPP-viestissä on yksikäsitteinen message identifier –tunniste. Vastaanottava

osapuoli kuittaa saamansa viestit samalla tunnisteella, joka sen vastaanottamassa

viestissä oli. Näin alkuperäisen viestin lähettäjä tietää, mihin viestiin kuittaus saapui.

Kuittausviesteihin lisätään myös tieto alkuperäisen viestin statuksesta: viesti voi olla

joko hyväksytty (valid) tai hylätty (invalid).

Seuraavissa kolmessa kuvassa on esittetty tyypilliset viestisekvenssit

viestikaavioiden muodossa. Varsinaiset viestinvälitys-PDU:t ovat lihavoitu. Kuva 12

esittää Transmitter-yhteyttä, kuva 13 Receiver-yhteyttä ja kuva 14 kaksisuuntaista

Transceiver-yhteyttä. On syytä huomata, että kyseiset kuvat ovat ainoastaan

esimerkkejä viestiliikenteestä.



41

.XYD�����7\\SLOOLQHQ�YLHVWLVHNYHQVVL�Nl\WWlHQ�7UDQVPLWWHU�\KWH\WWl

.XYD�����7\\SLOOLQHQ�YLHVWLVHNYHQVVL�5HFHLYHU�\KWH\GHOOl

SME SMSC

bind_transmitter(1)

bind_transmitter_resp(1)
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unbind(6)

unbind_resp(6)

VXEPLWBVP(3)

query_sm(4)

VXEPLWBVP(5)

submit_sm_resp(5)

query_sm_resp(4)

submit_sm_resp(3)

SME SMSC

bind_receiver(1)

bind_receiver_resp(1)

GHOLYHUBVP(1)

deliver_sm_resp(1)

GHOLYHUBVP(2)

GHOLYHUBVP(3)

deliver_sm_resp(3)

deliver_sm_resp(2)

unbind(2)

unbind_resp(2)
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Kuvasta 12 voidaan nähdä, että SMPP-liikenne on asynkronista. SME lähettää kolme

submit_sm operaatiota (operaatiot 3-5) saamatta välillä yhtään vastausta SMSC:ltä.

Liikenne voidaan kuitenkin tarvittaessa kuvan 14 tapaan toteuttaa synkronisestikin.

Kun käytetään asynkronista viestinvälitystä, jossa lähetetään sarja peräkkäisiä

viestiejä vastinpäälle, on vastinpään vastattava saamiinsa viesteihin

saapumisjärjestyksessä mahdollisimman nopeasti.

Kuittaamattomien SMPP-viestien määrää ei ole rajoitettu protokollatasolla.

Tällaisten viestien suurinta sallittua lukumäärää kutsutaan yleisesti ikkunan kooksi.

Asynkronissa liikenteessä ikkunan koko on vähintään 2 ja synkronisessa aina 1.

Käytännössä ikkunan koon maksimi määräytyy SMSC:n toteutuksen asettamista

rajoista. Teoriassa ikkunan koolle ehdoton maksimi tulee muistiresursseista. Yleensä

ikkuna halutaan pitää suhteellisen pienenä. Yleisesti kymmenen viestin ikkuna on

riittävä. Ikkunoinnin vaikutusta suorituskykyyn on tarkasteltu kappaleessa 4.2.3.

SME SMSC

bind_transceiver(1)

bind_transceiver_resp(1)

GDWDBVP(2)

data_sm_resp(2)

unbind(4)

unbind_resp(4)

GDWDBVP(1)

data_sm_resp(1)

GDWDBVP(2)

data_sm_resp(2)

GDWDBVP(3)

data_sm_resp(2)
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SMPP PDU:n yleinen rakenne on kuvattu seuraavassa kuvassa (kuva 15). PDU

koostuu otsikkotiedoista ja itse operaation runko-osasta. Otsikkotiedot ovat

pakollinen osa jokaista SMPP-operaatiota. Runko-osa ei ole pakollinen. Tietyissä

operaatioissa se ei ole mukana.

6033�3'8
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Operaation
pituus

Operaation id
Operaation

status
Sekvenssi-

numero
PDU:n runko-osa

4 oktettia Pituus = (Operaation pituus kentän arvo - 4) oktettia
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Jokaisen SMPP-operaation PDU sisältää samat vakiopituiset otsikkotietokentät.

Ensimmäinen kenttä, operaation pituus, kertoo koko PDU:n pituuden oktetteina.

Seuraavassa kentässä ilmoitetetaan operaation tyyppi. Operaation status on käytössä

ainoastaan kuittausviesteissä. Sillä kerrotaan lähettäjälle edellisen operaation tila.

Sekvenssinumeroa käytetään lähetettävien viestien ja vastaavien kuittausviestien

assosioimiseen.

SMPP PDU:n runko-osan rakenne määräytyy operaation tyypin mukaan. Yleisellä

tasolla runko-osa voidaan kuitenkin jakaa kahteen, kaikille operaatioille tyypilliseen,

loogiseen osaan: pakollisiin parametreihin ja optionaalisiin parametreihin.

Pakollisten parametrien järjestys ja pituudet ovat ennalta määritelty. Optionaaliset

parametrit sijoittuvat PDU:ssa aina viimeiseksi – niiden järjestykseen SMPP-

spesifikaatio ei ota kantaa. Näitä parametreja varten on kuitenkin oma esitystapansa,

jossa parametrin tyyppi ja pituus sijoitetaan välittömästi ennen varsinaista

parametria. Optionaalisia parametreja ei ole kaikissa SMPP-operaatioissa.



44

���� 6XXQQLWWHOXQ�QlN|NXOPLD�YDDWLPXVWHQ�MD�\PSlULVW|Q�NDQQDOWD

Suunniteltaessa varsinaista toteutusta, ovat löydetyt vaatimukset ja toteutusympäristö

rajoitteineen ja käytettävissä olevine toimintoineen pyritty ottamaan huomioon siten,

että lopputulos olisi paras mahdollinen. SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan

suunnittelun pohjana toimivat jo olemassa olevat IMG:n lisäarvopalvelu- ja

lyhytsanomakeskusrajapinnat. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen

lyhytsanomakeskuksen lisäarvopalvelurajapinta, joka on tarkoitettu IMG:tä käyttäviä

lisäarvopalveluita varten.

SMPP-protokollan vaatimuksia työlle olivat lyhytsanomakeskuksen SMPP-

rajapinnan kaltaisten operaatioden ja toiminnallisuuksien toteuttaminen. CVOPS-

ympäristö tarjoaa keinot protokollatietoyksiköiden koodaamiseen ja

dekoodaamiseen. Viestitransaktioiden toteutukseen käytetään CVOPS:n tilakoneita.

Käyttäjäautentikaatio tulisi toteuttaa siten, että sitä pystytään hallitsemaan

mahdollisimman helposti ja dynaamisesti IMG:n tarjomilla työkaluilla. Näitä ovat

esimerkiksi käyttöliittymä, josta käyttäjien pääsyä voitaisiin määritellä ja IMG:n

sisäinen tietokanta, johon käyttäjätiedot voitaisiin tallentaa. Jokaisen käyttäjän eli

lisäarvopalvelun pääsyä pystytään rajoittamaan esimerkiksi lisäarvopalvelun

osoitteen sekä SMPP-protokollan bind-operaatioiden parametreina kulkevien

käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella. Myös yksittäisen lisäarvopalvelun

yhtäaikaisia yhteyksiä voidaan rajoittaa estämällä SMPP-istunnon muodostaminen

halutun rajan jälkeen. SMPP-protokollan määritys ei ota kantaa siihen kuinka

käyttäjäautentikaatio tulisi toteuttaa.

Laskutuksen kannalta suunnittelu on selvä: IMG:n SDR-parser –työkalua

käyttämällä laskutustiedot saadaan kerättyä viestilokeista, kunhan huolehditaan siitä,

että kirjoitettava lokitieto on tarpeeksi yksityiskohtaista. Näin saadaan kerättyä

kaikki mahdollinen informaatio lisäarvopalvelun käytöstä laskutusta varten ja

laskutus voidaan muokata halutunlaiseksi.



45

Luotettavuutta ja vikasietoisuutta lisäävät osaltaan IMG:n ja ONE:n tarjoamat

toiminnot, joista esimerkkinä järjestelmän kahdennus. Luotettavuuteen ei kuitenkaan

päästä ilman, että SMPP-lisäarvopalvelurajapinta toimii virheettömästi. Tila-

automaattien tulee olla rakennettu niin, että ne eivät voi missään tapauksessa

sellaiseen tilaan, joka estää järjestelmän toiminnan. Luotettavuuden tasoa voidaan

myös nostaa panostamalla testaukseen.

Suorituskyky periytyy pitkälti ympäristöstä ja arkkitehtuurista. IMG:n rakenne ja

toisaalta CVOPS luovat riittävän pohjan tarpeeksi suorituskykyisen rajapinnan

toteuttamiselle. Jos käytetään jo muissa rajapinnoissa hyväksi havaittuja rakenteita,

voidaan olettaa suorituskyvyn olevan riittävän korkea. C-kielen lähdekoodia käsin

optimoimalla ei saavuteta merkkittävää suorituskyvyllistä parannusta, joten

optimointi tässä mielessä ei ole järkevää.
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Tämä kappale kuvaa suunnitellun SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan toteutuksen ja

testauksen. Vaatimusten ja rajoitteiden perusteella päädyttiin tiettyyn toteutukseen,

jonka arkkitehtuuri esitellään seuraavaksi. Kappaleessa käsitellään myös rajapintaan

ja rajapinnan hallintaan toteutettuja toiminnallisuuksia. Lopuksi esitellään

toteutukselle suoritettu testaus ja testiympäristöt.

���� 7RWHXWHWXQ�6033�OLVlDUYRSDOYHOXUDMDSLQQDQ�DUNNLWHKWXXUL

Toteutetun SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan arkkitehtuuri periytyy jo olemassa

olevista IMG:n rajapinnoista. Arkkitehtuurin sanelevat IMG, ONE ja CVOPS.

Looginen rakenne noudattelee IMG:n muiden lyhytsanomarajapintojen rakennetta.

Nyt toteutuksen toiminta kuitenkin vastaa palvelinta (server) eikä asiakasta (client).
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Kuva 16 esittää IMG:tä, johon on lisätty SMPP-lisäarvopalvelurajapinta. Kuvaan on

hahmoteltu tilanne, joka vastaa työn tilanneen operaattorin tarvetta: uudet palvelut

käyttävät jo olemassa olevaa HTTP-rajapintaa, ja olemassa olevia palveluita varten

on lisätty SMPP-palvelinrajapinta (lisäarvopalvelurajapinta). Viestien kulkua

nykyisiltä palveluilta IMG:n läpi viestikeskuksiin ja päinvastoin esittää yhtenäinen

kaksisuuntainen nuoli. Vastaava katkonuoli taas kuvaa uusien palveluiden ja

viestikeskusten välistä reittiä. On syytä huomata, että molemmissa tapauksissa

lyhytsanomakeskuksen ja IMG:n välisessä rajapinnassa käytetään samaa SMPP-

moduulia. Uusien ja olemassa olevien palveluiden lyhytsanomakeskusyhteydet

muodostavat kaksi loogista ”putkea” HTTP-SMPP ja SMPP-SMPP.

������ 9LHVWLNHWMXQ�WRLPLQQDOOLQHQ�NXYDXV�MD�,0*�Q�SURWRNROODUDNHQQH

Seuraava kuva (kuva 17) esittelee SMPP-protokollaa käyttävän palvelun ja

lyhytsanomakeskuksen välisen MT-viestiketjun Intellitel™ Messaging Gateway:n

läpi. Lisäarvopalvelun lähettäessä viestin (MT-viesti) IMG:lle, sen vastaanottaa

TCP/IP-moduuli. Moduuli piilottaa TCP-verkkoprotokollan ylemmiltä kerroksilta.

Se tarjoaa yläpuoliselle kerrokselle helpon rajapinnan, jota käyttämällä voi lähettää ja

vastaanottaa protokollaviestejä. Jos verkkotasolla käytettäisiin esimerkiksi X.25

protokollaa, voitaisiin TCP/IP-moduuli korvata X.25-moduulilla, jonka ylärajapinta

toimisi TCP/IP-moduulin ylärajapinnan tavoin.
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TPC/IP-moduulilta viesti välitetään ylöspäin SMPP-lisäarvopalvelu-

rajapintamoduulille. Tämä on protokollakerros, joka toteuttaa SMPP-

lyhytsanomakeskuksen rajapintaa vastaavan lisäarvopalvelurajapinnan SMPP-

protokollan tasolla. Työssä toteutetaan tämä protokollakerros. Analogia TCP/IP-

moduuliin on selvä: jälleen, OSI-mallin mukaisesti, SMPP-kerros piilottaa

yläpuoliselta kerrokselta SMPP-protokollan ja mahdollistaa yläpuoliselle kerrokselle

SMPP-protokollaviestien välittämisen sovittua (IMG Core) rajapintaa käyttäen. Kun

TCP/IP-moduuli on tässä kokonaisuudessa alin kerros, on SMPP-

palvelinrajapintakerros loogisesti erilaisessa asemassa ollessaan kahden kerroksen

välissä. Se siis käyttää suoraan hyväkseen alemman kerroksen moduulia ja toisaalta

tarjoaa palveluitaan ylemmälle kerrokselle.

IMG Core -kerros toimii siltana kahden tai useamman keskenään analogisen

protokollapinon välillä. Sen tehtävänä on reitittää saapuva viesti oikealle

protokollapinolle. Protokollapinolla tässä tarkoitetaan jokaisen IMG:n
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lyhytsanomakeskus- ja palvelurajapinnan toteuttavaa kokonaisuutta.3 SMSC-

rajapintamoduuli vastaanottaa viestin ja välittää sen edelleen TCP/IP-rajapinnan

kautta lopulta lyhytsanomakeskukselle. MO-viestin reitti on päinvastainen edellä

kuvattuun verrattuna.

IMG:n protokollarakenne on toteutettu CVOPS-ympäristöön. Jokaisen

protokollakerroksen tehtävistä vastaa yksi tai useampi CVOPS-virtuaalitehtävä.

Virtuaalitehtävän rakenne kuvattiin kappaleessa 3.4.3. Kerrosten väliset rajapinnat

ovat myös toteutettu CVOPS:n määrittelemän mallin mukaisesti.

                                                
3 Kuvassa 17 on selvyyden vuoksi esitetty ainoastaan SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan toteuttava

protokollapino ja geneerinen SMSC-protokollapino.
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Seuraavassa käsitellään tarkemmin SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulia ja siihen

liittyviä rajapintoja. Moduuli koostuu kahdesta CVOPS-virtuaalitehtävätyypistä:

päävirtuaalitehtävä ja yhteysvirtuaalitehtävä. Moduuli käyttää neljää rajapintaa: IMG

Core –rajapinta (UP tai ylärajapinta), TCP/IP-rajapinta (DOWN tai alarajapinta),

ohjelmointirajapinta ja prosessienhallintarajapinta (MGMT).
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SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuli sisältää yhden päävirtuaalitehtävän. Se ottaa

vastaan ylärajapinnalta, alarajapinnalta ja prosessienhallintarajapinnalta tulevat

syötteet. Päävirtuaalitehtävä käsittelee syötteet ja tekee päätöksen viestille tehtävistä

jatkotoimenpiteistä.
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TCP/IP-rajapinnalta tulevien viestien käsittely on jaettu usealle eri

yhteysvirtuaalitehtävälle. Jokainen virtuaalitehtävä vastaa yhden TCP/IP-yhteyden

viestien käsittelystä lisäarvopalvelun ja SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulin

välillä. Sisääntulevat TCP/IP-protokollaviestit kulkevat aina päävirtuaalitehtävän

kautta, joka reitittää viestin oikealle yhteysvirtuaalitehtävälle. Lähtevät TCP/IP-

viestit eivät kierrä päävirtuaalitehtävän kautta.

Yksi looginen SME-yhteys, joka käsittää kaksisuuntaisen liikenteen SME ja TCP/IP-

rajapinnan välillä, tarvitsee yhdestä kahteen TCP-yhteyttä riippuen käytetyistä

SMPP-istuntotyypeistä (katso 3.4.4). Näin yhden loogisen SME-yhteyden

käsittelystä voi vastata kaksi virtuaalitehtävää. Päävirtuaalitehtävä vastaa siitä, että

ylärajapinnalta tulevat viestit reititetään oikealle yhteysvirtuaalitehtävälle.

Yhtäaikaisia loogisia SME-yhteyksiä voi olla useita.

Toteutettu moduuli käyttää ylärajapintanaan IMG Core:n määrittelemää rajapintaa.

Rajapinta on sama kaikille IMG:n lyhytsanomaliikenteestä vastaaville moduuleille.

Tärkeimmät primitiivit tällä rajapinnalla ovat mgw_data_req, mgw_data_ack,

mgw_data_fail ja mgw_data_conf. Ensimmäistä käytetään lyhytsanomien

välittämiseen. Mgw_data_ack ja mgw_data_fail primitiivejä käytetään kuittauksena

välitettyyn lyhytsanomaan. Ensimmäinen ilmaisee viestin vastaanottajan

hyväksyneen viestin ja toinen kertoo viestin hylkäämisestä. Mgw_data_conf-

primitiivillä voidaan välittää lyhytsanomaviesteille tyypillisiä viestin välitystietoja.

Ylä- ja alarajapinnan lisäksi SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuliin kuuluu vielä

kaksi rajapintaa, jotka eivät aktiivisesti liity lyhytsanomien välitykseen. Toinen

rajapinnoista on prosessienhallintarajapinta eli MGMT-rajapinta. Rajapinta

mahdollistaa ajonaikaisen tiedonvaihdon ONE:n prosessienhallinnan ja yksittäisten

prosessien välillä. MGMT-rajapinnan kautta voidaan hyödyntää ONE:n tarjoamia

palveluita ja toiminnallisuuksia, joita on käsitelty kappaleessa 3.4.2. Tämä rajapinta

on kahden edellä kuvatun rajapinnan tavoin toteutettu CVOPS:n rajapintamallin

mukaisesti.
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Neljäs rajapinta, eli ohjelmointirajapinta, poikkeaa edellisistä siinä, että se on

toteutettu puhtaasti c-ohjelmointikielellä eikä käytä CVOPS:n mallia. Tämä rajapinta

tarjoaa esimerkiksi valmiit logi- ja konfiguraatiokirjastot ja muita hyödyllisiä

ohjelmointiin suoraan liittyviä toiminnallisuuksia.
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Toteutuksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa SMPP-lisäarvopalvelurajapinnalla on

käytössä ainoastaan yksi palvelinsoketti, johon lisäarvopalvelut ottavat yhteyttä.

Hyviä puolia tässä mallissa on se, että konfiguroitavia portteja on vain yksi. Toinen

vaihtoehto olisi ollut se, että jokaista lisäarvopalvelua varten olisi muodostettu oma

palvelinsokettinsa. Yksi soketti kuitenkin helpottaa säästää käyttöjärjestelmän

tiedosto-osoittimia (file handle), joita on usein käytössä rajoitettu määrä.

Autentikaation kannalta sisääntulevat yhteydet ovat jokseenkin ongelmallisia. Siinä

vaiheessa, kun jokin lisäarvopalvelu ottaa TCP-tason yhteyden palvelinsokettiin, ei

vielä tiedetä vastinpäästä juuri mitään. Palvelun IP-osoite ja paikallinen porttinumero

voidaan selvittää. SMPP-protokollan käyttäjätunnus ja salasana tulevat vasta

myöhemmin bind-operaation mukana. Ongelma on ratkaistu siten, että varsinainen

autentikaatio tapahtuu vasta bind-operaation saavuttua ja avoimessa tilassa olevien

yhteyksien ennen bind-operaatiota saapuvat viestit hylätään. Jos autentikointi

onnistuu, reititetään jatkossa tältä yhteydeltä saapuvat viestit suoraan yhteyttä

käsittelevälle yhteysvirtuaalitehtävälle.

������ 9LHVWLPHGLDDWWRULW�,QWHOOLWHO��0HVVDJLQJ�*DWHZD\�VVl

Viestimediaattorilla (Message Mediator) tarkoitetaan tässä yhteydessä kahdesta tai

useammasta rajapintamoduulista ja IMG Core:sta muodostuvaa kokonaisuutta, joka

kykenee välittämään lyhytsanomia kahden loogisen elementin välillä. Eräs

mahdollinen mediaattori IMG:ssä on sellainen, jossa on mukana HTTP-

rajapintamoduuli ja vaikkapa SMPP-rajapintamoduuli. Näin muodostuu
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kokonaisuus, joka tarjoaa HTTP-lisäarvopalveluiden ja SMPP-

lyhytsanomakeskuksen välisen viestiyhteyden.

Oleellista on, että jokainen mediaattori muodostaa systeemitasolla yhden

käyttöjärjestelmäprosessin. Mediaattorin rakenne on mahdollista muokata tarpeen

mukaan hyvin helposti. Rajapintojen lisääminen ja vähentäminen onnistuu ohjelman

kääntövaiheessa kääntöparametreja muokkaamalla. Mediaattorikäsitteen avulla

lyhytsanomayhdyskäytävän rakenteen käsittäminen helpottuu ja viestinvälityksen

hallinta saadaan yksinkertaistettua.

Tässä työssä toteutettu SMPP-lisäarvopalvelurajapinta mahdollistaa työn

asiakastarpeen tarjoamalla olemassa oleville palveluille SMPP-

lyhytsanomakeskuksen lisäarvopalvelurajapinnan IMG:hen ja edelleen yhteyden

SMPP-lyhytsanomakeskuksiin IMG:n SMPP-lyhtysanomakeskusrajapinnan kautta.

Muodostuu kuvassa 18 esitetyn kaltainen viestimediaattori.

,0*�&RUH
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���� 6033�OLVlDUYRSDOYHOXUDMDSLQWDDQ�WRWHXWHWXW�WRLPLQQDOOLVXXGHW

SMPP-lisäarvopalvelurajapintaan toteutettiin useita toiminnallisuuksia, joista

tärkeimmät esitellään seuraavaksi. Kappaleessa käsitellään myös toteutetun

ikkunoinnin vaikusta suorituskykyyn.

������ 7XHWXW�6033�RSHUDDWLRW

SMPP-lisäarvopalveluun toteutettiin lyhytsanomaviestien lähettämisen ja

vastaanoton kannalta välttämättömät SMPP-operaatiot. Seuraavat SMPP version 3.4

operaatiot (kuittauksineen) ovat tuettuja: bind_transmitter, bind_receiver,

bind_transceiver, unbind, submit_sm, data_sm, deliver_sm, enquire_link ja

generic_nack. Tuen ulkopuolelle on tarkoituksella jätetty esimerkiksi query_sm- ja

cancel_sm-operaatiot. Näiden käyttäminen ei ole mahdollista nykyisellä IMG:n

versiolla, sillä IMG Core, joka reitittää viestit kahden rajapintamoduulin välillä, ei

tunne vastaavia toiminnallisuuksia. Esimerkiksi viestin peruuttamiseen tarkoitettua

primitiiviä, johon SMPP:n cancel_sm-operaatio on tarkoitettu, ei IMG Core toteuta.

������ 7XHWXW�6033�\KWH\VW\\SLW

SMPP:n yhteystyypeistä kaikki vaihtoehdot ovat tuettuja: transmitter-, receiver- ja

transceiver. SME eli lisäarvopalvelu voi halutessaan käyttää joko pelkkää

yksisuuntaista transmitter- tai receiver-yhteyttä, näiden yhdistelmää tai

kaksisuuntaista transceiver-yhteyttä. Tukemalla kaikkia yhteystyyppejä varmistetaan

mahdollisimman laaja yhteensopivuus olemassa olevien SMPP-lisäarvopalveluiden

kanssa. Kaksisuuntainen transceiver-yhteys on tullut mukaan vasta SMPP:n versiossa

3.4. Vanhemmat lisäarvopalvelut käyttävät näin ollen yksisuuntaisia yhteystyyppejä.

������ ,NNXQRLQWL�MD�ULQQDNNDLVHW�\KWH\GHW

Kuten kappaleessa 3.4.4 todettiin, voidaan SMPP:n viestiliikenne toteuttaa

asynkronisena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että protokolla tukee ikkunointia.
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SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuli on toteutettu siten, että sen ikkunan kokoa

SMSC-yhteydelle voidaan vapaasti muuttaa. Minimi ikkunan koko on yksi.

Ikkunoinnilla on merkitystä etenkin silloin, kun latenssi SMSC:n ja SMPP-

lisäarvopalvelurajapinnan välillä on suuri. Seuraavassa taulukossa on teoreettisia

arvoja maksimiläpäisylle ikkunankoon ja viiveen muuttuessa. Tarkastelussa on

oletettu, etteivät viiveet lyhytsanomakeskuksessa ole merkittäviä. Keskimääräinen

viestin läpäisyaika on saatu laskemalla yhteen viestin suhteellinen viive SME:ltä

(tässä yhteydessä SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuli) SMSC:lle ja vastaava

kuittauksen aiheuttama viive.

7DXOXNNR����7HRUHHWWLVHW�PDNVLPLOlSlLV\W�HULNRNRLVLOOD�YLHVWL�LNNXQRLOOD

,NNXQDQ�NRNR� 3llVWl�
SllKlQ�±
YLLYH��PV��

.HVNLPllUlLQHQ�
YLHVWLQ�
OlSlLV\DLND��PV��
�

7HRUHHWWLQHQ�
PDNVLPLOlSlLV\�
�YLHVWLl�V��

100 5 
10 
50 
100 
500 

5+5/100=5,05 
10+10/100=10.1 
50+50/100=50.5 
100+100/100=101 
500+500/100=505 

198 
99 
20 
10 
2 

10 5 
10 
50 
100 
500 

5+5/10=5,5 
10+10/10=11 
50+50/10=55 
100+100/10=110 
500+500/10=550 

182 
91 
18 
9 
2 

1 (“stop-and-
wait”) 

5 
10 
50 
100 
500 

5+5=10 
10+10 =20 
50+50 =100 
100+100 =200 
500+500 =1000 

100 
50 
10 
5 
1 

Taulukosta 2 nähdään, että jo käyttämällä ikkunan kokoa 10, nousee teoreettinen

maksimiläpäisy lähes kaksinkertaiseksi. Toinen mahdollinen tapa nostaa

suorituskykyä on käyttää useaa rinnakkaista yhteyttä samaan viestikeskukseen. Tämä

ratkaisu kasvattaa läpäisyä suoraan verrannollisesti yhteyksien määrään. Vaikka

SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuli hallitsee jopa kymmeniä rinnakkaisia
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yhteyksiä, vaikeuttaa tämä ratkaisu kuitenkin järjestelmän hallittavuutta ja

konfiguraatiota.

������ 5HLWLW\V�MD�\KWH\NVLHQ�NlVLWWHO\

Viestien reititys voidaan jakaa SMPP-lisäarvopalvelumoduulin kannalta kahteen

loogiseen osaan: MO-viestien reititys oikealle palvelulle ja toisaalta viestien reititys

oikealle yhteysvirtuaalitehtävälle tai fyysiselle TCP -yhteydelle.

MO-viestien reititystä voidaan ohjata konfiguraatiolla. Viestit reititetään oikealle

lyhytsanomapalvelulle halutun viestin parametrin mukaisesti. Tyypillisin reititys

tapahtuu viestin avainsanan mukaan. Yksinkertaisin tapaus lienee kuitenkin se, että

lisäarvopalvelurajapinnalla on ainoastaan yksi looginen SME-yhteys, jolloin kaikki

viestit menevät samalle palvelulle.

Johtuen SMPP:n yhteystyypeistä, voi yksi looginen SME-yhteys koostua yhdestä tai

kahdesta TCP-yhteydestä. Reititys näiden yhteyksien välillä on operaatiokohtainen.

Kuittausoperaatiot lähetetään samaa yhteyttä pitkin kuin alkuperäinen viesti saapui.

Jos kyseessä on muu operaatio, on käytettävä yhteys valittava operaation tyypin

mukaisesti. Toteutettu SMPP-lisäarvopalvelurajapinta ei rajoita yhteystyyppien

käyttöä.

������ .l\WWlMlDXWHQWLNDDWLR

Käyttäjäautentikaatio toteutettiin siten, että jokaiselta loogiselta SME-yhteydeltä

vaaditaan oletuksena käyttäjätunnus ja salasana, jotta bind-operaatio hyväksyttäisiin.

Käyttäjätunnus ja salasana on sidottu SME:n IP-osoitteeseen ja yhteystyyppiin.

Jokaiselle yhteystyypille voidaan tarvittaessa määritellä omat tunnuksensa. Sallittu

tunnus ja salasana on määritelty konfiguraatiotiedostossa. Näiden tietojen lisäksi

käyttöä voidaan rajoittaa vaatimalla TCP-yhteyden lokaalia sitomista tiettyyn porttiin

SME:llä. Myös TCP-yhteyksien maksimi lukumäärä voidaan määritellä jokaiselle IP-

osoitteelle.
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������ 7RLPLWXVNXLWWDXNVHW

Jos käytetyn viestimediaattorin toinen osapuoli on sellainen, että se osaa vastaanottaa

lyhytsanomakeskukselta saapuvat toimituskuittaukset eli välitystiedot, voidaan ne

tarvittaessa välittää myös lisäarvopalvelulle. IMG Core kertoo onnistuneesta

toimituksesta tässä tilanteessa data_conf-primitiivillä. Saatuaan tämän primitiivin,

SMPP-lisäarvopalvelurajapinta lähettää SME:lle toimituskuittauksen jokaisen

data_sm tai deliver_sm operaation mukana riippuen käytetystä yhteystyypistä.

���� 5DMDSLQWDPRGXXOLQ�KDOOLQWDDQ�OLLWW\YlW�WRWHXWHWXW�RPLQDLVXXGHW

Seuraavassa esitellään SMPP-moduulin hallintaan liitttyvät toteutetut ominaisuudet.

Käytännössä hallinta tapahtuu Intellitel ONE:n ja Intellitel™ Messaging Gateway:n

tarjoamin keinoin, joita on käsitelty kappaleissa 3.4.1 ja 3.4.2.

������ .RQILJXURLQWL

Moduulin konfiguroimiseen käytetään Intellitel ONE:n sisältämä

ohjelmointirajapintaa. Rajapinta tarjoaa toiminnallisuudet, joilla konfiguraatio

voidaan lukea siihen määrätystä tiedostosta. Konfiguraatiotiedosto luetaan aina, kun

prosessi käynnistyy. Konfiguraatio on myös mahdollista lukea uudelleen ONE:n

prosessienhallinnan käyttöliittymän kautta. Konfiguraatiotiedoston rakenne ja

syntaksi ovat yhteneväiset muiden ONE:n prosessien konfiguraatioiden kanssa.

Konfiguraatio muodostaa puurakenteen, jossa jokainen haara on oma

kokonaisuutensa. SMPP-lisäarvopalvelun konfiguraatio sijoittuu IMG:n

konfiguraatiohaaraan, jossa toteutettu moduuli muodostaa oman alipuunsa.

Konfiguraatioparametrit voidaan luokitella kahden ominaisuuden mukaan. Parametri

voi olla pakollinen tai valinnainen. Valinnaisten parametrien oletusarvot on

mahdollista asettaa ohjelmointirajapintaa käyttämällä. Lisäksi parametri voi olla

uudelleen luettava tai sellainen, jonka arvo luetaan ainoastaan prosessin
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käynnistyessä. Lisäksi jokaiselle parametrille voidaan asettaa arvoalue, jonka

parametri voi saada. Kun konfiguraatiotiedostoa luetaan, tarkistetaan jokaisen

parametrin oikeellisuus ja pakollisten parametrien olemassa olo. Jos

konfiguraatiotiedostossa on virheitä, kirjoitetaan virheilmoitus lokitiedostoon.

Riippuen virheen asteesta, prosessin käynnistyminen estyy tai virheellisen parametrin

arvoksi asetetaan sille määrätty oletusarvo. Esimerkkinä pakollisista parametreista

SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulissa voidaan mainita siihen liittyvät

lyhytsanomakeskusten IP-osoitteet ja mahdolliset käyttäjätunnukset salasanoineen.

������ /RNLYLHVWLW

Kuten konfiguraation hallinta, myös lokiviestien kirjoitus on toteutettu käyttäen

ONE:n ohjelmointirajapintaa. Lokitiedon kirjoittaminen on jaettu

ohjelmointirajapinnan tukemien lokitasojen mukaisesti eri ryhmiin. Lokiviestin taso

on valittavissa niin, että se vastaa viestin luonnetta tai vakavuutta parhaiten.

Käytettävissä olevia tasoja ovat: alarm, fatal, trace, debug. Alarm-tason viestit

kertovat tilanteista, jotka mahdollisesti vaikuttavat koko prosessin toimintaan

haittaavasti. Fatal-tasolla voidaan ilmaista esimerkiksi lyhytsanomaviestin välityksen

epäonnistumisesta. Trace-tasolle tyypillinen viesti kertoo onnistuneesta

viestinvälityksestä. Debug-tason viestit ovat tarkoitettu lähinnä kehittäjien ja

ylläpitäjien avuksi tietyissä vianetsintätilanteissa.

������ +lO\W\NVHW

SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulin toiminnallisuuksiin kuuluu myös

hälytykset. Niillä voidaan kiinnittää operoijan huomio tärkeisiin ja kenties

toimenpiteitä vaativiin tapahtumiin. Hälytykset ovat toteutettu Intellitel ONE:n

ohjelmointirajapintaa hyväksi käyttäen. Jokaiselle toteutetulle hälytykselle on

lokiviestien tavoin määrätty taso. Korkeimman tason hälytyksen ovat vakavimpia ja

vaativat yleensä toimenpiteitä. Matalimman tason hälytykset ovat

informatiivisempia.
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Hälytystaso voi myös muuttua historian perusteella. Jos jokin matalan tason hälytys

laukeaa toistuvasti, voidaan sen tasoa nostaa tietyn ajan sisällä tapahtuneiden

hälytysten määrän mukaisesti. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla tilanne, jossa SMSC

jatkuvasti hylkää lähetettävät viestit tai ei hyväksy sisäänkirjoittautumista (bind-

operaatiot, katso 3.4.4). Hälytykset näkyvät operoijalle ONE:n prosessienhallinnan

kautta.

������ 6WDWLVWLLNND

ONE:n ohjelmointirajapinta mahdollistaa statistiikkatiedon tuottamisen

ajonaikaisesti. SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduuli tuottaa statistiikkaa, joka on

yhteistä kaikille IMG:n rajapintamoduuleille. Statistiikan keräämistä varten on

olemassa erilaisia funktioita, joista osa perustuu pelkästään reaaliaikaiseen tietoon ja

osa käyttää myös historiatietoja statistiikan yksittäisen arvon laskemiseen.

Tyypillinen statistiikkatieto IMG:n moduuleille on välitettyjen viestien lukumäärä

aikayksikköä kohti. Toinen käytetty statistiikkatieto on onnistuneiden ja

epäonnistuneiden viestien välityksen suhde.

���� 7HVWDXV

Yksi SMPP-lisäarvopalvelurajapinnalle asetetuista vaatimuksista oli luotettavuus.

Luotettavuuteen pyritään koko toteutusprosessin ajan. Jo työn suunnitteluvaiheessa

tarkastellaan ominaisuuksia myös luotettavuuden kannalta. Hyväksi todettu

toteutusympäristö ja menetelmät helpottavat luotettavan toteutuksen saavuttamista.

Luotettavuutta ei kuitenkaan pystytä takaamaan ilman testausta.

Reaaliaikasovellusten testaaminen onkin yksi toteutuksen tärkeimmistä vaiheista.

SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan testaus jakautui kahteen vaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin moduulitestaus, jossa testattiin

rajapintamoduulia mahdollisimman itsenäisesti. Toisessa vaiheessa,
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integraatiotestauksessa, rajapintamoduuli liitettiin osaksi IMG:tä ja testattiin

kokonaisuutta. Testaus tapahtui Linux/Redhat-ympäristössä.

������ 0RGXXOLWHVWDXV

Moduulitestaus keskittyi pääasiassa SMPP-protokollan määrittelemien toimintojen

testaamiseen. Jokainen toteutettu SMPP-operaatio testattiin erikseen. Lisäksi

testattiin viestien reititys, erityyppiset yhteydet, käyttäjäautentikaatio, ikkunointi ja

muut toteutetut ominaisuudet.

Testaaminen suoritettiin osittain toteutuksen ohessa: aina kun uusi ominaisuus oli

saatu valmiiksi, se testattiin. Toteutuksen jälkeen testaus aloitettiin kuitenkin alusta

ja kaikki toiminnallisuudet käytiin läpi. Ennen varsinaista testausta laadittiin

testaussuunnitelma, jossa jokainen testitapaus on lueteltu. Tähän suunnitelmaan

myös kirjattiin tapauskohtaisesti testin tulos. Jos testitapaus todettiin

epäonnistuneeksi, kuvaus lopputuloksesta kirjattiin ylös virheiden korjaamisen

helpottamiseksi.

Moduulitestaukseen käytettiin kahta menetelmää: black-box ja white-box.

Ensimmäisessä menetelmässä testattiin jokaista toiminnallisuutta ja tutkittiin

lokitiedoista, oliko toiminta haluttua. White-box -testausta käytettiin etenkin niihen

testitapauksiin, joissa havaittiin puutteita. Puutteellinen tapaus tutkittiin uudelleen

CVOPS:n ja c-kielen debugging-työkaluja käyttäen. Nyt ohjelman suoritusta

seurattiin koodirivi koodiriviltä ja tutkittiin samalla muistissa olevien muuttujien

arvoja, jotta vika saataisiin selville.

Moduulitestausympäristö koostui SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulista, jonka

yläpuolinen IMG Core –rajapinta oli korvattu tekstipohjaisella rajapinnalla, johon

viestejä voitiin syöttää käsin ja saapuvat viestit voitiin lukea näyttöruudulta. TCP/IP-

moduuli oli sellaisenaan SMPP-moduulin alla. ONE:n prosessienhallinta oli korvattu

samaan tapaan kuin IMG Core:kin. Vastakomponenttina, lisäarvopalveluita

emuloimassa, käytettiin IMG:tä, jossa oli SMPP-lyhytsanomakeskus-
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rajapintamoduuli. Aivan testauksen alkuvaiheessa alarajapinnan viestit syötettiin

käsin käyttäen netcat-ohjelmaa. Vastinpäässä, IMG:n takana, oli HTTP-testeri, jonka

avulla voitiin lähettää MT-viestejä ja joka osasi vastaanottaa ja kuitata saamansa

MO-viestit.
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������ ,QWHJUDDWLRWHVWDXV

Moduulitestauksessa moduuli oli tarkoituksella irroitettu ympäristöstään.

Integraatiotestauksessa keskityttiin testaamaan toteutetun SMPP-

lisäarvopalvelurajapintamoduulin sopivuutta tarkoitettuun ympäristöönsä eli

IMG:hen. Nyt SMPP-moduuli istutettiin oikealle paikalleen IMG:hen.

Integraatiotestaus suoritettiin viestimediaattorilla, jossa SMPP-

lisäarvopalvelurajapinnan lisäksi oli SMPP-lyhytsanomakeskusrajapinta. Tämä

viestimediaattorirakenne vastasi asiakastarvetta, johon työtä lähdettiin rakentamaan.

SMPP-lyhytsanomakeskusta simuloitiin SMPP-testerillä. Vastinpään rakenne

pidettiin samana kuin moduulitestauksessakin: IMG, jossa SMPP-

lyhysanomakeskusmoduuli, HTTP-moduuli ja viestejä vastaanottamassa HTTP-

testeri. Alla oleva kuva esittää integraatiotestiympäristöä.

6033�OLVlUYRSDOYHOX�
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Tässä vaiheessa oli tärkeää testata IMG Core –rajapinnan ja

prosessienhallintarajapinnan toimivuutta. Ensimmäiseksi testattiin IMG Core -

rajapinta. Viestejä lähettettin SMPP-testeriltä ja HTTP-testeriltä ja todettiin, että

viestit menivät läpi. Lisäksi testattiin reitityksen ja kuormanjaon toimivuus Tämän

jälkeen olivat vuorossa prosessienhallinnan käyttöliittymän toiminnallisuudet:

SMPP-lisäarvopalvelumoduulin käynnistäminen, pysäyttäminen, konfiguraationluku,

lokitasojen vaihto, statistiikan ja hälytysten lukeminen ja kuittaus.

Integraatiotestaukseen kuuluivat myös pienimuotoiset kuormitustestit, joissa

systeemin läpi ajettiin viestiliikennettä täydellä kuormalla useiden tuntien ajan.

Näillä testeillä pyrittiin toisaalta varmistamaan systeemin vakaus

kuormitustilanteissa ja toisaalta paljastamaan mahdolliset muistivuodot, joissa

muistialueita jää vapauttamatta ja prosessin koko kasvaa lopulta niin suureksi, ettei

käyttöjärjestelmän resurssit riitä sen suorittamiseen.

������ 7HVWLWXORNVHW

Moduuli- ja integraatiotestaus saatiin suoritettua kokonaisuudessaan ja löydetyt

virheet korjattiin. Lopputuloksena oli testiympäristössä vakaasti toimiva sovellus.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että testiympäristö ei välttämättä täysin

vastaa todellisuutta. Vastinpäänä toimivan IMG:n SMPP-lyhytsanomakeskusmoduuli

oli toteutettu samaan ympäristöön kuin SMPP-lisäarvopalvelurajapintamoduulikin.

Tuotantoympäristössä vastinpäässä toimii usean eri lisäarvopalveluntuottajan

tuotteita, jotka eivät välttämättä toimi aina SMPP-protokollan mukaisesti.

Mahdollisia vikatilanteita ei pystytty täysin testaamaan testiympäristössä, vaikkakin

testeissä käytettiin myös kehityksen alla olevaa SMPP-lyhytsanomakeskusmoduulia,

joka ei esimerkiksi osannut vastata oikein kaikkiin operaatioihin. Jatkossa tulisi

suorittaa validointi- ja verkkoonvientitestaus, jotka rajattiin tämän diplomityön

ulkopuolelle. Validointitestauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä testausta, jossa

toteutettua SMPP-lisäarvopalvelua testataan esimerkiksi Logican:n SMPP-kirjastoon

pohjautuvalla vastinpäällä.
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Tässä kappaleessa luodaan katsaus SMS:n tulevaisuuteen uusimpien tekniikoiden

rinnalla. Katsaus antaa ennusteen myös tähän työhän oleellisesti kuuluvan Intellitel™

Messaging Gateway:n ja sen uuden SMPP-lisäarvopalvelurapinnan tarpeellisuudesta

jatkossa. Lisäksi kappaleessa käsitellään työn jatkokehitysideoita ja muutamaa

SMPP-lisäarvopalvelurajapinnan mahdollistamaa uutta käyttökohdetta IMG:lle.

���� /\K\WVDQRPDSDOYHOXQ�HOLQDLND

Vaikka SMS oli alun perin tarkoitettu hakulaitteen omaiseen käyttöön, siitä

kehittyikin arvaamatta suuri tulonlähde operaattoreille ja palveluntarjoajille. Mikään

ei kuitenkaan ole ikuista – ei varsinkaan nykyisen tieto- ja mobiiliteknologian

aikakautena. Kehityksen on mentävä eteenpäin ja tekniikkaan tottuneille kuluttajille

on tuotava jatkuvasti uusia teknisiä hienouksia. Näin saadaan

matkapuhelinmarkkinat, ja toisaalta operaattori- ja lisäarvopalvelun tuottajat

pysymään hengissä ja tuottavina: jokaisen itseään vähänkin kunnioittavan

viestipalveluiden käyttäjänhän on päivitettävä puhelimensa vastaamaan uusimpia

tekniikoita.

Siispä MMS tulee, vai tuleeko sittenkään? Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että

MMS saa vielä odottaa. SMS-liikenteen osuus operaattoreiden dataliikenteen tuloista

on edelleen erittäin suuri: euroopan operaattoreiden keskiarvo SMS-liikenteen

tuotoista kaikelle dataliikenteelle oli vielä elokuussa 2002 hieman alle 90 prosenttia

[Yun2002].  Englannissa lähetettiin tammikuussa 2003 keskimäärin 53 miljoonaa

henkilöltä toiselle tarkoitettua tekstiviestiä päivässä. Vuonna 2002 vastaavat lukemat

olivat 45 miljoona ja vuonna 2001 30 miljoonaa. [Buc2003]

SMS:n asema näyttää varsin vankalta vielä pitkään. On kuitenkin odotettavissa, että

uusien puhelinmallien tullessa markkinoille, MMS-liikenteen osuus markkinoista

kasvaa. Erään tutkimuksen mukaan lyhytsanomat pitävät pintansa MMS:ää vastaan
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aina vuoteen 2007 asti, jolloin MMS:stä saatavat tulot vihdoin kasvavat

lyhysanomien tuloja suuremmiksi. [Del2002]

Pohjois-Amerikassa SMS pysyy suosittuna kauemmin kuin Euroopassa: siellä

lyhytsanomapalvelu tekee tällä hetkellä vasta tuloaan. Suurimmalle osalle

Yhdysvaltojen ja Kanadan mobiilikäyttäjistä SMS on itse asiassa varsin uusi asia.

Syitä tähän on monta:

• Kaksisuuntaiset SMS:t eivät ole olleet tuettuja nykyisissä verkoissa.

• Matkapuhelimia, joissa on SMS-tuki, on vielä suhteellisen vähän

markkinoilla.

• Digitaalisten mobiiliverkkojen peitto on ollut huono, jolloin tekstiviestien

lähettäminen ei aina ole onnistunut, vaikka tavalliset puhelut toimisivatkin.

• Lyhytsanomien reititys operaattorilta toiselle on usein mahdotonta.

• Kiinteitä verkkoja hyödyntävä PC-pohjainen viestintä (IRC, Messenger,

AOL, Instant Messaging jne.) on ollut Pohjois-Amerikassa hyvin suosittua.

Mobiiliviestintää on käytetty vain PC-viestinnän tukena, jos siinäkään.

• Hakulaitteet ovat olleet erittäin suosittuja. Vaikka palvelu onkin yleensä

yksisuuntainen, on hakulaitteiden toimivuus tekstiviestejä parempi

kattavamman verkon ansiosta.

Onkin hyvin todennäköistä, että SMS-markkinat kasvavat reilusti Pohjois-

Amerikassa seuraavien vuosien aikana, kun edellä mainituista epäkohdista päästään.

[Del2002]

Vielä vuoden 2007 jälkeenkään ei SMS lakkaa olemasta. Arvioiden mukaan SMS

säilyttää asemansa hallitsevana kanavana normaaliin tekstiviestintään ja erilaisia

hälytyksiä tai ilmoituksia varten.  Näitä ovat urheilutulokset, osakkeiden hinnan

muutoksia ilmoittavat hälytykset, sääilmoitukset ja niin edelleen. SMS-viestin

rakenne ja viestin muodostaminen ovat verrattain yksinkertaisia verrattuna MMS-

viestiin. Tämä puhuu SMS:n puolesta sellaisissa käyttökohteissa, jossa kirjoitettu

tekstimuotoinen viesti kertoo kaiken oleellisen. Yli 160 merkkiä pitkien viestien

ennustetaan kuitenkin siirtyvän MMS-liikenteeseen. [Str2002]
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Edellinen arvio perustuu siihen, että ihmiset eivät ole valmiita maksamaan enemmän

samasta informaatiosisällöstä MMS:n muodossa.  SMS- ja MMS-viestien hintaero on

nyt yli 100 prosenttia useimmissa maissa. Se on aivan liikaa keskivertokäyttäjälle.

[Str2002]

Käyttäjien välisen MMS-viestinnän arvellaan kärsivän alkuvaiheessa osittain

samoista ongelmista, josta SMS on kärsinyt Pohjois-Amerikassa. Varsinkin

operaattoreiden väliset MMS-yhteydet nähdään uhkana. MMS-yhteensopivat

puhelimet eivät välttämättä saavuta kriittistä massaa riittävän nopeasti, mikä puhuu

myös SMS:n tulevaisuuden jatkuvuuden puolesta. [Str2002]

SMS:n aika ei kaikesta päätellen ole vielä ohi. Voidaan jopa perustellusti odottaa,

että lyhytsanomapalvelut tulevat lisääntymään tulevaisuudessa – varsinkin Pohjois-

Amerikassa. Operaattoreiden ja palveluntarjoajien väliseen kuiluun tarvitaan

ratkaisuja, joista yksi on esitelty tässä diplomityössä. Voidaan myös olettaa, että

Intellitel™ Messaging Gateway:n kaltaisilla tuotteilla on nykyisessä muodossaankin

elinaikaa jäljellä vielä useita vuosia.
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Vaikka nykyinen rajapintatoteutus täyttääkin sille asetetut vaatimukset, on SMPP-

lisäarvopalvelurajapinnalle syntynyt muutamia jatkokehitysideoita.  Osa niistä on

parannuksia nykyiseen toteutukseen ja osa täysin uusia ominaisuuksia. Tässä

yhteydessä esitellään myös uusia käyttökohteita, jotka hyödyntävät toteutettu

rajapintaa. Kappaleessa esitetyt ideat ja uudet käyttökohteet voidaan huomioida

suunniteltaessa tulevia työkohteita Intellitel™ Messaging Gateway –tuotteeseen.
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Jos käytössä on useita viestimediaattoreita, ei nykyinen toteutus välttämättä hallitse

toimituskuittausten ketjutusta päästä päähän. Tällainen tilanne syntyy ainakin silloin,

jos käytössä on HTTP-HTTP-rajapintoja.  Tällaisten rajapintojen yli

toimituskuittaukset eivät välity. Jatkossa kuittaukset voitaisiin kuitenkin välittää

HTTP-viestin otsikkotiedoissa. Tämä toteutus vaatii kuitenkin muutoksia myös IMG

Core:een.

Käyttäjien kirjautuminen ja autentikointi SMPP-lisäarvopalvelurajapinnalla oli

tarkoitus toteuttaa siten, että se käyttäisi IMG:n omaa tietokantaa ja olisi

konfiguroitavissa IMG:n käyttöliittymän kautta. Ajanpuutteen vuoksi tämä

toiminnallisuus toteutettiin käyttämällä konfiguraatiotiedostosta luettavia

autentikaatiotietoja. Seuraavaan versioon autentikaation muuttaminen alkuperäisen

suunnitelmien mukaiseksi on verrattain yksinkertaista.

Kappaleessa 2.4 puhuttiin niin sanotusta harmaasta alueesta lisäarvopalveluiden ja

lyhytsanomakeskusten välillä. IMG on tuotteena ratkaisemassa harmaan alueen

ongelmia. Yksi ongelmista oli liikenteen salaamattomuus ja salauksen toteuttamisen

vaikeudet. IMG:ssä on tuki SSL-salauksella ja se on käytössä esimerkiksi HTTP-

rajapinnalla. Vastaava salaus voitaisiin ottaa käyttöön jatkossa myös SMPP-

lisäarvorajapinnalla. Valmiit kirjastot ovat olemassa, joten työnä salauksen

käyttöönotto ei ole suuri.
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Sen lisäksi, että SMPP-lisäarvopalvelurajapinta tarjoaa ratkaisun työssä käsiteltyyn

ongelmaan, sitä voidaan kenties tulevaisuudessa hyödyntää Intellitel™ Messaging

Gateway:ssä myös muihin tarkoituksiin. Monikäyttöisyyden taustalla on

viestimediaattorirakenne, joka sallii erilaisten rajapintojen helpon yhdistämisen.
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Yksi, joissain tilanteissa varsin käyttökelpoinen, ratkaisu on yhdistää SMPP-

lisäarvopalvelurajapintamoduuli jonkin muun kuin SMPP-lyhytsanomakeskus-

rajapintamoduulin kanssa samaan viestimediaattoriin. Kokonaisuus toimii

protokollamuuntimena. Sisääntuleva SMPP-liikenne voidaan ohjata esimerkiksi

CIMD-lyhytsanomakeskusrajapintamoduulille, jolloin saadaan konversio SMPP-

protokollasta CIMD-protokollaan.
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Näin olemassa olevien palveluiden siirtäminen kokonaan toisen valmistajan

lyhytsanomakeskuksiin onnistuu todella helposti. Muiden lyhytsanomaprotokollia

käyttävien lisäarvopalvelurajapintojen toteutuksen myötä mikä tahansa IMG:n

tukemista lyhytsanomakeskusprotokollista voidaan muuntaa toiseksi protokollaksi.

Operaattoreiden kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole enää yhtä sidottuja

tiettyyn lyhytsanomakeskusvalmistajaan.

Protokollakonversion lisäksi varsin mielenkiintoinen käyttökohde työlle olisi oma

lyhytsanomakeskus. Työssä toteutettiin keskukseen tarvittava lisäarvopalveluiden

käyttörajapinta. Käyttörajapinnan lisäksi tarvitaan liityntä SS7-signalointiverkkoon.

Liityntä voidaan toteuttaa MAP (Mobile Application Part) –protokollalla. MAP-

rajapinta onkin tällä hetkellä toteutuksen alla.

Kuten tässäkin työssä on mainittu, kilpailu lyhytsanomakeskusmarkkinoilla on kovaa

ja valmistajia on useita. Omalla keskuksellaan yritys voisi kuitenkin pärjätä
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sellaisissa tapauksissa, jossa keskukselta vaaditaan joitakin räätälöityjä

erityisominaisuuksia. Yhdistämällä erilaisia toiminnallisuuksia IMG:stä ja muista

yrityksen tuotteista, voitaisiin tarjota SMSC-sovelluksia monenlaisiin

erikoistilanteisiin.
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Vuodesta 1990, jolloin GSM standardin vaihe 1 määritteli lyhytsanomapalvelun, on

tämän kappaleen kirjoitushetkeen kulunut 13 vuotta. Siinä ajassa lyhytsanomat ja

lyhytsanomapalvelut ovat levinneet vain muutaman asialle omistautuneen

asiantuntijan piirustuspöydältä päivittäisen viestinnän oleelliseksi osaksi. Varsinkin

Suomessa, pohjoismaissa ja Euroopassa lyhytsanomat ovat olleet arkipäivää jo usean

vuoden ajan.

Operaattoreiden kannalta SMS on merkinnyt valtavia markkinoita ja suurta

tulonlähdettä. Lyhytsanomiin perustuvia lisäarvopalveluita on tullut markkinoille

jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Palveluiden lisääntyessä niiden hallittavuus ja

ylläpidettävyys on kuitenkin vaikeutunut. Operaattorit ovat perinteisesti tarjonneet

lisäarvopalveluntuottajille suoria lyhytsanomakeskusyhteyksiä ja myöhemmin

ajautuneet vaikeuksiin yhteyksien hallinnan kanssa.

Lisäarvopalveluntuottajien näkökulmasta kynnys lähteä mukaan SMS-palveluiden

tarjoajaksi on ollut suhteellisen korkea. Lyhtysanomakeskusten yhteysprotokollat

ovat lyhytsanomamaailmaan tottumattoman palveluntarjoajan lähtökohdista

tarpeettoman vaikeita toteuttaa. Toisaalta eri operaattoreilla on käytössään varsin

usein eri valmistajien lyhytsanomakeskuksia. Kattaakseen edes kohtuullisen suuren

osan asiakaskunnastaan lisäarvopalveluntuottajien on täytynyt toteuttaa yhteys usean

eri lyhytsanomakeskuksen kanssa, mikä tarkoittaa useita erilaisia yhteysprotokollia.

Harmaa alue, joka on selvästi havaittavissa operaattoreiden ja palveluntarjoajien

välissä tuo mukanaan ongelmia ja asioita, jotka eivät selvästi kuuluisi kummankaan

osapuolen ratkottaviksi. Uusien palveluntarjojien markkinoille tuloa helpottamaan ja

toisaalta avuksi operaattoreiden ylläpidollisiin ongelmiin on ratkaisuna

lyhytsanomayhdyskäytävä.

Tässä työssä toteutettiin olemassa olevaan lyhytsanomayhdyskäytävään uusi

liityntärajapinta: SMPP-lisäarvopalvelurajapinta. Toteutettu rajapinta vastaa Logican
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lyhytsanomakeskuksessa olevaa SMPP-rajapintaa, joka on tarkoitettu

lisäarvopalveluiden käytettäväksi. Nyt rajapinta toteutettiin kuitenkin operaattorin

tarpeeseen. Kyseinen operaattori halusi ratkaisun ongelmaan, jossa uusille

lisäarvopalveluntarjoajille haluttiin tarjota helppo SMS-liityntä, jolloin SMPP ei

tullut kyseeseen. Vanhojen asiakkaiden liityntään ei kuitenkaan haluttu muutoksia.

Hallittavuuden kannalta kaikki liikenne lyhtysanomakeskuksiin haluttiin kuitenkin

keskittää, jolloin tarve lyhytsanomayhdyskäytävälle SMPP-lisäarvopalvelu-

rajapintoineen syntyi.

Ensisijainen tavoite työlle oli löytää ratkaisu operaattorin ongelmaan. Tämä tavoite

täyttyi. Toissijainen tavoite liittyi lähemmin diplomityön aiheeseen eli SMPP-

lisäarvopalvelurajapinnan toteuttamiseen osaksi Intellitel™ Messaging Gateway

tuottetta. Tämänkin tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen. Lopputuloksena saatiin

toimiva rajapinta, joka täyttää sille asetetut tehtävät ja tavoitteet. Pienenä puutteena

voidaan nähdä verkkoonvientitestaus, jota ei tämän työn puitteissa ollut mahdollista

toteuttaa.

Työn on tarkoitus toimia referenssinä mahdollisesti myöhemmin toteutettavia

lyhytsanomakeskusprotokollia käyttäviä lisäarvopalvelurajapintoja varten. SMPP

onkin varsin sopiva protokolla tähän työhön, sillä se on käytösä Logican

lyhytsanomakeskuksissa, ja Logica on ylivoimainen markkinajohtaja

lyhytsanomamarkkinoilla.

Vaikka tässä työssä toteutettiinkin ratkaisu vain yksittäisen operaattorin ongelmaan,

sopii toteutus myös useaan muuhun käyttötarkoitukseen ja tuo välitöntä lisäarvoa

Intellitel™ Messaging Gateway tuotteeseen. Lisäarvopalveluiden määrän edelleen

kasvaessa on todennäköistä, että tarve tässä työssä käsitellyn kaltaisille

erikoisratkaisuille tulee lisääntymään.
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Seuraavassa on esitelty lyhytsanomakeskusten valmistajien markkinaosuudet

maanosittain maaliskuussa 2003. Listassa on jokaisen maanosan kohdalla ne

valmistajat, joilla on vähintään yksi lyhytsanomakeskus tuotantokäytössä.

[Mob2003]
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Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 1 1,0 %

Cap Gemini 1 1,0 %

Centigram/Mobilegram 1 1,0 %

CMG 28 29,2 %

Comverse 12 12,5 %

Ericsson 3 3,1 %

Logica 24 25,0 %

Nokia 19 19,8 %

Sema 7 7,3 %
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Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 4 7,7 %

CMG 11 21,2 %

Comverse 7 13,5 %

Ericsson 5 9,6 %

Logica 8 15,4 %

Nokia 8 15,4 %

Sema 8 15,4 %

Unisys 1 1,9 %
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Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 11 12,2 %

Centigram/Mobilegram 7 7,8 %

CMG 4 4,4 %

Comverse 1 1,1 %

Ericsson 2 2,2 %

Hyde Company 5 5,6 %

Jinny Software 0 0,0 %

Logica 20 22,2 %

Motorola 19 21,1 %

Nokia 3 3,3 %

Sema 8 8,9 %

TCS 10 11,1 %
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Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 8 9,8 %

Centigram/Mobilegram 8 9,8 %

CMG 7 8,5 %

Comverse 7 8,5 %

Ericsson 10 12,2 %

Logica 18 22,0 %

Motorola 10 12,2 %

Nokia 2 2,4 %

Octel 1 1,2 %

Sema 3 3,7 %

TCS 8 9,8 %
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Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 3 6,4 %

Centigram/Mobilegram 1 2,1 %

CMG 5 10,6 %

Comverse 4 8,5 %

Ericsson 4 8,5 %

Jinny Software 1 2,1 %

Logica 11 23,4 %

Motorola 1 2,1 %

Nokia 10 21,3 %

Sema 7 14,9 %

$DVLD

Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 7 5,7 %

Centigram/Mobilegram 10 8,2 %

CMG 8 6,6 %

Comverse 11 9,0 %

Ericsson 8 6,6 %

Hyde Company 1 0,8 %

Logica 46 37,7 %

Motorola 3 2,5 %

Nokia 18 14,8 %

Sema 10 8,2 %



$IULNND

Valmistaja Keskuksia Osuus

ADC Newnet 5 17,9 %

Centigram/Mobilegram 1 3,6 %

CMG 5 17,9 %

Comverse 8 28,6 %

Ericsson 1 3,6 %

Logica 2 7,1 %

Motorola 1 3,6 %

Sema 5 17,9 %

[Mob2003]


