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ارسال کرده   انتانیبه آشنا امکیخود هزاران پ ی حتما شما هم در طول زندگ
  افتیارسال و درو روند  ستیچ SMS که دیندار ی به درست دیشا اما د؛یا

  نترنتیارتباطات محدود به ا SMS سی سرو بدون آن به چه شکل است؟
  ریز اینداشته باشد  ی دسترس  نترنتیبه ا رندهیکه گ ی شود و در صورت ی م

وجود نخواهد   امیدچار اختالل شوند امکان ارسال پ ی نترنت یا یساخت ها
و روش ارسال و  خچهیمقاله به کاربردها، تار نیدر ا لیدل  نیهم به .داشت

 .دی. با ما همراه باشمیپرداخته ا امکیپ افتیدر

 

1# SMS ست؟ی چ 

 

SMS  مخفف عبارت Short Message Service امیپ سی سرو یبه معنا 
  SMS .شود  ی شناخته م زین امکیپ ایکوتاه  امینام پ با کوتاه است که
دستگاه   نیکاراکتر را ب 160حداکثر  ساده با ی متن یها  امیامکان تبادل پ
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 ار،یارتباط س یشرکت ها یتلفن همراه با استفاده از پروتکل ها یها
با  یچت فور   یها ستمیحال حاضر، با وجود س در .کند ی م  ریامکان پذ

از  ی ک یقابل توجه آن همچنان  یا یبه خاطر مزا SMSامکانات فراوان، 
 SMS از موارد استفاده از ی برخ .است ی ارتباط  یروش ها نیمحبوب تر
 :عبارتند از

تلفن همراه و    نترنتیبه ا ی که دسترس  ی اطالعات به مناطق  انتشار •
 است داریناپا ای ستیتلفن ثابت در دسترس ن

 پاسخ ها از مناطق دور افتاده  ایاطالعات  یو جمع آور  افتیدر •
 یامک یپ ی اب یبازار نیکمپ جادیا •
 ها  یادآور یهشدارها و  ارسال •
مختلف )به  یدادهایشرکت کنندگان در رو یمتن کوتاه برا  ارسال •

  نیزمان در آخر ایکه مکان  نیبر ا ی جلسه( مبن  کیعنوان مثال 
 کرده است  رییلحظه تغ
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 ست؟یچ SMS خچهی تار  2#

 

قرن نوزدهم  لی که در اوا  ی ک یتلگراف الکتر یها ستمیکه س  ی ابتدا زمان  در
  ی متن یها امیارسال پ یساده برا ی ک یالکتر یها گنالیس از افتند،یتوسعه 

با  میس ی ب ی در اواخر قرن نوزدهم، تلگراف سپس .کردند ی کوتاه استفاده م
،  1933در سال  سپس .و عرضه شد جادیا یی ویاستفاده از امواج راد 

"تلکس" را  سیسرو نیدر آلمان اول (Reichs post) شی را ی خدمات پست 
کوتاه   امیپ یها  سی و استفاده از سرو ی فمعر یبرا ی شروع  کرد که ی معرف 
 .بود

را در  SMS،  (Friedhelm Hillebrand) لبراندیه دهلمیاز آن فر پس
مفهوم  (Deutsche Telekom) تلکام  چهیهنگام کار در دو 1984سال 
فضا و کاراکتر قابل ارسال در هر   زانیم یی شناسا یبرا لبراندیه .کرد یگذار 

  ی م  پیرا تا یتصادف  جمالت  نشسته بود و ریتحر نی پشت ماش امک،یپ
روش   نیا در .شمرد ی و فضا را م ی کرد و هر حرف، عدد، عالئم نگارش
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حد مجاز    نیکاراکتر داشتند؛ بنابرا 160ها کمتر از  امیدر هر بار پ بایتقر 
 .دش نیی توسط او تع ق یطر نی از ا امکیپ

  ی از کمپان (Bernard Ghillebaert) لبرت یبا برنارد گ یو تینها در
 یرا برا یشنهادیپ (France Telecom) ی سازنده لوازم ارتباط یفرانسور 

در اسلو ارائه   1985 هیدر فور (GSM) اریارتباطات س ی نشست سامانه جهان
 SMS ارسال تی در نها اما افت؛یتکامل  GSM در ی راه حل فن نی داد و اول

 .انجام شد 1992دسامبر  3بار در  نیاول یبرا

ساله ارسال   22مهندس  (Neil Papworth) پاپورث لیتوسط ن SMS نیا
مبارک از  سمسی کر ی متن امیارسال پ یخود برا ی شخص انهیرا از شد که

(  یی ایتانیبر  ی مخابرات  ی تی)شرکت چند مل Vodafone شبکه قیطر
 .استفاده کرد

 

3# SMS کند؟  ینه کار مچگو 

 ست؟ یچ SMS ایکوتاه  امیپ سی روش کار سرو  اما
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 یدستگاه تلفن همراه که دارا ایتلفن، برنامه  قیخود را از طر امکیپ ی وقت
  ،ینر یبا یشما به داده ها امیپ د،یکن  ی م ارسال باشد، SMS ارسال تیقابل

 یاز شبکه ها ده،یچیروش پ کی  قیطر از ترجمه شده و 0و   1 ی عنی
که دکمه ارسال را   ی زمان  ی عنی .شود ی متصل به هم ارسال م ی مخابرات
  ای SMSC قیاز طر میس ی به صورت ب امیبسته پ  آن د،یده ی فشار م 

  ی منتقل م  اریارتباطات س یدکل شرکت ها نی کتری به نزد  SMS کانال
  کیممکن به دکل نزد ریمس نی کوتاه تر  قیاز طر امیاز آن، پ پس .شود

آن را به   SMSC مجددا با استفاده از دکل و ابدی ی انتقال م  رندهیگ
دستگاه تلفن همراه  اگر .دهد  ی م  لیتحو رندهیدستگاه تلفن همراه گ

  هیثان ی لیها فقط چند م نی روشن و در محدوده باشد، همه ا یی نها رندهیگ
 امیاست که اگر پ نی کوتاه ا امیخوب در مورد ارسال پ نکته  .کشد ی طول م 
در صف  امیکاراکتر به صورت ادامه پ ۱۶۰ هر کاراکتر باشد، ۱۶۰از  شیشما ب

 .شود ی انتظار منتقل م 

به صورت کامل در  رندهیدر تلفن همراه گ یکاراکتر  ۱۶۰ یبسته ها ی تمام
تلفن   یکه دستگاه ها دیمتوجه شده ا قطعا .رندیگ یقرار م گریکدیکنار 
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  کنند و ی به تلفن شما ارسال م سهی نو 160از  شیب یها امیهمراه مدرن، پ
اغلب تکه  ت،ی قابل نیاز ا قبل  .شوند ی داده م  لیتحو امیپ کی صورت  به
 امیپ در .از رده خارج بودند ی شد که گاه  ی م  افتیدر یشکسته ا امیپ یها
 اما شود؛ ی م میکوچکتر تقس  یبه بسته ها SMS تر همچنان ی طوالن  یها

به  Metadata ایفراداده )  کوتاه به فراداده ادداشتی کی با افزودن 
ها   بسته ،( دهند  ی درباره داده ارائه م  ی اتی شود که جز  ی گفته م یی هاداده

 .داده شوند لیتحو  امیپ کیتوانند دوباره جمع شوند و به صورت   ی م

 

 SMS انواع 4#

 

نوع   کیتنها  SMS مبنا که نیبرخالف تصور عموم بر ا د،یاست بدان جالب
را  ی مختلف یشکل ها سی سرو نی ا توسط تلفن همراه است، امیارسال پ
 .شود ی شامل م
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 P2P SMS ای P2P امکیپ 4#- 1

  ی متن ی رسان امیروش پ کی Person-to-Person ای P2P کوتاه امیپ
 نی زبان ساده، ا به .باشد ی طور معمول ارتباطات فرد به فرد م به است که

ارتباط برقرار  گریکد یکوتاه با  امیپ قیچند نفر از طر ای است که دو  ی زمان 
 یگر یکه از تلفن خود به تلفن شخص د ی عنوان مثال، هنگام به .کنند ی م
 .است P2P نی ا د،یکن ی ارسال م  ی متن امیپ

 A2P SMS ای A2P کوتاه  امیپ 2-4#

 ست؟ یچ SMS از A2P نوع اما

 

 است که ی متن امیپ کی Application-to-Person مخفف A2P امکیپ
 یها امیدر دسته پ  ی شود و به طور کل ی شخص ارسال م  یبرنامه برا کی از

 A2P یها امی، پP2P ی رسان امیپ برخالف  .شود ی م  یطبقه بند یتجار 
 .کنند ی فراهم م زیامکان ارسال متون خودکار را ن
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 (MMS)  امیفراپ 3-4#

 Multimedia مخفف MMS ای یچندرسانه ا یرسان امیپ سی سرو
Messaging Service کوتاه است   امیپروتکل پ کیدر واقع  نیا .است

چندرسانه   یمحتوا یحاو شود که  ی استفاده م  یی ها امیارسال پ یکه برا
 :هستند؛ مانند یا

 ر یتصاو  •
 ها لمیف •
 ها  صدا •
 (GIF) متحرک ریتصاو  •

داشته  SMS نسبت به یشتر یب یها سهیها مجاز هستند که نو امیفراپ
 .استاندارد است یکارکتر   160با  یها امکیفراتر از پ نیا باشند و

4 -4# Short Code ها 

با   A2P یارسال متن ها یهستند که برا ی رقم 6تا  5کوتاه اعداد   یکدها
 یز کدهاتوان ا  ی که نم ی حال در .شوند ی حجم و تعداد باال استفاده م 

مانند )  ی خاص یدیکل کلمات  ارتباطات دو طرفه استفاده کرد، یکوتاه برا
توانند به عنوان  ی م  (انصراف  یبرا  "STOP" و دیتا یبرا "C" ای"بله" 

 ی تماس صوت یبرقرار  یبرا نیهمچن  .استفاده شوند رندگانی پاسخ توسط گ
 .کوتاه استفاده کرد ی توان از کدها ی نم
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 (Toll-Free SMS) گانیرا امکیپ 4#- 5

 قیبا حجم و تعداد باال را از طر یتوانند متن ها ی م گانیرا یها امکیپ در
توان  ی را م گانیموجود را یشماره ها اکثر .ارسال کنند گانیرا یشماره ها

  گانیکوتاه را امیکوتاه، پ یکدها برخالف  .کوتاه فعال کرد امیارسال پ یبرا
  ی اجازه م رندگانیگ به کند و ی فه را فراهم مارتباط دو طر یامکان برقرار 

 .دهند، پاسخ ارسال کنند ی پاسخ م ی معمول  SMS دهد همان طور که به

 

 ست؟یچ SMS یر ی پذ لی تحو اریمع 5#
(Message deliverability) 

 

  همان .شود ی م یط ی مراحل مختلف  ل،یقبل از تحو امک،یروند ارسال پ در
از شبکه   یشبکه ا قیبه داده، از طر امیپ لیطور که گفته شد، پس از تبد



 

10 www.namatek.com 

داده ها را  ی شرکت مخابرات هر .شود  ی ارسال م رندهیگ ی برا ی مخابرات  یها
 .ریخ ایهرزنامه است  ندیکند تا بب ی م ی کند، آن ها را بررس ی م  افتیدر

متفاوت   ی توسط هر شرکت مخابرات امیعدم ارسال پ  ایارسال  یارهایمع
  ردیگ ی در چهار گروه قرار م ارهایمع نی ا ی قاعده کل کی به عنوان  اما است؛

 :شود یر یگ میعدم ارسال آن ها تصم ایمورد ارسال  در تا

 امیپ ایفرستد؟ آ ی ها را م امینوع پ نیفرستنده مرتبا ا ای: آفرستنده •
 شود؟  ی فرستنده مرتبا مسدود م  نیا یها

شود؟ در  ی ارسال م حیبه شماره صح امیپ ای : آامیارسال پ نحوه •
 مانند امیاز پ ی ارسال حجم  یبرا P2P که فرستنده از شماره ی صورت

A2P تواند مسدود شود  ی استفاده کند، م. 
 حی ها صح امیاندازه پ ای: بر اساس تعداد مورد استفاده، آامیپ زانیم •

 است؟ 
  ی رقانونیغ یمحتوا یحاو ای ستیمجاز ن امیپ ای: آامیپ یمحتوا •

گروه قرار  نی توانند در ا  ی م  URL یاست؟ انواع کوتاه کننده ها
 شوند. امیو منجر به مسدود شدن پ رندیبگ


