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  مقدمه

هاست که تکنولوژي در پی پیوند رویاي انسانی با دانش بشري وجابجایی ارمانها با باور  سال

شد عالوه بر اشرافی کردن زندگی او فرهنگ  ن میوارد زندگی انسا هاي گذشته قرن  دستاوردهایی که.اوست

تکنولوژي از لوکس بودن  21در قرن  اما . اورد نادرست نیز به همراه داشت و او را صرفا یک مصرف کننده بار می

ها  با پیشرفت دانش بشري ایده.شود وسایل و ما یحتاج زندگی شناخته میبراي انسان خارج شده و به عنوان 

اي از نیاز بشر تبدیل شده است که در اکثر مواقع با به کارگیري صحیح  ها به واقعیت و به گوشه ورویاهاي انسان

  .شود ا و مشکالت میوخال قانه باعث رفع چالش ه

هاي همراه است،امار فروش به  تنها یک چیز را ثابت کرده باشد این است که اینده از ان تکنولوژي 2012اگر سال 

هاي  تعداد تلفن.اند ها فتح کرده ي انسان ي بلندي را در دنیاي روزمره هاي همراه چه قله دهد که تلفن خوبی نشان می

ي  لیارد گذشته است که تغریبا به معناي یک تلفن همراه به ازاي هر هفت نفر روي کرههمراه فعال نیز از مرز یک می

 49,8میلیون نفر معادل  75با جمعیتی نزدیک به  89زمین است که سهم ایران از ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 

گر نقش مهم  آمار بیان این. یعنی تقریبا به ازاي هر دو نفر یک گوشی تلفن همراه موجود است. درصد بوده است

  .هاي همراه د زندگی انسان است تلفن

هاي داغ و پرکاربرد بوده  هاي اخیر کنترل واحدهاي تولیدي و صنعتی بزرگ از راه دور از مبحث در سال  

تواند باعث بهبود روند تولید، کاهش هزینه، پایین اوردن میزان اشتباهات و کاستن  که پیوند دو موضوع فوق وي

  . هاي عظیم گردد انسانی از پروژهخطاي 
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طبق آمار . اي میان مشترکین پیدا کرده است در میان خدمات تلفن همراه سرویس پیام کوتاه جایگاه ویژه  

  . گردد پیام کوتاه در ایران ارسال می 60000000شبکه فناوري اطالعات ایران بهطور متوسط هر روز 

  .تماس تلفنی استافاده از آن را بیش از پیش فراگیر کرده است ي کمتر نسبت به پیام کوتاه به دلیل هزینه

ي  المللی است، به این معنی که اگر کسی در هر نقطه از دنیا زیر پوشش شبکه پیام کوتاه بخشی از رومینگ بین

GSM  یاCDMA  یاTDMA این بدین معنی است که شما یک پیام . باشد قابل به ارسال یا دریاف پیام کوتاه است

دهید و پیام در کسري از ثانیه توسط گیرنده قابل  ي ارسال را فشار می نویسید و دکمه تلفن همراه خود می وير

  . کند هاي امروزي تلفن همراه نمایان می این اطالعات اهمیت پیام کوتاه را در شبکه. دسترس خواهد بود

تواند دستاوردي کم هزینه در پیگیري،  می ي کنترل ادوات از راه دور تلفیق این سرویس تلفن همراه  با ایده  

  . هاي تولیدي و صنعتی داشته باشد کنترل ونظارت بخش
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  کلیات پروژه

هاي موبایل وجود  ي مکانی که پوشش شبکه تواند در هر فاصله از طریق تلفن همراه میکنترل از راه دور   

در این پروژه از ویژگی ارسال داده توسط پیام کوتاه استفاده .باشد،ادوات الکتریکی را از راه دور کنترل نمایدداشته 

تواند حاوي  یشده،پیام کوتاهی که طبق استانداردهاي مخابرات ایران با هزینه کمتر نسبت به سرویس تماس تلفنی م

  یر جلوگیري نمایداطالعات مهمی باشد که از وارد شدن خسارات جبران ناپذ

توان در کنترل ابیاري،ایمنی خودرو وحتی در ابعاد بزرگتر در کنترل ونظارت خط  به عنوان مثال از این پروژه می

  استفاده ك) هاي مناسب  با نصب حسگرها و ماژول(تولید یک کارخانه 

از سه رله براي کنترل .شود مودم و یک میکروکنترلر استفاده می GSMدر این پروژه به طور کلی از یک   

به تنهایی یا به طور توانند ها می خطوط استفاده شده که با توجه به دستور ارسالی توسط تلفن همراه هر کدام از رله

  . باشند.باز یا بسته  همزمان

چون .باشند می at commandشود از جنس  یدستورات ارسالی که به وسیله تلفن همراه با یک پیام کوتاه ارسال م

نیز همین دستورات است،نیاز به هیچ تغییري در نرم افزار میکروکنترلر نخواهد  GSMهاي  دستورات ماژول

  .ها بازتاب داده خواهد شد دستورات در میکرو کنترلر بررسی شده و به رله.بود

باز یا (ها  متن حاوي دستورات و نیز چگونگی حاالت رله نیز براي نمایش دادن LCDیک از عالوه بر تجهیزات فوق،

  در نظر گرفته شده است )ها بسته بودن رله
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  :پیام کوتاه پیدایش سرویس 

اي براي  توانست رومینگ یکپارچه میالدي اولین تلفن بی سیم که می 80زمانیکه مردم اروپا در اوایل دهه   

یدند؛دانشمندان امریکایی در تالش براي گنجاندن صداي انالوگ هاي مختلف را فراهم اورد،د مشترکان در کشور

ي نود ارائه دادند و دقیقا در همین  را در دهه CDMAو سپس  TDMAتکنولوژي ي دیجیتال بودندو اولین  در لفافه

ل بالقوه به عنوان سیستمی جهت انتقال صداي انالوگ به همراه قابلیت هاي دیجیتا که GSMي  ها با ارئه اثنی اروپایی

  .ترین سرویس ارتباطی تلفن هراه در اروپا و اسیا شدند گذار شایع پایه

ي شخصی  نخستین پیام کوتاه در دنیا توسط یک مهندس انگلیسی به نام نیل پاپ ورث از روي یک رایانه  

هاي مبتنی بر شبکه  دقیقا مانند دیگر سرویس.ارسال شد vodafaneبه یک گوشی تلفن همراه تحت پوشش شبکه 

GSM رقم تالش اقاي ورث این سرویس از  توان گفت علی تواند ادعاي پدري پیام کوتاه را بکند تنها می کسی نمی

که در سومین روز ) کیریسمس مبارك( اقاي ورث اي دو کلمه به رشد رسید،با این حال متن GSMي  دامان شبکه

  .سر اغاز تحولی عظیم شد) سال پیش 20د در حدو( 1992دسامبر 

را در بر گرفت،اما این تازه ابتداي کار بود ودر این  gsmبود که سرویس پیام کوتاه استانداردط 1992در همان سال 

هاي اروپایی به ان حد بلوغ ومحبوبیت عمومی  سال طول کشید تا این فناوري در کشور 6ود ي زمانی حد برهه

  .کرد سال به محبوبیتش اضافه می 6بارز این سرویس در طی این هاي  برسد،خصوصیت

به ي اطالعات بدون تماس تلفنی ویا برخورد رو در رو باعث انتقال این سرویس  هزینه بسیار کم و مخابره

  .نیز گردید TDMAو CDMAهاي  بی سیم مانند  تکنولوژي
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سال پیش  10یعنی حدود  1381مرداد ماه سال  نخستین پیام کوتاه در ایران ودر شبکه تلفن همراه کشور در  

توسط یک سیستم ایرانی وابسته به دانشگاه صنعتی شریف به صورت ازمایشی براي یک شماره تصادفی ارسال شد،با 

بروي شبکه تلفن تجهیز شبکه خدمات ارسال پیام کوتاه،در بهمن ماه همان سال این سرویس به صورت رسمی 

  همراه کشور قرار گرفت
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  :مدهاي ارسال پیام کوتاه 

خوش تغیرات بسیار زیادي شده اما شکل انها ثابت  محتواي پیام کوتاه از بدو تولد تا کنون دست  

هاي  از همان ابتدا کارشناسان توافق کردند که براي جلوگیري از شلوغی سیستم ارسال،تعداد کاراکتر.مانده است

هایی با حروف غیر التین،مثل فارسی،عربی و  تجاوز نکند،این در مورد زبان 160یک پیامک با حروف التین از عدد 

  .کند کاراکتر کاهش پیدا می 70چینی به نصف در حدود 

ارسال  PDUیا همان   Protocol Destination Unitو  textتوان به دوصورت  پیام کوتاه را می 

دهندو  ه این دو قابلیت را در اختیار کاربرانشان قرار میهاي تلفن همراه معدودي وجود دارند ک اما تعداد گوشی.کرد

پیش  PDUاي با فرمت  ي موضوع رویه در نتیجه براي ادامه.دارند PDUنیاز به فرمت  gsmهاي  عالوه بر این ماژول

  .خواهیم گرفت

است که شامل شماره  PDUهاي  شود،بسته گیرد و ارسال می اي که روي انتن تلفن همراه قرار می ان بسته 

باشد که براي  شمار اطالعات دیگر می ي پیام کوتاه، متن پیام کوتاه و بی ي گیرنده مرکز دریافت پیام کوتاه،شماره

  .کنیم نها اشاره میاي از ا باز شدن موضوع به توضیح گزیده

  :بر حسب الویت زیر سرکار داریم (STRING)ها  اي از داده با رشته PDUدر فرمت 

  

1-(SMS Center):SMSC:فرمت ي مرکز اطالعات مربوط به مرکز دریافت پیام کوتاه که باید طول شماره ،

  .وشمارهی مرکز دریافت،با ارایش خاصی چیده شود) که یا داخلی است یا بین المللی( دریافت مرکز
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2-(Status Report):SR :سانید که ایا گزارش به اطالع مرکز برباید .براي درخواست گزارش از مرکز پیام است

  دریافت را نیاز دارید یا نه

  شود درج می  31در صورت نیاز به گزارش عدد 

  درج خواهد شد 11در صورت عدم نیاز عدد 

3-(Message Reference):MR :ي  اگر قرار باشد پیام از قبل ذخیره شده در گوشی ارسال شود محل حافظه

داده قرار  00اگر قرار باشد پیام در همین بسته ارسال شود عدد  کنیم،در غیر این صورت کارت را مشخص می سیم

  شود می

4-(Destination Address):DA :بایست  میدر اي بخش .شود شماره گیرنده پیام با ارایش خاصی نوشته می

  مقصد نیز ذکر گردد ي تلفن  طول شماره

5(Protocol Identifier):PID- :مقدار ) استاندارد شبکه سرویس پیام کوتاه  (براي ارسال پیام کوتاه استاندارد

  شود قرار داده می 00

8-(Data Coding Scheme):DCS : استفاده شده در نگارش متن پیام براي مرکز دریافت براي اعالم نوع الفباي

کنیم کدي  بیتی استفاده 16و اگر از الفباي  00بیتی استفاده کنیم کدي برابر  7اگر از الفباي .پیام در مخابرات است

ي پیام نقش مهمی را بازي  در تلفن همراه گیرنده PDUدر  رمز گشایی  DCSدر واقع .دهیم قرار می 08برابر 

 .کند می
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9-(Validity Period):VP: اکثر زمانی است که پیام در شبکه بماند تا  حداین قسمت از کد ما براي معین کردن

  به مقصد برسد

 0B: ساعت1

 0D: ساعت3

 8F: ساعت6

 A7: روز1

 AA: روز4

 C4: هفته1

 FF: حداکثر زمان

  

10-(User Data Length):UDL:گردد براي مشخص کردن طول پیام ارسالی استفاده می  

11-(User Data):UD : در مورد (بیتی نوشته شده و با ارایش خاص کنار هم چیده شده است  7پیامی که با الفباي

اجمالی داده خواهد شدوبا یک مثال ساده درك مطلب فوق را عمیق تر بیتی در بخش بعدي توضیحاتی  7الفباي 

  )کنیم  می

  




