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RESUMO 
Nos últimos anos os serviços de informações para celulares tiveram um 

crescimento bastante expressivo, sendo o WAP (Wireless Application Protocol) o 

precursor destes serviços. O Serviço de SMS (Short Message Service) não teve o 

mesmo destino que o serviço WAP, pois explodiu nos últimos meses no país. O 

problema do WAP é que ele foi muito mal posicionado no mercado brasileiro, 

onde foi vendido como internet móvel com  velocidade de conexão muito baixa, 

atingindo no máximo 9.600 bps (bits por segundo) e oferecendo conteúdos não 

muito agradáveis, ou seja, browser sempre em formato de textos. Sendo assim o 

SMS tem a missão de substituir muito bem o serviço WAP, pois pode-se receber e 

enviar mensagens de textos conforme a necessidade. Para o serviço de SMS 

existem vários tipos de aplicações, sendo que a maioria usa um Gateway  como 

interface de comunicação entre o serviço desejado e o aparelho celular. Há 

também o próprio envio de mensagem entre celulares, onde este não requer o 

Gateway  e sim a central telefônica e a aplicação que esta rodando em alguma 

plataforma que tenha capacidade para suportar o aplicativo. Este trabalho 

apresenta estudos sobre a tecnologia SMS e sobre a implantação de interconexão 

entre as operadoras de telefonia móvel, ou seja, mostrar dentre as arquiteturas 

apresentadas a que tem melhor performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é conceituar alguns serviços usados pelo SMS (Short 

Message Service – Serviço de Mensagens Curtas), bem como alguns tipos de 

protocolos utilizados para se fazer comunicações entre os sistemas externos, tipo 

gateway, com o SMSC (Short Message Service Center), tais como IS 41-C e o 

SS7, mostrar também como é feito um passo-a-passo de um MO-SM (Short 

Message móvel – originada) e de um MT-SM (Short Message móvel – 

terminada).  

 

Também será mostrado um estudo de caso para a instalação de uma plataforma de 

interconexão de SMS, com alguns cenários possíveis para se fazer a interconexão 

entre uma operadora de telefonia celular que use o SMSC com outra operadora.  

 

Para concluir o estudo será montado uma tabela de avaliação que irá mostrar o   

melhor resultado dentre os cenários no caso de estudo. 

 

 

1.1 História do SMS 
Abreviatura da expressão inglesa "Short Message Service", o SMS restringia-se 

originalmente à possibilidade de enviar através das redes GSM (Global Standard 

for Mobilies) mensagens de texto com, até 160 caracteres de extensão (limitação 

imposta pelo protocolo IS-41 que é atualizado pelo sub-comitê TR 45-2 da TIA 

(Telecommunications Industry Association)). O serviço SMS surgiu no cenário da 

telefonia móvel em meados de 1991 na Europa, onde a tecnologia móvel digital 
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iniciou. O padrão Europeu para telefonia móvel digital, agora conhecida como 

GSM, incluía serviços de mensagens desde seu surgimento. [1] 

 

Na América do Norte, o SMS foi inicialmente disponibilizada em redes móveis 

digitais pelos pioneiros BellSouth Mobility and Nextel. Em 1998, como foi 

desenvolvido o SMS fora das redes PCS (Service of Communication Personal) 

baseada em GSM (que são as redes CDMA e TDMA), os métodos de acesso 

ficaram completos, o SMS foi esperado de completo entendimento. O SMS de 

ponto a ponto provê um mecanismo para transmitir "mensagens curtas" de/para 

telefones móveis. O serviço faz uso de uma SMSC (Short Message Service 

Center) na qual atua como um sistema de armazenamento e envio de mensagens 

curtas. A rede móvel provê o transporte de mensagens curtas entre as SMSC's e os 

telefones móveis. [1] 

 

Ao contrário dos existentes serviços de transmissão de mensagem texto, tais como 

pager's alfanuméricos, os elementos são desenhados para prover entrega garantida 

da mensagem até o destino. Uma distinta característica do serviço na tecnologia 

GSM (Global Standard for Mobiles) é que um telefone ativo é capaz de enviar ou 

receber mensagens a qualquer hora, independente se uma chamada de voz ou 

dados estejam em progresso. O SMS também garante a entrega das mensagens 

curtas para a rede. Temporariamente falhas são identificadas, e com isto a 

mensagem é armazenada na rede até que o destino torne-se disponível. 

 

Inicialmente as aplicações de SMS focaram-se na eliminação dos serviços de 

paging, por permitirem serviços bi-direcinais de mensagens e notificações de 

serviços, como exemplo voice mail. [2] 

 

Como a tecnologia e as redes amadurecidas, uma variedade de serviços vem sendo 

introduzidos, como por exemplo e-mail eletrônico e fax integrado, pager 

integrado, interação com bancos e informações de serviços tais como preços de 
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ações. Aplicações móveis de dados incluem download de SIM cards para 

ativação, debito e edição de perfis. [2] 

 

 

1.2 Divisão do Trabalho 
Este capítulo contém 5 (cinco) capítulos. 

 

O primeiro capítulo descreve o objetivo do trabalho e apresenta a história do 

SMS, mostrando de onde surgiu a idéia, e sua evolução após seu surgimento. 

 

No segundo capítulo, mostra-se alguns tipos de aplicações do SMS. 

 

No terceiro capítulo, conceitua-se os elementos envolvidos na arquitetura de 

telefonia de uma rede SMS, bem como alguns termos importantes usados no 

SMS. 

 

No quarto capítulo é abordado um estudo de caso comparando alguns cenários 

possíveis entre os tipos de interconexão das redes de SMS das operadoras, 

apresentando vantagens e desvantagens destas topologias. 

 

No quinto capítulo será apresentada a conclusão final do trabalho. 
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2. Aplicações do SMS 
O SMS é um serviço de envio e recebimento de mensagens alfanuméricas curtas 

utilizadas por celulares com tecnologia TDMA (Time Division Multiple Access), 

CDMA (Code Division Multiple Access) , GSM (Global System for Mobile 

Communications) e 3G (Terceira Geração), dentre outros podendo atingir até no 

máximo 160 caracteres. Tal tecnologia só é permitida para aparelhos digitais.  

 

Muitos dos aparelhos celulares digitais tem a capacidade de enviar mensagens 

curtas MO (Mobile Originated) sendo que  a maioria destes aparelhos possuem 

apenas a função de recebimento. Para que estes aparelhos digitais possam receber 

e originar mensagens de texto curtas também é necessário um parâmetro na 

central chamado de facilidade, parâmetro este que é atribuído ao número 

designado para o aparelho. A disponibilidade destes serviços no aparelho não 

garante que irão operar, pois devem ser contratados da sua operadora local. 

 

Estes padrões digitais acima fazem a conversão de dados e voz em formato 

binário (zero e um) e sua compressão para transmissão. Após convertidos os 

sinais, eles são transmitidos por sinais de rádio em certas freqüências do espectro 

eletromagnético determinadas para atuação da telefonia celular.  

 

De um modo, as mensagens de SMS são entregues instantaneamente após seu 

envio, mesmo que o canal de voz esteja sendo utilizado; isto para tecnologias 

GSM e 3G. Para as tecnologias TDMA e CDMA isto não é possível porque nestes 

sistemas o SMS utiliza a transmissão via canal de controle e não pelo canal de 

voz. Por outro lado se o aparelho estiver desligado ou fora da área de cobertura 
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(não ter acordo entre as operadoras), a mensagem fica armazenada em uma fila de 

espera até que o aparelho entre na área de cobertura da operadora ou que seja 

ligado o telefone pelo usuário. 

 

 

2.1 Recebimento de mensagem da internet através de 

uma interface web 

Permite ao aparelho celular digital receber mensagens no visor do aparelho, 

enviadas por intermédio de uma página da internet. Esta página pode ser uma 

página da operadora escolhida para este serviço. 

 

Neste serviço o aparelho é o agente passivo e o remetente é a parte usuária ativa. 

O aparelho recebe mensagens de qualquer parte do mundo, já que pela internet 

qualquer um poderá ter acesso a uma página e enviar as mensagens.  

 

 

2.2 Envio de mensagens de celular para celular  
O M.O (Mobile Originated) consiste em enviar a mensagem a partir do próprio 

telefone a um outro aparelho celular. O aparelho celular deverá ter esta    

funcionalidade em seu software e contratar o serviço na operadora caso  

necessário.  

 

Em condições normais, uma mensagem demora cerca de quatro segundos a 

percorrer o caminho desde o aparelho celular emissor até o receptor. O aparelho 

originador ocupará uma estação base BTS (Base Transceiver Station) mais 

próxima do terminal emissor, que por sua vez faz encaminhar a mensagem para 

uma estação de controle, denominada BSC (Base Station Controller), que entra 
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em comunicação com o comutador, designado por MSC (Mobile Switching 

Center), que por sua vez transfere a informação ao STP (Signalling Transfer 

Point), que se encarrega de a transmitir ao SMSC (Short Message Service Center), 

que nada mais é do que o centro global de processamento de mensagens de cada 

operadora. É neste ponto que a mensagem já percorreu meio caminho, fazendo em 

seguida o percurso inverso até chegar à BTS (estação-base) mais próxima do 

receptor, que se encarrega de a descarregar no terminal receptor, veja figura 2.1. 

Isto quando se trata de mensagens dentro da mesma operadora, agora quando o 

envio é feito para um subscritor de uma rede diferente, cabe ao SMSC enviar a 

informação para um Gateway que o transmite a rede de destino, através de 

ligações dedicadas e diretas, e que por sua vez se encarrega de encaminhar a 

mensagem pelo percurso inverso até ao destinatário. Tudo isto em apenas quatro 

segundos e é exatamente o mesmo percurso que uma chamada de voz faz quando 

é estabelecida entre dois utilizadores de redes móveis. [3] 

 
Figura 2.1 – Percurso do SMS 

2.3 Envio de e-mail para uma conta em um provedor 
Atualmente, existe no mercado de telefonia celular, aparelhos com a capacidade 

de enviar e-mail diretamente. Na verdade isto é um tipo de SM (Short Message) 
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para aplicação. O e-mail é digitado no telefone e enviado usando o SM como meio 

de transmissão, para uma aplicação. Esta aplicação recebe o SM, e encaminhará 

sob forma de e-mail para o endereço estipulado.  

 

 

2.4 Recebimento de e-mail 
Este serviço, permite ao aparelho celular (digital) receber as mensagens de e-mail, 

postadas em qualquer que seja o provedor. Ou seja, um telefone celular digital que 

possua um e-mail do tipo nro_do_aparelho@provedor.com.br poderá receber as 

mensagens destinadas a esse endereço no visor do aparelho. 

 

Para que a operadora, empresa à qual o aparelho está habilitado, possa “pegar” a 

mensagem de e-mail de um telefone celular, ele deve ter: a identificação de 

usuário, a senha e o endereço do provedor. Assim, o usuário de celular poderá 

entrar em uma página web e cadastrar esses dados de tal forma que uma aplicação 

estará, a partir desse instante, verificando se existem mensagens de acordo com a 

periodicidade especificada. 

 
 

2.5 Serviços de informações celulares 
O Serviço de Informações Celular permite que sejam recebidas no visor do 

aparelho celular digital uma série de informações segmentadas como uma 

mensagem curta de no máximo 160 caracteres. Sendo assim, o aparelho celular 

poderá receber diversos tipos de mensagens dependendo do tipo de serviço 

contratado na operadora à qual o telefone está habilitado. 

 

Estas informações podem ser do tipo: 

• Manchetes dos principais jornais. 

• Notícias diversas. 
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• Mercado Financeiro. 

• Agro Business. 

• Esportes. 

• Lazer. 

• Nacional. 

• Local. 

• Horóscopo. 

• Segmentados. 

• Mulher. 

• Saúde. 

• Passagens da Bíblia. 

 

 

2.6 Agenda Celular  
Esse serviço tem o objetivo de atender às necessidades de agendar compromissos 

periódicos ou eventuais, e serem avisados dos mesmos quando em trânsito. 

 

Para este serviço será necessário uma página na internet onde serão cadastrados 

data, horário, um texto curto (160 caracteres), tempo de antecipação do aviso e  

tipo do compromisso, se eventual ou periódico. Dessa forma, na hora programada, 

o sistema irá avisá-lo do compromisso pelo celular no formato de um texto, sem 

que para isso necessite atender a uma ligação de voz ou algo do gênero que 

interrompa uma reunião, por exemplo. 
 

 

2.7 Recebimento de ringtones através de mensagens 
Os ringtones são caracteres alfanuméricos que, usados em determina seqüência  e 

enviados ao aparelho celular, possibilitam a inserção de um novo tipo de toque de 
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campainha; tais aparelhos têm que ter a característica (Software) de recebimento 

de tom de músicas. 

 
 

2.8 Possibilidade de envio de comandos de controle para 

equipamentos 
Para este serviço é necessário que o aparelho tenha a característica de M.O; com 

isso é possível enviar uma mensagem a determinado servidor que, ao analisar esta 

mensagem, o mesmo fará conexão ao servidor desejado e  enviará o comando que 

recebeu via S.M.  

 

 

2.9 Chat´s 
Para este serviço é necessário que o aparelho tenha  a função de M.O, pois será 

necessário enviar mensagens para determinado número e assim saber os nomes de 

salas disponíveis. Com este serviço haverá certa integração com a plataforma e o 

gateway onde estará o aplicativo deste serviço.  

 
 

2.10 Recebimento de Informações bancárias no aparelho 
Este serviço permite consultar o status corrente das contas bancárias através do 

aparelho móvel celular, saldos, extrato, transações mais recentes, aviso de 

transações maior que determinado valor de trigger e confirmação de ordens, 

através do sistema de mensagens curtas. 
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2.11 Monitoramento Remoto 
Os aparelhos de uma empresa (Caldeiras, Motores, Turbinas, Transformadores, 

etc) são monitorados por CLPs (Controlador Lógico Programável) ou por outros 

tipos de sensores que captam qualquer alteração de padrão da máquina. Estes 

dispositivos podem ser acoplados a um aparelho celular e ativá-lo quando 

reconhecessem determinado problema, enviando uma mensagem de acordo com o 

problema detectado. 

 

 

2.12 Promoção por Localização 
O assinante é avisado por SMS sobre promoções de um produto quando estiver 

sob uma determinada área próxima à loja patrocinadora. Este serviço pode ser 

usado em shopping , eventos, feiras, bares, etc. Esta solução ainda pode ser 

estendida a avisos de alarmes de inundações, falta de energia elétrica, falta de 

água e outros. 

 
 

2.13 Conclusão 
Existem além destes serviços citados acima, uma infinidade de outros serviços 

que estão implementados no Brasil e em outros países. 

 

Ficou claro que o SMS tem inúmeras vantagens e possibilidades para o 

oferecimento de serviços para celulares, devido a sua simplicidade e baixo custo. 

 

Atualmente o serviço tem crescido muito, principalmente em relação ao público 

jovem, que devido a impessoalidade e informalidade deste serviço, faz cada vez 

mais jovens adquirirem e utilizarem o serviço disponível. 
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No capítulo seguinte o funcionamento do SMS e a descrição detalhada da sua 

arquitetura serão apresentados para consolidar o que foi apresentado aqui. 
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3. Arquitetura de telefonia em uma rede SMS 
A arquitetura de uma rede de SMS pode conter três interfaces, uma de telefonia, 

uma de Gateway para interconexão e outra Gateway para internet, neste capítulo 

será visto apenas a arquitetura de telefonia. 

 

A estrutura de uma rede de telefonia do SMS pode conter várias configurações, 

mas em específico será mostrado na figura 3.1 (Arquitetura e elementos de uma 

rede SMS) uma rede de telefonia comum para várias operadoras no Brasil. 

Figura 3.1: Arquitetura e elementos de uma rede SMS 
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3.1 SME/SMC (Short Messaging Entities) 
A SME (entidade de Short Message) é a entidade na qual  se pode receber e 

enviar Short Message. A SME  pode ser encontrada na rede fixa, em uma estação 

móvel ou em algum outro tipo de centro de serviço. 

 
 

3.2 SMSC (Short Message Service Center) 
O SMSC (centro de serviços de Short Message) é o centro global de 

processamento das mensagens e é responsável pelo envio, armazenamento e 

retransmissão  dos Short Message entre os SME e o celular, ou seja, consiste de 

uma fila de envio que recebe os pedidos de envio do SM (estação móvel – 

aparelho celular) ; o SMSC contata a Switch  para verificar a disponibilidade do 

aparelho celular associado ao número, se estiver disponível, envia a mensagem, se 

não, coloca na fila para tentar posteriormente. [4] 

 

Dependendo do tipo de plataforma de SMSC e do protocolo utilizado pela 

aplicação emissora do SM temos a seguintes funcionalidades : [4] 

• Um prazo de armazenamento das mensagens de vários dias, com mecanismo 

inteligente de reenvio. Desta forma, diferentemente do Pager, a mensagem não é 

perdida se o assinante não estiver disponível na hora da primeira tentativa de 

envio. A mensagem sofrerá um atraso mas será encaminhada.  

• A possibilidade de priorizar as mensagens, estabelecendo grau de prioridade. 

Isto significa que uma mensagem mais urgente será entregue primeiro.  

• A notificação de entrega para a fonte emissora. 
 
 

3.3 SMS-Gateway/Interworking Mobile Switching 

Center 
O SMS gateway MSC (Mobile Switching Center) é  um MSC capaz de receber os 
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Short Message dos SMSC , interrogando ao HLR (Home Locations Register) – 

Registro de armazenamento de dados do telefone – pela informação de rota  e 

entregando  o Short Message ao visitante. O SMS interworking MSC (SMS-

IWMSC) é um MSC capaz de receber um Short Message de uma rede móvel e 

submeter esta a seu próprio SMSC (Centro de Serviço de Mensagens Curtas). O 

SMS-GMSC/SMS-IWMSC são tipicamente integrados com o SMSC. 

 
 

3.4 HLR (Home Location Register)  
O HLR é um banco de dados usado para armazenamento permanente e 

gerenciamento de subscrições e perfis de usuários. A interrogação é feita do 

SMSC para o HLR, o qual fornece a informação da rota aonde o telefone móvel 

esta inscrito, ou seja, onde o telefone móvel se encontra no momento. O HLR 

também informa ao SMSC quando um Short Message não é entregue com sucesso 

e com isso o SMSC pode tentar entregar este Short Message mais tarde 

dependendo do seu intervalo pré - programado das mensagens que não foram 

entregues instantaneamente. [5] 

 
 

3.5 MSC/CCC (Mobile Switching Center – Central de 

Comutação e Controle) 
É responsável pela validação dos assinantes, processamento de chamadas, 

interface com a rede fixa de telefonia, interface com outras MSC´s sejam elas de 

outra operadora ou não, geração de bilhetes das chamadas, gerenciamento de 

hand-off (passagem do móvel de uma célula para outra), monitoração de alarmes 

das Estações Radio Base – ERBs, entre muitas outras funções. O termo em 

português para MSC é CCC  (Central de Comutação e Controle). [6] 
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3.6 VLR (Visitor Location Register) 
O VLR (registro de localização do visitante) é um banco de dados que contém 

temporariamente informações sobre o visitante. Estas informações são necessárias 

pelo MSC no momento em que o visitante precisar do serviço. [6] 

 
 

3.7 BSS (The Base Station System)  
Todas as funções relacionadas são executadas no BSS (sistema da estação base). 

O BSS consiste no BSCs (controle da estação base) e a BTSs (estação base 

transmissora), e sua primeira responsabilidade é transmitir voz e tráfego de dados 

entre os celulares. 

 
 

3.8 MS (The Mobile Station) 
A MS (estação móvel) é um terminal sem fio (aparelho celular) capaz de receber e 

enviar Short Message assim como chamadas de voz. A infra estrutura da rede sem 

fio é baseada no SS7  (sinalização de sistema número 7). O SMS faz uso do MAP 

(parte móvel da aplicação) na qual define os métodos e mecanismos da 

comunicação da rede sem fio, e usa o serviço SS7 TCAP (transaction capabilities 

application part). A camada de serviço do SMS faz uso da capacidade de 

sinalização do MAP e habilita a transferência do Short Message entre os celulares. 

 
 

3.9 Elementos da Sinalização 
A camada que define a operação necessária para suportar o SMS é o MAP (mobile 

application part). Ambos os padrões da América ou o Internacional tem definido 

a camada MAP com o uso do SS7. O padrão americano para os sistemas TDMA e 

CDMA publicado pela Associação Industrial de Telecomunicações é o IS-41. Já o  
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padrão internacional para o sistema GSM é definido pelo Instituto de 

Telecomunicação Europeu é o GSM MAP. [7] 

 

A seguir, as operações básicas do MAP necessárias para fornecer um SMS fim – a 

- fim: 

• Pedido de informação para entrega: antes de tentar a entrega do SMS , o 

SMSC precisa recuperar a informação de distribuição a fim de determinar a 

proporção do MSC para a estação móvel quando fizer a tentativa da entrega.  Isto 

é realizado por uma interrogação ao HLR que é realizado através do uso do 

SMSrequest e dos mecanismos do sendRoutingInfoForShortMsg do protocolo 

IS41. 

 

• Entrega de short message ponta-a-ponto: O mecanismo fornece meios para 

o SMSC transferir uma mensagem curta ao MSC que está servindo à estação 

móvel dirigida e tenta entregar uma mensagem a um MS sempre que o MS esteja 

registrado, mesmo quando o MS é acoplado em uma voz ou a uma chamada de 

dados. A operação de entrega do short message fornece uma confirmação da 

entrega desta mensagem. Consequentemente, o resultado de entrega pode ser com 

sucesso (entrega ao aparelho móvel) ou sem sucesso, que pode ser causada por 

diversas razões tais como telefone desligado ou fora da área de cobertura da 

operadora. A entrega de short message ponto-a-ponto é realizado através do uso 

do SMD-PP (Short Message Delivery_point-to-Point) e do mecanismo  

forwardShortMessage no IS-41. 

 

• Indicação de espera do Short Message: A operação é ativada quando uma 

tentativa de entrega do Short Message pelo SMSC falha, devido a uma causa 

temporária; e assim o SMSC fica interrogando ao HLR de tempos em tempos até 

que o HLR informe que o celular esta disponível para receber esta mensagem. 

 

• Alerta do centro de serviço: A operação fornece meios para que o HLR 

informe ao SMSC quais telefones celulares previamente não tiveram sucesso no 
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recebimento de suas mensagens, e que o celular está reconhecido agora pela rede 

móvel para ser acessível. Este tipo de alerta do serviço é realizado através do uso 

da notificação de SMS e dos mecanismos de alertas do serviço no IS41. 

 
 

3.9.1 IS-41 
O início dos estudos sobre este protocolo surgiu em 1980 e era dirigido à 

capacitação de mobilidade dos assinantes.[8] 

 

Somente no início de 1991 surgiu o IS-41-A, que era suportado pela rede SS7,  

com a introdução dos: [9] 

• Modelo de referência de rede, com interfaces padrão entre as entidades 

funcionais; 

• Registros de localização (HLR e VLR) e AC (centro de autenticação). 

• HLR, VLR e AC com interfaces para RTPC (Rede de Telefonia Fixa 

Comutada) como suporte a telecomunicações sem fio; 

• TCAP ANSI, como protocolo de transação; 

• Utilização da rede SS7  e TCAP; 

 

No Final de 1991 surgiu o IS-41-B com as principais modificações: 

• Handoff intersistemas; 

• Mecanismo de encaminhamento para a rede; 

• Funções acrescentadas: 

• Minimização de caminho; 

• Facilidade flash após handoff; 

• Handoff TDMA; 

 
Com o retrabalho significativo do padrão anterior, em 1996 surgiu o IS-41-C, com 

aproximadamente 6 vezes o número de páginas relativo a IS-41-B, tendo como as 

principais características:[10] 
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• Aumento de facilidade (18 facilidades acrescentadas às 6 existentes do IS-41-

B); 

• Aumento de serviços para assinantes (serviço SMS); 

• Solucionar problemas de incompatibilidade encontrada em versões anteriores 

(sistemas rádio AMPS, NAMPS, TDMA e CDMA); 

 

O protocolo IS-41 foi desenvolvido e é atualizado pelo sub-comitê TR 45-2 da 

TIA (Telecommunications Industry Association). O protocolo realiza a troca de 

informações e dados entre equipamentos de uma mesma ou diferentes empresas 

prestadoras dos serviço, possibilitando a operação, administração e a manutenção 

automática do sistema móvel celular.[11] 

 

Este protocolo é aplicado a uma variedade de sistemas de telecomunicações sem 

fio, tais como: 

• Serviço de comunicação pessoal (PCS). 

• Roaming internacional. 

• Aumento de funções na estação móvel. 

• Sistema de correio de voz. 

• Sistema  de resposta interativa de voz. 

 
 

3.9.2 Rede de sinalização 
A rede de sinalização conhecida como "sinalização por canal comum SS7" ,  

especificada e padronizada mundialmente pela ITU (International 

Telecommunication Union) , veio criar uma rede de dados de alto desempenho 

que transporta, entre outras informações, a sinalização telefônica.[12] 

 

É utilizada como meio de transporte da sinalização do protocolo IS-41. È formada 

por um conjunto de protocolos de comunicação de dados. Para suporte ao 

protocolo IS-41, utiliza-se da rede SS7 (sinalização canal comum número 7) e sua 
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pilha de protocolos associados, os quais realizam os serviços de transferência de 

dados. Assim, o protocolo IS-41 é particionado em:[11] 

• Serviços de aplicações;  

• Serviços de transferência de dados; 

 
 
3.9.1.1 Protocolos da rede SS7 
Os protocolos do SS7 são organizados em níveis, de maneira análoga às camadas 

do modelo de transporte de dados OSI (Open Systems Interconnections) para 

redes de computadores , publicado em 1992 pela ISO (International Standards 

Organization). São 4 os níveis no SS7; os três níveis de menor hierarquia 

compõem o Subsistema de Transferência de Mensagens MTP (Message Transfer 

Part) e correspondem, em essência, aos três primeiros níveis do modelo OSI. No 

nível 4 do SS7 - que corresponde à camada de Aplicação do modelo OSI – pode-

se ter vários subsistemas de usuário (User Parts), como o TUP (Telephone User 

Part)  e o ISDN User Part (ISUP). [12] 

 

Para suportar outras aplicações na rede, dois componentes foram criados no SS7: 

o  SCCP (Signaling Connection Control Part) , que complementa os serviços do 

MTP para torná-lo funcionalmente equivalente ao nível de rede do modelo OSI, e 

o TCAP (Transaction Capabilities Application Part), que fornece um conjunto de 

protocolos e funções usados por aplicações distribuídas na rede para que essas 

possam se comunicar. A relação entre os níveis do SS7 e o modelo OSI é ilustrada 

na figura 3.2.  
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Figura 3.2: Os níveis do SS7 e sua relação entre as camadas do modelo OSI 

 
O Subsistema de Transferência de Mensagens MTP (Message Transfer Part) é o 

protocolo de transporte usado pelos outros protocolos de nível acima no SS7. O 

MTP provê: 

• transmissão de dados nodo a nodo;  

• esquema de detecção e correção de erros básicos;  

• seqüenciamento de mensagens;  

• roteamento de mensagens;  

• discriminação de mensagens;  

• funções de distribuição de mensagens.  
 
 
 
 
 
O MTP é subdividido em três camadas: níveis 1, 2 e 3, que correspondem 

respectivamente ao níveis físico, enlace e rede do modelo OSI.  
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O nível físico do MTP (MTP1) é o responsável pela conversão de dados digitais 

em uma seqüência de bits para transmissão através da rede. O padrão SS7 não 

especifica qualquer interface ou taxa de transmissão de dados para esse fim. Desta 

forma, estes parâmetros ficam determinados principalmente pelo requerimento de 

custo/desempenho da rede sobre a qual o sistema será implantado.  

 

O nível 2 (MTP2) provê detecção e correção de erros e seqüenciamento de todos 

os pacotes de mensagens do SS7. Assim como no modelo OSI, este nível é 

responsável apenas pela transmissão e recepção de dados entre dois nodos 

adjacentes na rede. Este nível não tem conhecimento do destino final da 

mensagem.  

 

O último e mais complexo nível é o MTP3. Nesta camada - nível de rede - 

encontram-se as funções necessárias para a transferência de mensagens entre 

pontos de sinalização (PS). As funções da rede de sinalização podem ser divididas 

em duas categorias básicas:  

• tratamento de mensagens de sinalização, que abrange três funções; 

• gerência da rede de sinalização;  

 
 

3.10 Elementos do serviço 
SMS compreende diversos elementos de serviços relevantes à recepção e à 

submissão de Short Message: 

• Período da validez:  O período da validez indica quanto tempo o SMSC 

garantirá o armazenamento do Short Message antes da entrega ao aparelho 

celular. 

• Prioridade:  A prioridade é o elemento de informação fornecido por um SME 

(Short Message Entity) para indicar a prioridade da mensagem. 
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3.11 Serviços de Subscrição 
O SMS compreende dois serviços básicos ponto-a-ponto: 

• MO-SM (Short Message móvel – originada) 

• MT-SM (Short Message móvel – terminada) 

 

O Short Message Móvel - originado é transportado do aparelho ao SMSC e 

podem ser destinados a outros aparelhos móveis ou destinados para outras redes 

fixa, tais como redes de correio eletrônico. O Short Message Móvel - terminado é 

transportado do SMSC ao aparelho e pode ser submetido ao SMSC por outros 

subscrições móveis através de MO-SM ou por outras fontes tais como sistemas do 

correio de voz, ou operadores. Veja figura 3.3  
 

 

Figura 3.3 – MO-SM 

 

Desta maneira se tem uma visão macro do ciclo de uma mensagem terminada, 

para se ter um maior detalhamento do processo do MO-SM veja a figura 3.4 um 

passo-a-passo. 
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Figura 3.4 – Passo-a-Passo de um MO-SM 

 

 

1. O MS transfere o SM ao MSC. 

2. O MSC interroga ao VLR para verificar se os serviços suplementares enviados 

ou as limitações impostas à transferência da mensagem não foram violadas. 

3. O MSC envia o Short Message ao SMSC usando a operação do 

forwardShortMessage.  

4. O SMSC entrega o Short Message ao SME. 

5. O SMSC avisa ao MSC que o resultado da operação forwardShortMessage foi 

bem sucedido. 

6. O MSC retorna ao MS o resultado da operação do MO-SM. 

 

 

Para as MT-SM, um relatório é retornado sempre que o SMSC confirmar a 

entrega com sucesso do Short Message ao aparelho ou informar o motivo da não 

entrega deste Short Message o que propicia o motivo da falha. Similarmente para 

o MO-SM uma confirmação/negação também é retornado ao aparelho quando este 

Short Message for entregue com sucesso ou sem sucesso ao seu destinatário. Veja 

figura 3.5 : 
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Figura 3.5 – MT-SM 

 

 

Desta maneira se tem uma visão macro do ciclo de uma mensagem terminada, 

para se ter um maior detalhamento do processo do MT-SM veja a figura 3.6 um 

passo-a-passo do MT-SM. 
 

 

Figura 3.6 – Passo-a-Passo MT-SM 
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1. O Short Message é submetido do SME ao SMSC. 

2. Após ter terminado seu processo interno, o SMSC interroga ao HLR e recebe 

a informação de distribuição para o subscritor móvel. 

3. O SMSC envia o Short Message ao MSC usando a operação do 

forwardShortMessage. 

4. O MSC recupera a informação do subscritor do VLR.  Esta operação pode 

incluir um procedimento de autenticação. 

5. O MSC transfere o Short Message ao MS. 

6. O MSC retorna ao SMSC o resultado da operação do forwardShortMessage. 

7. Se o pedido for do SME, o SMSC retorna um relatório de status que indica a 

entrega da mensagem curta. 

 

Dependendo do método de acesso e das características de dados do aparelho, o 

Short Message ponto-a-ponto pode enviar até 160 caracteres ao SME. Para as 

mensagens que requerem a entrega imediata, somente uma tentativa de entrega 

será permitida. Para as mensagens que não requerem a entrega imediata, uma ou 

mais tentativas de entrega são feitas até que o destino tenha recebido. 

 

Nas redes IS41, o tipo do serviço é distinguido pelo uso do identificador do 

teleserviços. Teleserviços são aplicações especiais que utilizam o transportador de 

serviço como um mecanismo de transporte. Atualmente existem os seguintes 

teleserviços padronizados pela TIA (Telecommunications Industry Association): 

 

• CMT (Cellular messaging teleservice), é um teleserviço de mensagem curta, 

destinado a prover serviços indênticos a “paging” a uma MS. Baseado num 

conjunto mínimo de caracteres, constituído das letras maiúsculas de A a Z e dos 

dígitos de 0 a 9, para formar uma mensagem de comprimento máximo de 63 

caracteres.  

• CPT (Cellular paging teleservice), é um teleserviço de mensagem curta, 

destinado a prover o serviço de mensagem curta a uma MS, com comprimento de 

até 200 caracteres. 
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3.12 SMPP 
O protocolo SMPP (Short Message Peer to Peer) é um protocolo aberto, 

desenvolvido para proporcionar uma interface de comunicação de dados flexível, 

para a transferência de short messages entre um SMSC (Short Message Center) , 

ou outro tipo qualquer de message center, e uma aplicação SMS, como por 

exemplo, uma plataforma de Voice Mail, um servidor de E-mail ou outro gateway 

de mensagens qualquer. [14] 

 

O protocolo SMPP utiliza o termo SMSC (Short Message Service Center) quando 

se refere à entidade servidora da conexão SMPP. No caso da entidade cliente da 

conexão SMPP, o nome adotado pelo protocolo é ESME (External Short Message 

Entity). 

 

Em linhas gerais, o protocolo SMPP caracteriza três principais entidades, que são 

o SMSC, a ESME e o SME (Short Message Entity), sendo este último, o SME, 

por exemplo, um aparelho celular. A versão V3.4 do protocolo SMPP contempla, 

dentre outras, as seguintes tecnologias: [14] 

- ANSI-136 (TDMA) 

- IS-95 (CDMA) 

- Etc 
 
O protocolo SMPP permite:  

- Transmitir mensagens de uma ESME para um único ou múltiplos 

destinos via SMSC; 

- Que uma ESME possa receber mensagens de um terminal móvel via o 

SMSC; 

-  Enviar mensagens com confirmação de recebimento; 

- Cancelar ou repor mensagens; 

- Consultar o status de entrega de uma determinada mensagem; 

- Agendar a entrega de mensagens, selecionando a data e a hora de 

entrega; 
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- Selecionar o modo de transmissão da mensagem, i.e. datagrama ou 

store and forward 

- Definir prioridade de entrega para as mensagens; 

- Definir o tipo de codificação dos dados da mensagem; 

- Definir um período de validade para a mensagem; 

- Associar um tipo de serviço para cada mensagem. 

 

O protocolo SMPP está sendo utilizado recentemente para permitir a troca de 

SMS entre operadoras. Para este intuito foram desenvolvidas gateways para 

trabalhar com este protocolo, convertendo-o de uma tecnologia para outra (e.g. de 

TDMA para GSM). Este tipo de conversão se faz bastante necessário no cenário 

brasileiro dada a diversidade de tecnologias adotadas pelas operadoras. Têm-se 

como exemplo destas novas aplicações os contratos de interconexão de SMS entre 

as operadoras TIM e Telemig Celular, TIM e Telebahia Celular, TIM e Global 

Telecom, TIM e BCP, Telemig Celular e TCO, Telesp Celular e BCP, Telesp 

Celular e TESS, dentre outras. 

 

 

3.13 Conclusão 
Este capítulo mostrou de uma forma geral o funcionamento de uma arquitetura de 

telefonia de uma rede SMS, mostrou os protocolos utilizados e uma breve 

introdução a estes protocolos, sendo que a maioria das operadoras de telefonia 

móvel utilizam esta topologia em suas redes. 

 

Além da arquitetura de telefonia de rede do SMS existe também uma outra 

arquitetura que é usada para a interconexão entre operadoras de telefonia móvel e 

que será mostrada no próximo capítulo.  
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4. Estudo de caso: Projeto para instalação de uma 

plataforma de Interconexão SMS 
Estudo para a instalação de uma plataforma de interconexão SMS, visando a 

comunicação de uma operadora de telefonia celular e seus respectivos servidores 

de aplicações com demais operadoras que possuam também uma plataforma de 

interconexão SMS. 

 

Como foi visto nos capítulos anteriores, são possíveis diversas aplicações para 

serviços de SMS. Foram mostrados alguns tipos e protocolos utilizados em 

determinadas situações, conforme o serviço que se deseja. 

 

Estes serviços funcionam perfeitamente para a maioria das operadoras, mas como 

o mercado de telefonia celular esta ficando cada vez mais exigente, torna-se 

necessário a realização de acordos entre as operadoras de telefonia celular para 

que este serviço já disponibilizado se torne ainda melhor com uma abrangência de 

cobertura em todas as regiões do país. Os exemplos citados nos capítulos 

anteriores não abrangem esta solução, daí este capítulo vem mostrar alguns casos 

de exemplos existentes de plataformas em operadoras do serviço celular que 

possuam o SMS com interconexão e assim dentre eles escolher um modelo que 

possa mostrar, de uma forma geral, suas características bem como sua segurança. 

 

Estudos feitos por outras operadoras mostram que pode-se ter um ganho razoável 

com estas interconexões.  Segundo o diretor de Operações da Amazônia Celular, 

José Paulo David, “90% da receita de dados referem-se a short messages. A 
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expectativa, segundo ele, é de que, com o acordo, esta receita seja ampliada 

consideravelmente.” [16] 

 

A Amazônia Celular, NBT, TCO Celular e Telemig Celular fecharam um acordo 

operacional para troca de SMS (short message service) entre os usuários que 

tenham aparelhos com tecnologia compatível ao serviço. Cerca de 5,8 milhões de 

assinantes das quatro operadoras serão beneficiados. As empresas estimam que 

haja um crescimento de mais de 30% no tráfego de SMS. Os clientes que forem 

atendidos por uma das quatro operadoras poderão se comunicar nos 13 estados 

onde atuam as empresas. [16] 

 

 

4.1 FRAMEWORKS para o gerenciamento  de 

mensagens curtas (SMS): o SMS GATEWAY e o SMS 

AGENT 
Trata-se de uma ferramenta carrier-class, altamente escaláveis e modulares, que 

se adapta tanto à prestação de serviços simples e específicos (como por exemplo, 

a distribuição de conteúdo via SMS, notificações de e-mail, etc) como ao 

gerenciamento da interconexão do serviço de SMS de uma operadora com suas 

parceiras e concorrentes no território nacional. 

 
 

4.2.1 SMS GATEWAY 
O SMS Gateway é um ambiente de transição de mensagens SMS, capaz de 

receber mensagens através de diversas interfaces e rotear, de acordo com regras de 

roteamento e comportamento definidos e parametrizáveis, o destino dessas 

mensagens. O SMS Gateway atua como um gateway de mensagens SMS, 
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definindo destinos e monitorando processos. Dentre as funcionalidades mais 

relevantes do SMS Gateway estão: 

• Interfaces genéricas de recebimento de mensagens; 

• Regras de roteamento e conectores de destino, de modo a identificar, 

pelos atributos de uma mensagem (originador, destino, porta, 

conteúdo, etc.), qual o destino da mensagem no nível da integração 

(porta SMPP, interface http externa, banco de dados, socket para 

endereço específico com protocolo específico, etc.); 

• Aplicação de filtros de conteúdo e comportamento; filtros de consumo 

e roteamento (priorização, caminho de roteamento, tempo de vida, 

repetição de tentativas, etc); 

• Bilhetagem (ticket de transporte da mensagem); 

• Apresentação de dados consolidados de tráfego por tipo de mensagem, 

filtragem, interface de entrada, conector de saída, atributos de 

mensagem; 

• Apresentação de interfaces web de monitoração, controle e 

parametrização; 

• Disponibilização de conectores compatíveis com SMPP V3.4, CAPII, 

UCP, NIP e interfaces HTTP/S, SMTP, SNPP, SMS Agent (protocolo 

proprietário) e sockets com protocolos proprietários; 

 

Veja a arquitetura SMS GATEWAY na figura 4.1: 
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Figura 4.1 – SMS GATEWAY 

 

 

4.2.2 SMS Agent 
É um  ambiente de origem e controle de envio de mensagens curtas, veja figura 

4.2, capaz de atuar como os agentes descritos no cenário citado anteriormente. 

Esta solução é o SMS Agent, que apresenta as seguintes funcionalidades: 

• Filas de envio parametrizadas (protocolo utilizado, prioridades, 

tempos de expiração, etc); 

• Recuperação de estado de mensagem (por notificação (sessão) e por 

consulta); 

• Interfaces de origem de SMS com protocolos abertos para integração 

(Javabeans, DLL´s); 

• Transporte seguro nas interfaces (HTTPS, Socket criptografado); 

SMS Gateway

Internet

Internet

Rede

CCC 2

CCC 1

CCC 3

IS95

IS136

GSM900
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• Interfaces web de gerenciamento, extração de relatórios e 

parametrização; 

 

 

 
Figura 4.2 – SMS Agent 

 

 

Com a utilização desse esquema de gerenciamento da plataforma de SMS, a 

operadora resolve uma série de temas que tendem a dificultar de maneira intensa a 

utilização deste tipo de serviço em larga escala. Alguns destes problemas são 

listados a seguir: 

• Os protocolos típicos do mercado não oferecem mecanismos de 

segurança; 

• As plataformas não possuem limitações claras no uso das interfaces 

externas, o que pode levar a incongruências no padrão de serviço ou 

mesmo a comportamento indesejável (spams, floods, acesso não-

autorizado, conteúdo não-autorizado); 

SMSC

SMS Agent

Operadora
SMS

SMS

SMS
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• As plataformas não possuem condições de segmentar mensagens 

semanticamente, ou seja, não possuem condições de determinar perfis 

de serviço ou identificar relações com produtos típicos das operadoras 

móveis. Logo, é necessário um agente externo que possua a 

capacidade de gerar tal segmentação; 

• As plataformas têm poucas funcionalidades relativas à montagem de 

padrões de serviço. Por exemplo, priorizar mensagens do serviço de 

alertas em função nas mensagens do serviço de conteúdo de previsão 

do tempo. 

 

 

4.3 Cenários encontrados no mercado 
Os cenários tecnológicos a seguir são aqueles que podem ser encontrados mais 

comumente no mercado, no que tange ao envio de SMS por agentes externos à 

operadora móvel. Tratam-se das situações que uma operadora tende a encontrar 

quando confrontada com as demandas de roaming e interconexão de SMS. 

 

 

No cenário mostrado na figura 4.3 , temos uma operadora com um sistema muito 

simples de SMS, vejam os seus problemas: 

• A Segurança é comprometida (a mensagem é aberta, a porta da 

plataforma fica disponível externamente, não existe filtragem de 

conteúdo ou comportamento); 

• Não há controle definido das filas de envio; 

• A responsabilidade pela entrega e status da mensagem não é bem 

definida; 
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Figura 4.3 – Cenário 1 

 

 

 

Para a figura 4.4, um outro cenário é apresentado com uma melhora do serviço, 

mas ele beneficia apenas uma operadora, ou seja, apenas a operadora 2 tem 

algumas seguranças. Vejam as seguintes características: 

• Segurança Comprometida (mensagem aberta, sem filtragem de 

conteúdo ou comportamento) 

• Somente uma operadora controla a fila de envio e nível de serviço 

(priorização, bilhetagem) 

• Responsabilidade pela entrega e status da mensagem é da Operadora 

 
Figura 4.4 – Cenário 2 
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Para este outro caso do cenário 3 que é ilustrado pela figura 4.5, a operadora 1 já 

tem uma leve melhora, mas mesmo assim, ainda não está no seu ideal e 

apresentam as seguintes características: 

• Segurança (o transporte da mensagem já é criptografado, a sua porta 

de envio esta protegida); 

• A Operadora 2 controla a fila de envio, filtragem de conteúdo e 

comportamento e ainda pode fazer bilhetagem; 

• A operadora controla o nível de serviço; 

• A responsabilidade pela entrega e status da mensagem é da operadora; 

 

O HTTPS é a utilização do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) em 

conjunto com o protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que é um protocolo 

proposto por um grupo liderado pela Netscape Communications, pela Verisign e 

pela Sun desenvolvido e especificado como um protocolo para prover uma 

camada de segurança entre a camada de transporte (TCP) e os protocolos de 

aplicação tais como HTTP, TELNET, FTP, NNTP, SMTP, etc.  

  

Este protocolo provê encriptação de dados, autenticação de servidor, integridade 

de mensagem e, opcionalmente, autenticação de cliente para uma conexão 

TCP/IP. 

  

 
Figura 4.5 – Cenário 3 
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Já o cenário apresentado na figura 4.6, é um cenário ideal e possui as seguintes 

vantagens sobre os demais cenários apresentados anteriormente: 

• Segurança (o transporte entre as operadoras é criptografado, a porta de 

envio é  protegida); 

• Cada elemento controla a sua fila de envio, filtragem de conteúdo, 

nível de serviço; 

• Responsabilidade pela entrega e status da mensagem é da operadora; 

• Possibilidade de rotear as mensagens para outras redes; 

 

 

 
Figura 4.6 – Cenário 4 

 

 

Verificam-se nos cenários apresentados anteriormente algumas especificações 

usadas por operadoras de serviço celular. Existem várias arquiteturas possíveis de 

se elaborar, agora só dependerá da necessidade de a operadora utilizar o 

conhecimento em processos relacionados às tecnologias presentes no mercado 

para envio, monitoração e controle de mensagens curtas. 

 

Os processos típicos em sistemas que interagem com plataformas de serviço de 

SMS (conhecidas como SMSC) são os seguintes: 
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• Necessidade de conhecimento nos diversos protocolos do mercado 

para SMS (SMPP, CAPii, UCP, NIP) no que diz respeito à  

implementação, serviços e limitações. 

• Implementação de agentes de software que controlam o acesso às 

plataformas, fornecendo serviços de: 

 

1. Controle de filas de envio e cadência de envio (priorização); 

2. Recuperação do estado da mensagem (recebida, não-recebida, 

etc); 

3. Garantia que a SMSC recebeu a mensagem e que a mesma se 

encontra na fila interna de envio; 

4. Interface com protocolos de transferência de conteúdo (http, 

FTP, SMTP) mais comumente disponíveis ou com mecanismos 

de troca de dados diversos a fim de implementar a integração do 

agente de envio com sistemas externos; 

5. Garantia de acuidade da informação recebida e enviada: 

transporte seguro, filtragem e limitação de conteúdo; 

• Interfaces de administração e parametrização: montagem de perfis 

de serviço para os agentes; 

 

Comparando os 4 cenários apresentados podemos notar que todos terão sua 

funcionalidade, agora só dependerá dos fatores mencionados nos agentes de 

software acima para que se torne um agente seguro ou não. 

 

Veja o quadro comparativo apresentado da tabela 4.7 onde se tem um resumo dos 

cenários apresentados: 
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Critérios Peso                             Solução em potencial 
  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Interconexão 5 5 X 5 = 25 5 X 6 = 30 5 X 10 = 50 5 X 10 = 50 
Protocolo  2 2 X 6 = 12 2 X 6 = 12 2 X 8 = 24 2 X 8 = 24 
SMPP      
Requisição/ 4 4 X 6 = 24 4 X 6 = 24 4 X 9 = 36 4 X 9 = 36 
Notificação de estado      
Envio (HTTPS,  5 5 X 3 = 15 5 X 3 = 15 5 X 10 = 50 5 X 10 = 50 
Sockets)      
Controla filas 4 4 X 6 = 24 4 X 6 = 24 4 X 8 = 32 4 X 8 = 32 
de envio      
Mensagem 1 1 X 3 = 3 1 X 3 = 3 1 X 9 = 9 1 X 9 = 9 
aberta      
Porta disponível 1 1 X 2 = 2 1 X 4 = 4 1 X 9 = 9 1 X 9 = 9 
externamente      
Bilhetagem 4 4 X 3 = 12 4 X 3 = 12 4 X 9 = 36 4 X 9 = 36 
Possibilidade de rotear 5 5 X 2 = 10 5 X 4 = 20 5 X 8 = 40 5 X 10 = 50 
msg p/ outras redes      
Total de Pesos X Notas  127 144 286 296 

      
Peso de 0 - 5 (considerando de péssimo até excelente)   
Nota de 0 - 10 (considerando de péssimo até excelente)   

      
 Peso x Nota = Resultado   

 
Figura 4.7 – Tabela de comparação entre cenários 

 

 

Conforme os critérios estabelecidos na tabela 4.7, foram utilizados notas e pesos 

para assim poder medir o desempenho de cada cenário, sendo assim pode-se ver 

que o cenário 4 é a melhor escolha, isso porque ele possui todos os requisitos para 

que uma rede SMS com interconexão possa se comunicar com outras redes de 

modo seguro e eficiente. O cenário 4 mostra um ambiente seguro com transporte 

criptografado e portas protegidas contra invasões, cada elemento da prestadora 

controla sua própria fila de envio, existem prioridades das mensagens, ou seja, 

dependendo do tipo de mensagem ela poderá ser entregue primeiro que uma outra 

que não tenha tanta importância, a responsabilidade pela entrega e status da 

mensagem, se já houve a tentativa de entrega e qual o ciclo da próxima tentativa 

de entrega, é da operadora. Com o gateway ainda é possível rotear as mensagens 
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para outra operadora, ou seja, ainda é possível fazer um outro ponto de 

interconexão. 

 

 

4.4 Conclusão 
Neste estudo pode ser verificado algumas topologias usadas por algumas 

operadoras do sistema de telefonia celular conforme a necessidade de cada 

empresa, tanto na questão de segurança bem como a financeira.  

 

Este estudo vem mostrar que fica muito vulnerável montar uma arquitetura que 

não possua um gateway juntamente com um agent, ou seja, fica nítido que com 

uma topologia bem estruturada as operadoras não terão problema como segurança, 

controle com as filas e sem responsabilidade com as entregas das mensagens. 

Além de que também é de responsabilidade de cada operadora configurar seus 

sistema de modo a fazerem bilhetagens (modo como são gerados os arquivos de 

bilhete), para que se possa fazer a cobrança dos dividendos de outras operadoras 

que utilizaram os meios de entrega das mensagens. 
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5.  CONCLUSÃO 
Este trabalho teve como objetivo trazer conceitos e esclarecer dúvidas sobre o 

serviço de SMS, mostrando algumas aplicações possíveis para sua utilização nas 

operadoras de telefonia celular em seu dia a dia e principalmente mostrar que são 

possíveis algumas formas de se fazer a interconexão entre as operadoras, o que 

hoje ainda esta em fase de crescimento, pois cada vez mais as empresas estão se 

unindo para poder ocupar uma fatia do mercado que ainda não foi explorada. Os 

modelos ou tipos de topologias citados no estudo de caso ficam a critério da 

empresa, pois dependerá do valor que estará disposta a desembolsar para ser ter 

critérios de segurança em seus sistemas e controlar os valores a serem e cobrados 

de outras operadoras pelo uso das mensagens em seu sistema. 

 

Mais do que uma funcionalidade o SMS é atualmente o modelo de negócio que 

conhece maior dinamismo dentro do setor das comunicações móveis sem fios. 

 

O incremento no seu uso foi exponencial sendo estimado o número de envio 

mensal de SMS a nível mundial na cifra de 30 bilhões no início de 2002 existindo 

estimativas de que este valor ascenda a 70 bilhões num prazo de 4 anos. [15] 

 

Fica aqui uma sugestão para que no futuro alguém possa dar continuidade ao 

trabalho de SMS e possa mostrar sua evolução, ou até mesmo fazer comparações 

entre tecnologias similares como é o caso do MMS ( Multimedia Messaging 

Service ), que é uma forma de comunicação inteiramente nova e distinta das 

possibilidades do TDMA e CDMA. Os telefones móveis de terceira geração 

constituirão aparelhos extremamente versáteis, capazes de interpolar o melhor de 
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vários mundos com a capacidade de editar e enviar imagens e sons estendendo o 

seu espectro de utilização a todas as áreas do quotidiano pessoal ou profissional de 

forma eficiente.  
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