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Ocenia się, iż ciągu jednego miesiąca właści-
ciele telefonów komórkowych wysyłają po-
nad 100 miliardów SMS-ów. Niebywały suk-
ces powstałych w 1992 roku SMS-ów sto-
sunkowo szybko zaowocował pojawieniem
się nowych propozycji. Zaproponowano
ulepszony SMS – (Enhanced Messaging Se-
rvice), jednak jest to propozycja przejściowa,
która raczej nie ma szans na upowszechnie-
nie. Radykalnym postępem jest wprowadze-
nie tak zwanych MMS-ów - coraz więcej
współczesnych telefonów komórkowych da-
je możliwość wysyłania ich i odbierania.
O MMS-ach słyszał już chyba każdy, wspo-
minaliśmy o nich także w EdW. MMS-y je-
szcze nie zdobyły popularności, głównie ze
względu na konieczność posiadania odpo-
wiedniego sprzętu – telefonów komórko-
wych najnowszej produkcji. Jednak istnieją
poważne przesłanki, że z czasem SMS-
y ustąpią miejsca MMS-om. Za pomocą
MMS-ów oprócz tekstu można przesyłać ko-
lorowe obrazy, dźwięk, i to nie tylko jakieś

proste dzwonki, ale pliki z nagraniami
dźwiękowymi (MP3 lub podobne) oraz
prawdziwe filmiki łączące ruchomy obraz
i dźwięk. I trzeba przyznać, że to wszystko
jest prawdą – takie są perspektywy. Zaga-
dnienie rzeczywiście jest bardzo ciekawe,
a reklamy kierują uwagę potencjalnych
klientów na te wspaniałe możliwości. Mało
kto próbuje jednak poznać temat bliżej
i sprawdzić, ile prawdy jest w fantastycznie
wyglądających reklamach nowych telefonów
komórkowych i nowej usługi.

Dociekliwi Czytelnicy EdW zapewne ze-
chcą poznać temat bliżej.

Przede wszystkim trzeba rozszyfrować
skrót. Podobnie jak SMS (Short Messaging
Service), MMS to Multimedia Messaging
Service, co można przetłumaczyć jako prze-
syłanie wiadomości multimedialnych. Cho-
dzi o nową usługę dla użytkowników telefo-
nów komórkowych, której zasady ustalono
jednolicie przez Forum WAP oraz w ramach
programu wspierania telefonii trzeciej gene-

racji (3rd Generation Partnership Program –
3GPP). Specyfikacja określa zasady tworze-
nia i przesyłania wiadomości, przez co różni
producenci sprzętu oraz operatorzy teleko-
munikacyjni mogą zgodnie współdziałać
przy wprowadzaniu nowej usługi. Choć
MMS znacząco różni się od SMS-a, bo wy-
korzystuje główny kanał transmisyjny, a nie
kanał sterujący, niemniej podczas obsługi
MMS-ów można normalnie przyjmować
nadchodzące rozmowy. Za pomocą MMS-ów
można przesyłać kolorowe obrazy (fotografie
JPEG, rysunki i animacje GIF, ikony, logosy),
dźwięki (dzwonki, melodie, efekty, MP3),
a nawet krótkie filmy (MPEG4) oraz formato-
wany tekst (różne czcionki, wielkości liter,
rozmaite formatowanie). Warto jednak zda-
wać sobie sprawę z istotnych ograniczeń
i obecnych możliwości. W tym celu trzeba po-
wrócić do SMS-a i telefonii GSM. Dzisiaj
króluje telefonia GSM (2 generacji – w skró-
cie 2G), gdzie dane cyfrowe przesyłane są
z szybkością 9,6kbs (kilobitów, nie kilobajtów
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na sekundę). O szumnie zapowiadanej od kil-
ku lat telefonii UMTS (3G), gdzie przepływ-
ność ma wynieść 384...2000kbs, można, póki
co, tylko pomarzyć. Pojawiły się wprawdzie
rozwiązania pośrednie, wykorzystujące in-
frastrukturę GSM, nazywane technologiami
2,5G (np. GPRS) o pośredniej szybkości
transmisji. Dopiero jednak w systemach
3G i ewentualnych następnych możliwe bę-
dzie bezprzewodowe przesyłanie danych
z naprawdę dużą szybkością. Z poczciwym
SMS-em nie ma problemu – zawiera on na-
główek, a właściwie dwa krótkie nagłówki
i do tego treść wiadomości - do 160 bajtów.
W sumie więc SMS jest bardzo mały i jego
przesłanie jest łatwe, trwa krótko, więc jest
tanie. Aby za pomocą niewielu znaków zwię-
źle wyrazić treść i uczucia, stosuje się cha-
rakterystyczne skróty (nie tylko zresztą
w SMS-ach, ale i w poczcie e-mailowej i na
„czatach”). Trzeba mieć świadomość, że

obraz czy plik
dźwiękowy ze swej
natury ma dużo
większą objętość,
więc jego przesła-
nie przez dzisiejsze
sieci trwałoby nie-
porównanie dłużej.

I tu leży jedna
z przeszkód w peł-
nym wykorzystaniu
potencjalnych moż-
liwości MMS-ów.

Drugie źródło
ograniczeń to moż-
liwości sprzętu.
Żeby przesłać
obraz, trzeba go
w jakiś sposób
stworzyć. Oczywi-
ste wydaje się wy-
posażenie telefonu
komórkowego w cy-
frowy aparat foto-
graficzny. Względy
ekonomiczne nie
pozwalają jednak,
by był to aparat lep-
szej klasy. Ponieważ
podstawową atrak-
cją MMS-ów są
barwne obrazy, tele-
fon musi mieć kolo-
rowy wyświetlacz –
próba wyświetlenia
kolorowego obrazu
na szarozielonym
ekranie to oczywiste
nieporozumienie.
Poza tym ekran ko-
mórki, nawet kolo-
rowy, ma ograniczo-
ną wielkość i roz-
dzielczość. Oprócz

rozdzielczości (licz-
by pikseli) istotna
jest też możliwa do
wyświetlenia liczba
kolorów (odcieni),
która dla wielu ma-
łych wyświetlaczy
wynosi tylko 256.
Podobnie jest z prze-
tworzeniem i zakodo-
waniem dźwięku – ograni-
czeniem są możliwości mi-
kroprocesora i programu zawar-
tych w telefonie. Kolejną kwestią
jest pamięć – komórka musi zawierać
pamięć o znacznej objętości. Jeśli więc te-
lefon komórkowy miałby tworzyć, przesyłać
i odbierać obrazy i pliki dźwiękowe wysokiej
jakości, z konieczności należałoby go w istot-
ny sposób zmienić a jego cena musiałaby być
horrendalnie wysoka. Od popularnej komórki
doszlibyśmy bowiem do dużo droższego
PDA (personal digital assistant) lub nawet
palmtopa czy laptopa. W uproszczeniu może-
my więc przyjąć, że głównymi ograniczenia-
mi są wymiary, rozdzielczość i liczba odcieni
kolorów ekranu oraz parametry wbudowane-
go głośniczka. Tak czy inaczej, komórka do
obsługi MMS-ów musi przede wszystkim
mieć kolorowy ekran, powinna posiadać
wbudowany aparat fotograficzny i mieć ob-
wody zapewniające komunikację z kompute-
rem (Bluetooth, IrDa).

Dziś, na samym początku rozwoju nowej
usługi, objętość MMS-a wynosi 2kB...30kB,
a czas ich przesyłania może sięgać 30 se-
kund. Czytelnicy zapoznani z Internetem
i komputerowymi obrazkami wiedzą, że fo-
tografia w formacie JPEG o objętości do
30kB w żaden sposób nie może być obrazem
o dużej rozdzielczości i jakości. Rozdziel-
czość 101x80 pikseli czy nawet dwu- lub
czterokrotnie większą, Czytelnik z pewno-
ścią uzna za wręcz żałosną. Trzeba mieć
świadomość, że taki obrazek będzie się przy-
zwoicie prezentował tylko na maleńkim
ekranie MMS-owej komórki, natomiast prze-
niesiony do komputera natychmiast ujawni
swą małą rozdzielczość i być może też słabe
oddanie odcieni barw. Co prawda według
przyjętej ogólnej specyfikacji rozmiary
MMS-a nie są ograniczone. Jednak w pierw-
szym etapie to nie specyfikacja MMS, tylko
operatorzy telekomunikacyjni ograniczają
rozmiar MMS-a do 30kB, ewentualnie kilku-
dziesięciu kB, na pewno mniej niż 100kB.
Dopiero w dalszej, nieokreślonej na razie
przyszłości będzie można przesyłać większe
pliki. Oczywiście przy ograniczeniu rozmia-
rów MMS-a do kilkudziesięciu kilobajtów
nie jest możliwe przesłanie dłuższego klipu
wideo, który z natury musi mieć radykalnie
większą objętość – tym samym przesyłanie
dłuższych plików wideo o przyzwoitej jako-
ści to na razie melodia przyszłości, której
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afasik - as far as I know
asap - as soon as possible
atw - at the weekend
awhfy - are we having fun yet?
b4 - before
bbfn - bye bye for now
bcnu - be see’in you
brb - be right back
btw - by the way
cm - call me
cu - see you
cul8ter - see you later
dk - don’t know
dur? - do you remember?
e2eg - ear to ear grin
eod - end of discussion
F? - Friends?
F2F - Face to Face
fya - for your amusement
fyi - for your information
<g> - grin
gr8 - great
gsoh - good sense of humour
h2cus - hope to see you soon
hak - hug and kisses
ic - I see
idk - I don’t know
idts - I don’t think so!
iow - in other words
j4f - just for fun
kc - keep cool
khuf - know how you feel
l8r - later
m8 - mate
mtfbwu - may the force be
with you
nc - no comment
nwo - no way out
o4u - only for you
O!ic - Oh, I see!
ruok - are you okay?
sc - stay cool
sol - sooner or later
t+ - think positive
t2ul - talk to you later
tuvm - thank you very much
w4u - waiting for you!
wuwh - wish you were here
X! - Typical woman!
Y! - Typical man!

Skróty angielskie
stosowane
w SMS-ach
i e-mailach:

Fot. 1 Nokia 3300

Fot. 3 Siemens S-55

Fot. 2 Samsung SPH-A500

Fot. 4 Panasonic GD87



wprowadzenie uzależnione jest od urucho-
mienia systemu UMTS. Warto jednak wie-
dzieć, że niektóre najnowsze telefony mają
możliwość rejestrowania, przesyłania i od-
twarzania krótkich klipów wideo.

Już teraz MMS-y mogą być wymieniane
nie tylko między telefonami komórkowymi.
Można wysłać MMS-a z telefonu na skrzyn-
kę e-mailową lub odwrotnie – MMS-owego
e-maila ze skrzynki na komórkę. MMS powi-
nien być szybszy od e-maila. Co ważne, nie-
potrzebny jest do tego żaden dodatkowy pro-
gram. Nic złego się też nie stanie, jeśli ktoś
wyśle MMS-a do posiadacza starego (czytaj
dzisiejszego) aparatu, niemogącego go po-
prawnie odebrać. Na wyświetlaczu takiego
zwykłego aparatu pojawi się tekstowa infor-
macja o tym, że nadszedł MMS i że można
go obejrzeć czy posłuchać przez Internet, za-
glądając pod podany adres internetowy. I to
niewątpliwie jest dobra wiadomość dla po-
siadaczy „zwykłych” komórek.

Tu trzeba wyraźnie podkreślić różnice
między MMS-ami a e-mailami. MMS-y nie
są jednak odmianą e-maili związaną z Inter-
netem czy z WAP-em. To zupełnie odrębna
usługa telekomunikacyjna, praktycznie nie-
związana ani  z Internetem, ani z protokołem
WAP, niekorzystająca z przeglądarki WAP,
choć wykorzystująca pewne wspólne rozwią-
zania. MMS-y, przynajmniej teoretycznie,
mogą zawierać pliki (załączniki) nieobsługi-
wane bezpośrednio przez telefony – zbliża to
MMS-y do e-maili, jednak na razie nie ma ja-
sności co do sposobu obsługi takich „ob-
cych” załączników. Także ze względu na
ograniczenia objętości do wspomnianych kil-
kudziesięciu kB nie można traktować MMS-
ów jako odmiany e-maili. E-maile w przeci-
wieństwie do MMS-ów mogą mieć wielo-
krotnie większą objętość, rzędu megabajtów.

Generalnie wysyłanie i dostarczanie
MMS-ów jest podobne jak SMS-ów. Nie są
one przekazywane bezpośrednio miedzy apa-
ratami na zasadzie rozmowy, przez zadzwo-
nienie na dany numer. MMS-a wysyła się do
Centrum MMS, i dopiero stamtąd zostaje on
wysyłany tylko wtedy, jeśli aparat odbiorcy
jest włączony, jeśli jest w zasięgu sieci i ma
wolną pamięć dla przyjęcia całej wiadomo-
ści. W przeciwnym wypadku MMS będzie
„leżał i czekał”. W ten sposób żadne MMS-y
nie powinny ginąć.

Zaletą MMS-ów jest też to, że mogą być
wysyłane automatyczne na drodze: maszyna-
telefon, na przykład do celów reklamowych.
Dramatycznie rozszerza możliwości i zakres
ich zastosowań. Japońskie doświadczenia
(tam najszybciej udostępnia się ogółowi
wszelkie nowości techniczne) wskazują, iż
podobnie jak w przypadku SMS, także jeśli
chodzi o MMS-y, kołem zamachowym,
a właściwie rozruchowym będzie młodzież
w wieku 15...25 lat – patrz fotografia wstęp-
na, pokazująca znanego kierowcę rajdowego,
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2.5G – Ogólny termin używany przy opisach przejściowych
technologii telekomunikacji bezprzewodowej, pośrednich mię-
dzy technologiami drugiej a trzeciej generacji. Usługi
2.5G odróżniają się od starszych 2G głównie pakietowym prze-
syłaniem danych oraz wykorzystaniem protokołu internetowego
(IP). Do technologii 2.5G należą GPRS i EDGE.
3G – Technologia bezprzewodowej łączności trzeciej generacji,
wykorzystująca szerokopasmowe kanały radiowe o dużej prze-
pływności, rzedu 384...2000 kilobitów na sekundę. Standardy
3G to najbardziej znany UMTS oraz WCDMA i cdma2000.
3GPP (Third Generation Partnership Project) – Przemysło-
we ciało - zespół ekspertów - odpowiedzialne za definiowanie
standardów rynku 3G.
Bluetooth – Cyfrowa technologia dwukierunkowego przekazu
radiowego na krótkie dystanse (rzędu 10m), umożliwiająca bez-
problemową komunikację i jednoczesne współdziałanie wielu
różnych urządzeń.
EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) – szyb-
sza (bardziej szerokopasmowa) wersja GPRS umożliwiająca
transmisję z prędkościami do 384kbs przez sieci GSM. Podob-
nie jak GPRS, także EDGE umożliwia korzystanie z MMS-ów
również przy braki sieci 3G.
EMS (Enhanced Messaging Service) – rozwinięcie SMS (Short
Message Service), które pozwala zawrzeć w SMS-ie także grafikę
i dźwięk. EMS wykorzystuje jeden z dwóch nagłówków SMS-a.
Przekaz jest nadal SMS-em, tylko z „rozdętym” nagłówkiem.
EMS jest końcowym etapem rozwoju SMS-a – MMS wykorzy-
stuje zupełnie inne sposoby transmisji i ma inną budowę wewnę-
trzną.
GPRS (General Packet Radio Service) – bezprzewodowy (pa-
kietowy, bazujący na internetowym protokole IP) protokół trans-
misji danych w sieciach GSM, pozwalający osiągnąć transfer do
171kbs (patrz też EDGE).
GSM (Global System for Mobiles) – standard cyfrowej trans-
misji (telefonii) szeroko stosowany w Europie w pasmach
900MHz oraz 1800MHz. W Ameryce Północnej w paśmie
1900MHz.
IP (Internet Protocol) – globalny standard transmisji (przesyła-
nia danych).
MExE (Mobile Station Application Execution Environment)
– przewidywany następca WAP (Wireless Application Protocol)
w aplikacjach 3G.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) – Jeden
z głównych standardów przesyłania poczty internetowej.
MP3 – skrót od Motion Picture Engineering Group, layer 3. Wy-
dajny format do kodowania muzyki, wykorzystujący maskowa-
nie, czyli fakt, że ludzkie ucho nie reaguje na ciche dźwięki,
które występują jednocześnie z dźwiękami głośnymi o innych
częstotliwościach.
Packet switching – Komutacja pakietowa polega na podziale
danych na niezależnie przesyłane pakiety – umożliwia szybsze
przesyłanie danych i lepsze wykorzystanie kanałów transmisyj-
nych niż stałe sieci telekomunikacyjne i radiowe GSM.
PDA (Personal Digital Assistant) – rozbudowana odmiana te-
lefonu komórkowego, zawierająca rozszerzoną klawiaturę oraz
szereg cech i możliwości charakterystycznych dla komputerów
osobstych.
PIM (Personal Information Manager) – Udogodnienie zwią-
zane z MMS-ami – wbudowany w telefon program ułatwiający
zarządzanie wiadomościami multimedialnymi.
SMS (Short Message Service) – usługa w telefonii komórkowej
polegająca na przesyłaniu krótkich informacji tekstowych przez
kanał kontrolny GSM.
SMS Centre – Centrum SMS-owe. Sprzęt i oprogramowanie
pośredniczące u operatora telefonii komórkowej pozwalające
przyjmować, przechowywać i wysyłać SMS-y.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – je-
den z przemysłowych standardów telekomunikacyjnych trzeciej
generacji (patrz 3G).
WAP (Wireless Application Protocol) – otwarty standard
umożliwiający transmisję specjalnie przygotowanych stron in-
ternetowych do telefonów komórkowych.
WAP Forum – Zespół ekspertów, zarządzających standardem
WAP i jego rozwojem. Jeden z głównych twórców standardu dla
MMS-ów.

Słowniczek

Fot. 9 Sony-Ericsson T310

Fot. 8 Motorola T720

Fot. 6 Sony Ericsson P800

Fot. 5 NEC 21i

Fot. 7 Nokia 7650



posługującego się nowoczesnym telefonem
Siemensa. Dopiero później, z czasem dołączą
poważniejsi użytkownicy, w tym biznesowi.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że
przyszłość MMS-ów zapowiada się dobrze.
Na razie ich objętość jest bardzo ograniczo-
na, niemniej otwarta specyfikacja MMS
umożliwia niemal nieograniczony rozwój.
W kwestii upowszechnienia MMS-ów
znaczny, ale nie najważniejszy wpływ mają
producenci sprzętu oraz termin wprowadze-
nia UMTS. Już dziś bardzo wiele zależy od
strategii firm telekomunikacyjnych: co zro-
bią by nie stwarzać barier cenowych i by sze-
roko udostępnić i upowszechnić nową usłu-
gę, a jednocześnie żeby możliwie szybko na
niej zarobić. Oczywiście opłaty są i będą wy-
ższe niż za SMS-y. Znaczny wpływ będą
mieć ceny i możliwości sprzętu, ceny usług
oraz kwestia reklam wysyłanych do klientów
– producenci i operatorzy nie mogą przesa-
dzić w żadną stronę. Sukces MMS-ów może
też zależeć od tego, na ile zostaną one powią-
zane z komputerami, czy i jak szybko zastą-
pią e-maile, na ile łatwe będzie tworzenie
i formatowanie tekstu, obrazów, transfer z/do
komputera...

Nie trzeba koniecznie czekać na wprowa-
dzenie UMTS i wykorzystanie szerokopa-
smowych kanałów telekomunikacyjnych.
Z MMS-ów już dziś mogą skorzystać klienci
wiodących operatorów telefonii komórko-
wej. Przed podjęciem decyzji o zakupie
MMS-owego telefonu warto oczywiście do-
kładnie wcześniej sprawdzić u operatora wa-
runki, opłaty oraz parametry i możliwości
sprzętu, w tym kwestie komunikacji z kom-
puterem PC. Choć na razie możliwości
MMS-ów są dość ograniczone, niemniej per-
spektywy są znakomite. Dzisiejsze dość
skromne MMS-y najprawdopodobniej są po-
czątkiem rewolucji. Choć nie należy się tu

spodziewać jakiegoś gwałtownego przełomu
z dnia na dzień, tylko stopniowego, szybkie-
go rozwoju, właśnie MMS-y i w dalszej ko-
lejności wprowadzenie wideotelefonów, mo-
że znacząco zmienić życie milionów mie-
szkańców naszej planety.

Ponieważ wciąż pojawiają się nowe mo-
dele telefonów komórkowych, aktualnych in-
formacji warto szukać u operatorów telefonii
komórkowej:
www.era.pl
www.plusgsm.pl
www.idea.pl
oraz u producentów sprzętu, na przykład:
www.nokia.com
www. sonyericsson.com
www.siemens.com
www.panasonic.com
www.motorola.com
www.samsung.com
www.alcatel.com
www.sagem.com
www.nec.co.jp
www.sharp.co.jp

Arkadiusz Bartold
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