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با تشکر از میهمان این جلسه که دانش و تجربیات خود را در اختیار گذاشتند:
 جناب آقای مهندس محمدحسین مددی | مدیرعامل شرکت تلکام آرین

تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به هولدینگگسترشالکترونیکتدبیرایران می باشد و استفاده از محتوای آن با ذکر منبع بالمانع است.

»هوِگر« نام دیگر قّله سبالن در متون اساطیری است که یکی از 
پیامبران پس از بازگشت از آن، کتاب و آیین خود را به مردم معرفی 

نموده است.
مدیران هولدینگ گسترش الکترونیک تدبیر ایران در پروژه ی هوگر طی جلسات و 
نشست هایی صمیمی با خبرگان، کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف 
پایه ی پژوهش های علمی و  بر  فناوری اطالعات وارتباطات،  و  اقتصاد دیجیتال 
تخصصی خود، گستره و عمق دانش و قدرت تحلیل خود را ارتقا داده و مسیر را 

برای گام های آتی و توسعه اقتصاد دیجیتال، روشن می سازند.
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فهرستمطالب

پس از اینکه کاربران به پیام رسان هایی چون فیسبوک، واتساپ و تلگرام  اقبال نشان دادند، اپراتورها از مرکز توجهات خارج و تنها 
به یک تأمین کننده پهنای باند تبدیل شدند. در همین راستا، پروتکل RCS خلق شد تا دوباره اپراتورها را به عرصه رقابت بازگرداند. 

Rich Communication Service | RCS | ۳سرویس ارتباط غنی شده



جایگزین  دارد  قصد  است که  ارتباطی  پروتکل  یک   RCS
SMS و MMS شود. از طریق فعالسازی RCS در سطح شبکه، 
ارسال  ارسال می کرد،   SMS قباًل  در فضایی که  کاربر می تواند 
تصویر، فیلم، موقعیت جغرافیایی و سایر پیام های چندرسانه ای 

را نیز تجربه نماید؛ دقیقًا مشابه واتساپ یا تلگرام. این سرویس 
از رمزنگاری سرتاسری نیز برخوردار است که امنیت کاربران را 

تأمین می نماید.

نمونه هایی از استانداردهای جهانی مبتنی بر IMS عبارتند 
 VoWiFi است، تماس  VoLTE که مبنایی برای MMTel :از
 SMS/MMS ارسال ، LTE ویدیو از طریق ،WiFi-Calling یا
از طریق WiFi یا LTE، ارسال کد USSD روی LTE و درنهایت 
خدمات ارتباطی پیشرفته RCS که ابزار دفترچه تلفن پیشرفته  

را نیز افزوده است.

RCS بخشی از یک سیستم مبتنی بر IP به نام IMS  است. در IMS، کاربران با ابزار سلولی  خود قادرند به آسانی به 
سرویس های اینترنتی، به طور مؤّثر، قابل اعتماد و با قیمتی مناسب دسترسی یابند. 

RCSیاسرویسارتباطغنیشدهچیست؟
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RCS چهقابلیتهاییدارد؟

پیامرسانیپیشرفتهتر
اشتراک گذاری فایل، تصویر، ویدیو، 

لوکیشن و کارت های هوشمند

تعاملآنیباگیرنده
و  سریع  پاسخ  دکمه های  ارسال 

کال-تو-اکشن

برندینگ
برای  اختصاصی  تم گرافیکی  اعمال 

هر تبلیغ دهنده

ابزارهایمارکتینگ
امکان سنجش آمار رفتار کاربر

هوشمصنوعی
امکان بهره گیری از ربات پاسخگو

پشتیبانیازنسلقبل
امکان دریافت و ارسال تلفیقی پیام 

SMS با

ارتباطدرلحظه
تایپ...« و زمان  وضعیت »در حال 

»آخرین بازدید«

جلوگیریازاسپم
احرازهویت ارسال کننده و اعطای نماد 

اعتماد توسط اپراتور
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1992

:SMS ارسال آزمایشی اولین پیام
»کریسمس مبارک!«

199۳

اولین تلفن همراه نوکیا 
SMS با قابلیت ارسال

پشتیبانی شبکه های موبایل از پیام های P2P با 
محدودیت  ارسال ماهانه

199۵

ابداع کیبوردهای T9؛ تایپ 
حروف با استفاده از 9 کلید

199۴

اولین تلفن هوشمند با صفحه لمسی به نام 
Simon توسط IBM معرفی می شود.

ابداع شماره های کوتاه 5 یا 6 
رقمی برای ارسال پیامک انبوه.

به روزرسانی استاندارد A2P1 توسط 
انجمن صنعت شبکه ارتباطات همراه آمریکا

گوگل اپلیکشن Messages اندروید را ریبرند می کند 
تا کاربران به صورت Native از RCS بهره ببرند.

انتشارنسخه دوم استاندارد 
 UNIVERSAL PROFILE

رگوالتور مالی انگلستان FCA، پیام رسانی را به عنوان یک 
سرویس اطالعاتی طبقه بندی می کند نه یک سرویس تلکام.

T-Mobile استاندارد Universal Profile را 
پیاده سازی می کند.

 Google Fi به اپراتور مجازی Fi تبدیل پروژه
و افزوده شدن پشتیبانی از دستگاه های آیفون

2017

2018

1 ارسال تبلیغات از طریق RCS چه مزیت هایی دارد؟ ص10

اپراتورهای ژاپنی KDDI و NTT DOCOMO با کمک 
SoftBank، پیام رسان Message+ را مبتنی بر RCS معرفی کردند.

2021

 T-Mobile و Verizon، AT&Tاپراتورهای
همکاری مشترک حول RCS را ترک کردند.

تمامی اپراتورهای آمریکا طی توافق با گوگل از 
اپلیکیشن Android Message پشتیبانی می کنند.

شرکت Gunshup، ارائه دهنده سرویس پیام های 
تبلیغاتی بر بستر OTT، شرکت Dotgo پیشتاز توسعه 

راهکارهای پیام رسانی RCS به کسب وکارها را خرید.

RCSازچهزمانیایجادشد؟
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1999

امکان ارسال پیامک 
بین شبکه ای برای کاربران

200۳

اولین  استفاده از کدهای 
پیامکی به منظور نظرسنجی

عرضه ی اولین 
گوشی آیفون

20072008

معرفی GSMA به عنوان 
RCS خانه ی پروژه ی

2010

 »Texting« اضافه شدن واژه
به لغت نامه به عنوان یک فعل

ابداع Swype، قابلیت تایپ با 
کشیدن انگشت روی صفحه کلید

 WhatsApp خرید
توسط فیسبوک

 Fi پروژه  راه اندازی 
توسط گوگل

دنیای  به  ورود  برای   Google
RCS، پیامرسان Jibe را می خرد.

گوگل پیامرسان Allo را با قابلیت 
پشتیبانی از RCS معرفی می کند.

انتشار اولین سند استاندارد RCS تحت عنوان 
GSMA توسط UNIVERSAL PROFILE

گوگل با همکاری اپراتور Sprint استاندارد 
RCS را در اندروید فعال می کند.

راه اندازی RCS در GoogleFi، تعطیل 
RCS و متمرکز شدن روی Allo کردن

رونمایی Verizon از اولین سرویس تبلیغات A2P خود با 
استاندارد 10DLC  و شماره ی ده رقمی تأییدشده توسط اپراتور

همکاری 4 اپراتور بزرگ 
 RCS آمریکا برای راه اندازی

پشتیبانی RCS درتمامی 
دستگاه های اندرویدی

2020

 ،T-Mobile و AT&T، Sprint هرکدام از اپراتورهای
محصوالت انحصاری خود برای سرویس A2P را عرضه کردند.

201۶201۵

2011

2019

RCS روی تمامی دستگاه های 
سامسونگ پشتیبانی می شود.

انتشار Whitepaper مشترک اپراتورهای بزرگ چین برای 
WeChat 5 برای رقابت باG و RCS راه اندازی اپلیکیشن مبتنی بر

ChinaMobile اپراتور بزرگ چین، اپلیکیشن انحصاری 
مبتنی بر RCS خود را با نام 5G News منتشر کرد.

نسخه 2.4 
GSMA استاندارد
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473
میلیونکاربر
فعالماهانه

90
اپراتور
پشتیبان

$74bn
ارزشتخمینی

بازار

 RCS از ،VoLTE و VoWiFi در کشور، بر خالف فناوری های مکمل اش مثل IMS با وجود فراهم شدن زیرساخت های
استقبال خوبی صورت نپذیرفته است. تنها در سال 1391 یک خبر از توسعه RCS در ایرانسل منتشر شد اما پس از آن صحبت 

دیگری در این باره به گوش نرسید. 
اما این شرکت در مهر 95 خبر از آزمایش موفق VoWiFi داد و رقیبش همراه  اول در دی ماه 96 از سرویس تجاری تماس 
مبتنی بر وای فای خود به نام تلفای رونمایی نمود. پایلوت این سرویس در پیاده روی اربعین در همان سال پیاده سازی شد. 

حدود سال 97 نیز فناوری VoLTE توسط دو اپراتور رونمایی گردید.

وبسایت GSMA - به روزرسانی 2021

ازاینپروتکلدرجهانچقدراستقبال
شدهاست؟

در ژاپن اپلیکیشن Message+ با تالش اپراتورها از سال 2018 
توسعه یافته است و توانسته بالغ بر 22میلیون کاربر جذب کند. 
این تالش برای شکستن انحصار پیام رسانی از دست اپلیکیشن 
LINE با 86 میلیون کاربر فعال در این کشور انجام شده است. 

یکی از دالیل موفقیت اپراتورها، راه اندازی سرویس پیام رسانی 
برای کسب وکارها بیان شده است. 

اپراتورهای  کره جنوبی،  میلیونی   51 کشور  در   ،2019 سال  از 
خود   RCS اپلیکیشن   LG Uplus و   SKTelecom، KT
آن ها  رقیب  نمودند.  راه اندازی   Chatting Plus به نام  را 

KaoKaoTalk با 45 میلیون کاربر فعال است.

برایپیادهسازیRCSدرایرانچهاقدامیصورتگرفتهاست؟
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تأمینکنندگانسیستمعامل

تولیدکنندگانسختافزار

اپراتورها

برخی از پیشتازان بازار RCS در جهان

با  همکاری  ذیل  موبایل  اپراتورهای  تمامی  متحده  ایاالت  در 
نموده اند.  فراهم  خود  کاربران  برای  را   RCS امکان  گوگل 
بازار جهانی  از  تا سال 2025، 54 درصد  پیش بینی شده است 

RCS متعلق به این کشور باشد.
هدف گذاری فعاالن این اکوسیستم تمرکز بر درآمد حاصل از 

پیام رسانی کسب وکارهاست.

قدرتمند  انحصار  وجود  با  موبایل،  بزرگ  اپراتور   3 چین  در 
از 6 ماه  تنها پس  را  توانسته اند 160 میلیون کاربر   ،WeChat
از راه اندازی اپلیکیشن RCS خود جذب نمایند. از این تالش،  
 Huawei ZTE، Xiaomi و  12 تأمین کننده سخت افزار مانند 

پشتیبانی کرده اند.
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را   RCS باید  پیام رسانی،  از  حاصل  درآمدهای  به  بازگشت  برای  اپراتورها 
پیاده سازی نموده و تجربه   کاربری را به حداقِل استانداردهای امروزه ارتقا دهند.
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پس از اینکه کاربران به اپلیکیشن هایی چون فیسبوک، واتساپ و تلگرام  اقبال نشان 
دادند، اپراتورها از مرکز توجهات خارج و تنها به یک تأمین کننده پهنای باند تبدیل شدند. 
بر  را  خود  تماس های  حتی  بلکه  پیام ها،  نه تنها  می دهند  ترجیح  مشترکان،  از  بسیاری 
بستر سرویس های اینترنتی برقرار نمایند. اپراتورها برای بازگشت به درآمدهای حاصل از 
پیام رسانی، باید RCS را پیاده سازی نموده و تجربه   کاربری را به حداقِل استانداردهای امروزه 
ارتقا دهند. درمورد جریان های درآمدی B2B نیز الزم است سرویس های خود را بر بستر یک 

.A2P به P2P پلتفرم1 به کسب وکارها ارائه نمایند؛ این تکامل یعنی تغییر تمرکز درآمد از

چرا اپراتورها باید امکان RCS را برای کاربران 
فعال کنند؟

201۵ 201۶ 2017 2018 2019 2020 2021

2012 201۳ 201۴ 201۵ 201۶ 2017 2018 2019 2020 2021

1MaaP; Messaging as a Platform
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85%

Email و SMS در حدود 60 درصد بیشتر از
نرخ بازکردن پیام های RCS توسط کاربر

40%

نرخ کلیک پیام های RCS توسط کاربر

SMS
RCS

 McDonald’s کمپین های تبلیغاتی برندهای ،Mobilesquared طبق گزارش
شد،  اجرا  آفریقای جنوبی  در   RCS پیام های  ارسال  طریق  از  که   Disney و 

به طور میانگین %207 نرخ  بازگشت  سرمایه داشته است.
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مدل های مختلفی برای محاسبه و پرداخت هزینه های کاربر اجرا می شود؛ مانند فروش به شکل 
بسته که روشی مشابه فروش ترافیک اینترنت است. اما ساده و مرسوم ترین روش محاسبه، همان 
روشی است که سرویس هایی مثل SMS بر آن اساس ارزش گذاری و پرداخت می شوند؛ به این روش 

صورتحساب مستقیم اپراتور  یا 1DCB گفته می شود.
البته این نکته الزم به ذکر است که عمده جریان درآمدی اپراتورها از RCS، که جذابیت زیادی را در 

دنیا ایجاد کرده، همانطور که پیشتر بیان شد از طریق ارائه سرویس به کسب وکارها می باشد.

1Direct Carrier Billing

کاربران هزینه استفاده از RCS را چگونه پرداخت می کنند؟
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Statista,2021 تعداد کاربران فعال ماهانه )میلیون(؛
البته همواره باید نسبت به دشواری و پیچیدگی بازار رقابت پیام رسان ها توجیه بود. در آگوست 2021، 
برنامه اسنپ چت با بیش از 46 میلیون دانلود، پربارترین برنامه پیام رسان تلفن همراه در سراسر جهان 
بود. پیام رسان واتساپ با بیش از 42 میلیون دانلود در رتبه دوم قرار گرفت، در حالی که برنامه مسنجر 

فیسبوک با تقریبا 30.5 میلیون دانلود در رتبه سوم قرار گرفت.

1برنامه هایی که به شکل پیش فرض روی تلفن همراه نصب هستند.

به دلیل نوظهور بودن این فناوری شواهد کافی برای استدالل موجود نیست اما بر حسب تجربه های 
مختلف در دنیا و بنابرنظر خبرگان، حاصل این تقابل کاماًل بستگی به محیط دارد.

 در کشور ژاپن با وجود حضور LINE، اپلیکیشن Message+ که توسط کنسرسیوم اپراتورها توسعه 
یافته به رقابت برخواسته و موفقیت های قابل توجهی را من جمله جذب 22 میلیون کاربر را به دست 
آورده است.  Chatting Plus نیز در برابر KaoKaoTalk با 45 میلیون کاربر در کره جنوبِی 51 میلیونی 
قد علم کرده است. جالب تر اینکه 3 اپراتور ملی چین نیز با توسعه یک اپلیکیشن RCS، در بازاری وارد 

شده اند که WeChat تقریبًا تمامش را به خوبی تصاحب نموده است.
البته در آن سوی جهان به نظر می رسد گوگل پس از شکست های متمادی در برابر OTTها، این بار با 
گام هایی حساب شده، موفقیت و اقبال بیشتری به دست آورده باشد. این شرکت به پشتوانه اندروید و 
GoogleFi و حمایت کارخانه هایی مانند سامسونگ و هوآوی، توانسته بدون اعمال زحمت به کاربران، 

RCS را به صورت 1Native روی تلفن های اندرویدی فعال و مشتریانش را منتفع سازد.

آیاRCSمیتواندجایگزینOTTهاشود؟
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Facebook Messenger
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برای پیاده سازی RCS چه پیش نیازهایی وجوددارد؟

زیرساخت
سختافزاریو
نرمافزاریراپراتور

پشتیبانیسیستم
عاملوتلفن

هماهنگی
تنظیماتاپراتور
باسختافزارو
سیستمعامل

1

2

۳

کشور  در   IMS هسته ی  اینکه  به  باتوجه 
راه اندازی شده، این پیش نیاز رفع شده است. 
 RCS پلتفرم  و  الیسنس  است که  نیاز  تنها 
بین المللی  تأمین کنندگان  از  اپراتورها  توسط 

تهیه شود.

این  از  اندرویدی  تلفن های  تمام  تقریبًا 
مذاکرات  می کنند.  پشتیبانی  پروتکل 
GSMA و اپراتورها با اپل نیز در جریان است 
و احتمااًل این شرکت نیز این پروتکل جهانی 
را به زودی روی iOS بپذیرد. البته در ایران 
توسط  ارائه شده  نرم افزاری  پکیج  نصب  با 
آیفون  روی گوشی های  قابلیت  این  اپراتور، 

نیز حل می شود. 

یک  کاربر  که  است  الزم  منظور  این  برای 
بسته نرم افزاری را روی تلفن همراه خود نصب 
 Native پیام رسان  اپلیکیشن  از  تا  نموده 
سیستم عامل استفاده نماید. البته در بسیاری 
مشابه  پیام رسان  اپلیکیشن  یک  کشورها،  از 
OTT برای این منظور در نظر گرفته شده است.

 IMS براساس نظر خبرگان، بهترین مسیر برای بهره گیری از این پروتکل در ایران این است که اپراتورها در همکاری با هم، پیش نیاز های
و RCS را در هسته ی اپراتور فراهم نمایند. سپس، نیازمندی های نرم افزاری برای فعال شدن این قابلیت روی تلفن کاربران از طریق 

بسته های نصبی به آنان ارائه گردد. این امکان می تواند از طریق نصب یا به روزرسانی اپلیکیشن های اختصاصی اپراتور فراهم گردد.
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جمعبندی

در کنار مالحظات فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی که از کارکرد پیام رسان ها در کشور تجربه شده است، 
نحوه ی عرضه ی قابلیت های RCS به بازار، نیازمند توجه نظر بسیاری است. 

به طور کلی در مرور زمان، این حس در کاربران شکل گرفته است که استفاده از OTT برای 	 
آن ها رایگان بوده و استفاده از سرویس های اپراتور شامل هزینه می شود. لذا در کشور ما 
یکی از پارامترهای مهم، قیمت گذاری سرویس است و با ایجاد انگیزه های قیمتی مانند 
طرح های تخفیف، می توان برای استفاده از این سرویس جذابیت ایجاد نمود. باید این 
شرط، طبق نظر کارشناسان به مرور زمان بخشی از بازار به استفاده از این راهکار ترغیب 

خواهندشد. 

عالوه براین، الزم است که فضای بازار به گونه ای باشد که به هیچ عنوان کاربران احساس 	 
نکنند که این فناوری به عنوان جایگزین OTT ها عرضه شده است؛ در غیر این صورت به 
سرنوشت پیام رسان های داخلی دچار خواهد شد. این راه حل در سایر نقاط دنیا نیز تجربه 
شده است که سرویس RCS به شکل یک اپلیکیشن مشابه OTT ارائه گردد اما شواهد 
نشان می دهد که برای ادامه ی مسیر رقابت برای جلب نظر کاربران، دچار چالش شده اند. 
بنابراین توصیه می شود این سرویس به صورت نامحسوس روی تلفن کاربران فعال شده 

و از طریق اپلیکیشن های پایه ی سیستم عامل ارائه گردد.

همچنین عرضه همزمان قابلیت های دیگر IMS، مانند WiFi-Calling برای پوشش نقاط 	 
دوچندان  را  این سرویس  از  استفاده  جذابیت  می تواند   ،BTS دسترس شبکه  از  خارج 

نماید.
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