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Abstrakt 
SMS-trafiken världen över ökar hela tiden och användningsområdena blir fler. Flera 

företag har börjat använda SMS som ett medium att kontakta sina kunder, de allra 

vanligaste brancherna som utnyttjar detta är banker, logistikföretag och 

läkarmottagningar. När ett företag vill SMSa ut till sina kunder så går SMSet via en 

aggregatör som har kontakter med flera operatörer. En aggregatörs framgång är 

beroende av att så många SMS som möjligt kommer fram, för det är på det de tjänar 

pengar. Denna rapport utreder därför på vilket sätt man kan mäta kvalité på SMS-

utskick hos en aggregatör och med kvalité avses leveranssäkerhet, leveranstid och 

genomströmningshastighet. Arbetets första delar handlar om vad en aggregatör gör och 

vad kvalité är för en aggregatör, samt de tekniska bitarna som finns kring SMS såsom 

GSM och SMPP. Den data som har analyserats kommer ifrån en databas hos en 

aggregatör och tillsammans med vetskapen ifrån bakgrundsarbetet så har resultatet blivit 

åtta stycken olika mätningar som tillsammans mäter de kvalitéaspekter en aggregatör har. 

Med de mätmetoder som presenteras i detta arbete är det fullt möjligt att med ett 

monitoreringsverktyg få överblick av SMS-trafiken hos en aggregatör.  

 

Nyckelord: SMS, övervakning, kvalitétsmätning, aggregatör, SMPP, statistik. 
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Förord 
Att utreda hur man kan mäta kvalité på utskick av BULK-SMS var ett arbete som 

uppkom när vi kom i kontakt med CLX Networks, en aggregatör som funnits i BULK-

SMS-branchen i mindre än ett år. Det kan tyckas vara ett ungt bolag men alla som är 

anställda där har stor erfarenhet ifrån tidigare arbete inom branchen. 

Vårt arbete krävde en djupdykning in i flera nya tekniska områden, vi har under arbetets 

gång upptäkt mer och mer kring SMS som har gett oss nya områden att undersöka, 

något som både känts spännande och skoj, även om det ibland känts som vi inte visste 

hur mycket teori som låg bakom SMS och GSM. Men tack vare att vi kunnat arbeta på 

samma kontor som CLX och kunnat fråga och fått mycket förklarat känns det som att vi 

förstått oss på bakgrunden till detta arbetet och det har lett till att målen har nåtts. Så vi 

vill rikta ett stort tack till CLX för all hjälp och att ni gav oss detta uppdrag. 
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1. Introduktion 
I dagens informationssamhälle är Short Message Service (SMS) ett snabbt och billigt 

sätt att få ut korta meddelande. Antal SMS som skickas världen över förväntas att öka 

från en trillion år 2005 till 3,7 trillioner år 2012 (Earl, 2008). Detta beror delvis på att 

fler företag har börjar använda SMS som ett kommunikationsmedium. När dessa 

företag vill skicka mängder av SMS kontaktar de en aggregatör som har kopplingar 

mot olika operatörer. Problemet med att skicka stora mängder SMS för en aggregatör 

är att säkerställa leveranssäkerhet, leveranstiden samt genomströmmingshastigheten. 

Målet med arbetet är att undersöka olika mätmetoder för att mäta de problem som 

uppstår och visa exemplen på hur mätningarna kan visualiseras. Tidigare forskning på 

detta område har inte varit specifik kring en aggregatör utan statistik kring SMS i sin 

helhet. En rapport som behandlar detta är ”A Study of the Short Message Service of a 

Nationwide Cellular Network” skriven av Zerfos, Meng, & Wong, 2006 och i det 

skrivs det allmänt om statistik på SMS-trafik i Indien. Det här arbetet går djupare in på 

just mätningar en aggregatör kan behöva göra då det är många SMS det berör. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka olika mätmetoder för att mäta kvalité på SMS-

utskick och visa exempel på hur dessa mätningar kan visualiseras. Det färdiga resultatet 

kommer bestå av olika grafer som mäter olika saker som kan indikera på kvalitén för 

skickade SMS samt kvalitén hos olika gateways och destinationer.  

Sammanfattningsvis ska arbetet undersöka följande frågor: 

• På vilka sätt kan man mäta kvalité för SMS-utskick ifrån en aggregatör?  

• Vilka mätmetoder och variabler finns för att mäta kvalité för SMS? 

• Vad och hur bör ett monitoreringsverktyg hos en aggregatör analysera och 

presentera mätningarna? 

1.2 Avgränsningar 
En stor avgränsning i detta arbete är att undersökningar endast sker mot en 

aggregatör. Arbetet skrivs så generellt för aggregatörer som möjligt men det går inte 

komma ifrån att mätvärden och miljöer kan vara annorlunda hos andra aggregatörer. 
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Då de personer vi haft kontakt med hos denna aggregatör har många års erfarenhet av 

området och framförallt även erfarenhet ifrån andra, stora och ledande aktörer på 

marknaden så litar vi på att deras uppfattning av marknaden och aggregatörer stämmer 

överens med verkligheten. 
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2. Bakgrund 
En aggregatör skickar tusentals, ibland miljontals SMS per dag, åt olika kunder, till olika 

operatörer. Aggregatörens uppdrag åt kunden är att så stor del av alla SMS ska kommer 

fram. Vi har fått till uppdrag av CLX Networks att ta reda på hur en aggregatör kan mäta 

kvalitén på dessa SMS-utskick och på vilka sätt man kan presentera dessa mätningar. 

Exempel på kunder är myndigheter som skickar ut kontrollkoder för inloggning i deras 

system, tåg och flygbolag som skickar ut biljettbekräftelser och sjukvårdsmottagningar som 

skickar ut påminnelser för bokade tider. En kund vänder sig till en aggregatör för att 

aggregatören har billigare kostnader för SMS och samtidigt till fler operatörer samt att 

marknaden ser ut som sådan att operatörerna endast skriver avtal med aggregatörer. 

2.1 Kvalité och problembeskrivning 
Efter personlig kontakt med Gerstman (personlig kommunikation, 31, mars, 2009) så 

beskrevs det att CLX, men även andra aggregatörer, idag har svårigheter att mäta kvalité på 

SMS-utskick. Då en aggregatörs framgång är beroende av kvalitén på dessa utskick så är det 

väsentligt att utreda hur man mäter detta.  

Gerstman (personlig kommunikation, 31, mars, 2009) beskrev också att för en aggregatör 

kan kvalité på SMS-utskick mätas på följande sätt: 

• Leveranssäkerhet – Hur många SMS som kommer fram. 

• Leveranstid – Hur lång tid det tar internt hos en aggregatör och hur lång tid det tar 

för ett SMS att komma fram. 

• Genomströmningshastighet - Hur fort det går, i måttet SMS/sekund. En 

aggregatör vill kunna skicka ut så många SMS som möjligt på kort tid till operatörer 

utan att det påverkar andra kvalitetsaspekter. 

En aggregatör som kan mäta kvalité kan inte bara vara mer säker på att den stämmer utan 

även i ett tidigt skede upptäcka olika problem och tidigt starta upp ett supportärende för 

detta, vilket i sin tur höjer kvalitén för vidare utskick. 

Enligt Gerstman (personlig kommunikation, 31, mars, 2009) är en aggregatör i branschen 

för BULK-SMS steget mellan t.ex. ett flygbolag som vill SMSa ut biljettnummer till sina 

kunder och mobiltelefonoperatörer. SMSet skickas ifrån flygbolaget till aggregatören. 

Aggregatören tar reda på vilken operatör mottagaren har och skickar det dit, ibland via en 
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annan operatör för att sänka kostnaderna eller för att man inte förhandlat direkt med 

mottagarens operatör. Figur 1 beskriver alla aktörers platser i denna kedja. 

 

Figur 1. Aktörernas plats i SMS-kedjan  

Gerstman (personlig kommunikation, 31, mars, 2009) talar också om en ökning för 

användandet av BULK-SMS. Man hittar fler och fler användningsområden och många 

företag har på senare år börjat inse vinsten av att använda SMS istället för något annat 

medium. De vanligaste företagen är banker och myndigheter men även logistikföretag och 

läkarmottagningar använder det för att upplysa sina kunder om att ett paket har kommit 

fram eller att man ska till tandläkaren dagen därpå.  

Fortsatt i denna rapport används uttryck som klient, gateway och destination. När dessa 

nämns så är klient en kund som vill skicka SMS, vanliga sådana är myndigheter, flygbolag 

och logistikföretag. När gateway nämns syftar det på de operatörer som en aggregatör har 

avtal med och därmed en direktkoppling till. En destination är egentligen en mobil, men 

som en aggregatör ser det så är destinationen slutoperatören och det som syftas på. Detta 

visas tydligare i figur 2 på nästa sida. 

 

 

Figur 2. Förklaring av Klient, Gateway och Destination. 
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3. Teknisk bakgrund 
Det finns mycket teknik som ligger till grund för att kunna skicka SMS. När ett SMS 

skickas går det över ett GSM-nätverk, därför behövs förståelse i hur det är uppbyggt. 

För SMS finns det ett protokoll som beskriver vad SMSet får innehålla och måste 

innehålla, detta kallas SMPP. Hur allt hänger ihop och för att få mer förståelse för 

detta beskriver arbetet detta här nedan.  

3.1 Global System for mobile communication (GSM) 
GSM-nätet är enligt Le Bodic (2003) uppbyggt av delblock som heter Base station 

subsystem (BSS) och Network subsystem (NSS) även kallat Switching System (SS). 

Dessa delblock innehåller mindre delar med olika funktioner som kommer att gås 

igenom på nästa sida. 

 

 

Figur 3 visar GSM-nätets uppbyggnad 

Skissen i figur 3 visar en schematisk bild över hur delar av GSM nätet är uppbyggt. Till 

varje Mobile Switching Center (MSC) finns det ett Network Subsystem.  
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• Mobile Equipment (ME) är en enhet som skickar och tar emot radio signaler t.ex. 
mobiltelefon. 

• Base station subsystem (BSS) har hand om kommunikation till och från ME som 
finns inom täckningsområdet. 

• Network subsystem (NSS) innerhåller Mobile Switching Center (MSC), Home 
Location Register (HLR), Visitor Location Register (VLR) och SMS Center 
(SMSC).  

• Mobile Switching Center (MSC) är en kommunikationsväxeln för GSM och är 
ansvarigt för samtals-uppkoppling, nedkoppling samt ruttning. 

• Home Location Register (HLR) lagrar identiteten och användardata om 
operatörskunder. 

• Visitor Location Register (VLR) innehåller data över alla ME som finns i MSC t.ex. 
vilken BSS som ME är ansluten emot.  

• External Short Message Entity (ESME) är en enhet som kan skicka och ta emot 
korta meddelande, SMS. Sådan enhet kan t.ex. vara en mobiltelefon eller SMS 
gateway. 

• SMS Center (SMSC) spelar en nyckel roll i SMS-arkitekturen, dess huvudfunktion 
är att skicka vidare SMS mellan ESME:er och SMSC, samt mellanlagra SMS om 
ME inte skulle vara tillgänglig  

• Signaling System #7 (SS7) är ett protokoll som Mobiltelefons Operatörer använder 
för kommunikation mellan varandra (TelcomSpace, 2009) 

(Le Bodic, 2003) (Redl, Weber, & Oliphant, 1995) 

3.2 Short Message Service (SMS) 
SMS introducerades 1992 som en del av GSM-standarden och är ett sätt att skicka och 

ta emot korta text meddelande. En stor fördel med SMS enligt Le Bodic (2003) är att 

100% av GSM-mobilerna stödjer SMS samt de flesta GSM-nätverk. 2005 skickades det 

över en trillion SMS. Denna siffra förväntas öka till 3,7 trillioner SMS år 2012, detta 

enligt Earl (2008). 2005 stod SMS för 80 % av dataintäkter för Västeuropeiska 

mobiloperatörer (Zerfos, Meng, & Wong, 2006).  

En studie gjord på en Indisk mobiloperatör under en tidsperiod på tre veckor visade 

på att 94,9 % hade framgångsrik leverans, de andra 5,1 % levererades inte pga. 

meddelandets validitetsperiod hade utgått eller att meddelandet förkastades av någon 

anledning. Av levererade meddelande nådde 73,2% mottagaren inom 10 sekunder, 17 

procent tog mer än en minut och 5 procent behövde mer än en och en halv timma. 

(Zerfos, Meng, & Wong, 2006) 

Ett SMS kan som mest vara 140 byte data. Det finns två kodscheman som kan 

användas i SMS, GSM 7-bitar standard alphabets definierad i 3GPP-23.038  (The 3rd 
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Generation Partnership Project, 2009) och 16-bitar Universal Character set (UCS2) 

definiera i ISO-10646 (ISO, 2009) (HarmoniousTech Limited, 2008) 

GSM alfabetet kan innehålla 160 tecken och används för kodning av latinliknande 

tecken/språk som ex. Engelska alfabetet (HarmoniousTech Limited, 2008). 

 

Figur 4 visar SMSets väg från en aggregatör till en Mobiltelefon. 

Som figur 4 visar, skickas ett SMS från ESME med submit_sm till SMSC som skickar 

en Acknowledgment Code (ACK) i form av submit_sm_resp tillbaka. SMSC gör ett 

HLR uppslag för att få ruttningsinformationen, därefter skickas SMSet vidare till MSC 

som gör ett VLR-uppslag för att får tag i vilken basstation (BSS) som sedan skickar 

vidare SMSet till t.ex. en mobiltelefon. När basstationen har lämnat över ett SMS till 

mobilen skickar den en status rapport i form av deliver_sm till ESME via MSC och 

SMSCE. (Enck, Traynor, McDaniel, & La Porta, 2005)  

3.3 Short Message Peer to Peer (SMPP) Protocol  
Short Message Peer to Peer (SMPP) Protcolet är till för att skicka SMS mellan ESME 

och SMSC (SMPP Developers Forum, 2009). 
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Submit_sm-funktionen används av ESME för att skicka ett SMS till SMSC för vidare 

leverans till en specifik ME. När SMSC tar emot ett submit_sm skickar den ett 

submit_sm_resp tillbaka, ett så kallat ACK, detta för att ge status huruvida inkommit 

SMS är giltigt  eller ogiltigt.  (SMPP Developers Forum, 2009) 

SMSC använder deliver_sm funktionen för att ge status till ESME om SMSet, 

huruvida det levererades eller om det blev något fel, så kallat leveranskvitto. Detta görs 

genom att message_state värdet sättet. Följande lista är tillgänglig status värden för 

message_state (SMPP Developers Forum, 2009). 

 

Tabell 1. Beskrivning av statusmeddelande i leveransrapport 

Meddelande status Värde Beskrivning 
Enroute 1 Operatören försöker 

fortfarande skicka 
meddelandet 

Delivered 2 SMS är levererat till 
mottagaren  

Expired 3 Meddelandets validitets 
period har utgåt 

Deleted 4 SMS är bortaget 
Undeliverable 5 Meddelandet går inte att 

levererera  
Accepted 6 Meddelandet är i 

accepted status (t.ex. har 
blivit manuellt läst av 
suporten) 

Unknown 7 Meddelandet är i otillåten 
status 

Rejected 8 Meddelandet har 
förkastats   
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4. Metod 
Tillvägagångssätten för att undersöka hur man kan mäta kvalité på SMS-utskick är 

många. Sett till bakgrund och teori så finns det stora möjligheter att ta hjälp utav både 

SMPP och den leveransrapport som inkommer för varje SMS. Då uppdraget för detta 

arbete kommer ifrån en specifik aggregatör har möjligheten funnits att undersöka 

databaser som används för loggning av SMS-trafiken. Då målet är att presentera 

mätningarna i grafer ska det också ske mycket arbete med både databasen och 

Microsoft Excel. En intervju ska också ske med två personer som är experter i 

branschen, för att höra om åsikter kring de mätningar och vårt resultat, en aggregatör 

ser tydligt fördelar och nackdelar med olika mätningar.  

För att genomföra detta arbete har det använts en blandning av en explorativ, 

experimentell och kvantitativ metod med delar kring statistisk analys. Den explorativa 

delen av metoden har använts för att får kunskap i problemområde som ansetts vara 

nödvändig för att kunna belysa problemområdet allsidigt. Detta för att sedan kunna 

göra en närmare undersökning av problemet och gå vidare i studierna (Wallén, 1996). 

Den experimentella och kvantitativa delen av arbetet är att ta reda på hur detta bäst 

skulle kunna sammanställas och redovisas. Och i hela genomförandet har det funnits 

matematik och statistik framförallt för att sammanställa mätningarna (Backman, 2008). 

4.1 Databasen 
När grafer för resultatet tas fram så tas värdena ifrån en MySQL-server. Denna 

innehåller en databas som är fylld med värden som kommer ifrån den server som 

skickar och tar emot meddelanden hos en aggregatör. Den tabell som innehåller alla 

dessa värden består utav en rad för varje skickat SMS och en rad för varje mottagen 

leveransrapport. Varje rad består av många fält innehållandes värden som berättar 

saker som vilken destination SMSet hade och vilken gateway det gick via, när det 

skickats och om det är ett SMS eller en leveransrapport m.m. 

Alla värden i databasen används inte utan de som används är följande: 

• SEQ_NUM, vilket är ett sekvensnummer. 
• ENTRY_TS, vilket är en tidstämpel, som beskriver när det aktuella 

meddelandet skickades 
• TYPE, som beskriver meddelandetyp, alltså om det är ett SMS eller 

leveransrapport 
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• STATE_TS, en tidstämpel som visar när denna händelse inträffade, dvs just 
denna log-rad. 

• STATUS_IND visar status på SMSet, vilket endast är aktuellt i samband med 
leveransrapporter. Anger meddelandets slutstatus, t ex 
DELIVERED/EXPIRED osv, enligt SMPP-standard. 

4.1.1 Begära data ifrån databasen 

För att få ur data ur SQL-databasen används olika SQL-satser. Det görs inte så många 

beräkningar i databasen utan begär oftast ut data med hjälp utav en select-sats. Den 

kan se ut såhär: 

SELECT * from tabell1 

Den satsen visar allt i tabell1. 

För att få ut just de värden som mätningarna byggts på så skrivs det så här: 

SELECT SEQ_NUM, ENTRY_TS, TYPE, STATE_TS, STATUS_IND from tabell1 

Den enda beräkningen som görs i databasen är för skapa ett nytt fält som beskriver 

skillnaden mellan två tider, t.ex. skillnad mellan när SMSet skickades och när 

leveransrapporten kom tillbaka. Detta görs genom att skriva följande: 

SELECT ENTRY_TS, STATE_TS, ORIG, UNIX_TIMESTAMP(STATE_TS) - 

UNIX_TIMESTAMP(ENTRY_TS) AS Delay FROM tabell1 WHERE TYPE='N' AND 

STATUS_IND = '4' AND ENTRY_TS >= CURDATE() LIMIT 10; 

Den satsen här ovan skapar en ny kolumn och innehåller en tidsdifferens mellan när 

ett meddelande skickats och leveransrapporten är mottagen. 

4.2 Databehandling 
Vid behandling av data används Microsoft Excel 2007, det används både till att 

beräkna snittvärden som tillsammans bildar olika värden i en graf och för att rita ut 

grafen så korrekt som möjligt. Värdena som behandlas kommer direkt ifrån databasen 

där det går att exportera tabeller.  

Mätmetoderna som tas fram ska mäta olika bitar åt en aggregatör, allt för att nå målen. 

Det kan handla om tidsmässiga mätningar som hur lång tid det tar att få fram ett SMS. 

Några av mätningarna gäller mer om hur många SMS som kommer fram eller inte. 

Mätningarna ska byggas upp med kunskapen kring de protokoll som beskrivs i teorin 

samt det som händer när ett SMS skickas. 
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4.3  Intervju 
För att undersöka hur en aggregatör värdesätter olika mätningar så presenteras de olika 

mätmetoderna med ett antal frågor till varje mätning. Frågorna är ungefär likvärdiga 

men formulerade lite utifrån vad som mäts. De frågor som ställts under intervjun är 

kring vad en aggregatör ser för värde för varje mätning, vilka mätningar det passar bäst 

att varna på och vilka grafer det passar sig att ha till monitorering respektive bygga 

rapporter på. Hela frågeformuläret finns att läsa i bilaga 1. 

4.4 Metoddiskussion 
En sak som skulle kunna vara en felkälla är att det endast undersökts miljöer och 

kvalitetsaspekter hos en aggregatör. Andra aggregatörer kan mycket väl spara ned data 

på andra sätt än i en databas och framförallt helt annan data. Men den data som valts 

ut för att bygga våra mätningar på har alla haft stöd i teorin, t.ex. vilken data man kan 

få ut ifrån SMPP och hur ett SMS skickas i GSM-nätet. Den aggregatör som 

undersökts under detta arbete har inte alltid visat den data som behövts ifrån början 

utan det är data vi bett dem ta fram, vilket så ha skett. På samma sätt borde andra 

aggregatörer kunna ta fram den data vi valt att behandla. 

4.4.1 Databehandling 

De mätmetoder vi valt att beskriva har vi kommit fram till genom att dels höra vad en 

aggregatör värdesätter och teorin bakom SMPP och SMS. Med de ämnena invägda 

ville vi bygga grafer som mätte just det en aggregatör beskrivit som kvalité. Därför tror 

vi att vi valt bra mätmetoder.  

Under vårt arbete har vi tagit fram grafer och gjort våra beräkningar i Excel, detta har 

tagit lång tid och även mycket datorkraft. Tiden har berott på att vi dels behövt tänka 

till ordentligt för att få det rätt. Den tiden skulle vara mycket mindre om vi skulle ta 

fram samma grafer på nya värden, men datorkraften är det mest kritiska. Att bygga 

grafer på 1 miljon databasrader, som det är varje dag hos den aggregatör vi jobbar mot. 

Det tog över 2 minuter att generera en graf på 30000 rader i Excel.  

I drift är detta inte alls hållbart utan för ett monitoreringsverktyg tror vi det krävs att 

det hela tiden tas olika samplingsvärden. Så att programmet hela tiden endast jobbar 

med de senaste 5 minuterna och bygger vidare på den graf som redan finns.  
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4.4.2 Intervju 

Det var inte helt självklart att vi skulle intervjua någon om våra mätningar, men under 

arbetets gång såg vi att vi hade mycket att vinna på det. Då hela arbetet inriktar sig mot 

att mäta en aggregatörs kvalité så kände vi att vi borde höra vad just en aggregatör 

tycker om våra mätningar. Vi valde att ställa likvärdiga frågor för alla mätningar med 

vissa skillnader på följdfrågor specifikt för någon mätning, detta för att lätt kunna 

jämföra svar för olika grafer. 



 

 13 

5. Genomförande och resultat 
Resultatet består utav åtta stycken mätmetoder, alla för att mäta kvalitén åt en 

aggregatör. Ingen mätmetod är den självklart bästa utan alla mäter olika delar av 

kvalitén vid SMS-utskick.  

5.1 Leveranssäkerhet 
Kvalitetsaspekten leveranssäkerhet är den viktigaste av de tre aspekterna. Det är 

avgörande om SMSet verkligen kommer fram eller ej ibland kan det vara viktigt att det 

kommer fram väldigt fort men det gör det oftast om leveranssäkerheten är bra. Här 

nedan presenteras 3 mätningar som mäter eller är ett komplement till att mäta 

kvalitetsaspekten.  

5.1.1 Mätmetod 1 – Meddelanden som kommit fram 

För att se hur många skickade meddelanden som har kommit fram mäts det lättast 

genom att räkna hur många meddelanden som fått en leveransrapport med en 

statuskod som säger att det är levererat. Detta kan då jämföras med hur många 

meddelanden som har fått leveransrapport med någon annan statuskod, alltså felaktiga 

SMS och hur många meddelanden som inte fått någon leveransrapport. Den data som 

används för denna mätning är ENTRY_TS för att se när SMSet är skickat. TYPE för 

att se om det är ett SMS eller leveransrapport. STATE_TS för att på varje 

leveransrapport  kunna se till vilken tidpunkt dess tillhörande SMS är vid och 

STATE_IND för att kunna se om det är en felstatuskod eller ej. 

Denna jämförelse ska kunna göras med olika tidsperioder och per klient, gateway, 

destination eller för olika kombinationer av dessa.  
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Figur 5. Exempelmätning av meddelanden som skickats, som kommit fram, som fått en felrapport och som 

väntar på att komma fram. 

I figur 5 går det tydligt att se att värdena för skickade SMS och för de meddelanden som 

kommit fram följs åt. Desto närmre dessa två streck befinner sig desto bättre. Men även 

fast det är störst skillnad vid klockan 03.00 så är dock den mest kritiska punkt vid 07.00 då 

SMS som fortfarande inte kommit fram är fler än SMS som kommit fram. Värdena vid 

07.00 kommer troligtvis att ändras desto längre tiden går, detta för att fler SMS som 

skickades den timmen kommer fram och får leveransrapporter på detta. 

De fyra värdena som finns för varje timme i figur 5 beror alltså bara på de SMS som 

skickats under den timmen. Antalet skickade SMS kan alltså inte ändras i efterhand, det 

kommer däremot de övriga tre värdena göra så fort ytterligare leveransrapporter kommer 

tillbaka. 

I intervjun med Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) gavs förslaget att visa 

SMS som kommit fram, då detta saknades vid intervjun. Detta för att det blir tydligare att se 

hur värdena för SMS som skickats och för SMS som kommit fram följs åt.   

5.2 Mätmetod 2 – Felstatusmeddelanden på 
leveransrapporter 

Denna mätning sker på alla leveransrapporter med en statuskod som betyder att det är 

fel. Detta görs för att se vilka olika fel som bildas samt hur många fel det finns av 
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varje. Med denna mätmetod väljs alla leveransrapporter som är inkomna till 

aggregatören inom en viss tidsperiod. Alltså väljs först alla leveransrapporter ut genom 

att se vilket TYPE-värde som raden har. Därefter väljs värden ut genom vilket 

ENTRY_TS leveransrapporten har och grafen byggs upp med olika värden för 

STATE_IND. Grafen ska kunna vara uppbyggd för varje klient, gateway, destination 

eller kombinationer av dessa. 

 

Figur 6. Exempelmätning av leveransrapporter som har någon felstatuskod. 

Diagrammet i figur 6 visar ett exempel där nästan 1800 meddelanden inte kunnat 

levererats, detta kan antingen betyda att något är fel hos en destinationsoperatör, eller 

att det varit många felaktiga telefonnummer. Expired visar att något under 100 

meddelanden försökts skicka men mottagaren har haft telefonen avstängd och de 

nästan 200 meddelanden som fått leveransrapport med felstatuskoden enroute betyder 

att så många fortfarande försöker skickas av operatören. 

I intervjun med Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) kom det fram att 

en möjlig vidareutveckling av denna mätning som dock inte lyckats ta fram ännu är att 

gå djupare på varje fel. Då det enligt Gerstman står ytterligare felkoder i många 

leveransrapporter. Denna kan dock varje operatör själva välja att lägga till och det 

finns ingen standard för detta utan varje operatör väljer vilka felkoder de ska ha och 

vad de ska betyda. Om en aggregatör begär in förklaringar för alla felkoder och 
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mappar om betydelsen för dessa så att det ser liknande ut för varje operatör hos 

aggregatören kan denna mätning specificera felen mer noggrant. 

5.2.1 Mätmetod 3 – Meddelanden som inte kommit fram 

Mätningen görs på alla de meddelanden som inte fått en leveransrapport och visar 

tydligt hur många meddelanden som inte kommit fram, så kallade open-state-

meddelanden. Y-axeln består alltså av antal meddelanden som inte fått leveransrapport 

och X-axeln består av en tidslinje, i ett monitoreringsverktyg från nutid till en viss tid 

tillbaka. Exemplet som visas i figur 7 på nästa sida, är med andra ord nutid klockan 

12.00. Mätningen ska kunna ändras i tidsintervall och göras för olika klienter och 

gateways eller kombinationer av dessa. 

För denna mätning väljs alla rader i databastabllen med ett TYPE-värde som säger att 

det är ett SMS inom en viss tidsperiod i kolumnen ENTRY_TS, därefter jämförs de 

med de rader som har ett TYPE-värde som betyder att det är en leveransrapport och 

har ett STATE_TS inom samma tidsperiod. De rader som har samma ENTRY_TS-

värde och STATE_TS-värde tas bort. Det finns därefter kvar ett antal rader som är de 

SMS som inte fått en leveransrapport. 

Skillnaden mellan denna graf och den liknande delen i mätning 1 är att här är det just 

det exakta värdet på antal SMS som saknar leveransrapport som skrivs upp och det för 

alla SMS som skickats, även tidigare. I mätning 1 baseras den delen av mätningen för 

just de SMS som skickats under en viss timme, eller annan tidsenhet om man valt det. 

Som figur 7 visar var det exakt 360 SMS som saknade leveransrapport klockan 11.00. 

Klockan 11.20 var det istället 340 SMS som saknade leveransrapport. Detta beror på 

att det har inkommit 20 leveransrapporter fler än vad SMS har skickats under dessa 20 

minuter. 

Detta var den mätning som kom fram efter intervjun med Gerstman (personlig 

kommunikation, 14, maj, 2009). Han föreslog tips på att mäta open-state meddelanden 

vilket denna mätning gör. 
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Figur 7. Exempelmätning av Antal SMS som saknar leveranskvitto. 

5.3 Leveranstid 
När leveranstiden blir hög på många SMS så kan det vara ett tecken på att 

leveranssäkerheten kan vara dålig. Så för att tidigt kunna se om SMS kommer fram 

eller ej så är mätningar på just leveranstid viktiga att göra. För vissa kunder är 

leveranstiden väldigt vässäntligt, framförallt de kunder som skickar SMS på beställning 

utav mottagaren, såsom bankkoder och biljetter. 

5.3.1 Mätmetod 4a – Tidsmarginal mellan meddelande och 
leveransrapport  

För att i ett tidigt skede få en varning om att fel kan komma att uppstå går det att mäta 

tiden mellan ett meddelande och mottagen leveransrapport. Mätningen görs på alla 

meddelanden som har fått en rapport med leveransstatus att meddelandet är levererat. 

Dessa tar man ett snittvärde på, så att man ser ungefär hur lång tid det tar. Enligt 

Sandell (personlig kommunikation, 6, maj, 2009) är denna tid under 30 sekunder för 

90% av alla SMS som skickats via en bra och stabil gateway. Troligtvis är då ca 90 

procent av de SMS som skickats via en mindre bra och stabil gateway runt samma tid, 

bara längre tid än vid den bra gatewayen. Denna graf ska därför kunna ställas in om 

man vill ha vanligt snitt eller snittet på 90 procent eller 95 procent av de lägsta tiderna. 

Grafen kommer vara uppbyggd att Y-axeln är tiden för hur lång tid det tar, medan X-

axeln är tiden för den tidsperiod man valt. 
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De värden som väljs ut för denna mätning är alla leveransrapporter, alltså efter vilket 

TYPE-värde raderna har. Därefter beräknas tidsdifferensen mellan STATE_TS och 

ENTRY_TS med den SQL-satsen som tidigare beskrivits i metoddelen av arbetet.  

STATE_TS är tiden för när meddelandet skickades och ENTRY_TS är tiden för när 

leveransrapporten är mottagen. 

Denna mätning ska kunna göras med olika tidsperioder och per klient, gateway, 

destination eller för olika kombinationer av dessa.  

 

Figur 8. Exempelmätning av tidsdifferensen mellan skickat meddelande och mottagen leveransrapport 

Som figur 8 visar är det skillnad mellan de tre olika sorters mätningar och det blir ännu 

större skillnader om man har kortare tidsintervaller att bygga upp sitt snittvärde på. 

Första försöket att konstruera grafen, som går att se i figur 8, blev skillnaderna just 

större. Denna graf gjordes dock endast med snittvärdet av all data utan filter, samt att 

tidsintervallerna på X-axeln blev ojämnt då det var ett snitt på 1000 värden och inte 

som i figur 8, per tidsenhet.  

Enligt Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) är en vidareutveckling på 

denna graf, som dock inte visas i figur 8 är att ha med ytterligare en y-axel som visar 

hur många meddelande som skickats. Är det en liten volym meddelanden under en 

kort tid påverkar de ett resultat på den huvudsakliga mätningen mer än om det är 

väldigt många meddelanden. 
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Figur 9. Ett första försök att exemplifiera mätning 4a. 

När grafen har värden som är högre än vad grafen visar som i figur 9, blir det inte 

någon bra visuell avläsning av användaren. Det som gör att grafen stiger kraftigt är 

dock endast några enstaka värden som är på 47-48 timmar som kom under en liten 

period, vilka går att filtrera bort enligt beskrivningen för mätning 3a. 

5.3.2 Mätmetod 4b – Tidsmarginal mellan meddelande och 
leveransrapport 

Ett annat sätt att presentera mätningen för tiden mellan att ett meddelande skickats 

och en leveransrapport kommit tillbaka är att Y-axeln får representera antal SMS-

leveransrapporter och X-axeln visar hur lång tid det tar. Detta för att få en tydlig bild 

var den största mängden av alla mätningar på tidsmarginalerna befinner sig, vilket kan 

vara mycket bra att göra för att t.ex. jämföra olika gateways.  

Precis som för 4a är de värden som väljs ut följande: TYPE, STATE_TS och 

ENTRY_TS. Denna mätning mäter alltså precis samma sak som mätmetod 4a, men 

presenterar det såsom det visas i exemplet i figur 10. 

 

Figur 10. Exempelmätning av tidskillnaden mellan skickade meddelanden och mottagna 

leveransrapporter. 
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5.4 Genomströmningshastighet 
Hos vissa operatörer har det enligt Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 

2009) varit att när operatören får för mycket att göra, då slänger den viss trafik som 

den anser vara onödig, vilket kan vara leveransrapporter. Detta är något som påverkar 

de andra mätningar väldigt mycket. Med de mätningar som presenteras nedan kan 

aggregatören avgöra om den ska skicka ett SMS just då eller vänta en stund, just för att 

undvika att trafik blir kastad. 

5.4.1 Mätmetod 5a – Tidsmarginal för första utskicket och 
inkommande ACK 

Enligt SMPP får den skickande parten, i det här fallet en aggregatör, tillbaka ett paket 

som heter submit_sm_resp, en ACK. Denna ACKen är den första kommunikationen 

från gatewayen till aggregatören. Därför är det intressant att mäta hur lång tiden är 

mellan att meddelandet skickats och att ACKar tagits emot. Stiger tiden för att få 

tillbaka en ACK kan det vara ett tecken på att operatören har väldigt mycket att göra 

och att det då kan komma att uppstå problem med att skicka SMS till denna gateway. 

Här, precis som i mätning 4a, kan tidsdifferensen variera kraftigt, det rör sig inte om 

timmar, men vanligtvis ligger tiden under en sekund och ända ner till 20-talet 

millisekunder. Därför ska man kunna filtrera bort de 5 eller 10 procenten med högst 

värden. Även denna mätning ska kunna göras i olika tidsperioder för olika gateways. 

Data för denna mätning finns i dagsläget inte i databasen, men värdena för denna 

mätning ska enligt Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) kunna 

behandllas precis som data är behandlat i mätning 4a och 4b. 
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Figur 11. Exempelmätning av tidsskillnaden mellan skickat meddelande och mottagen ACK. 

I figur 11 syns det att kring 19.05 fick man in en eller ett par ACKar som var över 2 

sekunder och gav därför ett snitt på nästan 1.8 sekunder. Visar man alla tre filter 

samtidigt kan man tycka att grafen för värdena med 90 procents filtrering inte 

förändras så mycket. Men bygger man istället en graf med endast det filtret blir 

skillnaderna tydligare, detta åskådliggörs i figur 12 som är byggd på samma värden som 

i figur 11. 

Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) tycker att en vidareutveckling av 

denna mätning, som dock inte visas i figur 11, är att visa ytterligare en y-axel som visar 

hur många ACKar som mottagits. Är det en liten volym ACKar under en viss tid 

påverkar de ett resultat på den huvudsakliga mätningen mer än om det är väldigt 

många ACKar. 
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Figur 12. Exempelmätning av tidsskillnaden mellan skickat meddelande och mottagen ACK med filter. 

5.4.2 Mätmetod 5b – Tidsmarginal för första utskicket och 
inkommande ACK 

Precis som med mätmetod 4 går denna mätning att presentera på ett liknade sätt. Y-

axlen får alltså representera antal mätningar som har ett visst resultat och X-axeln är 

hur lång tid det tar. Detta mäter således precis samma sak som mätmetod 5a, men 

presenterar det annorlunda, ett exempel på detta visas i figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Exempelmätning av tidsskillnaden mellan skickat meddelande och mottagen ACK. 
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5.4.3 Mätmetod 6 - Skickade SMS per tidsenhet 

Denna mätning görs för att hela tiden se flödet av SMS-utskicken, alltså hur många 

SMS man skickar ut per tidsenhet. Det ska gå att ställa in om mätningen ska ske för 

exempelvis SMS per minut, SMS per fem minuter eller SMS per timme. Man ska också 

kunna ställa in detta per klient, gateway, destination eller för olika kombinationer av 

dessa. Ett exempel på denna mätning visas i figur 14. 

Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009)  ansåg inte att detta var den 

nyttigaste mätningen om man jämför med de vi tidigare presenterat men att den kan 

visa bra information om man jämför framförallt mellan olika gateways. 

Den data som används i databasen är dels alla meddelanden, alltså vilket TYPE-värde 

samt vilken tid meddelandet skickades vilket är ENTRY_TS. 

 

 

Figur 14. Exempelmätning av antal meddelande skickade per minut. 

5.5 Intervju 
De frågor som Gerstman (personlig kommunikation, 14, maj, 2009) besvarade under 

vår intervju visade på att mätmetoderna som togs upp är relevanta för en aggregatör. 
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Det var endast mätmetod 5 – antal SMS per tidenhet som Gerstman ansåg var mindre 

värdefull än de övriga mätmetoderna, däremot ansåg Gerstman att den skulle vara kvar 

för att den skulle kunna vara bra vid jämförelse mellan olika gateways. Under intervjun 

nämnde Gerstman att ytterligare en mätmetod behövs, vilket resulterade i den som 

heter mätmetod 6- Meddelande som inte kommit fram. 

Intervjun handlade förutom mätmetoderna även kring vad Gerstman trodde var 

lämpliga intervaller när man aggregerar data i ett monitoreringsverktyg, detta beror 

givetvis vilka tidsperiod man tittar på, men dessa exempel anses vara lämpliga: 

• Minut (1 sekundssnitt) 

• Timme(1 minutssnitt) 

• Dag (10 minutssnitt)  

• Vecka (2 timmessnitt)  

• Månad (6 timmessnitt)  

• Kvartal (1 dagssnitt) 
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6. Diskussion 
Vårt resultat som består utav åtta mätmetoder anser vi oss vara vi nöjda med för att de 

mäter det en aggregatör anser vara kvalité. Vi har hela tiden försökt presentera 

mätningarna så tydligt som möjligt. Då en aggregatör enligt våra rekommendationer 

bör använda ett bättre verktyg som genererar graferna snabbare och mer kontinuerligt 

så kommer troligtvis utseendet förändras. Det viktigaste för oss har varit vad vi ska 

mäta och på vilket sätt det presenteras. 

Det kändes bra med att intervjua en expert och få feedback på vårt preliminära 

resultat, framförallt då han kom med mycket positiv och konstruktiv kritik. Genom 

intervjun uppkom även mätning 6. Som Gerstman förelog (personlig kommunikation, 

14, maj, 2009föreslog) och vi analyserade. 

Vi har i många mätningar föreslagit att mätningen ska kunna göras i kombinationer 

mellan klient, gateway och destination. Detta kan ta lång tid att generera då dessa tas 

ifrån en stor databas. Lösningen för de mätningar man vill kunna välja är att man 

skriver av värden och bygger vidare på varje graf varje gång databasen uppdateras, 

vilket hos den aggregatör vi varit i kontakt med görs var femte minut. 

6.1 Mätmetoder 
De mätmetoder vi tagit fram har genererat olika grafer som mäter olika saker åt en 

aggregatör. Som vi tidigare nämnt så ville vi främst skapa mätningar för det som är 

kvalité för en aggregatör, alltså leveranssäkerhet, leveranstid och 

genomströmningshastighet. Men det har inte alltid varit lätt att få åskådliga grafer. 

Nedan beskrivs de problem och vad vi anser att varje mätmetod mäter. 

6.1.1 Mätmetod 1 

Vi märkte tidigt att det kan uppstå problem för denna mätning. När man väljer en viss 

tidsperiod och tittar på skickade meddelanden och mottagna leveransrapporter så kan 

leveransrapporterna vara för meddelanden skickade innan perioden vi valt. Grafen blir 

därför missvisande.  

Lösningen för detta blev att när meddelanden och leveransrapporter väljs ut, så väljer 

man de meddelanden som är skickade under en viss period samt deras motsvarande 

leveransrapport. Leveransrapporter som inkommer under den valda perioden men 
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som tillhör ett meddelande som skickades innan perioden ska alltså inte med i 

mätningen.  

Vi märkte också att det kommer krävas två axlar då leveransrapporter som har en 

felstatuskod endast är ca 1% utav skickade SMS. SMS som saknar leveransrapporter är 

något större precis när SMSen skickats då man fortfarande väntar, men då längre tiden 

går desto färre leveransrapporter som saknas. Denna mätning anser vi mäta 

leveranssäkerheten. 

6.1.2 Mätmetod 2 

Denna mätmetod visar tydligt på vad det är för sorts fel, alltså när leveranssäkerheten 

inte är så bra. En mätning som man kan välja att specificera per gateway eller kund. Är 

alla eller många fel utav samma karaktär för en gateway kan man dra slutsatser av 

detta. Vi hade önskat att istället för att specificera felen för leveransstatuskod även 

kunnat gå djupare och kolla felkoder i leveransrapporter. Vissa operatörer skriver 

nämligen in ytterligare felkoder som specificerar felet bättre. Men då det inte finns 

någon standard för detta och alla operatörer inte använder det så skulle det inte 

fungera som det är nu.  

6.1.3 Mätmetod 3 

Det här var en mätning, som tillkom efter intervjun med Gerstman (personlig 

kommunikation, 14, maj, 2009) och vi höll med honom om att denna saknades då den 

är ett komplement för att kolla leveranssäkerheten. Att hela tiden se om hur många 

SMS som ligger i kö för att komma fram. En del av detta mäts visserligen med 

mätmetod 1 men denna är mer övergripande. Enligt standarden lever ett SMS högst i 

två veckor, efter det får man automatiskt ett meddelande. Den aggregatör vi jobbat 

mot har valt att korta ner denna tid och väntar bara i två dagar. Just för att man alltid 

får ett leveranskvitto efter denna period så kommer grafen aldrig stiga och stiga i 

oändligheten. 
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6.1.4 Mätmetod 4 

Det svåra med denna mätmetod var att det kunde vara så stora skillnader på 

tidsdifferensen för ett skickat meddelande och mottagen leveransrapport. Så här fick vi 

prova med snittvärden på olika data, när vi märkte hur det blev med all data så 

filtrerade vi bort de 5% ovanligaste data, därefter även med 10% bortfiltrering. Det 

blev tydligare och jämnare kurva med 10% filtrering. På de differenserna vi valde att 

testa så var snittet 11 sekunder fast högsta värdena låg kring 47 timmar. De relativt få 

differenser som var så höga (ca 200 utav 30000) så låg de inom en nära tidsperiod och 

påverkade då grafen väldigt mycket. När vi sedan filtrerade bort dessa så såg man 

fortfarande en ökning på tiden kring samma period men det kom tydligare med i 

grafen. Vi tror att i ett monitoreringsverktyg ska man nog kunna välja att se det på 

båda eller alla tre sätt, alltså med olika filtreringar. 

Att vi valde att visa denna metod på två sätt var för att man med ena sättet tydligt ser 

när något konstigt händer. Med den andra ser man vart den stora massan utav resultat 

befinner sig. Framförallt anser vi att denna mätning mäter leveranstiden för ett SMS. 

6.1.5 Mätmetod 5 

Likadant här som med mätmetod 4 ville vi se denna mätning på två sätt, dels när i 

tiden något bra eller dåligt sker, dels vart de flesta differenserna finns. Här tror vi dock 

inte på någon filtrering då det är en operatör man kontaktar som alltid ska vara igång. 

Oftast är differensen några millisekunder i denna mätning medan i mätning 4 kan 

fördröjningen vara upp till 48 timmar om ex. telefonen är avstängd de första 47. 

Denna mätmetod är ett stöd för att förändra genomströmningshastigheten, om det blir 

höga värden på en specifik gateway under en viss tidsperiod så skulle man kunna vänta 

med att skicka ut SMSen och skicka andra under tiden. Här fick vi inte fram någon 

äkta data att kunna göra upp bra grafer, vilket kändes lite jobbigt. Men både Gerstman 

och den tekniska teorin hävdade samma sak om hur den fungerar. Så vi känner os 

säkra på att grafen kommer fungera bra hos en aggregatör. 

6.1.6 Mätmetod 6 

Denna mätning som gäller just genomströmningshastighet görs för att man ska kunna 

se att allting flyter på, även om något går snett ute hos operatörerna som man skickar 
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till. Däremot kan det vara bra för statistikens skull att lätt kunna se när på dygnet eller 

när i veckan mest trafik sker. 
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7. Slutsats 
Med de mätmetoder som presenterats i genomförande- och resultat-delen så kan en 

aggregatör få en bra överblick och mäta kvalitén för sina SMS-utskick. De tre 

kvalitetsaspekterna leveranssäkerhet, leveranstid och genomströmningshastighet mäts 

på olika sätt och aggregatören får därför bra överblick på hur kvalitén är. 

Graferna som vi har skapat i Microsoft Excel bör inte skapas i det programmet hos en 

aggregatör. De grafer som visas i detta arbete är endast skapade i testsyfte för att vi 

och läsaren ska få en tydlig överblick på hur varje graf kan se ut. Som aggregatör bör 

man skapa grafer i ett monitoreringsverktyg som hela tiden samplar data och lägger till 

information i grafen allt eftersom att mer data kommer in. Detta för att spara tid och 

datorkraft. 

Vidare forskning på detta område tror vi kan vara att undersöka vad man kan göra för 

ändringar i val av t.ex. gateway när mätningar visar att något är fel. Alltså vad servern 

som skickar ut SMS ska reagera på för skillnader i mätningar för att välja en kanske 

dyrare gateway men stabilare.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Ackronymordlista 

ACK  Acknowledgment Code 
BSS Base station subsytem 
ESME External Short Message Entity 
GSM Global System for mobile communication 
HEX Hexadecimal 
HLR Home Location Register 
ME Mobile Equipmnet 
MSC Mobile Switching Center 
NSS Network subsystem 
SMPP Short Message Peer to Peer Protocol 
SMS Short Message Service 
SMSC SMS Center 
SS Switching System 
SS7 Signaling System #7 
UCS2 2-byte Universal Character Set 
WAP Wireless Application Protocol 
VLR Visitor Location Register 

Bilaga 2 Frågor för intervju kring våra mätmetoder 
För varje mätmetod vi har så ställdes frågorna: 

Ser du något problem med denna mätmetod?  

Varför är denna mätning relevant för en aggregatör?  

När passar denna mätning för monitorering eller rapport (för tid, för alla GW, för 

olika destinationer):  

Övriga frågor: 

Några mätningar/metoder vi har missat?  

Vad anser du om problemet att man först efter 48 timmar kan får exakta värden på 

vissa mätmetoder? 

När data behöver aggregeras ihop, vilka tidsperioder bör graferna visa? 

Hur länge bör respektive värde sparas för rapporter? 
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