
Лабораторна робота №7 

 
Тема: Використання Служби коротких повідомлень. 

 

Мета: Ознайомитись із засобами відсилання коротких повідомлень 

з сайтів мобільних операторів. 

 

Хід роботи: 

1). Завантажити браузер Internet Explorer. Зайти до сайтів кожного з 

наступних українських операторів: Киевстар, MTC, Life, Utel та відправити 

до свого мобільного телефону (або до мобільного телефону Вашого друга, 

що є абонентом відповідного оператора) повідомлення наступного змісту: 

SMS from URL: ZZZ. AAA group #NN. 

 Замість символів ZZZ вкажіть адресу сайта GSM-оператора, з якого 

відправлено повідомлення,  

 замість символів AAA вкажіть своє прізвище,  

 замість символів NN вкажіть номер своєї групи. 

2). Знайти ще (за допомогою будь-якої пошукової системи,) сайти в 

українському сегменті Інтернету (уанет), з яких можна відправляти 

безкоштовно SMS, та занести їх до файлу звіту (не менше 5 сайтів). 

Відправити з цих сайтів до свого мобільного телефону (або до мобільного 

телефону Вашого колезі по групі, що є абонентом відповідного оператора) 

повідомлення наступного змісту: 

SMS from Appendix URL: YYY. AAA group #NN.  

 Замість символів YYY вкажіть адресу сайта, з якого відправлено 

повідомлення,  

 замість символів AAA вкажіть своє прізвище,  

 замість символів NN вкажіть номер своєї групи.  

До файлу звіту занести знімки з екрану сторінок сайтів, з яких відправлено 

SMS. Для зменшення обсягу файлу звіту кожний із знімків обрізати таким 

чином, щоб він містив тільки адресу сторінки та SMS з відповідним текстом. 

3). До файлу звіту додати адреси сайтів, з яких відправлено повідомлення, та 

знімки з екрану сторінок операторів з набраним текстом SMS. Для 

зменшення обсягу файлу звіту кожний із знімків обрізати таким чином, щоб 

він містив тільки адресу сторінки оператора та SMS з відповідним текстом. 

4). За допомогою ISQ (лабораторна робота №6) відправити повідомлення на 

свій телефон. До звіту додати повний опис процесу відправлення 

повідомлення з копіями екрану. 

5). З bigmir.net відправити повідомлення на свій мобільний телефон та 

електронну скриньку. 

6). Відредагувати звіт у редакторі Word. 



7). Матеріали лабораторної роботи повинні зберігатися на диску z у папці 

«Лабораторна робота 7». 

 


