
   77Elektronika Praktyczna 3/2004

K  U  R  S

Opis interpretera poleceÒ
Program napisano w†jÍzyku C†dla

mikrokontrolera typu AT89S8252.
Jest on taktowany sygna³em zegaro-
wym o†czÍstotliwoúci 7,3728 MHz.
Mikrokontroler wspÛ³pracuje z†dodat-
kow¹, zewnÍtrzn¹ pamiÍci¹ RAM
o†rozmiarze 1†kB. Uøycie dodatkowej
pamiÍci jest niezbÍdne ze wzglÍdu
na koniecznoúÊ buforowania odebra-
nego komunikatu SMS. Policzmy:
- komunikat to maksymalnie 140
cyfr dwubajtowych w†formie tekstu
- w†sumie 280 bajtÛw koniecznych
do zapamiÍtania ³aÒcucha - czÍúci
komunikatu o†nazwie Dane Uøyt-
kownika,

- parametry SMS to w†sumie 9†waø-
nych bajtÛw informacji,

- numery Centrum Us³ug i†nadawcy
wyraøone w†formie ³aÒcucha teks-
towego to razem 24 bajty.
Reasumuj¹c: na zapamiÍtanie ode-

branego komunikatu SMS potrzebne
jest 313 bajtÛw; niestety mikrokont-
roler AT89S8252 ma tylko 256 baj-

Opisywana aplikacja to tak naprawdÍ prosty interpreter

poleceÒ. W†po³¹czeniu z†telefonem komÛrkowym (dzia³anie

aplikacji testowane by³o z†telefonem GSM marki Siemens

C35i) potrafi realizowaÊ proste polecenia wydawane za pomoc¹

SMS. Rezultaty wykonania poleceÒ oraz stan urz¹dzenia s¹

raportowane rÛwnieø przez komunikaty SMS. Urz¹dzenie

zbudowane by³o w†oparciu o†p³ytkÍ prototypow¹

z†wbudowanym interfejsem MAX232 oraz z†wykorzystaniem

fabrycznego kabla po³¹czeniowego dla telefonu komÛrkowego

Siemens. Naleøy je traktowaÊ bardziej jako przyk³ad

wykonania aplikacji wspÛ³pracuj¹cej z†telefonem GSM aniøeli

urz¹dzenie gotowe do wykorzystania, chociaø z†ca³¹ pewnoúci¹

moøe pos³uøyÊ do jego budowy.

Doręczenie i odbiór SMS w trybie
PDU (interpreter komend)

tÛw pamiÍci przeznaczonej na stos,
zmienne itp. Buduj¹c†samodzielnie
podobn¹ aplikacjÍ, moøna wykorzys-
taÊ np. mikrokontroler T89C51-RD2.
Ma on wbudowan¹ w†strukturÍ pa-
miÍÊ RAM o†pojemnoúci 1280 baj-
tÛw, ktÛr¹ moøna wykorzystaÊ miÍ-
dzy innymi†z†przeznaczeniem na bu-
for odbioru komunikatÛw SMS.

Na list. 1 umieúci³em fragment
programu wraz z†definicjami odpo-
wiednich sta³ych uøywanych przy
kompozycji SMS oraz typÛw zmien-
nych. Sta³e zawieraj¹ polecenia
w†formie ³aÒcuchÛw tekstowych prze-
sy³ane do telefonu GSM. S¹ to od-
powiednio:
- CPIN: wprowadzenie numeru PIN
aparatu,

- CHOOSEMEM: fragment polecenia
wybieraj¹cego domyúln¹ lokalizacjÍ
dla SMS,

- ECHOOFF: polecenie wy³¹czaj¹ce
echo wys³anej komendy,

- SETNOTICE: ustawienie sposobu
powiadamiania o†komunikacie SMS,

- NOTICE: komunikat, za pomoc¹
ktÛrego aplikacja powiadamiana
jest o†nowym odebranym przez
aparat GSM komunikacie SMS,

- SMSDEL: to polecenie usuwania
wiadomoúci SMS z†pamiÍci,

- SMSREAD: to polecenie odczytu
odebranego SMS po powiadomie-
niu,

- SMSSEND: to polecenie wys³ania
wiadomoúci SMS bez poúrednictwa
karty SIM.

List. 1. Fragment programu z definicjami zmiennych − wskaźników do
funkcji
code char CPIN[] = “AT+CPIN=1643”; //wprowadzenie numeru PIN
code char CHOOSEMEM[] = “AT+CPMS=”; //wybór domyslnej lokalizacji pamieci
code char ECHOOFF[] = “ATE0”; //wylaczenie echa komendy AT
code char SETNOTICE[] = “AT+CNMI=1,1,0,2”; //ustawienie sposobu powiadamiania
code char NOTICE[] = “+CMTI:”; //powiadomienie o nowym SMS
code char SMSDEL[] = “AT+CMGD=”; //usuniecie SMS z pamieci
code char SMSREAD[] = “AT+CMGR=”; //odczyt SMS z pamieci
code char SMSSEND[] = “AT+CMGS=”; //wyslanie SMS

code char LOSCA = 0x07; //Dlugosc numeru SCA+1
code char TOSCA = 0x91; //Typ numeracji SCA
code char SCA[] = “8406010013F0”; //Centrum Uslug (tu dla sieci Plus GSM)
code char FO = 0x11; //Pierwszy oktet dla wysylanego SMS
code char MR = 0x00; //Numer odniesienia dla komunikatu
code char LODA = 0x0B; //Liczba cyfr numeru telefonu ODBIORCA
code char TODA = 0x91; //Numeracja miedzynarodowa dla CU i ODBIORCA
code char DA[] = “8406630364F1”; //Odbiorca wiadomosci SMS
code char PID = 0x00; //Identyfikator protokolu (tekst)
code char DCS = 0x00; //Schemat kodowania
code char SCTS = 0x8F; //Okres waznosci 12 godzin

idata char UDbuf[320]; //Bufor dla komunikatu SMS

//Definicje naglówków funkcji programu
char in(idata char *bufor);
char out(idata char *bufor);
char status(idata char *bufor);
char on(idata char *bufor);
char off(idata char *bufor);
char help(idata char *bufor);

typedef struct //Definicja typu dla tablicy - wykazu polecen
{
  char code *komenda;
  char (code *funkcja)(idata char*);
}komendy;

code komendy wykaz[] = //Wykaz komend i powiazanych z nimi funkcji
{

“IN”, in,
“OUT”, out,
“STATUS”, status,
“ON”, on,
“OFF”, off,
“HELP”, help,
“?”, help,
“”, NULL //Koniec wykazu

};
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W†postaci sta³ych zdefiniowano
rÛwnieø nag³Ûwek wiadomoúci. Za³o-
øono, øe telefon pracuje w†sieci Plus
GSM, numer Centrum Us³ug i†apara-

tu zawsze podawany jest w†formacie
miÍdzynarodowym, okres waønoúci
wiadomoúci (wysy³anej) wynosi 12
godzin.

Jako pierwszy zdefiniowany zosta³
bufor dla odebranej wiadomoúci SMS
(uwaga: jak wspomniano na pocz¹t-
ku, jego rozmiar przekracza rozmiar
pamiÍci danych typowego uk³adu
8951/8952). NastÍpnie zosta³ zadekla-
rowany typ zmiennej s³uø¹cy do bu-
dowy wykazu poleceÒ realizowanych
przez aplikacjÍ. Ten typ wykorzysty-
wany jest do budowy tablicy zakwa-
lifikowanej do obszaru code, ponie-
waø zawiera wartoúci sta³e, nieule-
gaj¹ce zmianie w†czasie wykonywa-
nia programu. Rozmiar tablicy - wy-
kazu funkcji - nie jest ustalony. Jej
koniec sygnalizuje znak o†kodzie ì0î.

Funkcja zawarta w†definicji struk-
tury musi zwracaÊ jak¹ú wartoúÊ.
Naj³atwiej, gdy jest to wartoúÊ typu
char, ktÛr¹ moøna pÛüniej wykorzys-
taÊ do sygnalizacji np. b³ÍdÛw†reali-
zacji poleceÒ, jednak moøe to byÊ
rÛwnieø inny typ zmiennych. Jest to
wymÛg konieczny dla pÛüniejszej re-
alizacji polecenia return(wykaz[in-
deks].funkcja()), poniewaø polecenie
return nie moøe zwracaÊ wartoúci ty-
pu void oraz  z†powodÛw, o†ktÛrych
bÍdzie mowa dalej. Funkcja com-
mand powinna byÊ tego samego ty-
pu, jak okreúlono to w†definicji
struktury. Oczywiúcie powinna a†nie
musi. Jeúli typy bÍd¹ rÛøne, to na-
st¹pi niejawna konwersja typu zwra-
canej wartoúci.

Interpreter wykonuje nastÍpuj¹ce
polecenia:
- IN <numer portu> np. IN 1†- od-
czyt portu o†podanym numerze,

- OUT <numer portu> <wartoúÊ>
np. OUT 1†0x20 - zapisuje do por-
tu o†podanym numerze liczbÍ,

- STATUS - podaje informacjÍ o†sta-
tusie WY£•CZONY/AKTYWNY,

- ON - za³¹czenie operacji na por-
tach tj. poleceÒ IN i†OUT,

- OFF - wy³¹czenie operacji na por-
tach tj. blokowanie funkcjonowania
poleceÒ IN i†OUT,

- HELP lub ? - informacja o†realizo-
wanych poleceniach.
Polecenia mog¹ byÊ przesy³ane

przez dowolny telefon komÛrkowy
oraz niektÛre aplikacje wysy³aj¹ce
polecenia za pomoc¹ bramki SMS
z†wykorzystaniem Internetu. Program
skompilowany zosta³ z†uøyciem RC-
51 firmy Raisonance.

Pocz¹tek kodu ürÛd³owego to
w³aúciwe dla RC-51 polecenie #prag-
ma DEFJ(TIM1_INIT=0xFE) definiuj¹-
ce wartoúÊ zapisywan¹ do rejestru
TH1 Timera 1†steruj¹cego prac¹
UART. Dla rezonatora 7,3728MHz
oraz podwÛjnej szybkoúci zegara ste-
ruj¹cego prac¹ interfejsu szeregowego

Rys. 1. Algorytm działania funkcji odbioru SMS − receivesms()
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List. 3. Funkcja odbierająca i dekodująca komunikat SMS
//zamiana dwubajtowej liczby - lancucha znaków na typ unsigned int
WORD str2num(generic char *addr)
{

data char temp[2];
WORD num;

temp[0] = *addr;
temp[1] = *(addr+1);
sscanf(temp, “%X”, &num);
return (num);

}

//odbiór wiadomosci SMS
void receivesms(generic char *tekst)
{
WORD i;
char ch_1, ch_2, n, pos;
data char temp[20];
generic char *ptr;

ptr = tekst; //bufor do zapamietywania tekstu - rezultatu
gets(tekst); //oczekiwanie na powiadomienie zgodne z NOTICE
if (strncmp(tekst, &NOTICE, 6) == 0)
{

sscanf((tekst+12), “%i”, &i); //wyodrebnienie indeksu w pamieci
printf(“%s%c%c\n”,CHOOSEMEM,*(tekst+8),*(tekst+9)); //wybór pamieci z SMS
gets(temp); //pobranie informacji o statusie CPMS

gets(temp); //pobranie OK
printf(“%s%i\n”, SMSREAD, i);
gets(tekst); //pobranie SMS
gets(temp); //pobranie OK
printf(“%s%i\n”, SMSDEL, i);//usuniecie SMS z pamieci telefonu
gets(temp); //pobranie OK

i = str2num(tekst); //przesuniecie wskaznika poza numer centrum uslug
tekst += 2 * i + 4; //i pierwszy oktet

i = str2num(tekst); //przesuniecie wskaznika poza pola: typ n-ru
tekst += 22 + i + i % 2; //nadawcy, nr nadawcy, identyfikator protokolu,

//schemat kodowania, znacznik czasu

i = str2num(tekst); //wyznaczenie dlugosci lancucha
tekst += 2; //wskazanie do pierwszej pozycji tekstu SMS

while (pos < i) //dopóki nie przekroczono rozmiaru lancucha
{

ch_1 = str2num(tekst); //zamiana lancucha na kod znaku
n = pos % 8; //obliczenie liczby przesuniec dla 1-go znaku
ch_1 <<= n; //przesuniecie 1-go znaku w lewo n razy
ch_1 += ch_2; //maskowanie najstarszego bitu oraz uwzglednienie
ch_1 &= 0x7F; // bitów przeniesienia (przy kodowaniu)
*ptr = ch_1; //zapis wyliczonego kodu znaku do bufora
ptr++; //nastepna pozycja w buforze
n = 7 - n; //wyliczenie ilosci przesuniec nastepnego znaku
ch_2 = str2num(tekst) >> n; //dla odzyskania bitów “utraconych” przy

//kodowaniu
if (n == 0) //cyklicznie - 8 znak brany jest w calosci
{

ch_2 = 0;
tekst -= 2;

}
pos++; //nastepna pozycja w dekodowanym ciagu
tekst += 2;

}
*ptr = 0; //zapis znaku konca lancucha

}
}

List. 2. Fragment programu odpowiedzialny za rozpoznawanie
odbieranych poleceń
//wyszukiwanie komend oraz wywolanie odpowiadajacych im funkcji
char command(char data *bufor)
{

char i, j; //256 komend o maks. dlugosci 256 znaków

for (i = 0;;)
for (j = 0;; )
{

if(wykaz[i].komenda[j] != 0)//jesli komenda rózna od znaku “pustego”
{ //do porównania zamiana liter na duze

if(((wykaz[i].komenda[j]^bufor[j]) & 0x5F) == 0)
{

j++;
continue; //nastepny znak

}
i++;
break; //nastepna komenda

}
if( j == 0 )
{ //brak komendy w wykazie

printf(“%s\n”,”BLAD: Nie rozpoznano komendy!”);
return(0);
} else

return (wykaz[i].funkcja(bufor+j)); //wykonanie funkcji spod wskazanego adresu
}

(SMOD = 1), zapis do TH1 wartoúci
0xFE wymusza transmisjÍ szeregow¹
asynchroniczn¹ z†prÍdkoúci¹ 19200
bd. W†nastÍpnej kolejnoúci do³¹czane
s¹ definicje rejestrÛw mikrokontrole-
ra, biblioteka funkcji wejúcia - wyj-
úcia oraz dla czytelnoúci programu
zdefiniowany zostaje typ WORD.
W†kolejnym kroku definiowane s¹
nag³Ûwki funkcji bÍd¹cych odpowied-
nikami poleceÒ realizowanych przez
interpreter. Zdefiniowanie ich w†tym
miejscu jest konieczne, poniewaø za
moment nazwy funkcji bÍd¹ uøyte
do konstrukcji tablicy - wykazu po-
leceÒ.

Na list. 2 umieúci³em fragment
programu rozpoznaj¹cy polecenie
oraz wywo³uj¹cy odpowiadaj¹c¹ mu
funkcjÍ. Dwie zmienne j†oraz i†s³u-
ø¹ (odpowiednio) jako indeksy po-
szczegÛlnych liter, przekazywanego
jako argument funkcji, ci¹gu znakÛw
oraz poszczegÛlnych linii tablicy -
wykazu poleceÒ. Funkcja XOR (^)
s³uøy do sprawdzenia warunku rÛw-
noúci znakÛw, a†bitowe AND (&)
maskuje bity odpowiadaj¹ce ma³ym
literom alfabetu. DziÍki temu wiel-
koúÊ znakÛw (liter) odebranych
z†UART nie wp³ywa na interpretacjÍ
polecenia.

W†przypadku, gdy komenda nie
zostanie odnaleziona w†wykazie, war-
toúÊ indeksu j†bÍdzie rÛwna 0†i†po-
s³uøy do wys³ania komunikatu o†b³Í-
dzie. W†innym przypadku zwracany
jest wskaünik do funkcji, ktÛrego
przekszta³cenie do typu char owocu-
je wywo³aniem funkcji.

G³Ûwna pÍtla programu zawiera
tylko kilka poleceÒ: ustawia bit
SMOD w†rejestrze PCON mikrokon-
trolera, inicjuje telefon, ustawiaj¹c
sposÛb powiadamiania oraz wpro-
wadzaj¹c do niego numer PIN, wy-
wo³uje funkcjÍ receivesms odbiera-
j¹c¹ komunikat SMS po powiado-
mieniu, a†nastÍpnie interpretuje po-
lecenie, uruchamiaj¹c funkcjÍ com-
mand jako parametr, podaj¹c adres
zdekodowanego ci¹gu ³aÒcucha zna-
kÛw w³aúciwego odebranemu komu-
nikatowi SMS.

OdbiÛr wiadomoúci SMS
Do odbioru wiadomoúci SMS s³u-

øy funkcja receivesms(generic char
*tekst). WyodrÍbnia ona fragment ko-
munikatu o†nazwie Dane Uøytkowni-
ka i†dokonuje jego konwersji na
zwyk³y†tekst. Pozosta³e sk³adniki ko-
munikatu s¹ odrzucane. Na list. 3
umieszczono funkcjÍ oraz pomocni-
cz¹ dla niej str2num, zajmijmy siÍ
opisem sposobu ich dzia³ania.



K  U  R  S

Elektronika Praktyczna 3/200480

Pomocnicza funkcja str2num do-
konuje konwersji dwuznakowej licz-
by szesnastkowej wyraøonej w†formie
³aÒcucha znakÛw (np. A0, F1, FF
itp.) na jej reprezentacjÍ liczbow¹ ty-
pu unsigned int (WORD). Konwersja
jest wykonywana za pomoc¹ standar-
dowej funkcji bibliotecznej jÍzyka C†-
sscanf.

Kaødy ci¹g znakÛw przesy³any
przez telefon GSM (rÛwnieø termi-
nal GSM) do komputera PC zakoÒ-
czony jest przez sekwencjÍ znakÛw
CR - LF (0x0D - 0x0A). Znajduj¹ce
siÍ na pocz¹tku receivesms wywo-
³anie funkcji gets oczekuje na
t ransmis jÍ z†UART zakoÒczon¹

w³aúnie tymi znakami. Po ich
odebraniu , ³aÒcuch znakÛw
znajduj¹cy siÍ w†buforze trans-
misji porÛwnywany jest z†wzor-
c em d l a p ow i a d om i e n i a .
W†przypadku zgodnoúci pode-
jmowana jest akcja maj¹ca na
celu odebranie i†zdekodowanie
komunikatu.

Jako pierwszy za
pomoc¹ funkcji sscanf
wyodrÍbniany jest nu-
mer - indeks, bÍd¹cy
czÍúci¹ powiadomienia
i†informuj¹cy o†nume-
rze odebranego komu-
nikatu w†preferowanej
lokalizacji pamiÍci.
NastÍpnie , poprzez
zwyk³e wskazanie, po-
bierana jest nazwa tej
lokalizacji (*(tekst+8)

oraz *(tekst+9)) i†przesy³ana do tele-
fonu. PÛüniej jest odbierana informa-
cja o†statusie wybranej lokalizacji,
jednak jest ona ignorowana, a†jej od-
biÛr przeprowadzany jest wy³¹cznie
dla zapewnienia poprawnej komuni-
kacji. NastÍpne polecenia odczytuj¹
i†usuwaj¹ komunikat SMS z†pamiÍci
aparatu. Teraz funkcja przeprowadza
dekodowanie SMS umieszczonego
w†buforze w†pamiÍci RAM, wskazy-
wanego przez argument *tekst.

Pierwszy oktet komunikatu zawie-
ra liczbÍ oktetÛw numeru Centrum
Us³ug. Bezpoúrednio za nim umiesz-
czony jest typ numeru Centrum,
a†nastÍpnie tenøe†numer. Za nimi
umieszczony jest pojedynczy bajt,
zwany Pierwszym Oktetem. Tak wiÍc
pobranie pierwszego oktetu komuni-
katu i†wyznaczenie jego wartoúci

liczbowej, pomnoøenie jej przez
2†oraz dodanie do niej 4†wyznaczy
pozycjÍ nastÍpnego, zmiennego para-
metru tj. Numeru Nadawcy wiado-
moúci.

Numer Nadawcy prezentowany
jest podobnie jak numer Centrum
Us³ug. To znaczy rozpoczyna go ok-
tet zawieraj¹cy jego d³ugoúÊ, pÛüniej
umieszczany jest oktet typu numeru
nadawcy, a†nastÍpnie sam numer.
Niestety nie moøna uøyÊ tu tej sa-
mej metody wyznaczania nastÍpnej
pozycji komunikatu, poniewaø tym
razem liczba zawieraj¹ca d³ugoúÊ nu-
meru Nadawcy wyraøa liczbÍ cyfr
numeru, a†nie liczbÍ oktetÛw†potrzeb-
n¹ na jego zapamiÍtanie... Dalej pre-
zentowane s¹ parametry o†sta³ej d³u-
goúci, takie jak: identyfikator proto-
ko³u, schemat kodowania, znacznik
czasu. W†sumie to 22 bajty + d³u-
goúÊ numeru Nadawcy.

Po uwzglÍdnieniu wyøej opisa-
nych parametrÛw oraz zwiÍkszeniu
o†tÍ wartoúÊ wskaünika do bufora
odebranego komunikatu, zaadresowa-
ny zostaje oktet zawieraj¹cy d³ugoúÊ
komunikatu uøytkownika. Funkcja
wyznacza tÍ wartoúÊ i†uøywa jej ja-
ko warunku - granicy dla pracy pÍt-
li pobieraj¹cej znaki z†bufora.

W†pierwszym kroku pobrany z†bu-
fora znak w†formie tekstu zamienia-
ny jest na odpowiadaj¹c¹ mu repre-
zentacjÍ liczbow¹. NastÍpnie, na ba-
zie numeru znaku wyznaczana jest
liczba operacji przesuniÍcia w†lewo
i†zapamiÍtywana w†zmiennej o†nazwie
n. Dla przyk³adu jeúli rozpatrywany
jest pierwszy znak z†bufora, to n=0,
dla drugiego n=1 i†tak dalej. Ponie-
waø liczba przesuniÍÊ jest reszt¹

List. 4. Funkcja kodująca i wysyłająca komunikat SMS
//wyslanie wiadomosci SMS
void sendsms(generic char *tekst)
{

char len, i, n, ch_1, ch_2;

n = len = strlen(tekst); //obliczenie dlugosci lancucha znaków
i = n / 8; //liczac od “pierwszego oktetu”
n = i * 7 + i % 8 + 13;
printf(“%s%d\n”, SMSSEND, n);
while(_getkey() != ‘>’); //oczekiwanie na znak “zachety”
printf(“%02X%02X%s%02X%02X%02X%02X%s%02X%02X%02X%02X”, \\
         LOSCA, TOSCA, SCA, FO, MR, LODA, TODA, DA, PID, DCS, SCTS, len);
i = 0;
while (i < len)
{

ch_1 = *(tekst + i); //pobranie pierwszego znaku tekstu
ch_2 = *(tekst + i + 1); //pobranie nastepujacego za nim znaku
n = i % 8; //obliczenie ilosci przesuniec
ch_1 >>= n; //przesuniecie pierwszego znaku w prawo
n = 7-n; //wyliczenie liczby przesuniec dla 2-go znaku
ch_2 <<= n; //przesuniecie drugiego znaku w lewo
ch_1 += ch_2; //wyliczenie kodu nowo powstalego znaku
printf(“%02X”, ch_1); //wyslania znaku szesnastkowego
i++; //nastepna pozycja w lancuchu
if (n == 1) i++; //dla kazdego 8-go znaku przesuniecie o 1,

//znak jest “gubiony”
}
putchar(0x1A); //wyslanie znaku konca EOT+CR+LF
putchar(0x0D);

}

Rys. 2. Algorytm działania funkcji
wysyłania SMS − sendsms()
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Przyk³ady kodowania wiadomoœci SMS w trybie PDU
1. Kodowanie wiadomoœci WITAJ! wysy³anej za pomoc¹ aparatu pracuj¹cego w sieci Plus GSM na numer
+48501102030, okres wa¿noœci 30 dni. Pierwsza wiadomoœæ zostanie zakodowana w formie tabeli dla
³atwiejszego opisu metody.

Kompletny komunikat po zakodowaniu:
07918406010013F011000B918405112030F00000C405D72435A80C01

2. Kodowanie komunikatu WITAJ! wysy³anego na numer 605102030 z aparatu pracuj¹cego w sieci Plus
GSM, okres wa¿noœci 12 godzin.
07 - d³ugoœæ pola Centrum Us³ug
91 - numeracja miêdzynarodowa
8406010013F0 - zakodowany numer Centrum Us³ug (+48601000310)
11 - pierwszy oktet komunikatu SMS
00 - numer odniesienia dla wiadomoœci SMS
09 - d³ugoœæ numeru odbiorcy SMS w cyfrach numeru
81 - typ numeru odbiorcy SMS
06152030F0 - zakodowany numer odbiorcy (605102030)
00 - identyfikator protoko³u (zwyk³a wiadomoœæ tekstowa SMS)
00 - schemat kodowania danych (domyœlny, znaki 7-bitowe)
8F - okres wa¿noœci SMS 12 godzin
06 - liczba oktetów pola komunikatu
D72435A80C01 - zakodowany komunikat SMS

3. Kodowanie komunikatu WITAJ! wysy³anego na numer 605102030 z aparatu pracuj¹cego w sieci Plus
GSM, okres wa¿noœci 12 godzin, ale kodowanie 8-bitowe.
07 - d³ugoœæ pola Centrum Us³ug
91 - numeracja miêdzynarodowa
8406010013F0 - zakodowany numer Centrum Us³ug (+48601000310)
11 - pierwszy oktet komunikatu SMS
00 - numer odniesienia dla wiadomoœci SMS
09 - d³ugoœæ numeru odbiorcy SMS w cyfrach numeru
81 - typ numeru odbiorcy SMS
06152030F0 - zakodowany numer odbiorcy (605102030)
00 - identyfikator protoko³u (zwyk³a wiadomoœæ tekstowa SMS)
F6 - schemat kodowania danych - znaki 8-bitowe
8F - okres wa¿noœci SMS 12 godzin
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z†dzielenia pozycji znaku przez 8, to
wartoúÊ n†jest cykliczna i†powtarza
siÍ z†okresem rÛwnym 8 znakÛw. Do
wyznaczonego w†ten sposÛb kodu
znaku dodawana jest poprzednio wy-
znaczona wartoúÊ ch_2 bÍd¹ca ko-
dem poprzednio pobranego znaku
przesuniÍtego w†prawo o†liczbÍ pozy-
cji 7-n. Operacja przesuniÍcia umoø-
liwia wyodrÍbnienie ìutraconychî
w†procesie kodowania bitÛw kodu
znaku. Dla kaødego znaku, ktÛrego
pozycja jest wielokrotnoúci¹ liczby 7,
wartoúÊ ch_2 jest rÛwna 0, a†wskaü-
nik znaku jest przesuwany na po-
przedni¹ pozycjÍ. Jest to konieczne
z†tego powodu, øe zgodnie z†zasad¹
kodowania SMS, kaødy co 8†znak
jest tracony.

Zdekodowane znaki wstawiane s¹
na pocz¹tek bufora wskazywanego
przez *tekst, a†przechowuj¹cego ko-
munikat SMS. Tak wiÍc w†rezultacie
zdekodowania wzorzec odebranego
komunikatu jest niszczony. Po za-
koÒczeniu dekodowania, na koÒcu
³aÒcucha, wstawiany jest znak o†ko-
dzie 0, informuj¹cy pozosta³e funk-
cje jÍzyka C, korzystaj¹ce ze zdeko-
dowanego ci¹gu znakÛw, o†koÒcu
tekstu.

Wys³anie wiadomoúci SMS
Na list. 4 pokazano funkcjÍ send-

sms(generic char *tekst) wysy³aj¹c¹
dowolny komunikat SMS pod sta³y
numer telefonu GSM. W†tym przy-
k³adzie programowania, zarÛwno Na-
dawca, jak i†Odbiorca s¹†abonentami
sieci Plus GSM.

Na pocz¹tku wyznaczana jest
d³ugoúÊ ³aÒcucha znakÛw podlegaj¹-
ca kodowaniu i †zapamiÍtywana
w†zmiennych n† i † len. Pierwsza
zmienna (n) wysy³ana jest wraz
z†poleceniem wys³ania komunikatu
SMS i†w†rezultacie, po kolejnych
obliczeniach, bÍdzie zawieraÊ d³u-
goúÊ ca³ego komunikatu. PamiÍtajmy,
øe znaki o†kodzie d³ugoúci 8†bitÛw
zamieniane zostaj¹ na 7-bitowe. Po
przes³aniu polecenia wysy³ki komu-
nikatu SMS oraz wyznaczonej war-
toúci n, funkcja oczekuje na znak
ìzachÍtyî, po ktÛrym to moøe zo-
staÊ wprowadzony komunikat SMS.
Druga zmienna (len) uøywana jest
jako wartoúÊ graniczna w†pÍtli ko-
duj¹cej tekst oraz przekazywana ja-
ko d³ugoúÊ pola Dane Uøytkownika
(UD). Polecenie printf przesy³a od-
powiednio sformatowane , s ta ³e
sk³adniki komunikatu:
- LOSCA: liczbÍ oktetÛw numeru
Centrum Us³ug wraz z†oktetem ty-
pu numeracji,

Opis parametru Wartoœæ (szesnastkowo) Uwagi

D³ugoœæ pola numeru 07 Liczba oktetów numeru Centrum Us³ug
Centrum Us³ug z uwzglêdnieniem pola typu numeracji
Typ numeru Centrum 91 Typ numeru Centrum Us³ug - dla numeracji
Us³ug miêdzynarodowej 91H
Numer Centrum Us³ug 8406010013F0 Numer Centrum Us³ug, tu podany dla operato-

ra sieci Plus GSM (+48601000310)
Pierwszy oktet 11 Wartoœæ 11H przy wywo³aniu funkcji SMS-

SUBMIT oraz relacyjny format okresu
wa¿noœci SMS

Numer odniesienia 00 Pierwszy komunikat z wiadomoœci dzielonej
lub pojedynczy komunikat

D³ugoœæ numeru 0B Liczba cyfr numeru odbiorcy
odbiorcy
Typ numeru odbiorcy 91 Typ numeru odbiorcy - dla numeracji miêdzy-

narodowej 91H
Numer odbiorcy 8405112030F0 Numer odbiorcy zakodowany w identyczny

sposób jak numer Centrum Us³ug
Identyfikator protoko³u 00 Oznacza dostarczenie wiadomoœci jako normal-

nej wiadomoœci SMS
Schemat kodowania 00 Oznacza kodowanie domyœlne w formacie

7-bitowych znaków ASCII
Okres wa¿noœci C4 Okres wa¿noœci wiadomoœci SMS - 30 dni

(format relatywny)
D³ugoœæ pola danych 06 Tekst u¿ytkownika zawiera 5 oktetów (po kon-
u¿ytkownika wersji septetów)
Dane u¿ytkownika D72435A80C01 Tekst komunikatu SMS:

WITAJ!
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- TODA: typ pola Numer Nadawcy,
- DA: pole Numer Nadawcy zakodo-
wany identycznie jak numer Cent-
rum Us³ug,

- PID: identyfikator protoko³u, typo-
wo 0†(SMS tekstowy),

- DCS: schemat kodowania, typowo
0†(alfabet domyúlny, 7-bitowe zna-
ki ASCII),

- SCTS: okres waønoúci komunikatu
SMS,

- len: d³ugoúÊ pola Dane Uøytkowni-
ka.
W†celu zakodowania zawartoúci

pola Dane Uøytkownika (treúÊ komu-
nikatu) funkcja pobiera kod znaku
z†³aÒcucha oraz nastÍpny w†kolej-
noúci. NastÍpnie wyznaczana jest
liczba operacji przesuniÍÊ w†prawo
dla pierwszego znaku jako reszta
z†dzielenia numeru pozycji znaku
przez 8: kod znaku pierwszego
przesuwany jest w†prawo o†liczbÍ
miejsc zgodn¹ z†wyznaczon¹ wartoú-
ci¹. Teraz wyznaczana jest liczba
przesuniÍÊ w†lewo drugiego znaku
jako rÛønica cyfry 7 i†reszty z†dzie-
lenia numeru pozycji znaku przez
8: kod drugiego znaku przesuwany
jest w†lewo o†wyznaczon¹ liczbÍ
miejsc. Na skutek zsumowania pier-
wszego i†drugiego kodu uzyskuje siÍ
cyfrÍ w³aúciw¹ dla zastosowanej me-
tody kodowania. Cyfra ta, odpo-
wiednio sformatowana, wysy³ana jest
za pomoc¹ instrukcji printf do do-
³¹czonego telefonu GSM.

Zgodnie z†opisywan¹ wczeúniej
metod¹ kodowania, kaødy co 8†znak
jest ìgubionyî. Warunek if, spraw-
dzaj¹cy cyklicznoúÊ liczby przesu-
niÍÊ, powoduje przemieszczenie in-
deksu na kolejny znak dla kaødego
co 8†w†kolejnoúci kodu znaku. Ko-
munikat koÒczony jest przez wys³a-
nie sekwencji Ctrl+Z - CR - LF. Ko-
munikat wysy³any jest bezpoúrednio
po odebraniu tej sekwencji.

Niniejszy artyku³ nie wyczerpuje
wszystkich aspektÛw funkcji wysy³a-
nia i†odbioru wiadomoúci SMS. Mam
jednak nadziejÍ, øe bÍdzie pomocny
przy konstruowaniu w³asnych aplika-
cji.
Jacek Bogusz, EP
jacek.bogusz@ep.com.pl
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- TOSCA: typ numeru Centrum
Us³ug. W†tym miejscu jest uøywa-
na numeracja miÍdzynarodowa,
wiÍc 91H,

- SCA: numer Centrum Us³ug odpo-
wiednio zakodowany, to jest:
1) jeúli liczba cyfr jest nieparzysta,
na koÒcu dodawana jest litera F,

2) poszczegÛlne znaki w†obrÍbie
jednego bajtu zamieniane s¹
miejscami (po³Ûwki bajtu), dla

przyk ³adu : 48601000310 ➠

48601000310F ➠  8406010013F0,
- FO: parametr Pierwszy Oktet typo-
wo ma wartoúÊ 11H dla wysy³ane-
go komunikatu SMS,

- MR: numer odniesienia dla komu-
nikatu; komunikaty numerowane s¹
automatycznie dla wieloczÍúcio-
wych wiadomoúci SMS (MMS), na-
leøy wstawiÊ wartoúÊ 0,

- LODA: d³ugoúÊ pola Numeru Nadawcy,


