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Transmisja w†standardzie Mbus od-
bywa siÍ jednoprzewodowo, tzn. prze-
sy³ danych do i†z†telefonu odbywa siÍ
jedn¹ lini¹ komunikacyjn¹. Dane prze-
sy³ane s¹ w†postaci ramek, w†ktÛrych
poszczegÛlne bajty maj¹ úciúle okreúlo-
ne znaczenie. Transmisja zestawu ra-
mek jest zabezpieczona przed b³Ídami.
Ostatnie miejsce w†ramce zarezerwowa-
ne jest dla sumy kontrolnej, ktÛra ob-
liczana jest specjalnym algorytmem.

W†protokole Mbus wyrÛøniamy
2†podstawowe typy ramek:
- ramki danych,
- ramki potwierdzenia.

Komunikacja z†telefonem odbywa
siÍ wed³ug poniøszego schematu:
- wysy³amy ramkÍ danych,
- telefon odpowiada nam ramk¹ po-
twierdzenia oraz ramk¹ z†pakietem
informacji,

- wysy³amy ramkÍ potwierdzaj¹c¹ od-
biÛr danych z†telefonu.

Ramka danych
Format ramki danych wysy³anej do

telefonu
ID – 00 – Type – Type2 – LenMin – LenMax – Type3 – Block –

Seq – CheckSum
Format ramki danych otrzymywanej

z†telefonu
ID – Type – 00 – Type2 – LenMin – LenMax – Type3 – Block –

Seq – CheckSum
Funkcje poszczegÛlnych pÛl w†ram-

kach wysy³anych i†otrzymanych opisa-
no w†tab. 1.

Programowanie telefonÛw komÛrkowych jest z†jednej

strony ìsztuk¹ magiczn¹î, natomiast z†drugiej moøna

je przeprowadziÊ za pomoc¹ dowolnego komputera

i†odpowiedniego oprogramowania. Podstaw¹ jest

znajomoúÊ protoko³u Mbus, ktÛry przedstawiamy

w†artykule.

Programowanie telefonów
komórkowych, część 1

Jeúli chcemy zmieniÊ wartoúci usta-
wieÒ telefonu, to po okreúlonym roz-
kazie wystÍpuj¹ jeszcze bajty danych
z†nowymi wartoúciami dla okreúlonego
parametru.

W†ramkach danych†otrzymywanych
z†telefonu w†tym bloku znajduje siÍ
kod rozkazu, ktÛry by³ wczeúniej wy-
sy³any, oraz wartoúci parametru, ktÛ-
rego dany rozkaz dotyczy.

Ramki potwierdzenia
Po wys³aniu odpo-

wiednio zbudowanej
ramki danych, telefon
odpowiada ramk¹
p o t w i e r d z e n i a ,
oznaczaj¹c¹ popra-
wne odebranie da-
nych, a†nastÍpnie
przeúle nam w†od-
powiedzi ramkÍ
danych. OdbiÛr da-
nych musimy po-
twierdziÊ, wysy³a-
j¹c ramkÍ potwier-
dzenia o†okreúlo-
nym formacie.

Format ramki
potwierdzenia otrzy-
mywanej z†telefonu:
ID – Type – 00 – 7F – Seq2 –

Checksum
W ramce pot-

wierdzaj¹cej, ktÛr¹
otrzymujemy z telefo-
nu, komorka Seq2 przyj-

Opis protoko³u Mbus v2 dla telefonów Nokia
3210, 33xx, 3410, 51xx, 61xx, 62xx, 7110, 82xx, 9110, 9210

Tab.1. Funkcje pól w ramkach wysyłanych i otrzymanych
Pozycja w ramcePozycja w ramcePozycja w ramcePozycja w ramcePozycja w ramce ZnaczenieZnaczenieZnaczenieZnaczenieZnaczenie OpisOpisOpisOpisOpis
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Ramka danych w Mbus
Standardowe parametry

transmisji są następujące:
prędkość 9600 bd, ramka

składa się z 8 bitów danych,
1 bitu stopu, bez parzysto−

ści.
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muje wartoúÊ pola Seq z ramki, ktÛr¹
wczeúniej wysy³aliúmy (ramka danych).

Format ramki potwierdzenia wysy-
³anej do telefonu

ID – 00 – Type – 7F – Seq2 – Checksum

Tryb testowy
Czynnoúci opisane poniøej moøna

wykonaÊ wy³¹cznie po wczeúniejszym
wprowadzeniu telefonu w†tryb testowy,
tzw. TEST MODE. W†tym trybie telefon
jest przygotowany jedynie do wykony-
wania operacji testowych. Odbieranie
po³¹czeÒ przychodz¹cych, a†takøe wyko-
nywanie po³¹czeÒ nie jest moøliwe. Te-
lefon powrÛci do normalnego trybu pra-
cy po wyzerowaniu lub wy³¹czeniu
i†ponownym w³¹czeniu. Aby wprowa-
dziÊ telefon w†tryb testowy, naleøy wy-
s³aÊ ramkÍ z†rozkazem prze³¹czenia
w†TEST MODE (kod 0x64, 0x02).

Prze³¹czenie w†tryb testowy wyma-
ga wys³ania ramki danych pokazanej
poniøej:

1F – 00 – 10 – 40 – 00 – 04 – 00 – 01 – 64 – 02 – 31 – 1D
Telefon potwierdza przyjÍcie ramki

poprzez wys³anie ramki:

1F – 10 – 00 – 7F – 31 – 41
NastÍpnie telefon przesy³a odpo-

wiedü:
1F – 10 – 00 – 40 – 00 – 0C – 01 – 01 – 64 – 02 – 01 – 45 –

0D – 01 – 01 – 01 – 1B – 58 – 02 – 2C
Odebranie danych naleøy potwier-

dziÊ za pomoc¹ ramki:
1F – 00 – 10 – 7F – 09 – 79

Najlepiej przeprowadziÊ retransmis-
jÍ w†celu uzyskania pewnoúci, øe te-
lefon prze³¹czy³ siÍ w†tryb testowy!

PrezentacjÍ budowy ramek komunika-
cyjnych mamy juø za sob¹, moøemy wiÍc
przyst¹piÊ do ìzabawyî z†telefonem.

Informacje o†telefonie
Aby uzyskaÊ jakiekolwiek informa-

cje od telefonu na temat jego para-
metrÛw, naleøy wys³aÊ ramkÍ z†rozka-
zem ich podania. W†zaleønoúci od pa-
rametru, na temat ktÛrego chcemy
uzyskaÊ informacje, naleøy pos³uøyÊ
siÍ rozkazem odpowiedzialnym za ich
pobranie. Kaødemu rozkazowi przypo-
rz¹dkowany jest inny parametr.

Sumy kontrolne
Liczenie sum kontrolnych
ramek przesyłanych przez
magistralę Mbus ułatwi

program udostępniony przez
autora artykułu, który
publikujemy na płycie

CD−EP5/2003B.

Rys. 1. Schemat elektryczny standardowego interfejsu Mbus

Tab. 2. Parametry możliwe do
odczytania z telefonu oraz
odpowiadające im kody rozkazów
Parametr do pobraniaParametr do pobraniaParametr do pobraniaParametr do pobraniaParametr do pobrania Rozkaz binarnyRozkaz binarnyRozkaz binarnyRozkaz binarnyRozkaz binarny
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Przyk³ady
Wysy³amy ramkÍ z†rozkazem poda-

nia wersji, daty powstania oraz wersji
modelu

1F – 00 – 10 – 40 – 00 – 04 – 00 – 01 – C8 – 01 – 01 – 82
Telefon potwierdza przyjÍcie ramki

z†poleceniem
1F – 10 – 00 – 7F – 01 – 71

NastÍpnie przesy³a odpo-
wiedü:
1F – 10 – 00 – 40 – 00 – 25 – 01 – 01 – C8 – 01 –
00 – 56 – 20 – 30 – 36 – 2E – 30 – 30 – 0A – 30 –
33 – 2D – 31 – 30 – 2D – 30 – 30 – 0A – 4E – 53 –
45 – 2D – 38 – 0A – 28 – 63 – 29 – 20 – 4E – 4D –

50 – 2E – 00 – 03 – 84
TransmisjÍ koÒczy po-

twierdzenie odebrania danych
z†telefonu

1F – 00 – 10 – 7F – 0A – 7A
Odebrane dane s¹ zapisa-

ne s¹ w†kodzie szesnastko-
wym. Po konwersji kodu na
znaki ASCII otrzymamy np.:
_V 06.00_03-10-00_NSE-8_

© NMP.

Uzyskanie numeru IMEI wymaga
wys³ania ramki z†danymi pokazanymi
poniøej:

1F – 00 – 10 – 40 – 00 – 04 – 00 – 01 – CC – 01 – 02 – 85
Telefon potwierdza jej poprawne

przyjÍcie:
1F – 10 – 00 – 7F – 02 – 72

NastÍpnie przesy³a odpowiedü:
1F – 10 – 00 – 40 – 00 – 15 – 01 – 01 – CC – 01 – 00 – 35 –

Rys. 2. Schemat uproszczonego interfejsu Mbus (dla modeli Nokia 8210 i 8850)

35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 –
35 – 38 – 00 – 03 – AC

TransmisjÍ koÒczy potwierdzenie
odebrania danych z†telefonu:

1F – 00 – 10 – 7F – 0B – 7B
Po konwersji odebranego kodu na

znaki ASCII otrzymamy numer IMEI:
555555555555558

Przedstawiony powyøej IMEI zosta³
celowo zmieniony w†telefonie na po-
trzeby artyku³u. W†rzeczywistoúci taka
wartoúci nie jest prawid³owa. Kaødy
telefon ma swÛj niepowtarzalny IMEI,
ktÛry nie powinien byÊ nikomu udo-
stÍpniany. W†niektÛrych krajach zmia-
na IMEI  w†telefonach jest prawnie
zabroniona.

Zmiana IMEI i innych
parametrów telefonu

Modyfikację
IMEI oraz

szeregu innych
parametrów
umożliwia

program Nokia
Tester, który
publikujemy
na CD−EP7/

2003B.

Odczytanie kodu zabezpieczaj¹cego wy-
maga wys³ania ramki pokazanej poniøej:

1F – 00 – 10 – 40 – 00 – 04 – 00 – 01 – 6E – 01 – 03 – 26
Telefon potwierdza jej poprawny

odbiÛr za pomoc¹ ramki:
1F – 10 – 00 – 7F – 03 – 73

NastÍpnie telefon przesy³a odpo-
wiedü zawieraj¹c¹ kod zabezpieczaj¹cy
(w zapisie szesnastkowym):
1F – 10 – 00 – 40 – 00 – 0B – 01 – 01 – 6E – 01 – 01 – 31 –

32 – 33 – 34 – 35 – 00 – 05 – 1E
TransmisjÍ koÒczy potwierdzenie

odbioru danych:
1F – 00 – 10 – 7F – 0C – 7C

Po konwersji odebranego kodu na
znaki ASCII otrzymujemy:
12345

Uzyskanie informacji o†zainstalowa-
nym w†telefonie pakiecie jÍzykowym
wymaga przes³ania do telefonu nastÍ-
puj¹cej ramki danych:

1F – 00 – 10 – 40 – 00 – 04 – 00 – 01 – C8 – 12 – 04 – 94
Telefon potwierdza jej przyjÍcie za

pomoc¹ ramki pokazanej poniøej:
1F – 10 – 00 – 7F – 04 – 74

NastÍpnie przesy³a odpowiedü:
1F – 10 – 00 – 40 – 00 – 07 – 01 – 01 – C8 – 12 – 00 – 42 –

00 – 09 – D9
TransmisjÍ koÒczy potwierdzenie

odbioru danych:
1F – 00 – 10 – 7F – 0D – 7D

Po konwersji odebranego kodu na
znak ASCII otrzymamy: B†- litera ta
oznacza w†przypadku Nokii 3210 nastÍ-
puj¹ce dostÍpne jÍzyki: angielski, nie-
miecki, francuski, grecki, bu³garski, wÍ-

gierski, rumuÒski, polski, czeski,
s³owacki, chorwacki, serbski, s³o-
weÒski, rosyjski, estoÒski, litew-
ski, ³otewski, arabski, hebrajski.

W†tab. 2†zestawiono niektÛ-
re parametry, ktÛre moøna od-
czytaÊ z†telefonu oraz odpowia-
daj¹ce im kody rozkazÛw.

Do odczytywania i†modyfikacji
parametrÛw telefonÛw jest niezbÍd-
ne specjalne oprogramowanie oraz
³atwy w†wykonaniu interfejs, ktÛ-
rego dwa warianty przedstawiono
na rys. 1 i†2. Oprogramowanie ste-
ruj¹ce, w†tym edytor podstawo-
wych parametrÛw telefonÛw, pub-
likujemy na CD-EP7/2003B.

Marcin Czerniawski
SimKom@wp.pl

PragnÍ gor¹co podziÍkowaÊ mojej
dziewczynie Agnieszce za duchowe
wsparcie podczas zdobywanie informa-
cji na temat protoko³u oraz podczas
pisania artyku³u. Bez jej pomocy arty-
ku³ nigdy by nie powsta³.


