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  فصل اول

  مقدمه

صورت گيرد ما مي  رايانهود كه كنترل همه چيز از طريق موبايل و امروزه تكنولوزي به سمتي پيش مي ر
فروشگاه  جام بدهيم يا اين كه بهخواهيم در خانه روي صندليمان بنشينينيم و از طريق رايانه عمليات بانكي ان

  .رفته و خريد كنيم

  .بانكداري الكترونيك نيز نمونه اي ديگر از اين پيشرفت ها مي باشد

  .وارد فرهنگ زندگي ما شده است SMSبا ارزان شدن قيمت موبايل وگسترش ان 

و همانطور كه مشخص است ايده ساخت .انتخابات برگزار مي كنند SMSدر برخي كشورها حتي از طريق 
كنترل از راه دور انجام داد ان چنان دور از ذهن و غير عملي  SMSدستگاهي كه با ان بتوان از طريق موبايل و 

  .نيست

  

عمليات كنترلي روي  SMSهدف از ساخت دستگاه فوق اين است كه بتوان بوسيله موبايل و از طريق تماس يا 
دستگاه فوق بايد قابل اطمينان بوده و توانايي كار در محيط ها و مكان . رد انجام دادچندين دستگاه متصل به ب

ايمني و اطمينان از كار كرد صحيح دستگاه از مشخصه هاي اصلي دستگاه .هايي با شرايط خاص را داشته باشد
  .غير حرفه اي باشد دستگاه بايد پيچيدگي كمي داشته باشد و داراي مانيتورينگ مناسب براي اپراتور.مي باشد

  .دستگاه  فوق داراي دو برد است 

  و كنترل كننده ان GSMژول برد ما.1

  برد اصلي كه شامل كنترل كننده و مدارات ورودي و خروجي است.2

  

از انجايي كه برد براي . را دارد SMSبرد اول كه قلب دستگاه نيز مي باشد وظيفه دريافت وارسال زنگ و - 1
  . خود تماس مهم است و نه ادامه ان و شروع مكالمه كنترل ابزار الكترونيكي ساخته مي شود پس تنها 
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دستگاه براي اين علت با دوبرد ساخته شده كه برد اول كاربرد عام دارد يعني شما در هر پروژه اي مي توانيد ان 
  .و برد الكترونيكي خود را توسط موبايل كنترل كنيد را به عنوان مبدل استفاده كرده

همچنين . دستگاه متفاوت را داشته باشند 7رله مي باشد كه مي توانند وظيفه قطع و وصل  7برد دوم شامل  .2
در برد دوم يك نمايشگر براي نشان دادن دما و وضعيت رله ها تعبيه شده . مجهز به يك سنسور دما مي باشد

  .قابل ذكر است كه برد دوم نمونه اي از كاركرد هاي اين نوع دستگاه ها مي باشداين نكته .است

  

ارتباط بين دو برد بوسيله يك پروتكل مطمئن و طراحي شده برقرار مي شود كه در فصول بعد به تفصيل شرح 
  .داده مي شود

از نوعي مودم  در اين پروژه سعي شده است كه جنبه صنعتي بودن طرح رعايت شود براي همين موضوع
GSM استفاده شده كه در برابر نويز صنعتي مقاوم است  

  تومان مي باشد 150000 حدودقيمت تمام شده براي نمونه 

  :از كار برد هاي اين دستگاه مي توان مواردي را براي نمونه ذكر كرد 

خانه در هر لحظه مي تواند در گل خانه ها مي توان هيتر و ميزان نور را توسط دستگاه كنترل كرد و صاحب گل 
  .از شرايط گل خانه مطلع شده و دستورات خاصي را صادرنمايد

قفل .در خانه مي تواند شير هاي الكترونيكي راكنترل بكند و دستگاه را به شير اصلي گاز و اب متصل مي كنيم 
  .در ها نيز مي تواند توسط دستگاه كنترل شود

 اه وجود دارد كه از ذكر ان ها پرهيز مي كنيمكاركرد هاي مشابه بيشماري براي دستگ
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  فصل دوم

  AT_Commandو  GSMمودم 

2.1-GSM  چيست؟  

محسوب ميشود كه در  "سيستم بين المللي ارتباطات همراه"شده براي استاندارد  ام، يك اختصار پذيرفته اس جي
از محبوبترين و  PALM و HICAP ،Mobiletex GPRS  اصل از عبارتي فرانسوي گرفته شده است و همانند

  .رايجترين استانداردهاي تلفن همراه در سراسر دنيا به شمار ميرود

شود كه در نوع خود يك  كشور استفاده مي 212ميليارد نفر در  2اين استاندارد در حال حاضر توسط بيش از 
يا امكان حضور همزمان در  Roaming بليتشود تا كاربران با استفاده از قا رقم باورنكردني است و باعث مي

اين استاندارد با . ي متفاوت ارتباطي، بتوانند از گوشي همراه خود در هر شهر و كشوري استفاده كنند دو نقطه
توان به كيفيت ديجيتالي برقراري مكالمات  ي آنها مي هاي مشابه قبلي خود تفاوتهايي عمده دارد و از جمله نمونه

  .شود اشاره كرد كه به عبارتي يك سيستم نسل دوم تلفن همراه تلقي ميبا تلفن همراه 

ي مشترك نسل  ام، براي استفاده در پروژه اس ي جي يي به وسيله اين واقعيت، مويد آن است كه ارتباطات داده
  .هاي همراه نيز كاربرد خواهد داشت سوم گوشي

در افزايش كيفيت برقراري تماسهاي  GSM ي و عمدهاز ديدگاه اكثر مصرف كنندگان و كاربران، مزيت اصلي 
  .است SMS تلفني و همچنين كاهش نرخ مكالمات و نيز سرويسهاي جانبي مثل پيام كوتاه يا

همچنين از ديد اپراتورهاي شبكه، مزيت و برتري اين استاندارد، امكان به كارگيري لوازم و تجهيزات جانبي 
در يك مجموعه است چرا كه طراحي باز اين استاندارد به عملكرد هاي همراه با ماركهاي مختلف  گوشي

  .كند چندوجهي ارتباطي كاربر كمك مي

هاي  هاي جديدي از اين استاندارد، همخواني و كارآيي مناسب با گوشي همزمان با گسترش و توليد نسخه
يي  اي ارسال داده به شكل بستهنيز حفظ شده است براي مثال قابليته GSM تر اوريجينال و استانداردهاي قديمي

يا سرويس راديوي  GPRS ي امكانات قبلي اضافه شده و از ابزارهاي جي اس ام نيز به مجموعه 97ي  در نسخه
يا  EDGE ها نيز همراه با تكنولوژي جديد سرعت ارسال و انتقال باالتر داده. عمومي همراه استفاده نموده است

امين توليد اين استاندارد براي  99در  GSM ي افزايش يافته براي قال دادهي سرعت انت ي آزمايشي بسته نسخه
  .كاربران ارايه شده است

  GSM ي تاريخچه

عدم وجود . ي هشتاد ميالدي در اروپا، رو به زوال نهاد هاي سلولي تلفن همراه در اوايل دهه گسترش گوشي
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طات و فناوري اطالعات كشورهاي اروپايي را در هاي تكنولوژيكي، سران اجالس وزراي ارتبا استانداردسازي
هاي همراه كه در سراسر قاره، قابل استفاده  ي يك استاندارد واحد براي گوشي با هدف توسعه 1982سال 

  .مبادرت ورزند (GSM) ي تلفن همراه باشد، وادار ساخت تا به ساخت گروه ويژه

، مسووليت 1989در سال . و در فنالند افتتاح شد 1988ام نيز در سال  اس ي استاندارد جي نخستين شبكه
اندازي  واگذار شد و فاز نخست راه (ETSI) ي استانداردهاي ارتباطات سيار اروپا مديريت استاندارد به موسسه

  .برداري شد بهره 1990در سراسر قاره نيز به سال  GSM هاي شبكه

كشور از سرويسهاي در  48سرويس دهنده در  70، بالغ بر يك ميليون كاربر از طريق 1993در پايان سال 
  كرد ام استفاده مي اس سراسر اروپا از سرويسهاي جي

  چيست؟ GSMمودم - 2.2

كامپيوتر خود  به وسيله آن مي توانيم از طريق خطوط تلفن آشنايي داريم كه  بدون شك بيشتر ما با مودم تلفني 
 :ه صورت زير استاما تعريف علمي مدوم ب. را به اينترنت متصل كنيم

وسيله اي است كه به كمك آن مي توان اطالعات ديجيتال را از يك ماشين ) : دمودوالتور -مودوالتور(مودم 
 (MEDIA)و از طريق يك بستر ) مودوالسيون (موج فركانسي تبديل ) معموال(ديجيتال دريافت و به صورت 

به صورت فركانسي از همان بستر را دريافت و به و همچنين اطالعات دريافتي . اين اطالعات را انتقال داد
  ).دمودالسيون( صورت اطالعات ديجيتالي قابل فهم براي ماشين تبديل كرد

نوعي سخت افزار ارتباطي بي سيم است كه سيم كارت درون آن قرار مي گيرد و با پورت هاي  GSM مودم
اين مودم نوعي از دستورات را . ارتباط برقرار كردمي توان با آن ... و  LAN ،USB ،RS232 مختلفي از جمله

مي تواند به صورت مستقل   GSM مودم. شناخته مي شوند AT Command عنوان  دريافت مي كند كه تحت
  .تلفن همراه ارائه گردد و يا در  

 GSMمودم  يكاربرد ها- 2.3

، اينترنت ، ومكالمات  GPRS اده ازارسال و دريافت اس ام اس انبوه ، دريافت و ارسال فاكس ، امكان استف
  ...تلفني

بطور كل جي اس ام مودمها ، مودمهايي مي باشند كه جهت ارتباط برقرار كردن سيستمهاي نرم افزاري با سيم 
 بصورت انبوه يا تكي و يا ارتباط اينترنت از طريق سيم كارت بكار ميروند، اكثر SMS كارت بمنظور ارسال
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GSM  استاندارمودمها بر طبق AT Command  ساخته ميشوند كه برنامه نويسان با بكارگيري دستوراتAT 

Command قادر به ارتباط با اينگونه مودمها هستند .  

  و قابليت هاي ان ها GSM انواع مودم هاي - 2.4

 :وجود دارد چند نمونه را نام مي بريم مودم با برند هاي گوناگون و قيمت هاي متفاوت GSM انواع

  GSM MODEMتاتونگ 

  GSM MODEM 100مايستر  –فرگو 

  GSM MODEM ويوكام

SIMCom  GSM MODEM  
  GSM MODEMميكرو چنل 

FWT GSM MODEM  
  GSM MODEMبنكيو 

  GSM MODEM زيمنس

BIYAIY GSM MODEM  
Network View GSM MODEM  
INTERNAL GSM GSM MODEM  

Fix Wireless Terminal GSM MODEM  
GSM MODEM SIMENS  

GSM MODEM WAVE COM  
GSM MODEM TATUNG  
GSM MODEM FARGO  

GSM MODEM WAVE COM USB  
GSM MODEM WAVE COM SERIAL  

 .......... و

  :مودم از شركت هاي مختلف مقايسه چند 

Tatung : 
 
 پيامك در دقيقه 20الي  5سرعت ارسال  -1

 
اتصال به /راه اندازي تلفن ثابت روستايي/اتصال به اينترنت/ارسال و دريافت فكس: مبدل خط تلفن ثابت  -2
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 سانترال

 
 GPRS حمايت از -3

 
 و پورت كام RS232 ارتباط پايدار با -4

 
 ساعت 5الي  2با عمر  Backup باتري -5

 
  قابل اتصال به تلفن ثابت -5

Fargo– Maester100 : 
 
 پيامك در دقيقه 20الي  5ل سرعت ارسا -1

 
اتصال به /راه اندازي تلفن ثابت روستايي/اتصال به اينترنت/ارسال و دريافت فكس: مبدل خط تلفن ثابت  -2

 سانترال

 
 GPRS حمايت از -3

 
 و پورت كام RS232 ارتباط پايدار با -4

 
  قابل اتصال به تلفن ثابت -5

2.5-AT_Command  چيست؟  

  ”AT “ اختصارAttention به نوعي از دستورات رشته اي گفته مي شود كه براي مديريت مودم ها اعم از ،
GSM ،Dial Up، ...و يا گوشي موبايل مورد استفاده قرار مي گيرند. 

  :و مورد كاربرد آن ها آورده شده است ATدر زير برخي از دستورات . شروع مي شود ATهر خط دستور، با 

   AT+CGMI  تگاه نام كارخانه سازنده دس

   AT+CGMMمدل دستگاه 
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  AT+CIMI   شماره سريال 

   AT+CBC  ميزان شارژ باطري

  AT+CMGSارسال اس ام اس  

   AT+CMGRخواندن اس ام اس 

  

  AT_Commandارتباط با مودم از طريق - 2.6

 Text مد  و PDU ه مد از دو قانون پيروي ميش ارتباطببينيد در اين 

و شماره تماس و تقريبا تمامي دستورات به صورت تكست عادي نوشته مي شوند  SMSدر مد تكست  متن 
  با انجام يك سري اعمال كدينگ و پيچيده مي توانند تعداد بيشتري كاراكتر ارسال كنند   PDUاما در مد 

 ما در اين پروژه نياز به كاراكتر هاي زيادي نداريم پس از همان مد تكست استفاده مي كنيم

 دستور زير را وارد مي كنيم  textفاده از مد براي است

AT+CMGF=1  
همان طور كه مي بينيد برخي دستورات داراي ارگومان مي باشند و براي اجرا نياز به ورودي ها ي خاصي 

 دارند

 . وجود دارد SMSمربوط به فرستادن و دريافت  AT Commandsدرزير جدول حاوي ليست دستورات 

    

AT command معني 

+CNMI  اشاره به پيام جديد 

+CMGL  ليست كردن پيام ها 

+CMGR  خواندن پيام ها 

+CNMA  دانش پيام جديد 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




