
  
 

 
Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad 
 
Slutreflektion i Gestaltning i digitala medier 
Magisterarbete 40 poäng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MoPho 
Enkla lösningar för SMS och MMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 juni 2005 
Författare: Olof Olsson (borsna@gmail.com) 

Kristian Sulasalmi (savve@savve.se) 
 

Handledare: Mattias Schertell 
Examinator: Peter Ekdahl 



MoPho 
Olof Olsson, Kristian Sulasalmi 

______________________________________________________________________________ 
 

Förord 
 
Detta projekt har vi tillsammans utformat och utvecklat under en fortlöpande läroprocess. Vi 
valde att jobba med mobila tjänster eftersom vi hela tiden vill utvecklas inom nya områden. 
Mobila tjänster och dess tekniska lösningar var något vi aldrig jobbat med innan och detta såg vi 
som en stor utmaning.  
 
Vi vill tacka Vodafone, Tele2 och Telia för de gratis testkonton de tillhandahållit oss som gjort 
det möjligt för oss att i praktiken testa vår teknik, Mattias Schertell och Mats Björkman våra 
handledare och Cellsynt för vägledningen och goda råd. 
 
Karlshamn 1 jun, 2005 
 
Olof Olsson & Kristian Sulasalmi 
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Sammanfattning 
Vår produktion består av två moment, en produktions del och en skriftlig del. Tyngden ligger på 
vår produktion där vi med verktyget PHP skapat enkla lösningar för att hantera SMS och MMS 
direkt mot operatörernas servrar. Vi kommunicerar via sockets och kan hantera protokollen 
CIMD2 och MM7, för att användaren skall kunna använda vår teknik på ett så enkelt sätt som 
möjligt har vi skapat två klasser som på ett simpelt sätt skall kunna ta emot och skicka data. För 
att demonstrera vår tekniska produkt har vi skapat en webbsida där man kan skaffa sig ett eget 
konto. Med detta konto kan man skicka bilder och andra filer via MMS till webbsidan för att 
sedan publicera dem för allmänheten eller behålla dem som privata bilder/filer. Vår skriftliga del 
gick ut på att beskriva hur MMS tekniken fungerar och på så sätt få ett bättre grepp om 
teknikerna. 
 
Nyckelord: MMS, SMS, MM7, CIMD2, SMPP, PHP, CSS, XHTML, SOAP, XML, SMIL, 
MIME 
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Abstract 
Our project is divided into two parts, one production and written report. The main focus was the 
production part, were we used PHP to create simple solution for handling SMS and MMS with 
direct communication with the mobile operator server. We communicate with sockets and can 
handle CIMD2 and MM7 protocol. To get our components easy to use we have created two 
classes to handle SMS and MMS. To demonstrate our technical platform we created a website 
were you can create an account. With the account you can send pictures and other files via MMS 
and publish them for all to see or you can keep them private. The written report focused on 
describing the MMS technique there by getting a good overview. 
 
Keywords: MMS, SMS, MM7, CIMD2, SMPP, PHP, CSS, XHTML, SOAP, XML, SMIL, 
MIME 
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Projektet 
Vi valde att arbeta med mobila protokoll eftersom vi redan är väl bekantade med utvecklig av 
dynamiska webbsidor med tillhörande administrationssystem och nu ville testa något nytt i 
kombination med det vi redan kan. Framförallt var möjligheterna med MMS lockande eftersom 
bättre kameror till mobiltelefoner kommit på senare tid. 
 

MoPho 
För att kunna visa upp komponenterna vi programmerat gjorde vi även en sida som använder sig 
av komponenterna så att vi dels skulle kunna testa så allt funkar som det ska men även så att vi 
kan visa på ett mer konkret sätt vad man kan använda tekniken till. 
Sidan fungerar så att man skickar ett MMS där delarna i ett MMS sparas och görs tillgängliga för 
användare att publicera offentligt eller behålla filerna privata. Sidan är skriven med XHTML och 
CSS och den bakomliggande funktionaliteten är skriven i PHP och använder MySQL för att lagra 
användarens inställningar. 
 

MMS 
MMS är ersättaren av SMS vars huvudsyfte är att tillhandahålla ett nytt format för multimedia 
meddelanden. Standarden för MMS skapades av organisationen 3GPP, standarden är relativt ny 
och utökningar av den sker fortfarande. Vi valde att arbeta med protokollet MM7 som är SOAP-
baserat och ofta används för att kommunicera med en så kallad VASP som i vårt fall är vår 
webbserver med mjukvaran vi skrivit i PHP. Vodafone och Comviq/Tele2 använde MM7 till 
företag som köper deras MMS-lösningar. Vi har även analyserat MM1 och MM3 till viss del men 
inte gåt in djupare i dom protokollen eftersom det vanligaste för tjänster av denna typen som vår 
komponent kommer används till använder sig av just MM7. 
När man öppnar ett konto hos en operatör får då med en tillhörande SDK skrivet i t.ex. Java. Med 
vår komponent i PHP ville vi komma förbi det kravet och göra en lösning som fungerar på ett 
helt vanligt webbhotell som har stöd för PHP. 
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Infrastruktur 

MMS- 
enhet 

Meddelande- 
lagring  Användar- 

databas 

 
Ett MMS hanteras på ett sätt som är mycket likt det systemet som finns för E-post. Adresseringen 
i meddelandet som skickas mellan operatörerna får en adress som t ex: 
+4670123456/TYPE=PLMN@mmsc.vodafone.se. På det viset kan ett MMS som transporteras 
över Internet hanteras som ett vanligt mail som skickas via SMTP. Operatören som tar emot ett 
MMS kollar efter användaren i sin anvädardatabas och skickar sedan vidare det till dennes 
telefon.  
 
En MMS-relay kan förmedla MMS dels till andra mobila nät men även till en så kallad VASP, 
vilket i vårt fall är vår webbserver. 

MMS 
server 

MMS 
relay

MMS VAS 
applikation

2G nät A 

Extern 
server 

E-mail 
klient 

Internet
3G nät A 

MMS- 
enhet 

2G nät B 

Roaming 
MMS-enhet 
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MIME 
MIME används för att beskriva innehållet på datafragment i en sändning. MIME infördes från 
första början för att kunna skicka bilder och ljud m.m. via E-post 1992, MIME står för 
”Multipurpose Internet Mail Extensions”. Senare användes det för att avgöra vad t ex en 
webbserver skickar mot klienten (användaren). Ett HTML-dokument har MIME-typen 
”text/html”.  
 
I dagsläget används MIME i alla tänkbara former för att just avgöra vad alla datafragment i en 
sändning innehåller. Eftersom servern talar om för webbläsaren vad den tänker skicka, är 
webbläsaren förberedd på vad som skall komma och hur det skall visas. För MMS har MIME 
samma syfte som det har vid E-post. MIME delar först upp ett MMS i två delar, en med SOAP-
headern och en med bilagorna, i bilagsdelen så följer flera delar, bland annat ett SMIL-dokument. 
 

SOAP 
SOAP som står för ”Simple Object Access Protocol” är ett protokoll för att på ett enkelt sätt 
utbyta information mellan olika webbapplikationer. Man kan t ex skicka databasinformation på 
ett standardlisserat sätt. SOAP används också för RPC ”Remote Procedure Calls”. Med RCP 
anropas metoder i webbtjänster och ett svar erhålls. SOAP är baserat på XML, men är ingen 
W3C-standard. W3C jobbar dock på en utveckling i XML som utgår från SOAP. SOAP använder 
sig av redan tillgängliga kommunikationsprotokoll som HTTP och SMTP. Det vanligaste 
protokollet man använder är HTTP för att skicka data, då oftast mellan två webbapplikationer. 
SOAP är plattforms- och språkoberoende, därför kan man enkelt kommunicera mellan olika 
operativsystem under förutsättning att de har stöd för SOAP. För att se ett exempel på hur ett helt 
MMS med SOAP-dokument ser ut, finns detta att tillgå i Bilaga 2 (MMS-exempel). 
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SMIL 
SMIL är en förkortning för ”Synchronized Multimedia Integration Language” och är i princip 
lika enkelt som vanlig HTML kod. SMIL-koden talar om för klienten hur ett MMS skall visas. 
Man kan jämföra taggen <smil> med taggen <html>. Denna tagg startar och avslutar ett 
dokument och taggen <layout> talar om för klienten hur ett MMS skall visas.  

 
 
I detta fall har vi några simpla egenskaper. Root-layout sätter bakgrundsfärg och storlek. Region 
är precis vad det låter som: En region med informationen som anges (i detta fall har vi en text och 
en bild som delar skärmen 50/50). När vi kommer ner till ”bodyn” så används par-taggen för att 
bestämma varaktighet på sidan. Ett MMS kan bestå av flera sidor som skall spelas upp efter 
varandra. I vår img-tag anges vilken bild som skall visas och i vilken region. Samma sak gäller 
för texten. Sist har vi ett audiospår som skall spelas i bakgrunden. 

<smil>  
   <head>  
      <layout>  
         <root-layout background-color="#FF0000" backgroundColor="#FF0000" height="240px"        
         width="160px"/>  
         <region id="Image" top="0" left="0" height="50%" width="100%" fit="meet"/>  
         <region id="Text" top="50%" left="0" height="50%" width="100%" fit="meet"/>  
      </layout>  
   </head>  
   <body>  
      <par dur="20000ms">  
         <img src="bild(4).jpg" region="Image"></img>  
         <text src="mms.txt" region="Text"> 
            <param name="foreground-color" value="#000000"/> 
         </text>  
         <audio src="bubbleb.mid"></audio>  
      </par>  
   </body>  
</smil> 
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MM7Parse 
För att kunna ta till vara på informationen i ett MMS byggde vi en klass i scriptspråket PHP. 
Syftet med klassen är att dela upp MM7-dokumentet i des olika MIME-delar, ta ut information 
från SOAP-dokumentet samt generera att generera leveransbekräftelse. Nedan följer ett exempel 
av hur klassen används om man vill spara ner samtliga bilder av typen ”jpeg” och ”gif” från ett 
MMS. 
 

 
 

require_once("MM7Parse.php");  
 
//Läser den inkomande datan  
$incoming = "";  
$data = fopen("php://input" , "rb");  
while(!feof( $data ))  
    $incoming .= fread($data, 1024);  
fclose($data);  
 
//skapar en ny instans av MM7Parse och ger den indatan  
$parser = new MM7Parse($incoming);  
 
//hämtar varje bilaga av typen jpeg och gif 
$bilder = $parser->getEnties(array('image/jpeg', 'image/gif'));  
 
//sparar varje bild  
foreach($bilder as $bild) {  
    $data = base64_decode($bild["data"]);  
    $handle = fopen($bild["Content-Location"], 'w');  
    fwrite($handle, $data, strlen($data));  
    fclose($handle);  
} 
 
//Skickar beräftelse till MMSC:n  
header('Content-Type: text/xml; charset=utf-8');  
header('Content-Transfer-Encoding: 8bit');  
$reply = $parser->generateReply("reply_template");  
echo $reply;  
 

Klassen har även fält för att plocka ut avsändarens telefonnummer, rubrik på meddelandet med 
mera.  
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SMS 
SMS är en förkortning för ”Short Message Service” och är en tjänst för GSM-nätverket. Med 
SMS tekniken kan man skicka meddelanden upp till 160 tecken mellan mobiltelefoner även till 
och från en dator. SMS var från början bara en rolig grej operatörerna utvecklade för att kunna 
utnyttja överkapaciteten som fanns i signal systemet. Under 1990-talet ökade SMS-trafiken 
explosionsartat och operatörerna fick bygga ut nätverken för att kunna hantera belastningen. 
 

CIMD2 
CIMD2 interfacet används främst för klient applikationer som sänder och tar emot data via 
TCP/IP sockets. När ett meddelande skickats från t.ex. en server till en SMSC via CIMD2 
försöker SMSCn skicka meddelandet till mottagaren, om det inte kan nå mottagaren för tillfället 
sparas meddelandet i en databas tills sändningen lyckats. Om ett permanent fel uppstår eller 
giltighetstiden gått ut raderas meddelandet från databasen.  
 
Det finns olika applikations typer som kan kommunicera över CIMD2. 
 

1. ”Send-Only applications” Kan enbart skicka meddelande och förväntas inte ta emot någon 
status report om meddelandet gått fram eller inte, vill man ha en status report måste det 
anges. 

2. ” Querying applications” Tar inte emot någon data från SMSCn utan att ha begärt den. 
Denna typ av applikation skapar oftast en anslutning mot SMSCn lite då och då för att 
skicka ett meddelande och kan samtidigt skicka en förfrågan om det finns några 
inkommande meddelanden att hämta. 

3. ” Receiving applications” Denna typ av applikation står alltid redo att ta emot data. Den 
har alltid en öppen socket mot SMSCn och kan när som helst ta emot inkommande 
meddelanden. 

 
De vanligaste operationerna som görs av en applikation är 
 

Operation Defenition 
Login Denna operation görs av alla applikationer innan några andra 

operationer är tillåtna 

Logout 
Denna operation används för att indikera slutet på en session. 
Logout operationen avslutar inte anslutningen och därför 
måste applikationen själv ange slutet på anslutningen. 

Submit Denna operation används för att skicka meddelanden och 
skicka förfrågningar om köer och andra ting. 

Delivery request Denna operation används för att ta emot meddelanden som 
ligger i kö. 

Cancel Denna operation används för att avbryta ett sänt meddelande 
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Varje meddelande som skickas till och från en SMSC innehåller en header, parameterlista och 
en trailer. Meddelande formatet ser ut som följande 
 

          HEADER                    PARAMETER LIST    TRAILER 

<STX>ZZ:NNN<TAB> … PPP:Parameter value<TAB> … CC<ETX> 

Packet 
number 

Parameter 
code 

Checksum 

Operation 
code 

Begin of packet End of packet Delimiter 
(start of text) (End of text) 

 
 
Header 
En header består av <stx>ZZ:NNN<tab>. 
<stx> som står för ”start-of-text” och indikerar början på en sträng. <stx> består av en byte som 
innehåller det decimala värdet 2. 
ZZ definierar en instruktion och består av två bytes innehållande ASCII tecknen som  
representerar 0 till 9. 
NNN representerar paket numret vilket består av tre bytes innehållande ASCII tecknen som  
representerar 0 till 9. Omfånget av NNN är 000 till och med 256. 
ZZ och NNN är separerat av tecken 58 I ASCII tabellen vilket står för kolon ”:” 
<TAB> Består av en byte och är ASCII tecken nummer 9. 
 
Data 
Data fältet i ett meddelande består av parametrar, varje parameter i data fältet skiljs av med 
<TAB>. PPP består av tre bytes bestående av tecken 0-9. Parametern och parameter värdet skiljs 
med ett “:”, ASCII tecken 58. Ett exempel på en parameter skulle vara 021:46701111222, där 
021 står för destinations adress och 46701111222 är värdet, i detta fall ett telefonnummer. 
 
Trailer 
En trailer ser ut på följande sätt, CC<ETX>. CC består av två bytes innehållande en checksum 
(längden på meddelandet) på paketet och <ETX> (end-of-text) indikerar slutet på strängen. 
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SMPP 
För att kommunicera med en SMPP server behöver man öppna en socket och verifiera sig mot 
den. Det finns tre olika verifierings typer. 

• Transmitter (TX) – När man är verifierad som transmitter har man tillåtelse att skicka 
SMS mot SMPP servern, man har även tillåtelse att avbryta sändnigen an SMS som ännu 
inte blivit utskickade av SMPP-servern. 

• Receiver (RX) – Är när man har tillåtelse att ta emot inkommande SMS. 
• Transceiver (TRX) – Är en kombination av TX och RX, vilket betyder att man både får 

skicka och ta emot SMS via SMPP-servern. 
 
SMPP protokollet är uppbyggt av ett gäng operationer, varje operation förväntar sig ett svar på 
sin skickade data, t.ex. om en ESME vill skicka ett utgående SMS till SMPP-servern skickar den 
ett ”submit_sm” PDU och förväntar sig ett ”submit_sm_resp” PDU. Svaret är alltså ett sätt att 
indikera om meddelandet som skickades gick fram eller eventuella fel uppstod. 
 
Varje paket som skickas mellan SMPP och ESME har unika sekvensnummer, dessa 
sekvensnummer bör vara stigande från noll och uppåt. Detta är dock inget krav utan en 
rekommendation då vissa ESME fortfarande använder sig av slumpta som sekvensnummer. 
Följande bild visar hur man skapar en anslutning, skickar ett meddelande, tar emot meddelanden i 
kön och loggar ut. Detta är för en s.k. transceiver (TRX). 
 

 

Message 
Center 

ESME 

Network connection

Open 

Bind tranciver (seq=1)

Bind tranciver resp (seq=1)

Bound TRX 

Deliver sm (seq=1)

Deliver sm resp (seq=1)

Submit sm (seq=2)

Submit sm resp (seq=2)

Unbound 

unbild (seq=3)

unbind resp (seq=3)

Connection closed

Closed 
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SMSClass 
Vår SMSClass som vi byggt i scriptspråket PHP har syftet att vara så enkel och billig som möjligt 
att implementera. I exemplet nedan visar vi hur vi loggar in på CIMD2-server, tar emot 
eventuella inkommande meddelanden och skickar iväg ett SMS. 
 

 

<?php
require_once("SMSClass.php");  
$sms = new SmsClass();  
$sms->server = "host";  
$sms->port = 1111;  
$sms->username = "username";  
$sms->password = "password";  
      
if($sms->connect() === true) {  
    $med = $sms->getMsg();  
    if($med > 0)  
        $incoming = $sms->incoming; //Alla inkommande meddelanden hamnar i variablen $incoming  
    $send_sms = $sms->send("telefonnummer", "meddelande");  
    if($send_sms !== true)  
        echo $send_sms; //Om meddelandet inte skickades skrivs ett felmeddelande ut  
          
    $sms->disconnect();  
}  
?>  
 

 
I exemplet hämtar vi meddelanden som ligger i kö, detta måste man göra eftersom CIMD2 
fungerar ungefär som e-post till skillnad från MMS som skickas direkt till vår server när 
operatören fått ett inkommande MMS. Så för att göra en ständig koll efter nya SMS kan man t.ex. 
schemalägga en körning av SMS-klassen med ett intervall på ett par minuter. Inkommande 
meddelanden läggs förslagsvis i ett MySQL-databas eller fristående textfiler. 
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Projektplan 
Se bilaga 1 (projektplan). 
 

Reflektion 
När vi påbörjade projektet var våra kunskaper inom mobila standarder och protokoll så gott som 
obefintliga. Under hösten ägnade vi därför mycket tid till att leta litteraturer och referenser på 
Internet. Vi kontaktade även ett par företag för att dels få information men även för att få 
utrustning att arbeta emot. Till en början var det svårt att filtrera ut relevant information eftersom 
tekniken med MMS är så pass ny så är informationsutbudet inom ämnet begränsat.  
 
För MMS har vi använt oss av två stycken böcker som har i stort sätt samma inriktig vilket är bra 
när man vill ha fakta bekräftat på ett enkelt sätt innan man fortsätter i arbetet. Böckerna är 
”Developing MMS applications –multimedia messaging services for wireless networks” och 
“MMS technologies, usage and buisiness models”, den första är mer teknisk inriktad och gav bra 
överblick över olika standarder medan den andra var mer inriktad på affärsmodeller för MMS-
tillämpningar.  
 
Vi använde oss förutom böckerna av ett par forum som inriktar sig på MMS och SMS samt en 
del artiklar och dokument som vi hittade på under arbetets gång. Oftast var dokumenten näst intill 
identiska men efter ett tag lärde vi oss att mycket snabbt hitta de sakerna vi var ute efter. Vi 
kontaktade även ett företag i Kristianstad vid namn Cellsynt som gav oss bra information och 
vägledning till en början, men de blev tyvärr under senare delen av projektet för upptagna med 
egna projekt. 
 
Målet var att utgå från givna standarder och implementera våra komponenter så att dom fungerar 
med operatörernas lösningar samt att göra tekniken så enkel som möjligt. När vi samlat på oss 
tillräckligt med information och fått konto hos operatören Vodafone påbörjade vi utvecklingen av 
en komponent för att ta emot inkommande MMS.  
 
Vi arbetade till en början med ”reverse engineering”-metoden viket i vårt fall innebar att vi 
loggade den data vi to emot och analyserade den. Vi skapade sedan funktioner för att behandla 
informationen i olika steg och kollade av mot de källor vi hade inom ämnet. Mycket av arbetet i 
denna fasen bedrevs enligt ”trial and error”-metoden vilket helt enkelt går ut på att man testar 
olika lösningar tills man hittar den som passar bäst och är snabbast. Detta i kombination att läsa 
på extra noggrant i böckerna under just den punkten vi jobbade med bidrog till att arbetet flöt på i 
en bra takt. När vi fått en fungerande komponent påbörjade vi att effektivisera och kontrollera att 
allt följde givna standarder, vi gjorde ett par omskrivningar för att få allt som vi ville ha det. 
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För att testa vår lösning hade vi till en början en väldigt enkel sida som skrev ut alla inkomna 
MMS komplett med bilder och bifogade filer i en lång lista. Denna utvecklades senare till MoPho 
som blev en avancerad testplattform för vår MMS-komponent. Här använde vi mycket av det vi 
tidigare lärt oss när det gäller webbproduktion med passade även på att testa nya tekniker och lite 
annorlunda koncept. Vi implementerade bland annat dynamiska miniatyrbilder och ett system för 
att göra privata filer oåtkomliga för obehöriga. 
 
Vi påbörjade utvecklingen av SMS aningen senare än planerat eftersom vi trodde att standarderna 
för SMS skulle var betydligt enklare och därför ta mindre tid. Vilket visade sig vara så gott som 
raka motsatsen, efter lite eftersökningar kom vi fram till att det finns en uppsjö med olika 
protokoll för att skicka SMS, så vi valde att koncentrera oss på CIMD2 som Vodafone använder. 
Efter cirka 100 sidors läsning av CIMD2-sefefikationen (se källor ”CIMD interface 
specification”) började vi utveckla en komponent för att skicka och ta emot SMS. Eftersom SMS 
inte skickas direkt till vår server när operatören tar emot ett SMS måste man kolla efter nya SMS 
ungefär som när man kollar efter nya e-post-meddelanden. Om man vill göra detta med jämna 
mellanrum kan man t.ex. sätta upp en schemalagd körning som anropar SMS-komponenten. 
 
Eftersom vi är två som jobbat med projektet har vi kunnat dela upp vissa arbetsmoment så att vi 
kan göra framsteg på två fronter samtidigt. Det ger stora fördelar då det ibland kan vara svårt att 
vara två stycken på exakt samma problem samtidigt. Dock har vi löst det mesta tillsammans 
eftersom man få får olika infallsvinklar på problemet som man har att lösa. Mängden fel minskar 
även radikalt då man hela tiden granskar det den andre skriver.  
 
Eftersom Kristian bor i Kristianstad och Olof i Karlshamn så jobbade vi ganska mycket på 
distans hemifrån eftersom det skulle bli för omständligt att ta sig till projektrummet varje dag. 
Det var till en början svårt att kommunicera då vi ofta gjorde detta i text, men efter ett tag så 
började vi använda oss med röstkommunikation över internet vilket underlättade arbetet då vi 
skulle förklara våra idéer för varandra. Uppdelningen av arbetsmomenten i mindre delar var 
mycket viktig här så man inte lägger näsan i blöt med det som den andre håller på med just för 
tillfället. I det stora hela så tycker vi att distansarbete funkar bra till en viss grad, men vissa 
moment som t.ex. designa en databasstruktur funkar bäst med penna och papper och ett par stora 
koppar kaffe. 
 
Under vårt projekt har vi inhämtat mycket ny kunskap när det gäller att söka och granska 
information. Projektet har kretsat mycket runt problemlösning där vi hela tiden möter nya 
utmaningar där våra kunskaper när vi började var mycket små. Detta har gjort att vi dels har fått 
en bättre bild av hur standarder fungerar och hur dokumenten som beskriver dessa är utformade 
samt hur man utvecklar egna lösningar utifrån dokumentationen. Vi kommer dra stor nytta av de 
erfarenheter vi har fått under arbetets gång som vi kommer använda oss utav i kommande 
projekt.  
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I början av projektet var framtiden inget vi funderade över, det var först då saker och ting började 
falla på plats som vi började fundera över vad vi skulle göra med slutprodukten. Som vi ser det 
idag så finns det två alternativ. Det första skulle vara att ett företag köper licens eller fullständiga 
rättigheter till det vi har producerat, det andra alternativet är att vi släpper allt som öppen källkod  
under GPL och kan på så sätt dra nytta av det i t.ex. ett CV. Om vi skulle välja det senare 
alternativet så skulle vi dessutom få mycket respons och kanske vidareutveckling av 
komponenterna av andra utvecklare som är intresserade av samma område. Det medför även att  
 
mindre företag och organisationer får en billig och enkel lösning för att göra egna MMS och 
SMS-tjänster, dock krävs självklart ett avtal med en operatör. 
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Glossary 
 
CSS 

Står för ”Cascading Style Sheets” och är en rekommendation från W3C för hur man 
ska skiva dokument som anger hur en hemsida ska se ut, t.ex. ett bestämt 
teckensnitt i menyn. 

MM1-MM7 
Protokoll för att hantera MMS i olika nivåer i operatörens nät. 

ESME 
Står för ”External Short Messaging Entity” och är en applikation som ansluter till 
en SMSC för att ta emot och skicka meddelanden. 

SDK 
Står för ”Sogtware Development Kit” och är en uppsättning komponenter och 
klasser för att applikationer med. 

SMSC 
Står för ”Short Message Service Center” och är en knutpunkt för SMS-
meddenalden i en operatörs nät. 

MMSC 
MMSC:n är den centrala punkten i en operatörs nät. Själva servern kan komma från 
en rad olika leverantörer och därför kan funktionaliteten variera en aning. En 
MMSC:s huvuduppgift är att övervaka och dirigera MMS-traffik genom att 
använda sig av relay-servern och användardatabasen. MMSC:n lagrar alla 
inkomande MMS temporärt och meddelar mottagaren så att denne kan hämta hem 
MMS:et. MMSC:n kopplas även till ett så kallat billing-system som rapporterar hur 
mycket sändaren av MMS:et ska betala. 

VAS/VASP 
VASP står för ”Valu Added Service Provider”, det vill säga en tjänst som 
tillhandahåller innehåll. En VASP kan även skicka MMS till en MMSC. Då krävs 
dock att denne har ett avtal med operatören som äger MMSC:n så att räkningen för 
skickade MMS kan skickas till ägaren av VASP:en. Därför krävs inloggning för att 
en VASP ska kunna skicka ett MMS. Även här används MM7 som databärare. 

PHP 
 Ett scriptspråk som körs på webbservern. 
HTTP 

Står för ” Hypertext Transfer Protocol” och är ett protokoll för att bland annat föra 
över data mellan en webbserver och en webbläsare. 

SMTP 
 Står för ”Simple Mail Transfer Protocol” och är ett protokoll för att skicka E-post. 
TCP/IP 

En standard för kommunikation över t.ex. Internet, standarden är döpt efter två av 
dess protokoll TCP och IP. 

SOCKET 
 En socket är en ”kommunikationspunkt” för ett program till ett annat program. 
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HTML 
 Står för ”HyperText Markup Language” och är ett standardformat för webbsidor. 
W3C 

Står för ” World Wide Web Consortium” och är industrisammanslutning som 
arbetar med att ta fram standarder för webben. 

XHTML 
Står för ”Extensible HyperText Markup Language” och är liksom HTML ett 
standardformat för webbsidor med den skilnaden att standarden är nyare  

XML 
Står för ”Extensible Markup Language” och är ett sätt att strukturera information så 
att den kan tolkas och bearbetas oberoende av operativsystem, 
programmeringsspråk osv. XML är en standard framtagen av W3C 

MySQL 
MySQL är den mest spridda databashanteraren med öppen källkod som sprids 
under GPL och utvecklas av det svenska företaget MySQL AB. 

GPL 
Står för ”General Public License” och är ett juridiskt avtal som styr distributionen 
av fri mjukvara.  

 
ASCII 

Står för ”American Standard Code for Information Interchange” som är en standard 
från ANSI (American National Standards Institute) och är en specifikation över 
teckenkod som använder 7-bitar.  
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Projektplan 

Projektbeskrivning 
 
Vi (Kristian Sulasalmi och Olof Olsson) har under vårt magisterår beslutat att skapa en funktion 
för att ta emot och lagra bilder, ljud, filmklipp som inkommer via MMS. Denna funktion skall 
sedan kunna appliceras på diverse tillämpningar som t.ex. digitala fotoalbum, digitala vykort etc.  
 
Vi är först och främst inriktade på tekniken att lagra dessa filer men kommer om tiden tillåter 
skapa enklare projekt för att visa på vilka sätt man kan hantera den inkommande information. Vi 
har under vår tidigare 3 åriga utbildning inriktat oss på programmering och vill nu som magistrar 
specialisera oss på webteknik blandat med mobiltelefoni. Vi vill föra dessa två tekniska lösningar 
närmre varandra så att man t.ex. på ett enkelt sätt på sin semester i Grekland kan publicera bilder 
på nätet, skicka digitala och vanliga vykort via sin telefon.  

Teknik 
• PHP använder vi för att ta emot datan och benhandla den på servern 
• MySQL används för att spara information om de mottagna mms/sms:en men även till 

tillämpningarna 
• NET används för att göra live bildpresentationer av inskickade mms/sms 
• debian/linux själva servern som vi utvecklar på 

 

Kunskapsmål 
Vi ämnar först och främst att vidareutbilda oss inom området webbutveckling. Teknikerna vi vill 
fördjupa oss i är PHP och MySql, med hjälp av dessa tekniker skall vi skapa ett verktyg för att ta 
emot och skicka MMS och SMS från och till en webserver på ett smidigt sätt. Vi kommer även 
att behandla tekniker som XML, SMIL, SOAP, .NET, unix och alla tekniker som beror 
hanteringen av ett MMS och SMS. 
 

Syftet med projektet 
Som sas ovan så är ett av syfterna att fördjupa oss inom webbutveckling. Eftersom vi vi innan 
aldrig jobbat med mobiltelefoni blev vi nyfikna om möjligheterna att kombinera detta med 
webbprogramering. Vi ser att det finns ett stort behov av denna typen av tillämpningar inom 
området webb och telefoni, detta eftersom det innan enbart funnits tekniker utvecklade för och av 
mobiltelefoni företagen själva. Detta innebär att om man skall använda flera operatörer på samma 
webb tillämpning krävs det kunskap och tekniker för varje operatör. Vi försöker skapa en teknik 
som kommer kunna hantera alla operatörer på en öppen plattform på ett enkelt sätt. 
 

Förutsättningar för projektet 
Vi hade inga tidigare kunskaper vad gäller mobiltelefoni, detta har vi fått söka på egen hand och 
fått en bra förståelse för detta under hösten 2004. Vi har ett nära samarbete med företaget 
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Cellsynt i Kristianstad som varit aktiva inom området mobiltelefoni (MMS/SMS) en längre tid. 
VI har tidigare erfarenheter av webbutveckling och speciellt verktyget PHP. För att hinna med 
allt arbete under våren har vi lite smått påbörjat utvecklingen av tekniken för att ta emot MMS. 
 

Projektmetod och tidsplan 
Vecka 3 godkännande av projektplanen - kursansvarig (Peter Ekdahl) i samband med 

examination av höstens arbete. 
 
Vecka 4 Vidareutvcklingen av inkommande MMS 
 
Vecka 6 Påbörja tekniken för utgående MMS 
 
Vecka 10  Skapa tekniken för inkommande och utgående SMS 
 
Vecka 15  Integrera SMS och MMS tekniken på utvecklingssidan 
 
Vecka 17  Felsökning och finslipning inför presentationen 
 
Vecka 19 examination av produktionen 
 
Vecka 20  Rapport skrivning 
 
Vecka 22 examination av reflektionen 
 
Vecka 23 examensutställning (tillsammans med medietekniks kandidatarbeten) 
 
Under hela denna tiden kommer vi samtidigt arbeta med utvecklingen av vår testplattform och 
om tiden tillåter även skapa några extra mindre applikationer för att visa vad man kan utnyttja vår 
teknik till. 
 

Ekonomi för projektet 
En förutsättning för att kunna utveckla vår teknik är att vi har tillgång till en egen webbserver, 
mobiltelefon för test och lämplig litteratur. Webbserver har ordnats väldigt billigt i form av en 
gammal laptop med defekt skärm. Mobiltelefonen hade vi vissa krav på som t.ex. kamera med 
megapixel upplösning, video och ljud-inspelning, kostnaden för denna telefon blev ~4000 sek. 
Litteraturen vi fått tillgång till är följande 

• MMS - Technologies, Usage and Business Models (2004) 
Ralph, Daniel. Graham, Paul 
ISBN 0-470-86116-9 

 
• Developing MMS applications (2003) 

Guthery, Scott C. Cronin, Mary 
ISBN: 007141178X 
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multipart/related; start=c2b55aff82f4d42400ee7a14170568d8; boundary=\"----
=_Part_34265_5449889.1112782760152\" 
 

------=_Part_34265_5449889.1112782760152 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Content-ID: c2b55aff82f4d42400ee7a14170568d8 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soapenv:Header> 
    <mm7:TransactionID soapenv:mustUnderstand="1" 
xmlns:mm7="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.140/schema/REL-5-MM7-
1-4">UU0Sl2WFxDU19</mm7:TransactionID> 
  </soapenv:Header> 
  <soapenv:Body> 
    <mm7:DeliverReq 
xmlns:mm7="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.140/schema/REL-5-MM7-
1-4"> 
      <MM7Version>5.3.0</MM7Version> 
      <Recipients> 
        <To> 
          <Number>+11111</Number> 
        </To> 
      </Recipients> 
      <Sender> 
        <Number>+46111222333</Number> 
      </Sender> 
      <Priority>Low</Priority> 
      <Subject>bilder ?l</Subject> 
      <Content href="cid:b9930e5882f4d42400ee7a14170568d7"/> 
    </mm7:DeliverReq> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 

------=_Part_34265_5449889.1112782760152 
Content-Type: multipart/related;  
 boundary="----=_Part_34264_20707563.1112782760151" 
Content-ID: b9930e5882f4d42400ee7a14170568d7 
 

------=_Part_34264_20707563.1112782760151 
Content-Type: image/jpeg; name=bild.jpg 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-ID: <AA> 
 

/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/5wgePFNJRU1FTlMgVEhVTUJOQUlMPgEgIAgA6IoJqFGm88bT 
xrLOcsZSxjLGEcbwvdC9sL2QvW+1L63upM6kL62RvfLFdNbW3lTO9t4X5zfnV+9473jveOdY3zfX 
1sbKc2uM7aQt... 
------=_Part_34264_20707563.1112782760151 
Content-Type: text/plain; charset=utf-8 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Content-ID: <AC> 
 

Text meddelande 
------=_Part_34264_20707563.1112782760151 
Content-Type: application/smil; name=siemens.smil 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Content-ID: <AD> 
 

<smil> 
<head> 
<layout> 
<root-layout height="176" width="132"/> 
<region id="Image" fit="meet" height="99" left="0" top="0" width="132"/> 
<region id="Text" fit="meet" height="77" left="0" top="99" width="132"/> 
</layout> 
</head> 
<body> 
<par dur="6000ms"> 
<img region="Image" dur="6000ms" src="cid:AA"/> 
<text region="Text" dur="6000ms" src="cid:AC"/> 
</par> 
</body> 
</smil> 
 

------=_Part_34264_20707563.1112782760151-- 
 

------=_Part_34265_5449889.1112782760152-- 


