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Tematica generala 

• Functionalitati GSM in Android 

• Trimitere/primire SMS in mod programatic 

• Clasa android.telephony.SmsManager – 
anatomie generala 

• Drepturi specifice in AndroidManifest.xml 

• Concepte specifice: broadcast, intent etc. 

• Directii de viitor 
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Obiectiv final (pentru cursul curent) 

O mini-aplicaţie ce va fi capabilã sã realizeze 
urmãtoarele operaţiuni: 

• preluarea unui mesaj de tip text de la utilizatorul 
dispozitivului mobil; 

• trimiterea unui mesaj de tip SMS (Short Message 
Service) cãtre un destinatar mobil; 

• informarea utilizatorului cu privire la mesajul trimis; 

• informarea utilizatorului cu privire la eventualele erori 
apãrute în timpul transmisiei. 
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Obiectiv complementar 

Un modul capabil sã „intercepteze” mesajele primite 
pe telefonul mobil. 

 

 Aceastã operaţiune are drept scop prelucrarea 
explicitã a datelor pe care le conţine un mesaj SMS 
pe care îl primim pe telefonul mobil: numãrul 
expeditorului şi mesajul propriu-zis. 
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Preambul 
Este necesar sa definim 2 emulatoare: un expeditor 

si un destinatar (receptor) pentru SMS. 
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Arhitectura simplificata a 
formularului 

O interfaţã graficã ce va avea 3 elemente simple: 

•  un text informativ (TextView - Introduceti 
mesajul dvs.); 

• o casetã de text în care utilizatorul va putea sã-şi 
tasteze mesajul dorit (EditText); 

• un buton prin care se va declanşa operaţiunea de 
trimitere a unui sms (Button). 
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Arhitectura simplificata a formularului 
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Clasa android.telephony.SmSManager 

import android.telephony.SmsManager;  
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Clasa SmsManager are rolul de a permite gestionarea 

mesajelor de tip sms în ceea ce priveşte trimiterea lor cãtre 

un destinatar. 

 

 

Obţinem obiecte din clasa SmsManager prin apelul 

metodei statice SmsManager.getDefault().  



Clasa android.telephony.SmSManager 

Metoda utilizata este sendTextMessage, cu urmatoarea 
lista de parametri: 
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•destinationAddress: reprezintã numãrul destinatarului, exprimat în 

format String; 

 

 

•scAddress: reprezintã numãrul centrului de servicii, în format String. 

În mod implicit, acest numãr este deja cunoscut de cãtre dispozitivul 

mobil şi ca urmare putem folosi valoarea null pentru a beneficia de 

numãrul implicit. 



Clasa android.telephony.SmSManager 

Metoda utilizata este sendTextMessage, cu urmatoarea 
lista de parametri: 
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•text: reprezintã mesajul care va fi trimis cãtre destinationAddress, 

folosind centrul de servicii scAddress. Este foarte important sã 

menţionãm faptul cã dacã acest text are mai mult de 160 de caractere 

(lungimea maximã a unui mesaj SMS standard), atunci va fi generatã o 

excepţie ce va trebui tratatã. 

 

 

•sentIntent şi deliveryIntent au rolul de a capta coduri rezultate în 

urma trimiterii şi livrãrii mesajelor. Recomandãm pentru început 

folosirea valorilor null în cazul acestor ultimi 2 parametri. 



Clasa android.telephony.SmSManager 

IMPORTANT!!! 

 

• Metoda sendTextMessage genereazã o excepţie 
IllegalArgumentException dacã destinationAddress sau 
text sunt vide. 
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Clasa android.telephony.SmSManager 

Model de utilizare 

(c) Octavian Dospinescu 2012-2013 pentru 
Master SIA 

SmsManager sms; 

sms = SmsManager.getDefault(); 

sms.sendTextMessage(numarDestinatar, null, mesajSMS, 
null, null); 



Model de implementare 
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@Override 

 public void onClick(View v) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  if(v==btnSMS) {  //adica s-a apasat butonul de trimitere SMS 

   //generam un nou manager pentru trimitere SMS 

   SmsManager sms; 

   sms = SmsManager.getDefault(); 

   //stabilim numarul destinatarului 

   String numarDestinatar; 

   numarDestinatar="5556"; 

   //preluam mesajul introdus de user pe formular 

   String mesajSMS; 

   mesajSMS=this.txtMesaj.getText().toString(); 

   try { 

    //trimitem efectiv SMS-ul 

   sms.sendTextMessage(numarDestinatar, null, mesajSMS, null, null); 

    //realizam un mesaj pentru a instiinta utilizatorul 

   notificare = Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mesajul a 
fost trimis",Toast.LENGTH_LONG); 

    //afisam mesajul 

    notificare.show();  

  } 

   catch (Exception eroare) { 

    //in caz de esec, afisam mesajul de eroare 

    notificare = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
"Eroare:" + eroare.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG); 

    notificare.show(); 

   } 

  } 



Permisiuni si drepturi 

Pentru a putea trimite un SMS, este nevoie ca 
aplicatia sa aiba permisiunea din partea Android. 

 

Permisiunea se consemneaza in fisierul 
AndroidManifest.xml, sectiunea uses-permission. 

 

In cazul de fata, numele permisiunii este 
android.permissions.SEND_SMS. 
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Permisiuni si drepturi 
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Permisiuni si drepturi 
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În urma adãugãrii acestei permisiuni pentru aplicaţia noastrã, fişierul 
AndroidManifest.xml a reţinut acest aspect într-o linie specificã, pe baza tag-ului 
uses-permission. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

      package="smsTavy.com" 

      android:versionCode="1" 

      android:versionName="1.0"> 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"></uses-permission> 

    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 

        <activity android:name=".AppSMStavyActivity" 

                  android:label="@string/app_name"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 



Lansarea in executie 
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Lista de mesaje din emulatorul 
destinatie 
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Directii de viitor 

• posibilitatea de a trimite „fluxuri” de SMS-uri 

 

Dezvoltaţi o nouã aplicaţie care sã trimitã SMS-uri 
personalizate unei liste de destinatari; 
recomandãm ca lista sã fie memoratã într-un fişier 
text, într-un format de tip 
numarDestinatar:mesajPersonalizat.  

(c) Octavian Dospinescu 2012-2013 pentru 
Master SIA 



Directii de viitor 

• posibilitatea de a trimite „fluxuri” de SMS-uri 

 

În felul acesta, utilizatorul are posibilitatea sã trimitã 
un set întreg de SMS-uri unei liste de persoane, 
prin încãrcarea fişierului respectiv.  
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Directii de viitor 

• posibilitatea de a trimite „fluxuri” de SMS-uri 

 

Aplicabilitatea imediatã a acestei aplicaţii poate fi 
regãsitã în campaniile de informare în masã 
realizate de marile lanţuri comerciale prin 
intermediul mesajelor SMS. 
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