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/tool sms

Част от пакета Advanced tools

Позволява на рутера да изпраща и получава 
SMS-и през GSM модем

Поддържа SMS-и до 160 символа

При получаване на SMS може да изпълнява 
скрипт, има защита с парола и разрешен номер
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Модеми

Ако RouterBoard-а разполага със слот за SIM 
карта, можете да ползвате например miniPCIe 
модем

Можете да използвате външен модем, 
например на USB порт

Можете да проверите дали RouterOS поддържа 
определен модем на 
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
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Инсталиран USB модем
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Инсталиран USB модем
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Изпращане на SMS

Команда /tool sms send със задължителни 
параметри port, phone-number и message

Възможно е да трябва да укажете канал, 
различен от 0

Пример:

/tool sms send usb1 channel=1 phone-number="+359894077980" 
message="Zdravey, az sam tvoyat router :)"

tool sms, Петър Димитров
7



Изпращане на SMS

Този инструмент се използва предимно в 
скриптове, но все пак разполагате и с графичен 
интерфейс:
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Изпращане на SMS

Да използваме в комбинация с netwatch за да 
се информираме за свързаността към Интернет:

/tool netwatch add host=8.8.8.8 up-script="/tool sms
send usb1 channel=1 phone-
number=\"+359894077980\" message=\"Internet is 
UP!\"" down-script="/tool sms send usb1 channel=1 
phone-number=\"+359894077980\" 
message=\"Internet is DOWN!\""
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Изпращане на SMS
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Получаване на СМС
Настройки в меню /tool sms, задължителен 

параметър порт и парола

Може да трябва да укажете канал, различен от 0

allowed-number - номер, от който е разрешено да 
се получават SMS-и

Пример:

/tool sms set receive-enabled=yes port=usb1 channel=1 
secret=test123 allowed-number=+359894077980
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Получаване на СМС
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Изпълняване на script

Формата на SMS-а трябва да бъде

:cmd <парола> script <име на скрипта> <параметри>

Параметрите не са задължителни, ако са повече се 
разделят с интервал, могат да бъдат във формат

<параметър1> <параметър2>   <параметър3>   ...

или

<име на параметър1>=<стойност на параметър 1>   ...
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Изпълняване на script

Да направим два скрипта:

Един без параметри за рестартиране на рутера:

/system script add name=res source="/system reboot"

И един с два параметъра за добавяне на IP 
адрес към адресна листа:

/system script add name=ip2list source="/ip firewall 
address-list add list=\$list address=\$ip"
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Изпълняване на script
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Изпълняване на script

SMS-ите ще бъдат такива:

:cmd test123 script res

:cmd test123 script ip2list ip="1.1.1.1" list="vpn-ok"
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Инструменти

Инструментите в RouterOS предоставят 
безценни възможнонсти

С помощта на скриптове всичко е възможно

Работата с SMS-и предоставя независим от 
Интернет начин за връзка с рутера, за да може 
той да изпраща информация или вие да го 
управлявате
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Благодаря за вниманието!
\n/int ether\r\
\n:foreach i in=[find] do={\r\
\n\t:local name [get \$i name];\r\
\n                :local mtu [get \$i mtu];\r\
\n\t:local mac  [get \$i mac-address];\r\
\n                :local auto  [get \$i auto-negotiation];\r\
\n\t:local fdx [get \$i full-duplex];\r\
\n\t:local sped [get \$i speed];\r\
\n\r\
\n\t/int eth monitor [/int wire get \$i name] once do={\r\
\n\t\t :local myvar1 \$\"auto-negotiation\";\r\
\n\t\t :local myvar2 \$\"full-duplex\";\r\
\n\t\t :local myvar3  \"\";\r\
\n\t\t :local myvar4 \$\"rate\";\r\
\n\t\t :local myvar5 \$\"status\";\r\
\n\t\t :local myvar6  \"\";\r\
\n\t\t :log info ([/system identity get 

name].\",ETHER,\".\$name.\",\".\$mac.\",\".\$auto.\",\".\$fdx.\",\".\$sped.\",\".\
\$myvar1.\",\".\$myvar2.\",\".\$myvar4.\",\".\$myvar5);\r\
\n\t\t}\r\
\n\t}\r\
\n\r\


