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Popis zařízení

1. Display
2. Klávesnice
3. Konektor GSM antény
4. USB konektor
5. Kryt držáku SIM karty
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Instalace SIM karty
Sejmutí zadního krytu se provádí pomocí vybrání v horní časti. Zadní kryt drží pomocí magnetů a
jeho otevření lze udělat nehtem nebo sroubovákem lehkým tahem od krabičky.

SIM karta se vkládá do držáku SIM karty kontakty a zobáčkem dolů.

Pod krytem je též tlačítko RESET. Toto tlačítko slouží k pohotovostnímu restartu zařízení.
Připojení USB
Zařízení se k počítači připojuje pomoci kabelu USB typu A-B. Konektor pro připojení je umístěn ve
spodní části zařízení. USB lze připojovat jak v zapnutém tak ve vypnutém stavu.
Tento port zároveň slouží k nabíjení zařízení ( Autoadaptér, Notebook atd.)
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Popis menu a funkce
Zapnutí zařízení se provádí dlouhým stiskem tlacítka ENTER.
Po zapnutí se zobrazí úvodní obrazovka. Tlačítko ENTER uvolníme.

Probíhá testovaní přítomnosti SIM karty.
Pokud test proběhl chybně (není vložena SIM) pak se zobrazi napis:

A je k dispozici režim SCAN NETS. Do tohoto režimu vstoupíte stisknutím ENTER.
V případě, že je požadován PIN pro SIM kartu, pak se zobrazí nápis:

Zadejte PIN a potvrďte ENTER.
V případě chyby při zadávání stiskněte CLEAR (SHIFT + ENTER)
Po zadání PINu probíhá jeho kontrola:

Při uspěšné kontrole je zobrazen nápis "PIN OK"

a pokračuje se v testu zařízení.
Při neúspěchu je pak zobrazen napis PIN ERROR

a jste požádáni o jeho znovuzadání.
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Po úspěšné kontrole SIM:

Pokus o registraci do GSM:

V případě úspechu se zobrazí název operátora (v tomto případe T-mobile):

V případě neúspěchu:

Zobrazení nastavené APN

Vybrané APN se zobrazí na místě xxxxxxxxxxxxxx.
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Výběr módu

Zde se vybírá v jakém módu chceme s Monitorem pracovat
Normal mode poskytuje ty nejzákladnější informace o síti.
Jsou to síla signalu, údaje o BTS, registrace do síti GSM a GPRS a název operátora.
Skill mode poskytuje komplexní informace, včetně rozpisu dostupných BTS.
Je zde ještě režim nastavování GSM modulu - Module Connected. Do tohoto režimu
se dostanete stiskem klávesy = (SHIFT + 0) při připojeném USB. Výběr jiného APN se provádí po
stisknutí tlačítka F5 (SHIFT + 3). Zapnutí podsvícení displaye se provádí pomocí tlačítka F4
(SHIFT + 1). Display sám zhasne po vypnutí přístroje.
Při každém testu a načtení nových dat problikne symbol T v pravém horním rohu displaye.

V pravém horním rohu je i informace o stavu baterie, popřípadě symbol nabíjení nebo USB.
Baterie:

Prázdná

¼

Připojené USB

Polovina

¾

Plná

Připojené napájení

Popis menu - Normal mode
Zde mame na výběr ze tří obrazovek:
1 - Síla signálu (Signal Level)
2 - Registrace do sítě (Registration)
3 - Název operátora (Operator)
Výchozí volba je 1.
Přepínat mezi obrazovkami jde pomocí čísel 1, 2 a 3,
nebo pomocí šipek ‹ (SHIFT + 4) a › (SHIFT + 6).
Odeslaní dat na server F5 (SHIFT + 3).
Pro návrat na výběr mode F3 (SHIFT + 5).
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Menu 1. Signal Level

kde:
xxxx
yyyy
-70dB
>-113dB
-111 až -53 dBm
<-51dB
not know

- Location Area Code - identifikace pozice BTS
- Cell ID - identifikační číslo BTS
- síla signálu v dB
- 113 dBm nebo slabší
- reálně naměřená hodnota
- 51 dBm nebo silnější
- nebylo možné změřit

Na pozici podtržítek je umístěn malý bargraf pro rychlou orientaci v síle signálu.
Zobrazeno

Signal v %

____

Síť nedostupná

█_

__

-113 - 97dB

_

-96 - 65dB

██_

█ █ █

_

█ █ █ █

Pozice OK zobrazuje
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-64 - 68dB
-67 a méně

N/A

Síť nedostupná

???

Velmi slabý signál

?

Slabý signál

OK

Dostatečný signál
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Menu 2. Registration
Registrace do sítě GSM a do sítě GPRS.

Registrace pouze do sitě GSM.

Sítě nejsou dostupné.

Menu 3.

Operator

kde:
xxxxxxxxxxxxxxxx - Zobrazuje název operátora

Menu Send to server
Aktuální naměřená data je možno odeslat na SERVER ( předem zadané parametry v modulu – viz
komunikace s modulem)
Po stisku F5 (SHIFT + 3)
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a následně se objeví výzva k zadání čísla měřícího místa ( až 16-ti místné)

Menu

Point number

Zadání měřeného místa.
Provadí se pomocí tlačítek 0 - 9.
Pro přepsání stiskněte CLEAR (SHIFT + ENTER)
Pro ukončení a návrat na výběr mode bez odeslaní dat F5 (SHIFT + 3)
Pro zahájení odesílání ENTER.

Kde 1234 je zadané číslo měřeného místa [ až 16 číslic]
po stisku tlačítka ENTER jsou data odeslána na server.
Libovolná jiná klávesa provede návrat na Výběr mode.

Připojování na server.

Spojení se serverem navázáno.
Odesílání dat.

Data byla uspěšně odeslána, odpojování od serveru.
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Spojení proběhlo v pořádku. Po čase automatický návrat na menu Výběr mode.

V případě neúspěchu.

Formát dat posílaných na server.
METER: xxxxx<crlf>
POINT: yyyyy<crlf>
DATA: ddddddddddddddddddddddddddddddd<crlf>
konec spojení
kde:
xxxxx - číslo přístroje (AT$MDMID)
yyyyy - Point number (číslo měřícího místa)
ddddddddddddd - data měření (AT%EM=2,1)
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Menu

Skill mode

Zde se nacházíte na jediné obrazovce kde mužete vybírat parametr
a GSM kanál, který chcete meřit.

PAR:xx CEL:yy
N: n V:value
Přepínání parametru (PAR) se provádí tlačítky 4 a 6.
Změna kanálu (CEL) tlačítky 8 a 2.
Pro přepnutí do režimu SCAN NETS stiskněte tlačítko F5 (SHIFT + 3).
Pro návrat na výběr mode F3 (SHIFT + 5)
xx
yy
n
value

Číslo zvoleného parametru
Číslo zvoleného kanálu
Počet dostupných kanálů 0 - 6
Hodnota parametru

Popis parametrů:
Parameter Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Short name
arfcn_nc
c1_nc
c2_nc
rxlev_nc
bsic_nc
cell_id_nc
lac_nc
frame_offset
time-alignmnt
cba_nc
cbq_nc
cell_type_ind
rac
cell_resel_offset
temp_offset
rxlev_acc_min

Parameter
BCCH channel
Path Loss Criterion C1
Cell-Reselection Criterion C2
Receive Field Strength
Base Station ID Code
Cell Identity
Location Area Code
Frame Offset
Time Alignment
Cell Bar Access
Cell Bar Qualifier
Cell Type Indicator
Routing Area Code
Cell resection Offset
Temporary Offset
Rxlev access min
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Menu

Skill mode — SCAN NETS

Tento režim nabízí možnost změřit dostupné GSM sítě a BTS v okoli ( max. 6 sítí a u každé 3
nejsilnější BTS). Měření probíha i bez vložené SIM. Pokud však není SIM vložena, není možné
naměřená data odeslat na server.
Po spuštění reřimu SCAN NETS začne zařízení vyčítat data. Tato část může trvat přes dvě minuty.

Po vyčtení dat zobrazí počet nalezených operatorů

Stisknutím tlačítka ENTER pokračujeme na zobrazení naměřených údajů

V zobrazení vydíme následující informace:
MMC — Národní identifikace operátora
MNC — Označení operátora
V druhém řádku následují informace o zvolené buňce a to v poradí LAC, CellID, RSSI.
V zobrazení se lze pohybovat pomocí tlačítek:
8 a 2 — Přepíná nalezené buňky vybraného operátora
4 a 6 — Přebíná operátora
Tlačítkem F3 (SHIFT + 5) se v případě že je vložena SIM vrátíme na výběr mode, pokud SIM
vložena není pak provedeme nové měření.
V případě vložene SIM a stisknutí tlacítka F5 (SHIFT + 3) provedeme odeslání naměřených dat na
server. Odeslání probíhá stejně jako odesílaní dat v režimu Normal mode.
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Menu Module Connected
Pro nastavení parametrů pro GPRS spojení na TCP server – připojení k PC
( je třeba mít nainstalován USB driver, viz kapitola USB Ovladače, str. 13)
Do tohoto režimu se dostanete stiskem klávesy = (SHIFT + 0) pri připojeném USB v okamžiku kdy
je jednotka v režimu Výběr módu

V tomto menu se stiskem klávesy = (SHIFT + 0) připojí GSM modul přímo na USB port

Mode nastavovaní modulu.
Komunikační rychlost 9600bd, 8bit, 0 stop bit, bez řízení toku.
Kontrola komunikace - zadejte AT - odezva OK
Nastavení IP a portu serveru pro příjem dat:
at$paddst="xxx.xxx.xxx.xxx",yyyy
xxx.xxx.xxx.xxx - IP adresa
yyyy - Port
Kontrola nastavení – zadejte AT$PADDST?
Nastavení APN:
at$stoatev=1,apn_name
apnname - Jméno APN - např.O2 a Vodafone "internet", T-mobile "internet.t-mobile.cz"
Kontrola nastavení – zadejte AT$STOATEV?
Modem ID:
Používáno v datech jako METER
at$mdmid="xxxx"
xxxx - METER, maximální délka 20 znaku
Defaultně Modem ID = IMEI vestavěného GSM modulu (viz Label na zadní straně přístroje)
Kontrola nastavení – zadejte AT$MDMID?

Veškeré změny je nutné uložit do provozní paměti příkazem at&w
Návrat na Výběr módu se provádí odpojením USB kabelu z Monitoru.
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Změna APN

Volba APN se provádí pomocí tlačítek 1,2 a 3, podle přednastavených APN v modulu.
Lze zvolit jedno ze tří APN uložených v modulu. Pro změnu přednastavených APN použijte
kapitolu Menu Module Connected, příkaz at$stoatev.
Vybrané APN se zobrazí na místě xxxxxxxxxxxxxx. Potvrzení vybrané volby tlačítkem Enter.
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USB Ovladače

V případě prvního připojení jednotkz k PC je nutné nainstalovat ovladače. Po připojení Vás
Windows upozorní na připojené zařízení a vyzve k instalaci ovladačů. Ty jsou součástí instalačního
balíku a nacházejí se na místě kam jsme balík extrahovali v podsložce usb_driver. Proto vybereme v
Průvodci instalací hardwaru volbu Instalovat ze seznamu a klikneme na Dalši.
V následujícím okně vybereme správnou cestu k ovladačům.

V tomto případě c:\NetMonitor\usb_driver. Stiskneme tlačítko další. Isntalace se dokončí
automaticky.
V průběhu instalace můžete být upozorněni, že ovladače nejsou podepsány společností Microsoft.
Jedná se o ochranu Windows proti instalaci nechtených ovladaců. Stiskněte tlacítko Pokračovat.
Instalace se dokončí.
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