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Úvod 
Aktivování netmonitoru 
Netmonitor se aktivuje přes kabel pomocí počítače a programu pro práci s mobily Nokia (např. LogoManager). Používání netmo-
nitoru je na vlastní nebezpečí. 

Zobrazení a skrytí stránek netmonitoru 
Netmonitor je poslední položka v menu. Vstupte do ní a vložte číslo požadované stránky. Na displeji se zobrazí zadaná stránka 
netmonitoru (její číslo vidíte vpravo nahoře). Zadáte-li číslo neexistující stránky, vypíše se chybové hlášení. Stránky se zobrazují 
na pohotovostním displeji. Pro skrytí stránek netmonitoru vstupte do menu, vyberte netmonitor a jako číslo stránky zadejte 0. 

Módy stránek 
Stránky jsou trojího druhu: prováděcí, zobrazovací a nápovědné. 
Do prováděcího módu stránek se dostanete přes menu netmonitoru zadáním čísla prováděcí stránky. Například stránka 18 vypíná 
a zapíná osvětlení. 
V zobrazovacím módu se na displeji zobrazují informace dle vybrané stránky. 
Nápovědu zobrazíte podržením hvězdičky (*), stejně ji i vypnete. Nápověda je vždy pro právě zvolenou stránku. 
Mezi stránkami se lze pohybovat také šipkami. Tím se ale nedostanete do prováděcího módu a nelze použít nápovědu. Výjimku 
tvoří stránky 71 a 72  (nastavení a test zvuku). 

Používané pozice v telefonním seznamu na SIM kartě (doporučení) 
Používáte-li netmonitor, je doporučeno na stanovené pozice v telefonním seznamu SIM karty uložit čísla uvedená níže. Některé 
stránky netmonitoru totiž podle těchto čísel pracují, jiné stránky zase na některé pozice informace ukládají. 
 

Pozice na SIM kartě Doporučované číslo Doporučované jméno Používáno stránkou 
31 65535 AUD DSP 1 71 
32 65535 AUD DSP 2 72 
33 0 BTS TEST 17 
34 34  52, 53 
35 35  52, 53 
36 36  52, 53 

 
K uložení čísel na tyto pozice použijte počítačový program, protože jinak to nejde. Jediný jiný způsob je vymazat celý seznam a 
postupně ho znovu ukládat; čísla se totiž ukládají postupně od počáteční pozice. 



Popis stránek 
Vlevo je stránka zobrazovací nebo prováděcí, vpravo nápovědná. 
Pro různé modely telefonů a verze firmwaru mohou být některé stránky odlišné nebo nedostupné. 

Základní stránky 
Stránka 1: Informace o používané buňce 

a  zobrazuje se H, pokud je aktivní hopping - plovoucí kanál, jinak se nezobrazuje nic 
bbb  carrier number – číslo aktivního kanálu, při hoppingu se kanály zobrazují průběžně 
ccc  Rx level – síla signálu na příjmu v dBm; znaménko minus se nezobrazuje při hodnotách menších než –99 
ddd  Tx power – když telefon vysílá, zobrazuje se * a současný vysílací výkon 
   5 2W (max. pro GSM 900) dBm 33 
   6 1.3W dBm 31 
   7 0.8W dBm 29 
   8 0.5W dBm 27 
   9 0.32W dBm 25 
   10 0.2W dBm 23 
   15 0.02W dBm 13 
e  timeslot – číslo timeslotu právě používaného pro komunikaci se sítí (0 až 7) 
ff  timing advance – zpoždění přenosu mezi BTS a telefonem (0 až 63) (TA  546 = vzdálenost BTS v metrech) 
g  Rx quality – kvalita příjmu – počet chybových bitů (0 až 7) 
mmmm radio link timeout – záporná hodnota se zobrazuje jako 0, maximum je 64; není-li telefon v módu TCH, zobrazí se xx 
nnn  path loss criterium (C1) – kritérium ztráty cesty (signálu) (-99 až 99) 
ppp  cell reselection criterium (C2) – kritérium nového výběru buňky (-99 až 99), pro GSM Phase 1 se zobrazuje C1 
oooo  druh právě používaného kanálu 
   THR0  TCH (traffic channel) HR (half rate) subchannel (podkanál) 0 
   THR1  TCH HR subchannel 1 
   TFR  TCH FR (full rate) 
   TEFR  TCH EFR (enhanced full rate) 
   F144  TCH FR data channel (datový kanál), přenosová rychlost 14,4 kbps 
   F96  TCH FR data channel, 9,6 kbps 
   F72  TCH FR data channel, 7,2 kbps 
   F48  TCH FR data channel, 4,8 kbps 
   F24  TCH FR data channel, 2,4 kbps 
   H480  TCH HR data channel, 4,8 kbps, subchannel 0 
   H481  TCH HR data channel, 4,8 kbps, subchannel 1 
   H240  TCH HR data channel, 2,4 kbps, subchannel 0 
   H241  TCH HR data channel, 2,4 kbps, subchannel 1 
   FA   TCH FR signalling only channel (FACCH) 
   FAH0  FACCH, subchannel 0 
   FAH1  FACCH, subchannel1 
   SCDH  stand alone dedicate control channel (SDCCH) 
   AGCH  acces grant channel (AGCH) 
   CCCH  ve stand-by módu 
   CCHR  CCCH a povoleno přijímání regionálních zpráv (cell-broadcast) 
   CBCH  cell-broadcast 
   BCCH   
   SEAR  vyhledávání (search) 
   NSPS  no serv power save (šetří baterii, když nenašel síť) 



Stránka 2: Další informace o používané buňce 

aa paging mode – mód pagingu 
  NO normal (normální) 
  EX  extended (rozšířený) 
  RO  reorganization (reorganizace) 
  SB  same as before (stejný jako předtím) 
b maximální počet random acces retransmission (náhodný přístup retransmisí) 
c roaming indicator – indikace roamingu (R – roaming, nic – domácí síť) 
Bdd písmeno B a base station identification code (BSIC) (identifikační kód základnové stanice) (0 až 63) 
ee důvod ukončení posledního hovoru 

Stránka 3: Informace o používané buňce a dvou sousedních 

1. řádek používaná buňka 
2. řádek 1. sousední buňka 
3. řádek 2. sousední buňka 
ef  1. sousední buňka 
gh  2. sousední buňka 
 
aaa číslo aktivního kanálu 
bbb když telefon nevysílá, je zde C1 (viz. stránka 1 – nnn); při vysílání je zde písmeno B a BSIC (viz. stránka 2 – Bdd) 
ccc Rx level – síla signálu na příjmu v dBm; znaménko minus se nezobrazuje při hodnotách menších než –99 
ddd C2 (viz stránka 1 – ppp) 
e, g je-li buňka v zakázané oblasti (forbidden location area), zobrazuje se F; jinak nic 
f, h nic nebo písmena: 
 H barred – zakázaná buňka 
 N normal priority – normální priorita 
 L low priority – nízká priorita 

Stránka 4: Informace o 3., 4. a 5. sousední buňce 

1. řádek 3. sousední buňka 
2. řádek 4. sousední buňka 
3. řádek 5. sousední buňka 
ef  3. sousední buňka 
gh  4. sousední buňka 
ij  5. sousední buňka 
 
popis viz. stránka 3 

Stránka 5: Informace o 6., 7. a 8. sousední buňce 



Popis je obdobný jako u stránky 4. 

Stránka 6: Výběr sítí 

1. řádek poslední používaná síť – 1. zakázaná síť 
2. řádek 1. preferovaná síť – 2. zakázaná síť 
3. řádek 2. preferovaná síť – 3. zakázaná síť 
4. řádek 3. preferovaná síť – 4. zakázaná síť 
 
aaa  kód státu, země 
bb, bbb kód sítě 

Stránka 7: Systémové informační bity používané buňky 

Na každé pozici je zobrazeno 1, je-li funkce používána (podporována, aktivní, přístupná), jinak se zobrazuje 0. 
 
a nouzové pohotovostní hovory 
b podpora procedury attach-detach (připojení a odpojení) 
c kanály HR (half rate) 
d vysílání parametru C2 (viz. stránka 1 – ppp) 
e vysílání systémových informací 7 a 8 
f cell-broadcast 
g re-establishment 
 
Následující se zobrazují jen na duálních telefonech: 
h early classmark sending (ECSC),  při hovoru se zobrazuje x 
i 2-ter messages, při hovoru se zobrazuje x 
j multiband reporting (multiband zpravodajství) (0, 1, 2, 3) 
  stručný výpisek ze specifikace GSM Phase2+ ETSI 05.08 verze 5.4.0, sekce 8.4.3 
   0 (00) normální zpravodajství šesti nejsilnějších buněk 
   1 (01) zpravodajství jedné nejsilnější buňky 
   2 (10) zpravodajství dvou nejsilnějších buněk 
   3 (11) zpravodajství tří nejsilnějších buněk 

Stránka 10: Paging, TMSI, location update (aktualizace informací o pozici), AFC, AGC 

aaaaaaaa hodnota TMSI (temporary mobile subscriber identification – dočasná identifikace mobilního účastníka) (hex) 
bbb  současná hodnota čítače T3212 (000 až ccc), 1 = 6 minut, k aktualizaci informací o pozici dojde za (ccc – bbb) × 6 

minut 
ccc  hodnota přetečení čítače T3212 (000 až 240), 1 = 6 minut, 000 – nedochází k pravidelné aktualizaci pozice, nastavuje 

síť 
d  počet  multiframů mezi opakováním pagingu (2 až 9), 234 × d = doba v ms; telefon je během pauzy neaktivní – šetří 

baterii 
ee  DSF (downlink signalling failure – signalizování chyb při stahování) (0 až 45), při záporné hodnotě je 0, při vysílání je 

xx 
ff  hodnota zisku při TCH/SDCCH (0 až 93) 
ggggg  VCTCXO AFC DAC control (-1024 až 1023) 
hhh  číslo kanálu 



Stránka 11: Parametry sítě 

aaa MCC (mobile country code – kód země, státu) 
bbb MNC (mobile network code – kód sítě) 
cccc LAC (location area code – kód oblasti polohy) (hex) 
dddd kanál 
eeee identifikační číslo buňky (hex) 

Stránka 12: Ciphering, hooping, stav DTX a IMSI 

aaa ciphering (šifrování) (off, A51, A52) 
bbb hooping (možnost používat při komunikaci multiframy různých frekvencí) (on, off) 
ccc DTX (discontinual transmission – nepřenášejí se žádná data, pokud během hovoru mlčíte) (on, off) 
ddd IMSI (international mobile subscriber identity – mezinárodní identifikace mobilního účastníka) (on, off) 
 
Hodnoty se obnovují, když telefon vysílá. 

Stránka 13: DTX 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
aaaaaaaaaa mód DTX 
    DTX: ON    MS používá DTX 
    DTX: OFF   MS nepoužívá DTX 
    DTX: DEF   MS používá přednastavený stav DTX 
    NOTALLOWED  BTS nedovoluje MS rozhodnout 
bbb   přednastavený stav DTX (on, off) 
ccc   hodnota DTX z BTS 
    MAY BTS povoluje MS rozhodnout o používání DTX 
    USE BTS přikazuje MS používat DTX 
    NOT BTS zakazuje MS používat DTX 

Stránka 14: Přepínání indikátoru screeningu 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 

Stránka 17: Test BTS 



Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
BTS test on (test BTS zapnutý)  mobil používá jen jednu frekvenci, měření sousedních frekvencí a buněk se neprovádí 
BTS test off (test BTS vypnutý) mobil se chová normálně 
 
Stránka se používá pro změnu stavu BTS_TEST v EEPROM. Je-li BTS_TEST set (nastaven na 1), mobil používá pouze kanál, 
jehož číslo je uloženo v telefonním seznamu SIM karty na pozici 33 (viz. kapitola úvod). Informace o sousedních kanálech a BTS 
jsou ignorovány. Když je BTS_TEST nastaven na 0, je hodnota na SIM kartě ignorována a mobil se chová normálně. 
 
Jak aktivovat BTS test: 
 Uložte číslo žádaného kanálu do telefonního seznamu SIM karty na pozici 33. 
 V menu netmonitoru zadejte číslo stránky 17 – aktivujete prováděcí mód této stránky. 
 Telefon vypněte a zapněte. 
 Byla-li aktivace úspěšná, na stránce 17 (zobrazovací mód) je text „BTS TEST ON“. 
Pro deaktivaci zvolte stránku 17 (prováděcí mód) nebo uložte na pozici 33 nulu, telefon vypněte a zapněte. 
 
POZOR! Stránka nezobrazuje hodnotu BTS_TEST uloženou v EEPROM. I když hodnota je set, test BTS může být vypnutý. 
Když na pozici 33 není platné číslo kanálu (pro GSM je to 1 až 124, pro DCS 1800 je to 512 až 885), stránka zobrazí, že test BTS 
je vypnutý. Také když byl telefon registrován k nějakému kanálu před změnou stavu BTS_TEST, může stránka zobrazovat jiný 
údaj, než je v EEPROM. 
 
Viz. kapitola 2.5 - doporučení 
Některé kanály se v ČR nepoužívají. 
Číslo na pozici 33 zjistíte vyťukáním „33#“. 

Stránka 18: Ovládání osvětlení 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Lights on  osvětlení zapnuto 
Lights off  osvětlení vypnuto (bohužel nelze osvětlení vypnout natrvalo, vždy se za chvíli zapne) 

Stránka 19: Zakázané buňky 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Před uvedením do běžného provozu jsou nové buňky v testovacím provozu, jsou označeny jako barred (zakázané) a nelze je pou-
žívat. Pomocí této stránky můžete povolit používání zakázaných buněk. 
 
Cell barr accepted mobil pracuje normálně, zakázané buňky ignoruje 
Cell barr reverse  opačný stav, mobil používá pouze zakázané buňky 
Cell barr discard  mobil používá povolené i zakázané buňky 

Stránky s informacemi o nabíjení 
Stránka 20: Obecné informace o nabíjení 

aaa  napětí baterie, desetinná čárka se nezobrazuje (0,00 až 9,99) 
bbbbb  mód nabíjení 



   xxxxx  nabíječka není připojena nebo je nabíjení znemožněno 
   Charg  probíhá nabíjení 
   Maint  udržovací nabíjení 
   Faile  chyba 
   DisCh  baterie je vybíjena 
   InitC  nabíjení je inicializováno 
   BatCk  kontrola baterie 
   ChaCk  kontrola nabíječky 
   CelBr  nenabíjí, protože některý z článků baterie je poškozen 
   BSIFa  nenabíjí, protože baterii nelze měřit 
   TmpFa nenabíjí, protože nelze měřit teplotu baterie 
   VolFa  nenabíjí, protože nelze měřit nabíjecí napětí 
   CurFa  nenabíjí, protože nelze měřit nabíjecí proud 
   FastC  rychlonabíjení 
   FullM  baterie nabitá, udržovací nabíjení 
   HotM  baterie má vysokou teplotu, udržovací nabíjení 
   ColdM  baterie má nízkou teplotu, udržovací nabíjení 
   TxOnC Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Ni baterie 
   TxOnF Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Ni baterie, baterii už nelze plně nabít 
   LithC  nabíjení Li-Ion baterie 
   LiAFu  úroveň PWM je pod limitem plně nabité baterie 
   LiFul  PWM bylo pod limitem plně nabité baterie po dobu, která je určená pro plně nabitou baterii 
   LiTxO  Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Li baterie 
   LNFTx Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Li baterie, baterii už nelze plně nabít 
   ColdC  studené nabíjení 
   I_Che  inicializační kontroly 
   L_Che  kontroly nabíjení Li baterií 
   F_Che  kontroly rychlonabíjení 
   M_Che kontroly udržovacího nabíjení 
   MaBFD udržovací BFD nabíjení 
   LiDCH DCH nabíjení Li-Ion baterie 
   LiHot  horké nabíjení Li-Ion baterie 
ccc  teplota baterie ve stupních celsia (-30 až +90) 
ddd  doba nabíjení, formát HMM; automaticky se nuluje a spouští při připojení nabíječky a zastavuje při odpojení nebo po 

nabití 
eee  nabíjecí napětí ve voltech, desetinná čárka se nezobrazuje (0,0 až 18,7) 
fff  kontrolní výstup nabíjení (000 až 255) 
gggg  typ lithiové baterie (hodnota BSI  4) nebo kapacita NiMh baterie 
hhhh  čas do plného nabití; spustí se, když je baterie skoro nabitá a nabíjecí proud klesne 

Stránka 21: Nabíjecí napětí 

aaaa rozdíl mezi naměřeným a cílovým napětím, desetinná čárka se nezobrazuje 
bbbb rozdíl mezi naměřeným napětím a posledním měřením, desetinná čárka se nezobrazuje 
ccc horní napětí baterie, maximální výkyv napětí 
ddd dolní napětí baterie, minimální výkyv napětí 
eee průměrné napětí 
fff ukazatel nabití - součet ukazatelů na stránce 22 (0,00 až 9,99), 1,00 = baterie nabitá, desetinná čárka se nezobrazuje 

Stránka 22: Úplná detekce baterie 

Písmena E, C, D, R, I, E, A, T a V jsou zobrazena stále. 
Rozsahy všech ukazatelů jsou 0,00 až 1,00, desetinná čárka se nezobrazuje. 
aaa DerivCount 



bbb ChargeAmount 
ccc VolDiffToMax – rozdíl napětí od maxima 
ddd VolDropCnt – počet poklesů napětí 
eee VolDiffTime 
fff AverDiff – průměrný rozdíl 
ggg teplota 
hhh napětí 

Stránka 23: Stav baterie a telefonu 

aaaa napětí při zapnutém Tx (vysílání) (a,aaa mV) 
bbbb napětí při vypnutém Tx (vysílání) (b,bbb mV) 
cccc nabíjecí proud (c,ccc mA) 
dddd předpověď pro stand-by mód (d,ddd mV) 
eee odhadované stáří Li-Ion baterie (0 až 100, 0 je nová, 100 je stará) 
fff kapacita baterie v procentech (0 až 100) 
gggg současná spotřeba indikovaná PSM (desetiny mA) 
hhh teplota baterie ve stupních celsia (pouze Li-Ion baterie) 
iiii nabitá kapacita (mAh) 
jjjj kapacita, při které se objeví další čárka v ukazateli stavu baterie (mAh) 

Stránky zařízení 
Stránka 30: Registr audio API 

aaaa API_AUD1_CTRL 
bbbb API_AUD2_CTRL 
cccc API_SIDETONE 
dddd API_AU3 
eeee API_1_TONE 
ffff API_2_TONE 
gggg API_CONFIG 
hhhh API_HF_VOL 

Stránka 34: FBUS 

aa současné fbus médium (hex) 
bb poslední odesílatel – dev (hex) 
cc poslední odesílatel – médium (hex) 
dd následující médium, které bude připojeno; stejné jako aa, když není připojení očekáváno 
eee čítač fbus parity error (paritních chyb fbusu) 
fff čítač fbus framing error (rámových chyb fbusu) 
ggg čítač fbus overrun error (chyb překročení fbusu) 
hhh čítač fbus alive check (kontrol činnosti fbusu) 
iii číslo Rx sequence (přijímané sekvence) 
jjj číslo Tx sequence (vysílané sekvence) 
k mód telefonu 
  S slave – otrok 
  H host – hostitel 



Stránka 35: Příčiny SW resetů 

aaaaa   důvod posledního resetu 
    NORM pravděpodobně normální zapnutí 
    UNKNO default, neznámý 
    HW WD ASIC watchdog timeout 
    SWDSP DSP recovery reset (DSP zotavovací reset) 
    SWSIM SIM contact failure (chyba kontaktu SIM karty) 
    SWIDL idle task not running 
    STACK task stack overflow (přetečení zásobníku úlohy) 
bbbbbbbbb úloha, která běžela před resetem 

Stránka 36: Čítače resetů 

aa neznámé resety 
bb ASIC watchdog resety 
cc DSP recovery resety 
dd SIM contact failure resety 
ee idle task not running resety 
ff task stack overflow resety 
 
Hodnoty jsou ukládány do EEPROM. 

Stránka 38: Memory dump 

dump 24 úspěšných paměťových lokací (hex) 
 
Počáteční adresa dumpu je vložena jako šestimístná hodnota adresy do SIM alpha memory location #30 (alfa paměťové místo 30 
na SIM kartě). Příklad: adresa 0x0C89AB – vložte „jméno“ 0C2089AB do SIM alpha memory location #30. 
Adresa dumpu se změní jen tehdy, když je stránka 38 vybrána přes menu, nestačí změnit paměťové místo 30! 
 
Tato stránka není zahrnuta v oficiálním softwaru, ale vývojáři ji mohou použít pro své účely. Stránku lze povolit definováním 
flagu DEV_FT_MEMORY_DUMP_IN_USE ve ftd_conf.h. 

Stránka 39: Informace o reasons for call clearing (příčinách zrušení hovoru) 

aaaa CC cause value (hodnota CC příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.4.11 
bbbb MM cause value (hodnota MM příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.3.6 
cccc RR cause value (hodnota RR příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.2.31 
 
 



Stránky handoverů (předávek) 
Stránka 40: Nulování čítačů handoverů (předávek) 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Vynuluje všechny čítače handoverů (předávek). 

Stránka 41: Čítače handoverů (předávek) 

aaa počet úspěšných handoverů (předávek) (max. 999) 
bbb počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál 
ccc počet neúspěšných handoverů (předávek) 
ddd počet úspěšných handoverů (předávek) v rámci jedné buňky (max. 999) 
 
Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače. 

Stránka 41: Čítače duálních handoverů (předávek) INTER CELL (mezi buňkami) 

aaaa počet úspěšných handoverů (předávek) z GSM do GSM (max. 9999) 
bbbb počet úspěšných handoverů (předávek) z DSC do DCS (max. 9999) 
cccc počet úspěšných handoverů (předávek) z GSM do DCS (max. 9999) 
dddd počet úspěšných handoverů (předávek) z DCS do GSM (max. 9999) 
eee počet neúspěšných handoverů (předávek) z GSM do GSM (max. 999) 
fff počet neúspěšných handoverů (předávek) z DCS do DCS (max. 999) 
ggg počet neúspěšných handoverů (předávek) z GSM do DCS (max. 999) 
hhh počet neúspěšných handoverů (předávek) z DCS do GSM (max. 999) 
iii počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z GSM do GSM (max. 999) 
jjj počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z DCS do DCS (max. 999) 
kkk počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z GSM do DCS (max. 999) 
lll počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z DCS do GSM (max. 999) 
 
Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače. 

Stránka 42: Čítače duálních handoverů (předávek) INTRA CELL (v rámci jedné buňky) 

Popis je obdobný jako u stránky 41, vše v rámci jedné buňky. 
 
Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače. 



Stránka 43: L2 

aaaa počet expirací (vypršení) T200 v MS (telefonu) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť GSM 
bbbb počet expirací (vypršení) T200 v BS (síti) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť GSM 
cccc počet expirací (vypršení) T200 v MS (telefonu) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť DCS 

(duální telefony) 
dddd počet expirací (vypršení) T200 v BS (síti) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť DCS (duální 

telefony) 
 
Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače. 

Stránka 44: Přepínání revision level 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Změní hodnotu revision level z 00 na 01 a naopak. 

Stránka 45: Přepínání funkčnosti vysílače telefonu 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Vypne vysílač v telefonu, když je zapnutý, a naopak. Změna platí až do vypnutí telefonu nebo do vyvolání této stránky. 
xxxxxxxx  ENABLED (zapnuto) nebo DISABLED (vypnuto) 
 
Tuto stránku lze použít k simulování situací, kdy telefon slyší síť, ale síť nemůže dostat od telefonu žádnou zprávu. Pokusy o 
location update (aktualizaci informací o pozici) nebo pokusy o hovor mohou selhat (random acces failure (random acces selhání)) 
a testování těchto chyb je snadnější. Dobu, za kterou dojde k pokusu o location update (aktualizaci informací o pozici), lze zjistit 
pomocí stránky 10. 

Stránky o zacházení s pamětí 
Stránka 51: Informace o kartě SIM 

aaa pracovní napětí SIM karty (5, 3 nebo 5/3) 
bbb baudrate SIM karty (372, 64, 32 nebo 0) (baud je jednotka telegrafní rychlosti) 
ccc umožňuje clock stop (zastavit hodiny)? (YES (ano) nebo NO (ne)) 
dddd clock stop condition (UP nebo DOWN) 
eee hodiny zastaveny (YES nebo NO) – nerealizováno 
f počet zbývajících pokusů pro zadání PIN1 (0 až 3) 
g počet zbývajících pokusů pro zadání PIN2 (0 až 3) 
hh počet zbývajících pokusů pro zadání PUK1 (0 až 10) 
ii počet zbývajících pokusů pro zadání PUK2 (0 až 10) 
j počet ATR retransmisí (0 až 9) 



kkkk počet frame / parity errors (rámových / paritních chyb), FE + počet (hex) nebo PE + počet (hex) 

Stránka 54: Informace o blocích 1 

1. řádek sada bloků 1 a 2 
2. řádek sada bloků 3 a 4 
3. řádek sada bloků 5 a 6 
4. řádek sada bloků 7 a 8 
 
aa počet rezervovaných bloků 
bb počet volných bloků v nejhorším případě 

Stránka 55: Informace o blocích 2 

1. řádek sada bloků 9 a 10 
2. řádek sada bloků 11 a 12 
3. řádek sada bloků 12 a 14 
4. řádek sada bloků 13 a 16 
 
Popis je obdobný jako u stránky 54 

Stránka 56: Informace o blocích 3 

aaaaaa  ukazatel na místo paměti, kde byla použita dvojitá dealokace (hex) 
bbb  počet neúspěšných dealokací 
cccccccc jméno úlohy, která se naposledy pokusila o dvojitou dealokaci bloku 
 
Údaje jsou platné jen tehdy, když počet neúspěšných dealokací není nula. 

Stránka 57: Stav paměti před resetem 

aaaaa… stav zásobníků před resetem (první je zásobník 0, pak 1 atd., poslední je systémový zásobník; počet zásobníků závisí na 
současné konfiguraci softwaru) 

0 v pořádku 
1 zásobník přetekl 

bbbbb  stav sad bloků před resetem (první je sada bloků 1, pak 2 atd.) 
0 v pořádku 

   1 sada bloků plná 
2 chyba (de)alokace nebo total memory corruption (úplné zkomolení paměti) 

 
Údaje jsou platné jen tehdy, když se vyskytne neznámé přerušení nebo přerušení od přetečení zásobníku. 



Stránky čítačů 
Stránka 60: Nulování čítačů 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Vynuluje čítače stránek handoverů (předávek) (4x) a stránek čítačů (6x). 

Stránka 61: Čítače hledání a reselekce (nového výběru buňky) 

aaaa počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP (hex) 
bbbb počet pokusů o synchronizační měření, po dosažení 9999 se zobrazí xxxx 
cccc počet reselekcí buněk (nového výběru) (hex) 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránka 61: Čítače duálního hledání a reselekce (nového výběru buňky) 

aaaaa  počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP v síti GSM (max. 99999) 
bbbbb  počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP v síti DCS (max. 99999) 
ccccc  počet pokusů o synchronizační měření v síti GSM, po dosažení 99999 se zobrazí xxxxx 
ddddd  počet pokusů o synchronizační měření v síti DCS, po dosažení 99999 se zobrazí xxxxx 
eeeee  počet reselekcí buněk (nového výběru) z GSM do GSM (max. 99999) 
fffff  počet reselekcí buněk (nového výběru) z DCS do DCS (max. 99999) 
ggggg  počet reselekcí buněk (nového výběru) z GSM do DCS (max. 99999) 
hhhhh  počet reselekcí buněk (nového výběru) z DCS do GSM (max. 99999) 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránka 62: Čítače měření sousedních buněk 

aaaa počet pokusů o PSW měření sousedních buněk (hex) 
bbbb počet pokusů o synchronizační měření sousedních buněk (hex) 
cccc počet pokusů o BCCH měření sousedních buněk (hex) 
dddd počet pokusů o rozšířené BCCH měření sousedních buněk (hex) 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 



Stránka 63: Čítače pokusů o hovor 

aa důvod ukončení posledního hovoru 
bb příkaz k ukončení posledního hovoru 
  UN neznámý 
  MO mobile originated (uživatel ukončil odchozí hovor) 
  MT mobile terminated (uživatel ukončil příchozí hovor) 
  IN  interní (ME CS SW) 
ccc počet všech pokusů o odchozí hovor 
ddd počet úspěšných odchozích hovorů 
eee počet všech pokusů o přijetí hovoru 
fff počet úspěšných přijetí hovorů 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránka 64: Čítače pokusů o location update (aktualizaci informací o pozici) 

aa důvod selhání poslední normální location update (aktualizace informací o pozici) 
bbb počet pokusů o normální location update (aktualizaci informací o pozici) 
ccc počet úspěšných normálních location update (aktualizací informací o pozici) 
dd důvod selhání poslední periodické nebo IMSI location update (aktualizace informací o pozici) 
eee počet všech pokusů o periodickou nebo IMSI location update (aktualizaci informací o pozici) 
fff počet úspěšných periodických nebo IMSI location update (aktualizace informací o pozici) 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránka 65: Čítač SMS pokusů 

aa důvod posledního selhání odeslání 
bbb počet všech pokusů o odchozí SMS 
ccc počet úspěšných pokusů o odchozí SMS 
dd důvod posledního selhání příjmu 
eee počet všech pokusů o přijetí SMS 
fff počet úspěšných pokusů o přijetí SMS 
gggg počet všech přijatých broadcast (regionálních) zpráv 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránka 66: Čítače SMS timeoutů 



aaa počet TR1M timeoutů 
bbb počet TR2M timeoutů 
cc počet TRAM timeoutů 
ddd počet TC1M timeoutů 
eee počet TC2M timeoutů 
ff počet CB timeoutů 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se 
automaticky nulují po dosažení maxima. 

Stránky audia a časovače 
Stránka 70: Dočasné čítače DSP 

aaaa obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+0 (hex) 
bbbb obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+1 (hex) 
cccc obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+2 (hex) 
dddd obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+3 (hex) 
eeee obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+4 (hex) 
ffff obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+5 (hex) 
gggg obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+6 (hex) 
hhhh obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+7 (hex) 
 
Stránku používá speciální ladící DSP software, který může ukládat některé důležité informace do pozic v API RAM. Když je tato 
stránka vybrána, MCU zkopíruje obsah těchto paměťových pozic na displej ve formátu uvedeném výše. 

Stránka 71: DSP audio vylepšení 1 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
xxxxx  ovládací slovo (dec) pro DSP audio vylepšení, toto slovo je posláno DSP v mdi audio konfigurační zprávě 
 
Před použitím této stránky musí být ovládací slovo uloženo na pozici 31 v paměti SIM karty v dekadickém formátu. Pak vyberte 
z menu netmonitoru stránku 71. Ovládací slovo se okamžitě odešle DSP v mdi audio konfigurační zprávě. Mdi audio konfigurač-
ní zpráva bude odeslána i v případě, když je tato stránka zobrazena pomocí šipek (listování v netmonitoru) a předchozí zobrazená 
stránka byla 72. 
Použita společně se stránkou 72, tato stránka může provádět rychlé přepínání audio DSP algoritmů. Přepínání šipkami je možné 
jen tehdy, byla-li tato stránka nebo stránka 72 vyvolána přímo z menu netmonitoru (prováděcí mód). Toto zabrání nechtěnému 
přepínání algoritmů při procházení netmonitoru pomocí šipek. 
Vložené hodnoty se neukládají do EEPROM. 
 
Viz. kapitola 2.5 - doporučení 

Stránka 72: DSP audio vylepšení 2 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Použití je obdobné jako u stránky 71, ale pozice na SIM kartě je 32. 



Stránka 73: Obecná stránka DSP audio vylepšení 

aaa obecná hodnota v dB, např. úroveň signálu, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (-10,5 je 105) 
bb obecná bytová hodnota pro kombinované flagy (hex) 
cccc obecná hodnota (hex) 
 
Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobraze-
ny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM. 

Stránka 74: DSP audio vylepšení 1 (DRC) 

aaa úroveň přijímaného signálu v dB, spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
(105 je –10,5) 

bbb úroveň vysílaného signálu v dB, spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 
je –10,5) 

ccc úroveň šumu v pozadí signálu v dB spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
(105 je –10,5) 

dd DRC tabulková hodnota pro přijímaný signál (celé dekadické číslo, dvě číslice) 
ee DRC tabulková hodnota pro vysílaný signál (celé dekadické číslo, dvě číslice) 
 
Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobraze-
ny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM. 

Stránka 75: Stav audio cesty 

aaaaaaaa externí audio stav, hodnoty jsou HP, HF, HEADSET, EXT a HP_OFFHO 
bbbb  audio_request bitmap (hex), obsah je specifikován v AUD_DATA.H 
cccc  mód audio doplňků 
dd  HFU-2 cesta 

Stránka 76: Sluchátko 

aa hlasitost 
bbb špičková hodnota přijímaného audio signálu během posledního framu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 

(105 je –10,5) 
ccc cut off čítač (čítač přerušení) posledního framu, kolik samplů je saturováno v minulém framu 
ddd pohyblivý průměr cut off čítače, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5) 
eee pohyblivý průměr špiček 
 
Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobraze-
ny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM. 



Stránka 77: Mikrofon 

aaa špičková hodnota vysílaného audio signálu během posledního framu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
(105 je –10,5) 

bbb pohyblivý průměr špiček, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5) 
ccc cut off čítač (čítač přerušení) posledního framu, kolik samplů je saturováno v minulém framu 
ddd pohyblivý průměr cut off čítače 
 
Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobraze-
ny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM. 

Stránka 78: DSP audio vylepšení (AEC) 

aaa elektroakustický útlum odezvy od DSP bodu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (-10,5 je 105, -0,5 je 5) 
bbb adaptivní útlum odezvy, desetinná čárka se nezobrazuje 
ccc celková ztráta návratové odezvy, desetinná čárka se nezobrazuje 
ddd zisk Rx (přijímacího) attenuatoru (útlumového článku) v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
eee zisk Tx (vysílacího) attenuatoru (útlumového článku) v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
fff limit zisku pro RX (příjem) a TX (vysílání) , desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
ggg úroveň Tx šumu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje 
h stav adaptivního filtru 
i comfort noise generation (0 nebo 1) 
jjj AEC mód 
kkkk 16 posledních RX VAD decisions (rozhodnutí) (hex) 
llll 16 posledních TX VAD decisions (rozhodnutí) (hex) 

Stránka 79: Audio ekvalizér 

aaaaa  saturované samply před ekvalizérem mikrofonu v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu 
bbbbb  saturované samply za ekvalizérem mikrofonu v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu 
ccccc  saturované samply před ekvalizérem sluchátkem v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu 
ddddd  saturované samply za ekvalizérem sluchátkem v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu 
ee.e  úroveň signálu mikrofonu v dB 
ff.f  úroveň signálu za ekvalizérem sluchátka v dB 
 
Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru. Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty 
se neukládají do EEPROM. Čítače saturovaných samplů aaaaa až ddddd se čítají v DSP a do MCU se posílají jen nové hodnoty 
čítačů. Úrovně signálu mikrofonu a sluchátka jsou počítány v DSP, jejich lineární hodnoty jsou odeslány do MCU, které spočte 
hodnoty v dB (20  log10(x)). 



Informace o softwaru a čítače 
Stránka 80: Nulování a restart časovačů 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Vynuluje čítače na stránce 82. 
Tyto čítače se automaticky nulují po plném nabití baterie a odpojení nabíječky. 

Stránka 81: Zapínání a vypínání časovačů 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
Zastavuje a spouští časovače. 
xxxxxxxx  ENABLED (zapnuto) nebo DISABLED (vypnuto) 
 
Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 80. Čítače se 
automaticky vypnou po požadavku na nabití baterie. Také stav časovačů (zap/vyp) se ukládá do EEPROM. 

Stránka 82: Časovače 

aaaaa  jak dlouho je telefon zapnutý 
bbbbb  jak dlouho je telefon v provozu (na signálu) 
ccccc  jak dlouho je telefon ve stavu NSPS (no serv power safe – šetření baterie při nepřítomnosti signálu sítě) 
ddddd  jak dlouho je zapnutý vysílač telefonu 
eee  stav časovačů (on – zapnuty, off – vypnuty) 
 
Všechny hodnoty mají rozlišení jedna minuta a přesnost okolo jedné sekundy. Hodnoty jsou uvedeny ve formátu HHHMM, kde 
HHH jsou hodiny a MM jsou minuty. Všechny časovače na této stránce se vynulují při odpojení nabíječky po plném nabití bate-
rie. Maximální hodnota je 99 hodin 59 minut. Když časovač aaaaa (powered on) dosáhne hodnoty 99 hodin 59 minut, všechny 
časovače této stránky se zastaví. 

Stránka 83: Ovládání zobrazování informací o úlohách 

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo. 
 
xxxxxxxxx hodnoty jsou STACKS, MSG BUFS a FAST BUFS 
 
Nastavuje, jaké informace o úlohách se budou zobrazovat na stránkách 84 až 87. 
STACKS   volné místo v zásobníku v nejhorším případě 
MSG BUFS  největší počet čekajících zpráv 
FAST BUFS  největší počet čekajících rychlých zpráv 



Stránka 84: Informace o úlohách 0 až 7 

Na nápovědném displeji se zobrazují názvy úloh. 
 
aaaa úloha 0 
bbbb úloha 1 
cccc úloha 2 
atd. 
 
Hodnoty se neukládají do EEPROM. 

Stránka 85: Informace o úlohách 8 až 15 

Popis je obdobný jako u stránky 84. 

Stránka 86: Informace o úlohách 16 až 23 

Popis je obdobný jako u stránky 84. 

Stránka 87: Informace o OS_SYSTEM_STACK (systémovém zásobníku) 

Hodnoty se neukládají do EEPROM. 

Stránka 88: Verze MCU a DSP softwaru 

aaaaa    verze MCU softwaru (např. 2.081) 
bbbbbb   PPM verze (např. 2.081B) 
cccccc    datum verze (960128 je 28.1.1996) 
dddd    kontrolní součet MCU softwaru 
eeeeeeeeeeee  verze DSP softwaru 

Specifické stránky projektů 
Projekty mohou používat stránky 90 až 95 pro své vlastní účely. Tyto stránky nejsou popsané v této specifikaci. 

Nastavení bez zobrazování 
Všechny tyto stránky jsou prováděcí, chcete-li je použít, musíte v menu netmonitoru zadat přímo jejich číslo. Na tyto stránky se 
nelze dostat procházením šipkami, tyto stránky se nezobrazují. 



Stránka 240: Nulování a spuštění čítačů 

Provede následující akce: 
 nulování čítače handoverů (předávek) (stránka 40) 
 nulování čítačů (stránka 60) 
 nulování časovačů (stránka 80) 
 zapnutí časovačů (stránka 81) 

Stránka 241: Zakázání netmonitoru 

Přístup do netmonitoru bude zakázán (menu netmonitor bude skryto) zapsáním hodnoty do EEPROM. 

Stránka 242: Zakázání rozšířeného netmonitoru 

Přístup do netmonitoru bude zakázán zapsáním hodnoty do EEPROM, přístupné budou jen základní stránky 1 až 19. 

Stránka 245: Smazání postmortem dump informací 

Smaže informace o postmortem dumpu. 
 
 
****************************************************************************************************** 
 
Zpracovali:  ToJe [toje-soft@seznam.cz] a Prezioso [prezioso@id2.cz] 
 
 
 
 
 


