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1. Enfora képességek dióhéjban

Az Enfora modemek az alábbi képességekkel rendelkeznek (más GSM-ekkel összehasonlítva):

• (J\VpJHV�EHN|WpV&����SyOXV~�FVDWODNR]y�D]�|VV]HV�PRGHPKH]��EHOHpUWYH�D�*36�YHU]LyW�LV�
Külön kérésre létezik 80 pólusú verzió is, megnövelt számú I/O lábbal. Bekötése igen
ORJLNXV�� PDJiWyO� pUWHW�G�, "felesleges" perifériákat az alapverzió nem tartalmaz, csak 2
analóg bemenetet, 1 analóg kimenetet (ez egyedi!), egy 8 bites szabadon programozható
digitális I/O-t mindenféle adatirány megkötés nélkül. (Az új modellek pl. már 4 A/D-t és 80
pólusú csatlakozót tartalmaznak majd alapból!)

• 0RGXOUD�IRUUDV]WRWW��EHOV��6,0�NiUW\D�IRJODODW�pV�YDJ\�N�OV��6,0�NLYH]HWpVHN�RSFLyEDQ�
• 0HJQ|YHOW�K�PpUVpNOHW�WDUWRPiQ\�PiV�LSDUL�PRGHPHNKH]�NpSHVW�������&�±������&
• GSM Voice, Data (=CSD) és GPRS adatátviteli képességek, ez utóbbi Class 10 szinten, ez

a jelenlegi maximális adatátviteli sebességet jelenti. Adatátviteli sebességre lefordítva ez
max. 14,4 kbps CSD sebességet, max. 85,6 kbps GPRS letöltési és max. 42,8 kbps GPRS
feltöltési sebességet jelent. Ennél nagyobb sebességek elérésére az EDGE verzió javasolt.

• SMS küldés-fogadás TXT (szöveges) és PDU (bináris) módon
• Beépített, fejlett GPS modul, állíthatóan közösített vagy külön soros vonali kapcsokkal.
• %HpStWHWW� HVHPpQ\�NH]HO�� UHQGV]HU�� DPHOO\HO� QDJ\RQ� VRN� SURJUDPR]iVW� pV� N�OV�� KDUGYHUW

LJpQ\O��DONDOPD]iV�PLQG|VV]H�QpKiQ\�NRQILJXUiOy�SDUDQFV�HJ\V]HUL�NLDGiViUD�UHGXNiOyGLN�
DNiU�RO\DQ�V]LQW&�SURJUDPR]iV�LV�PHJROGKDWy��PLQW�SO��*36�SR]tFLy�PHJYiOWR]iVDNRU�D]�~M
pozíció automatikus elküldése SMS-ben, GPRS-en. (Ez egy nagyon hasznos és eddig még a
piacon egyedülálló tulajdonsága az Enforának; és mivel kész, tokozott modemek is
NDSKDWyDN�� H� IXQNFLyLW� IHOKDV]QiOYD� DNiU� NRPSOH[� IHO�J\HOHWL� UHQGV]HUHN� NpV]tWKHW�HN
percek alatt!)

• Fejlett UDP/TCP kommunikáció GPRS alatt; az AT parancsokat UDP csomagként is ki
OHKHW� DGQL� DNiU� ORNiOLVDQ�� DNiU� WiYROUyO�� H]� OHKHW�Yp� WHV]L� D� PRGHPHN� WiYSURJUDPR]iViW
PLQGHQIpOH� N�OV��EHOV�� V]RIWYHUIHMOHV]WpV� QpON�O. Ugyancsak jelenleg egyedülálló az a 4
V]LQW&� ,3� FtP�NLRV]Wy�PHJKDWiUR]y� DOJRULWPXV�� DPHOO\HO� GLQDPLNXV� ,3� FtPHNNHO� LV� WXGXQN
HJ\�HJ\HGLOHJ� FtPH]KHW��*356� UHQGV]HUW� IHOpStWHQL� ~J\�� KRJ\�N|]EHQ� QHP�QHN�QN� NHOO� D
címek kiosztását lekezelnünk.

 

 

 Az Enfora modemek az alábbi képességekkel _NEM_ rendelkeznek más modemekhez képest:
 

• %HpStWHWW� �HPEHGGHG�� SURJUDP� IXWWDWiVL� OHKHW�VpJ�� H]W� E�YHQ� NiUSyWROMD� YLV]RQW� D]� (YHQW
(QJLQH�� .�OV�� SURFHVV]RUUDO� UiDGiVXO� J\RUVDEE� D� IHMOHV]WpV�� (J\�PHJYDOyVXOW� IHMOHV]WpV� D
:DYHFRP�RQ�(PEHGGHG�SURJUDPNpQW����N%\WH��D�N|WHOH]��LG�RV]WiVRV�P&N|GpV�PLDWW���pV
PLQG|VV]H���N%\WH�N�OV��$95�SURFHVV]RUUDO�

• ,,&�7:,�63,� LQWHUIpV]�/&'�PHJKDMWiVUD�� LOO�� NH\ERDUG�PiWUL[� V]NHQQHO�� ,�2�N��$� ��� SyO�
FVDWODNR]y�RSFLyEDQ�D]RQEDQ�H]HN�LV�NpUKHW�HN�

• %HpStWHWW�/L�,RQ�DNNXPXOiWRU�W|OW�
• *60�6WiWXV]�YLVV]DMHO]��/('
• $NWtY�*36�DQWHQQiN�PHJKDMWiViKR]�IHV]�OWVpJ�NLPHQHW��FVDN�DMiQORWW�N�OV��iUDPN|U�YDQ�
• $ONDOPD]yL�V]LQW&�7&3�,3�KR]]iIpUpV��D]D]�323��6073��+773�)73�V]ROJiOWDWiVRN��&VDN

a TCP szintig van megvalósítva az Internet, az azonban felár nélkül mindegyikben.
• Normál furatszerelt csatlakozási opció; csak egy fajta SMD csatlakozóval van gyártva.
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���)HMOHV]W�L�SDQHO�pV�KDV]QiODWD
$�IHMOHV]W�L�SDQHO�J202�FVDWODNR]yMiUD����9±�9�N|]|WWL��PLQ���$�HV�WiSRW�DGXQN���/HJHJ\V]HU&EE

D]� �9'&��$� GXJDV]WiS�� H]� V]LQWH� PLQGHQKRO� HOpUKHW��� SO�� D� &RPSRQH[� (OHFWURQLFV�QiO� NDSKDWy
PHIHONG PSA05R-050 tápegység pl. ideális és nagyon megbízható típus ilyen célra). A J204 a GSM
PRGHP� ���9±���9� N|]|WWL� GLUHNW� WiSMD�� LWW� DNiU� �$�HV� iUDPO|NpVHN� LV� HO�IRUGXOKDWQDN�� $� J202

FVDWODNR]yQ�iW�D�IHMOHV]W��SDQHO�iUDPN|UHL��56�����OHYiODV]WiV��/('�HN��VWE���LV�WiSOiOiVW�NDSQDN��PtJ
a J204 csak a GSM modult táplálja, így ha azt használjuk - mert pl. a saját GSM tápunkat kell
tesztelnünk - akkor is be kell kötni a J202-t! Ebben az esetben természetesen a J204-en keresztül csak
a GSM modem fogyasztása fog folyni, míg a LED-ek és egyéb áramkörök energia-felvételét a J202

fogja fedezni. A D206 jelzi a J202�Q� OpY�� WiS� PHJOpWpW�� D� D209 pedig a GSM modem tápjának
meglétét. Ez utóbbit az  SW202 választja ki, amit a használt tápcsatlakozó irányába kell kapcsolni.

Az RS232 Modem feliratú csatlakozót a PC-hez kötjük; sima 1:1-es, 9 eres ún. soros vonali toldó
kábellel tudjuk ezt megtenni. A Windows® Hyperterminál® programját elindítva az alábbiakat
állítsuk be: Csatlakozás fül, Eszköz: Közvetlenül a COMx portra, Beállítás…: 115200 bit/sec, 8 bit,
nincs paritás, 1 stopbit, hardver átvitelvezérlés. Ezután az SW201 kapcsolót ON állásba kapcsoljuk,
PLUH�D�/('�HN�YLOiJtWDQL�NH]GHQHN��(]W�N|YHW�HQ�az SW203 kapcsolót OFF állásba kell kapcsolni az
EDGE modemek (EDG0100-0x) esetén, míg ON állásba az összes többi modem esetén, mire a GSM
PRGHP� HOLQGXO�� pV� D� WHUPLQiO� NpSHUQ\�Q� U|YLGHVHQ�PHJMHOHQLN� D]� 
AT-Command Interpreter ready'
V]|YHJ�� $�PRGHP�PiULV� P&N|GLN�� �+D� SHULRGLNXVDQ� ]DJ\YD� V]|YHJ� MHOHQLN� PHJ�� DNNRU� D]�RS232

Debug FVDWODNR]yUD�FVDWODNR]WXQN���$�NRPPXQLNiFLy� pV� D�PRGHP�HOOHQ�U]pVH�� D]�$7, vagy $7,�
parancsra az 'Enfora, L.P.' szöveg, az $7,� parancsra a modem típusa (pl. ' Enabler-II G Modem')
jelenik meg, míg az $7	9 parancsra az alábbi gyári beállítások láthatóak:

Enfora Enabler-IIG Dual (GSM0108-0x) és Quad (GSM0116-0x) verzió esetén:

E1 Q0 V1 X0 &C1 &D0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 +CBST: 7,0,1 +FCLASS:0
+CRLP: 61,61,48,6 +CR:0 +CRC:0 +CMGF:1 +CSCS:"PCCP437" +CNMI:1,1,0,0,0
+ILRR:0 +IPR:115200 +CMEE:0 +CSMS:0,1,1,1 +CFUN:1 +CREG:0 +CGREG:0
+CLIP:0,2 +CAOC:1 +COPS:0,0  +CSNS:0 +CSSN:0,0 +CSDH:0 +CMUT:0
+COLP:0 +CPBS:"AD" +CGAUTO:3 +CGSMS:3 +CGEREP:0,0 +CGCLASS:"B"
+CSVM:0,"",129 +CGQREQ +CGQMIN
+IFC:2,2 +ICF:3 %CGAATT:0,1 %CGPPP:3 $AREG:1 $HOSTIF:0
$VGR: 20  $VGT: 8  $VLVL: 4  $VST: 0  $VSELECT: 0
$PADBLK: 512 $PADBS: 08 $PADCMD: 001b $PADDST: "000.000.000.000", 0
$PADFWD: 0d $PADSRC: 0 $PADTO: 50 $UDPAPI: "199.245.180.013", 1720
$ACTIVE: 1 $CONNTO: 60 $IDLETO: 120 $GATEWAY:000.000.000.000
$MSCLS: 8 %SLEEP: 2 %CPI: 0 %CGREG: 0 $ACKTM: 0, 0, 0
$MDMID: ""
$EVTIM1: 0, $EVTIM2: 0, $EVTIM3: 0, $EVTIM4: 0
$WAKEUP: 0, 0  $NETMON: 0, 0, 0, 0
$IOCFG: 11111111, $IOGPA: 11111111
$EVENT:    evgp evtyp evcat       p1         p2

OK
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Enfora Enabler-IIG-A-GPS (MLG0208-0x) verzió esetén:

E1 Q0 V1 X0 &C1 &D0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 +CBST: 7,0,1 +FCLASS:0
+CRLP: 61,61,48,6 +CR:0 +CRC:0 +CMGF:1 +CSCS:"PCCP437" +CNMI:1,1,0,0,0
+ILRR:0 +IPR:115200 +CMEE:0 +CSMS:0,1,1,1 +CFUN:1 +CREG:0 +CGREG:0
+CLIP:0,2 +CAOC:1 +COPS:0,0  +CSNS:0 +CSSN:0,0 +CSDH:0 +CMUT:0
+COLP:0 +CPBS:"AD" +CGAUTO:3 +CGSMS:3 +CGEREP:0,0 +CGCLASS:"B"
+CSVM:0,"",129 +CGQREQ +CGQMIN
+IFC:2,2 +ICF:3 %CGAATT:0,1 %CGPPP:3 $AREG:1 $HOSTIF:0
$VGR: 20  $VGT: 8  $VLVL: 4  $VST: 0  $VSELECT: 0
$PADBLK: 512 $PADBS: 08 $PADCMD: 001b $PADDST: "000.000.000.000", 0
$PADFWD: 0d $PADSRC: 0 $PADTO: 50 $UDPAPI: "199.245.180.013", 1720
$ACTIVE: 1 $CONNTO: 60 $IDLETO: 120 $GATEWAY:000.000.000.000
$MSCLS: 8 %SLEEP: 2 %CPI: 0 %CGREG: 0 $ACKTM: 0, 0, 0
$MDMID: ""  $MSGLOGEN: 0 $PKG: 19
$EVTIM1: 0, $EVTIM2: 0, $EVTIM3: 0, $EVTIM4: 0
$WAKEUP: 0, 0  $NETMON: 0, 0, 0, 0
$IOCFG: 11110111, $IOGPA: 11111111
$GPSLCL: 0, 0, $GOPMD: 1, 0, 0, $GPSSRC: 1721
$GPSDST: "000.000.000.000", "000.000.000.000", 0, 1, ""
$EVENT:    evgp evtyp evcat       p1         p2

OK

Enfora Enabler-IIE EDGE (EDG0100-0x) verzió esetén:

E1 Q0 V1 X0 &C1 &D0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 +CBST: 7,0,1 +FCLASS:0
+CRLP: 61,61,48,6 +CR:0 +CRC:0 +CMGF:1 +CSCS:"PCCP437" +CNMI:1,1,0,0,0
+ILRR:0 +IPR:115200 +CMEE:0 +CSMS:0,1,1,1 +CFUN:1 +CREG:0 +CGREG:0
+CLIP:0,2 +CAOC:1 +COPS:0,0  +CSNS:0 +CSSN:0,0 +CSDH:0 +CMUT:0
+COLP:0 +CPBS:"MT" +CGAUTO:3 +CGSMS:3 +CGEREP:0,0 +CGCLASS:"B"
+CSVM:0,"",129 +IFC:2,2 +ICF:3 %CGAATT:0,1 %CGPPP:3 $AREG:1
$VGR:20 $VGT:8 $VLVL:4 $VST:0 $VSELECT:0
$MSCLS:10,10,1 %SLEEP:2 %CPI:0 %CGREG:0 $OFFDLY:800

OK

Javasolt további beállítások az összes verzió esetén:

$7	) Gyári alapbeállítások visszatöltése a biztonság kedvéért.
$7;� Kiterjesztett formátumú CONNECT üzenet (Tényleges sebesség kijelzése.)
$7	'� DTR vonallal vezérelt vonalbontás (HyperTerminal

® kompatibilitás miatt)
$7�&0(( � Kiterjesztett hibaüzenetek kijelzése számkóddal és magyarázó szöveggel.
$7�&5(* � GSM hálózati regisztráció állapota.
$7�&*5(* � GPRS hálózati regisztráció állapota.
$7�&*'&217 ���,3���LQWHUQHW� GPRS alapbeállítása HyperTerminal

®-hoz
$7	: (OWiUROMXN�H]HNHW��KRJ\�D�N|YHWNH]��EHNDSFVROiVUD�LV�tJ\�PDUDGMDQDN�
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3. SIM és PIN kezelés

$�PRGHP� EHNDSFVROiViW� N|YHW�HQ� D]� HOV�� IHODGDW� D� 6,0� EHtUiVD�� KD� V]�NVpJHV�� $]�$7�&3,1"
parancsra a modem válasza négyféle lehet:

ha '+CPIN: SIM PIN', akkor várja a PIN kódot;
ha '+CPIN: SIM PUK', akkor várja a PUK kódot;
ha '+CPIN: READY', akkor a SIM PIN megadás nem kell, vagy már meg van adva; míg
ha 'ERROR', akkor nincs vagy hibás a SIM kártya, vagy annak csatlakozása nincs rendben.

A SIM PIN megadás parancsai:

SIM PIN: $7�&3,1 �,,,,� $]�LGp]�MHO�LWW�IRQWRV; más GSM-ek ezt nem igénylik!
SIM PUK: $7�&3,1  �88888888���,,,,� Ezzel meg lehet változtatni a PIN-t is.
(Az ,,,, helyett természetesen a PIN kód, az 88888888 helyett a PUK kód áll.)

$]�(QIRUD�*60�HN� VDMQRV� QHP� UHQGHONH]QHN� RO\DQ� �]HPiOODSRW� YLVV]DMHO]�� /('�GHO��PLQW� SO�� D
:DYHFRP� YDJ\� 6LP&RP� PRGHPHN�� DPHO\� D� YLOORJiVL� IUHNYHQFLiMiYDO� MHOH]Qp� D� KiOy]DWUD� W|UWpQ�
felcsatlakozás állapotát. Ehelyett az $7�&5(* � majd $7	: parancsokkal eltárolhatjuk a hálózati
regisztráció kijelzését. Ebben az esetben az alábbi üzenetek jelennek meg menet közben:

+CREG: 2 GSM háló]DW�NHUHVpVH�HONH]G�G|WW
+CREG: 3 GSM hálózat keresése sikertelen, mert nincs SIM, vagy nincs PIN megadva
+CREG: 1 GSM hálózat keresése sikerült, bejelentkezés rendben.

A SIM PIN kérés kikapcsolása véglegesen: $7�&/&. �6&�����,,,,�. Visszakapcsolás:
$7�&/&. �6&�����,,,,��Az ,,,, helyett természetesen a PIN kód álljon!

Vigyázat! A GSM modemek sok parancsot mindaddig nem hajtanak végre, amíg a SIM PIN

nincs megadva! Ha a parancsokra ok nélkül ERROR-t kapunk, kérdezzük le, jó-e a SIM az
$7�&3,1" paranccsal! Amennyiben itt is csak egy ERROR-t kapunk, adjuk ki az $7�&0(( � vagy
$7�&0(( � parancsot, és ismételten adjuk ki az $7�&3,1" parancsot. Ha a kapott válasz +CME
ERROR: 10 (+CMEE=1-nél) vagy +CME ERROR: SIM not inserted (+CMEE=2-nél), akkor ez
YDOyV]tQ&OHJ� 6,0� NRPSDWLELOLWiVL� KLED�� (]W� NpUM�N� MHOH]]H� D� &RPSRQH[� (OHFWURQLFV�QDN� YDJ\
közvetlenül nekem.
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4. Hálózati információk lekérdezése

Az alábbiakban pár fontosabb hálózati/vételi információ lekérdezése következik:

*60�WpUHU��pV�MHOPLQ�VpJ� $7�&64 Válasz: +CSQ: xx,99
Aktuális GSM szolgáltató: $7�&236" Válasz: +COPS: 0,0,"T-Mobile H"
Lehetséges GSM szolgáltatók: $7�&236 " Válasz:

+COPS: (2,"T-Mobile H","TMO H","21630"),
         (1,"vodafone HU","voda HU","21670"),
(1,"H PANNON GSM","PANNON","21601")

Aktuális GSM torony adatai: $7�(0 ���
.|UQ\H]��*60�WRUQ\RN�DGDWDL� $7�(0 ���
Válasz: Összetett, lásd alábbi dokumentáció: GSM0000TN012 - Engineering Mode Manual.pdf

A GSM típusának azonosítója: $7�&*00 Válasz: Enabler-II G Modem
Aktuális modem verziószám: $7�&*05 Válasz: S/W v0.6.1
GSM modem IMEI azonosítója: $7�&*61 Válasz: IMEI szám
SIM kártya azonosítója: $7�&,0, Válasz: SIM szám

Részletes hibaüzenet számmal: $7�&0(( �
Részletes hibaüzenet szöveggel: $7�&0(( �
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5. Hívás indítás és fogadás

Hívás indítása: $7'�KtYyV]iP!   vagy   $7'/ (Utolsó szám újrahívása)
Hívás felvétele automatikusan: $76� [ ahol x a csengetések száma; 0 = nincs felvétel.
Hívás felvétele manuálisan: $7$ D�5,1*��]HQHWHN�PHJMHOHQpVH�XWiQ�P&N|GLN
A hívószámok beírásánál kerüljük a vezetékes modemeknél megszokott $7'7 ill. $7'3 formát,

EiU� D]� HO�EELW�PpJ� HOIRJDGMD� D�PRGHP��8J\DQFVDN� NHU�OM�N� D� ]iUyMHOHNHW�� N|W�MHOHNHW�� V]yN|]|NHW�
mert bizonyos esetekben elfogadja az ilyesmit a modem, bizonyos esetekben viszont nem!

+D�D�KtYyV]iPRW�SRQWRVYHVV]�� ���� NDUDNWHUUHO� ]iUMXN� OH�� DNNRU� D�KtYiV�QHP�&6'�� KDQHP�92,&(
módban fog kimenni, a modem pedig visszatér a parancs-módba.

Hívástípus kijelzés bekapcsolása: $7�&5& � Válasz:
+CRING: REL ASYNC Normál adathívás (==CSD)
+CRING: VOICE Voice (audió) hívás

Hívószám kijelzés bekapcsolása: $7�&/,3 ���
+D� D� KtYyV]iPRW� QDJ\� �L�� EHW&YHO� �,�� ]iUMXN� OH�� DNNRU� D� KtYRWW� IpO� WHOHIRQMiQ� W|UWpQ�� KtYyV]iP�

NLMHO]pVW�OH�WXGMXN�WLOWDQL��+D�D�KtYyV]iPRW�NLV��L��EHW&YHO��,��]iUMXN�OH��DNNRU�H]]HO�HQJHGpO\H]]�N�D
hívószám-kijelzést; ez amúgy az alapértelmezett eset.

Ismeretlen hívószámú SIM kártya hívószámának megállapítására egyetlen mindig járható út van:
küldeni kell egy SMS-t egy ismert hívószámra, pl. saját mobilunkra pl. az alábbi paranccsal:

$7�&0*6 ���������������&5!!�7HV]W��&75/�=!
$�NDSRWW�606�IHMOpFpEHQ�SHGLJ�PLQGLJ�V]HUHSHOQL�IRJ�D]�606�N�OG��WHOHIRQV]iPD�LV�
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6. SMS küldés és fogadás

SMS küldése egy adott hívószámra: $7�&0*6 ���������������&5!
!�7HV]W��&75/�=!

SMS érkezésének jelzése: +CMTI: "SM",1

Érkezett SMS-ek kilistázása: $7�&*0/ �$//�
Válasz: +CMGL: 1,"REC UNREAD","+36209427232",,"06/10/31,08:23:50+04"

Érkezett SMS olvasása: $7�&*05 �
Válasz: +CMGL: 1,"REC UNREAD","+36209427232",,"06/10/31,08:23:50+04"

Teszt

Felesleges SMS törlése: $7�&*0' �
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7. GPS parancsok

$�*36�YHU]Ly�MHOHQOHJ�PpJ�FVDN�IHMOHV]WpVL�V]DNDV]EDQ�YDQ��GH�PiU�P&N|G�NpSHV�pV�KDV]QiOKDWy�
$�PRGHPEH�EHpStWHWW�*36�QHP�WHNLQWKHW��SURIHVV]LRQiOLV�FpO~�PHJROGiVQDN��D]�pU]pNHQ\VpJH�VHP�D
OHJLGHiOLVDEE��D�WHOMHVtWPpQ\�IHOYpWHOH�VHP�W~O�DODFVRQ\��LOO��DNWtY��D]D]�N�OV���*36�DQWHQQiW�LV�FVDN�D]
DMiQORWW�NLHJpV]tW�� WiS�iUDPN|U�N�OV��PHJYDOyVtWiVD�XWiQ� OHKHW�FVDWODNR]WDWQL�KR]]i��(]pUW� I�NpSS�D]
alábbi alkalmazásokra ajánljuk:

1. Terepi mérési adatoknál a mérés helyének automatikus rögzítéséhez, csak nyílt terepen.
2. 3RQWRV�LG�DGDWRN�PHJiOODStWiViKR]��$�*36�DWRPyUD�SRQWRVViJ~�LG�DGDWRW�V]ROJiOWDW��
3. Olcsó GPS megoldás olcsó/kis processzor mellé, amely nem rendelkezik több soros vonali

FVDWODNR]iVVDO��tJ\�HJ\HWOHQ�VRURV�YRQDORQ�NHUHV]W�O�NH]HOKHW��*60��606��*356�pV�*36�
4. 5LDV]WyNED�� MiUP&YHNEH� W|UWpQ�� WHOHStWpVUH� FpOV]HU&EE� D� ��%OR[� N�O|QiOOy�*36�PRGXOMDLW

felhasználni, melyeket szintén a Componex Electronics forgalmaz, és melyek aktív antenna
csatlakozással, széles méret-, teljesítmény-felvét- és érzékenység-választékban készülnek.

$�*36�PRGXOQiO�HO�V]|U�PHJ�NHOO�KDWiUR]QL��KRJ\�PLO\HQ�PyGRQ�NtYiQMXN�D�10($� IRUPiWXP~
adatokat elérni:

1. Kérhetjük azt, hogy a Modem RS-232 csatlakozásán keresztül, a modem adatokkal szimultán
férhessünk hozzá az adatokhoz. Ebben az esetben az $7�*36/&/ ��[[ parancsot kell
kiküldenünk.

2. Kérhetjük azt, hogy a Debug RS-232 csatlakozásán keresztül, a modem adataitól függetlenül és
folyamatosan férhessünk hozzá az adatokhoz. Ebben az esetben az $7�*36/&/ ��[[
parancsot kell kiküldenünk, és alapesetben 4800 baud, 8N1 formátumban fogjuk az adatokat
változatlan formában megkapni a Debug porton. Az adatátviteli sebességet NMEA paranccsal
lehet megváltoztatni ezen a porton.

3. Végezetül kérhetjük azt is, hogy a GPRS kapcsolatot felhasználva, UDP csomagokba rakva a
modem automatikusan küldje el egy megadott szerver számára a mindenkori GPS koordináta
adatokat, ill. az Event funkciók felhasználásával az automatikus SMS küldés is megoldható
EL]RQ\RV� HVHPpQ\HN�EHN|YHWNH]WHNRU�� SO�� D� DODSSR]tFLy�PHJYiOWR]iVDNRU�� N�OV�� KDUGYHU� MHOHN
PHJYiOWR]iVDNRU��VWE���(UU�O�PDMG�OiVG�NpV�EE���(]�D�IXQNFLy�OHKHW�Yp�WHV]L�HJ\V]HU&�pV�ROFVy
felügyeleti-riasztó funkciók megvalósítását!

Másodszor pedig azt is meg kell határozni, hogy a GPS milyen adatokat szolgáltasson számunkra:

Binári

s

maszk:

NMEA

kód:

Megjegyzés:

1 GGA Global Positioning System Fixed Data

�,G���KRVV]~ViJ��V]pOHVVpJ��NLV]iPtWiVL�PyGV]HU��SRQWRVViJL�DGDWRN�
2 GLL

(Jön!)
Geographic Position - Latitude/Longitude

�+RVV]~ViJ��V]pOHVVpJ��LG���pUYpQ\HVVpJ���]HPPyG�
4 GSA GNSS DOP and Active Satellites

��'��'�PyG��PD[�����N|YHWHWW�P&KROG�DGDWDL��SRQWRVViJL�DGDWRN�
8 GSV GNSS Satellites in View

�0D[����DNWtY�P&KROG�UpV]OHWHV�DGDWDL�N�O|Q�DGDWVRURNEDQ��DPLN�DODSMiQ�D�SR]tFLy
ki lett számolva)

16 RMC Recommended Minimum Specific GNSS Data

�'iWXP�pV�LG���pUYpQ\HVVpJ��KRVV]~ViJ��V]pOHVVpJ��PDJDVViJ��VHEHVVpJ�
32 VTG

(Jön!)
Course Over Ground and Ground Speed

�'�OpVV]|JHN�pV�Yt]V]LQWHV�VHEHVVpJHN�D�PpUWpNHJ\VpJHLNNHO�pV�D]��]HPPyGGDO�
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A kívánt adatcsomagok kódjait összesíteni kell, és azt kell beírni az XX helyére; azaz pl. az
$7�*36/&/ �����SDUDQFV�D]�|VV]HV�OpWH]��DGDWRW�NLDGMD��PtJ�D�$7�*36/&/ ���� parancs csak a
OHJKDV]QRVDEE�50&�FVRPDJRNDW��DPHO\HNEHQ�PLQGHQ�OpQ\HJHV�*36�LQIRUPiFLy�V]HUHSHO��/HKHW�VpJ
van egyszeri, célzott tartalmú adatkiolvasásra is az $7�*365' [[ parancs kiadásával.
(A NMEA szabvány leírása jelen leírásnak nem tárgya; amúgy is tele van vele az Internet.)

0iVRGLN�OpSpVEHQ�PHJ�NHOO�KDWiUR]QL��KRJ\�PLO\HQ��]HPPyGEDQ�P&N|GM|Q�D�*36��pV�PLNRU�DGMRQ
DGDWRW��FVDN�PRVW�HJ\V]HU��PLQGLJ��DPLNRU�M|Q�YDODPL��YDJ\�DGRWW�LG�N|]|QNpQW�DGMRQ�HJ\�*36�IRWyW�
Pl. a folyamatos adatkiadást az alábbi paranccsal tudjuk bekapcsolni: $7�*230' ���

(]HN�XWiQ��KD�QHP�HJ\�I|OG�DODWWL�EXQNHUEHQ�YDJ\XQN��KDQHP�FpOV]HU&HQ�D�Q\tOW�WHUHSHQ��GH�OHJDOiEE
D]�DEODN�N|]HOpEHQ��DNNRU�SiU�SHUF�XWiQ�PiU�NH]GHQHN�pUNH]QL�D�P&KROG�DGDWRN��pV�HO�EE�D]�LG�DGDWRN
IL[iOyGQDN��D]WiQ���������P&KROG�SiO\iMD�LV�PHJiOODStWiVUD�NHU�O��YpJ�O��KD�HOHJHQG��DGDW�iOO�D�*36
YHY�� UHQGHONH]pVpUH��PHJMHOHQLN� D]� HOV�� �$�� VWiWXV]~� FVRPDJ� LV� D]� HOV�� SR]tFLy�DGDWRNNDO�� $�*36
P&N|GpVPyGMiEyO� DGyGyDQ� H]� PpJ� N|]HO� VHP� OHV]� SRQWRV�� KLV]HQ� D� SRQWRV� PpUpVW� OHKHW�Yp� WHY�
NRUUHNFLyV� DGDWRNDW� FVDN�SiU�yUiQNpQW� N�OGLN� OH� D�P&KROGDN��(]pUW� OHKHW�VpJ� YDQ� SO�� HJ\� V]HUYHUU�O
automatikusan letölteni ezeket a korrekciós adatokat, amelyek segítségével így a több óra helyett
percek alatt megállapítható a pontos koordináta. (De ez már megint nem ennek a leírásnak a része…)

$�NDSRWW�DGDWFVRPDJRN�PLQWiMD�HJ\�WHOMHV�N|U&�DGDWV]ROJiOWDWiV�HVHWpQ�
$GPGGA,172851.37,4729.725436,N,01904.609031,E,1,03,3.0,142.0,M,,M,,*71

$GPGSA,A,3,07,,,16,22,21,,,,,,,0.0,0.0,0.0*31

$GPGSV,3,1,12,07,65,034,31,03,59,034,,18,58,095,,16,49,217,39*7D

$GPGSV,3,2,12,22,49,163,41,21,44,064,35,19,28,034,,26,12,034,*75

$GPGSV,3,3,12,29,10,034,,27,06,034,,06,04,034,,08,02,034,*7B

$GPRMC,172851.37,A,4729.725436,N,01904.609031,E,0.0,264.0,011106,,,*1C

(EE�O�V]iPXQNUD�OpQ\HJHV�D�OHJXWROVy�VRU��PHO\�V]HULQW�D]�DOiEEL�GiWXP�LG��*36�DGDWXQN�YDQ�
$GPRMC,172851.37,A,4729.725436,N,01904.609031,E,0.0,264.0,011106,,,*1C

Név: Minta: M.e.: Magyarázat:

Message ID $GPRMC RMC protocol fejléc
UTC Time 172851.37 hhmmss.sss, azaz 17:28:51, 37 századmásodperc
Status A A = Pozíció érvényes / V = Pozíció nem érvényes
Latitude 4729.725436 ddmm.mmmm, szélességi fok, lásd megjegyzés!
N/S Indicator N N = északi szélesség / S = déli szélesség
Longitude 01904.609031 dddmm.mmmm, hosszúsági fok, lásd

megjegyzés!
E/W Indicator E E = keleti hosszúság / W = nyugati hosszúság
Speed Over Ground 0.0 csomó
Course Over Ground 264.0 fok
Date 011106 ddmmyy, azaz 2006-11-01
Nem használt
Nem használt
Checksum *1C
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Megjegyzés:

Gyakori tévedés, hogy a NMEA formátumban kapott szélességi és hosszúsági koordinátákat nem
pUWHOPH]LN�PHJIHOHO�HQ��$�NRRUGLQiWiN�XJ\DQLV�QHP�egészfok.törtfok formátumban vannak megadva,
hanem ddmm.mmmm IRUPiWXPEDQ�� tJ\� IHOKDV]QiOiV� HO�WW� HO�EE� iW� NHOO��NHW� V]iPROQL� D�PHJV]RNRWW
formátumra. A fenti példánál maradva, a kapott 4729.725436 szélességi koordinátáról le kell vágni a
szögperc részét, azaz a 29.725436-ot, majd el kell osztani 60-al, így 0.495424-et kapunk tizedes
résznek; majd ehhez hozzá kell adni az egész részt, a 47-et, tehát a végeredmény 47.495424 fok lesz.
Hasonlóképp a 01904.609031 hosszúsági koordinátáról is le kell vágni a szögperc részét, azaz itt a
04.609031-et, és ezt is el kell osztani 60-al, így 0.076817-ot kapunk tizedes résznek; majd ehhez is
hozzá kell adni az egész részt, a 019-et, tehát a végeredmény 19.076817 fok lesz. Hogy az élet még
szebb legyen, itt van egy másik minta adat, ahol egy harmadik féle kiírási mód is látható. Ennél nem
osztani, hanem épp szorozni kell, mégpedig a töredék szögperceket 60-al, hogy szögmásodperceket
kapjunk. Azaz a 0.979 ' * 60 = 58.74" ill. 0.491 ' * 60 = 29.46"

Enfora által szolgáltatott NMEA formátum: N 4729.979 E 1906.491 (ddmm.mmm)
PDA-s térkép-programok által kiírt formátum: N 47.49965 E 19.10818 (dd.ddddd)
Google által kiírt szögmásodperces formátum: +47° 29' 58.74" +19° 6' 29.45" (dd° mm' ss.ss")
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8. GPRS kapcsolódás - Alapok

A GSM-ek világában kétségtelenül a GPRS a legbonyolultabb, ámde mostanában a legkeresettebb
V]ROJiOWDWiV��(]pUW�HUU�O���PLYHO�VRNDQ�NHYpVVp�LVPHULN���V]HUHWQpN�NLFVLW�E�YHEEHQ�V]yOQL��pV�W|EEIpOH
irányból is megmutatni, hogy mi is ez, mire is jó ez.

(O�V]|U�Qp]]�N�PHJ�*60�KDUGYHU�LUiQ\EyO��PL�LV�D�*356"��$�*60�KiOy]DWUyO�DQQ\LW�LOOLN�WXGQL�
KRJ\���IUHNYHQFLD�WDUWRPiQ\D�OpWH]LN��HJ\�DOVy�pV�HJ\�IHOV�� WDUWRPiQ\��(XUySiEDQ�D]�DOVy�WDUWRPiQ\
����0+]�HQ��D� IHOV�� WDUWRPiQ\������0+]�HQ�YDQ��PtJ�$PHULNiEDQ�����0+]� LOO�������0+]�D�NpW
KDV]QiODWRV� IUHNYHQFLD�WDUWRPiQ\�� (QQHN� PHJIHOHO�HQ� HJ\� NpWViYRV� �~Q�� 'XDO� %DQG�� *60� (XUySD
területén használható, míg egy négysávos (ún. Quad Band) az egész világon. Ezek a frekvenciasávok
WRYiEE�YDQQDN�RV]WYD�HJ\�DOVy�pV�HJ\�IHOV�� IpOUH��H]HN�D]�~Q��8S/LQN�pV�'RZQ/LQN�IUHNYHQFLiN��D]
egyikben a GSM modem küld adatot a toronynak, a másikban a torony küld adatot a GSM modem-
nek. Ezek a frekvencia-sávok további, 200 kHz széles frekvenciasávokra vannak osztva, ezek az ún.
csatornák. A 900/850 MHz-es frekvencia-sávban 124 csatorna van, míg a 1800/1900 MHz-es
IUHNYHQFLD�ViYEDQ����� FVDWRUQD��(J\�HJ\� FVDWRUQD� WRYiEEL���GE� LG�V]HOHWUH� YDJ\� LG�UpVUH� �~Q��7LPH
6ORW��YDQ�RV]WYD��pV�HJ\�HJ\�LO\HQ�LG�V]HOHW�|VV]HVHQ�������ELWQ\L�LQIRUPiFLyW�V]iOOtW��$�*60�KiOy]DW
�� SO�� KRJ\� QH� OHJ\HQ� DQQ\LUD� pU]pNHQ\� D� UiGLyIUHNYHQFLD�]DYDURNUD� �� H]HQ� FVDWRUQiN� pV� LG�V]HOHWHN
N|]|WW�IRO\DPDWRVDQ�XJUiO��WHKiW�LO\HQ�������PV�RQNpQW�LVPpWO�G��������V�KRVV]~ViJ~�DGDWFVRPDJRN
formájában történik MINDIG az adatok továbbítása, legyen szó VOICE vagy CSD hívásról, vagy a
*356�U�O���eV�H]�DGMD�SO��D�*60�HN�MHOOHJ]HWHV�EUHNHJ��KDQJMiW�KDQJHU�VtW�N�N|]HOpEHQ��

A GPRS a Global Packet Radio S\VWHP�QHN�D� U|YLGtWpVH�� pV�D� IHQW� OHtUW� FVDWRUQiN� pV� LG�V]HOHWHN
jobb kihasználása érdekében készítették el. A VOICE és CSD hívások esetén ugyanis, ha egy adott
frekvencián éppen adatátviteli probléma áll fent, akkor a rendszer gyorsan keres egy másikat, és ott
próbálja meg újra átvinni az adatokat. CSD hívások esetén pl. állítható is, hogy hányszor próbáljon
HJ\�DGDWFVRPDJRW�iWN�OGHQL��PLHO�WW�ERQWMD�D�KtYiVW��(EE�O� DGyGyDQ�D� FVDWRUQiN� pV� LG�V]HOHWHN� iOWDO
biztosított elméleti 172 kbit/sec (!!!) adatátviteli sebesség soha sincs kihasználva. Ezen tud segíteni a
GPRS azzal, hogy ezeket az amúgy üresen maradó adatátviteli lyukakat betömködi adatcsomagokkal
és így jobban kihasználja a szolgáltató rendelkezésére álló nagy adatátviteli kapacitását. Ez a logika a
*356�KiURP�I��WXODMGRQViJiW�U|JW|Q�pUWKHW�Yp�WHV]L�

• Míg a CSD hívások átlagsebessége kötött, addig a GPRS sebessége pillanatról-pillanatra elég
MHOHQW�V�PpUWpNEHQ�PHJ� WXG� YiOWR]QL. (Azért az átlag szó kiemelése, mert a CSD hívások is
FVRPDJNDSFVROW� DGDWiWYLWHOHN�� WHKiW� D� UHQGV]HU�P&N|GpVpE�O� DGyGyDQ� DNiU� �����PiVRGSHUFHV
DGDWiWYLWHOL�NLPDUDGiV� LV� IHOOpSKHW� HOYEHQ�� DPHO\�XWiQ�RO\DQ�QDJ\� VHEHVVpJ&� DGDWiWYLWHOL� O|NpV
léphet fel, amely a 14,4 kbit/sec többszörösét is kiteheti. A kommunikáció egészére nézve
azonban - több perces átlagban - pontosan igaz lesz a 14.4 kbit/sec-es átlagsebesség.)

• Mivel a VOICE és CSD hívások esetén fent kell tartani egy biztonsági tartalékot, és elvileg az
adatátvitel folyamatos, ezért ezek LG��DODSRQ�YDQQDN�V]iPOi]YD��$�*356�HVHWpQ�viszont, mivel
D]� LG�]tWHWW� DGDWiWYLWHO� HOYLOHJ� VHP�JDUDQWiOW��kizárólag forgalom alapú a számlázás! A GPRS
KiOy]DWRQ� W|OW|WW� LG�� tJ\� WHOMHVHQ� OpQ\HJWHOHQ�� DNiU� EHNDSFVROiVWyO�NLNDSFVROiVLJ� DNWtY� OHKHW� D
GPRS kapcsolat, miközben tudunk VOICE és CSD hívásokat is indítani vagy fogadni!

• Maga a "GPRS képesség" csak adatcsomagok elküldését és fogadását, továbbá pár rendszer-
üzenet kezelését jelenti. A GPRS nem azonos a mobil Internettel! A GPRS maga még azzal
sem foglalkozik, hogy elvesznek-e a csomagok adás közben, vagy sem! Ezért a GPRS-re, mint
DODS�V]ROJiOWDWiVUD�HJ\�W|EE�UpWHJ&�V]ROJiOWDWiV�FVRPDJ�pS�OKHW���$]�~Q��7&3�,3�YHUHP��
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 Mire használható tehát a GPRS? Íme néhány példa a teljesség igénye nélkül:
 

• CSD hívások helyett adatok küldésére költség-hatékony módon. Ugyanannyi adatot töredék
iURQ�WXGXQN�iWN�OGHQL�HJ\LN�KHO\U�O�D�PiVLNUD�*356�NDSFVRODWRQ��PLQW�&6'�NDSFVRODWRQ�

• ����������� ELW�VHF�QpO� QDJ\REE� YDJ\� NLVHEE� VHEHVVpJ&� DGDWiWYLWHO� PHJYDOyVtWiViUD� Mivel a
&6'�KtYiVRN�PLQGLJ�LG��DODSRQ�YDQQDN�V]iPOi]YD��H]pUW�D]�D�FpOV]HU&��KD�NLKDV]QiOMXN�D�PD[�
sebességet. De sok esetben az adatok forrása - pl. egy elektronikus villanyóra - fix, alacsony
VHEHVVpJJHO���SO��FVDN������ELW�VHF�HO���N�OGL�D]�DGDWRNDW��0iVUpV]U�O� LVPHUYH�D�FVDWRUQiN�HOYL
maximális sebességét (172 kbit/sec), akár a CSD átviteli sebesség többszöröse is létrejöhet,
N�O|Q|VHQ� D� ULWNiQ� KDV]QiOW� LG�V]DNRNEDQ�� SO�� pMV]DND�� DPLNRU� QLQFV� 92,&(� KtYiV�� tJ\� VRN
FVDWRUQD�pV�LG��V]HOHW�YDQ�V]DEDGRQ���6DMQRV�QHKp]�D�*356�UH�MHOOHP]��DGDWiWYLWHOL�VHEHVVpJHW
PRQGDQL�� PHUW� H]� QDJ\RQ� VRN� SDUDPpWHUW�O� I�JJ�� .E�� ������ NELW�VHF� PLQGHQHVHWUH� UHiOLVDQ
HOpUKHW��D�QDSL�J\DNRUODWEDQ��('*(�PRGHPHNNHO�HQQHN�KiURPV]RURVD�LV�N|QQ\HQ�HOpUKHW���

• 606�HN�YDJ\�DKKR]�KDVRQOy� U|YLG� YH]pUO�� �]HQHWHN� N�OGpVH� W|UHGpN� N|OWVpJHQ. Érdemes egy
kicsit elgondolkodni, hogy mekkora az árkülönbség egy kb. 10 Ft-os, max. 160 karakteres SMS
������ELW����)W� �����ELW�)W��LOO��HJ\�NE�����)W�0ELW�GtMWpWHO&����������ELW�)W��*356�iUD�N|]|WW�
potom kilencszázszoros!!!

• .pV]HQOpWL� �]HP&� NpV]�OpNHN� DGDWiWYLWHOL�PHJROGiVD�� 6RN� HVHWEHQ� IRUGXO� HO��� KRJ\� HJ\� DGRWW
NpV]�OpN� FVDN�PHJDGRWW� LG�N|]|QNpQW� �� SO�� SHUFHQNpQW�� QHJ\HGyUiQNpQW� �� J\&MW� HJ\� SiU� E\WH
PpUHW&�DGDWFVRPDJRW��(]HNHW�QRUPiO�HVHWEHQ�EXIIHUHOQL�NHOO��pV�iOWDOiEDQ�DGRWW� LG�V]DNRQNpQW
HJ\V]HU�NL�NHOO�ROYDVQL��$�N|]SRQWEDQ�tJ\�D]�XWROVy�LG�V]DN�DGDWD�PLQGLJ�KLiQ\R]QL�IRJ��PHUW
még a távoli egység bufferében lesz, így nem lesz naprakész az adatbázis. GPRS kapcsolat
HVHWpQ� ��PLYHO� HJ\� DGDWFVRPDJ�DOLJ����E\WH�PpUHW&� �� H]� D� NLV�PHQQ\LVpJ&� DGDW� LV� N|QQ\HGpQ
HON�OGKHW�� D]RQQDO� D� N|]SRQWED�� tJ\� HOPDUDG� D� EXIIHUHOpV� pV� D]� H]]HO� MiUy� QDJ\� DGDWYHV]WpVL
NRFNi]DW�� �.L� QH� MiUW� YROQD� ~J\�� KRJ\� HJ\�PHPyULDKLED�PLDWW� W|UO�G|WW� W|EE� QDSL�KHWL� IRQWRV
adata? Nem véletlenül olvassák ki naponta a fontos adatokat, miközben elvileg több megabyte
PpUHW&�PHPyULiNNDO�DNiU�KHWHNUH�LV�WiUROKDWy�OHQQH�PLQGHQ��

• )RO\DPDWRV�DGDWiWYLWHOL�OHKHW�VpJ�92,&(�KtYiV�N|]EHQ��3O��IORWWD�N|YHW��UHQGV]HUHNEHQ�DNiU�D]
LV� PHJYDOyVtWKDWy�� KRJ\� PLN|]EHQ� D� VRI�U� D� N|]SRQWWDO� EHV]pO� pO�EHQ�� DGGLJ� D� N|]SRQWEyO
HON�OGLN�QHNL�D�WpUNpS�DGDWRNDW��DPL�U|JW|Q�PHJMHOHQLN�D�VRI�U�NpSHUQ\�MpQ�LV�

• Enfora�*60�PRGHPHN�HVHWpEHQ�~MV]HU&�IHOKDV]QiOiVL�PyG�OHKHW�D]�~Q��N|]SRQWL�DONDOPD]iV�
IHMOHV]WpV�OHKHW�VpJH. Ez annyit jelent, hogy az Enfora GSM modemek - bár nem tartalmaznak
EHOV�� SURJUDPIXWWDWiVL� OHKHW�VpJHW� �� WDUWDOPD]QDN� HJ\� LJHQ� UXJDOPDVDQ� pV� MyO� SURJUDPR]KDWy
(YHQW�(QJLQH�W��LOO��NpSHVHN�PLQGHQQHP&�DGDW�NRPPXQLNiFLyMXNDW�UHPRWH�PyGEDQ�|QiOOyDQ�LV
végrehajtani. Tehát pl. a GPS adatokat folyamatosan, vagy egy esemény bekövetkeztére egy
DGRWW� FtPUH� HO� WXGMiN�N�OGHQL�*356�NDSFVRODWWDO�� ËJ\� D]� DGDWRNDW� IHOGROJR]y�NLpUWpNHO�� UXWLQW
nem a GSM modem, vagy a mellé telepített távoli processzor fogja futtatni, hanem egy GPRS
NDSFVRODWWDO� UHQGHONH]��N|]SRQWL�V]HUYHU��DPHO\� tJ\�N|QQ\HQ��NpQ\HOPHVHQ� IHMOHV]WKHW���QLQFV
PHPyULD�� pV� HU�IRUUiV� NRUOiW�� QLQFV�PHJQ|YHNHGHWW� iUDPIHOYpWHO�� JHRPHWULDL�PpUHW� SUREOpPD�
stb. Az Enfora modemek a fenti logika szerinti felépítésükkel jelenleg egyedül állnak a piacon!

• %iU� D]� HO�]�� ROGDORQ�PpJ� D]W� tUWDP�� KRJ\� D�*356� QHP� D]RQRV� D�PRELO� ,QWHUQHWWHO��PpJLV� a
GPRS kapcsolat az, amellyel megvalósítható Internet kapcsolatot tudunk létrehozni mindkét
irányban. Azaz mint kliens, mobilan el tudunk érni fixen vagy mobilan telepített szervereket,
ill. mint szerver, mi is tudunk olyan információkat feltenni az Internetre, amely a világ bármely
SRQWMiUyO�DNiU� HJ\� HJ\V]HU&� E|QJpV]�� SURJUDPPDO� HOpUKHW���Ez utóbbi viszont mindenképpen
LJpQ\OL�HJ\�N�OV��PLNURSURFHVV]RU�DONDOPD]iViW��PHO\�D�J\&MW|WW�DGDWRNDW�+70/�IRUPiWXPED
NRQYHUWiOMD��KRJ\�D]W�D�E|QJpV]�N�PHJ�WXGMiN�MHOHQtWHQL���,O\HQ�V]HPSRQWEyO�PD�PpJ�HJ\HG�O�D
Wavecom�FpJ�D]��DPHO\�WHOMHV�N|U&�V]ROJiOWDWiVW�WXG�EL]WRVtWDQL�HJ\�*60�PRGHPHQ�EHO�O���Az
Enfora ezt még nem tudja, de minden egyéb feltételt biztosít - kb. féláron!!!
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 9. GPRS kapcsolódás - PPP
 

 (QQ\L� EHYH]HW�� XWiQ� OiVVXN� YpJUH� D� *356�W� D� J\DNRUODWEDQ� LV�� $� *356� NDSFVROyGiVQDN� W|EE
V]LQWMH�Ii]LVD� LV� YDQ�� ,JD]� H]�PDJiUD� D� *356�UH� LV�� PHJ� D]� XWiQD� N|YHWNH]�� V]ROJiOWDWiVRNUD� LV�� $
GPRS kapcsolódás alap parancsai szerencsére szabványosítva vannak, $7���V]DO�NH]G�GQHN��PtJ�D]
Enfora kiegészítései $7� vagy $7�� NH]GHW&HN�� ËJ\� D]� DOiEELDNEDQ� OHtUWDN� HOYEHQ� D]� |VV]HV� *60
modemre igazak, míg a parancsok közül csak az $7���V]DO�NH]G�G�HN�KDV]QiOKDWyN�PiVKRO�

 

 A PIN kód beírása után a GPRS - általában ún. DETACH állapotban van, azaz a GSM modem nem
ILJ\HOL�D�*60�KiOy]DWRQ�OpY��*356�YH]pUO���]HQHWHNHW��Általában - de nem az Enforánál!�$]�HO�]�
oldalon írtam, hogy ma az Enfora az egyetlen olyan GSM modem, amely önmagában alkalmas a
N|]SRQWL� DONDOPD]iV�IHMOHV]WpVUH�� (QQHN� PHJIHOHO�HQ� D]� Enfora modem bizonyos felprogramozás
esetén már rögtön a bekapcsolás után fel szeretne lépni a GPRS hálózatra. Mivel elég rejtélyes
SUREOpPiNDW�RNR]KDWQDN�D�IHQWL�EHiOOtWiVRN��J\RUVDQ�DGMXN�NL��NHW��NpV�EE�PpJ�~J\LV�KDOOXQN�UyOXN�

 

 $7�$5(* � Nem kérünk automatikus GPRS regisztrációt, csak GSM-et.
 $7�+267,) � 1HP�NpU�QN�8'3�7&3�V]LQW&�*356�W��FVDN�VLPD�PRGHPHW�
 $7	: (OWiUROMXN��KRJ\�D�N|YHWNH]��EHNDSFVROiVUD�LV�tJ\�PDUDGMRQ�
 

 A szabványos $7�&*5(* � majd $7	: parancsokkal tároljuk el a GRS hálózati regisztráció
kijelzését. Enfora esetén használhatjuk még az $7�&*5(* � majd $7	: parancsokat is, ami kicsit
E�YHEE�NLMHO]pVW�DG��(EEHQ�D]�HVHWEHQ�D]�DOiEEL��]HQHWHN�MHOHQQHN�PHJ�PHQHW�N|]EHQ�

 

 +CGREG: 2 *356�KiOy]DW�NHUHVpVH�HONH]G�G|WW
 +CGREG: 3 GPRS hálózat keresése sikertelen, mert nincs SIM, vagy nincs PIN megadva
 +CGREG: 1 GPRS hálózat keresése sikerült, bejelentkezés rendben.
 

 Adjuk ki az $7�&*$77 � parancsot, amely lecsatlakoztat minket a GPRS kapcsolatról. Ezzel a
GPRS-t teljesen kikapcsoltuk. (Le is kérdezhetjük az aktuális állapotot az $7�&*$77 " paranccsal,
amire 0 lesz a helyes válasz, a GPRS nem aktív. Most tudjuk a GPRS paramétereit beállítani. $]�HOV�
és legfontosabb paraméter a GPRS-ben, az ún. APN szerver neve. Ezt az $7�&*'&217 paranccsal
tudjuk állítani. Az APN az Access Point Name rövidítése, azaz azt határozza meg, hogy melyik
kommunikációs szerveren át kívánunk csatlakozni a GPRS-hez. Ezek a szerverek egyben azt is
meghatározzák, hogy mit érhetünk el GPRS-el. Három jellegzetes értéke lehet:

 

• �LQWHUQHW��LQWHUQHW� vagy �QHW��QHW� +D�H]W�D�EHiOOtWiVW�KDV]QiOMXN��DNNRU�D�QDJ\EHW&V�,QWHUQHWHW�pUM�N
el. Ekkor a mi GSM modemünknek is lesz egy - általában - dinamikus IP címe, és elérhetjük
bármelyik Internetre kötött szervert, pl. a http://www.google.com/-ot. Elvileg ezt a beállítást
kell akkor is használnunk, ha mondjuk beágyazott WEB szervert szeretnénk létrehozni a GSM
PRGHPPHO��EiU�HEEHQ�D]�HVHWEHQ�RO\DQ�HO�IL]HWpVUH�YDQ�V]�NVpJ�QN��DPL�VWDWLNXV�,3�FtPHW�DG�
különben nem tudunk nevet regisztrálni a WEB szerverünknek.

• �ZDS��ZDS� Ha ezt a beállítást használjuk, akkor a mobilos Internetet érjük el. Ez annyiban
N�O|QE|]LN�D]�HO�]�W�O��KRJ\�LWW�RO\DQ�PyGRVtWRWW�WDUWDOP~�:(%�ROGDODNDW�IRJXQN�HOpUQL��DPLN�D
PRELOWHOHIRQRN� NLFVL� NLMHO]�MpQ� LV� PHJMHOHQtWKHW��� DPRO\DQ� OHEXWtWRWW� ,QWHUQHW�� (]pUW� I�OHJ� D
mobilok GPRS beállítása szokott ez lenni.
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• �FpJQpY�KX��FpJQpY�KX� Ha ezt a beállítást használjuk, akkor egy, a GSM szolgáltatónál vagy
nálunk elhelyezett saját szervert érhetünk el, és ezzel létrehoztunk egy saját, a világtól teljesen
I�JJHWOHQ� KiOy]DWRW�� (]� D� KiOy]DW� MHOOHP]�HQ� HJ\� 931� KiOy]DW� V]RNRWW� OHQQL�� D]D]� HJ\� VDMiW
MHOV]yYDO� e6� WLWNRVtWiVVDO� UHQGHONH]�� N�O|Q� PDJiQ�KiOy]DW�� (QQHN� I�OHJ� EL]WRQViJL� RNDL
OHKHWQHN��SO��HJ\�FpJHV�IORWWDN|YHW��UHQGV]HUQpO�LJHQFVDN�EDMRV�OHQQH��KD�YDODNL�Q\RPRQ�WXGQi
N|YHWQL�NtY�OU�O��KRJ\�PHO\LN�NDPLRQXQN�pSSHQ�PHUUH�MiU��pV�PL�D�UDNRPiQ\D��
(Érdekességként megjegyzem, hogy a T-Mobile ez utóbbi, egyedi céges APN üzemmódot két
N�O|QE|]��QpY�DODWW�ROGMD�PHJ�D�V]iPOi]iV�PHJROGiViQDN�I�JJYpQ\pEHQ��+D�D]�$31�QHYpQHN
formája cégnév.gr.hu�� DNNRU� D� PHJUHQGHO�� FpJ� V]iPiUD� HJ\EHQ� W|UWpQLN� D]� HJ\HV� 6,0�HNHQ
zajló forgalom mérése és számlázása, míg a cégnév.co.hu forma esetén az egyes SIM-ek
IRUJDOPD�N�O|Q�N�O|Q�NHU�O�PpUpVUH�pV�V]iPOi]iVUD��(UU�O��pV�D�FpJHV�$31�HN�OpWUHKR]iViQDN�pV
�]HPHOWHWpVpQHN�PLNpQWMpU�O� HJ\pENpQW� UpV]OHWHV� GRNXPHQWiFLy� NpUKHW�� D� T-Mobile�W�O�� LOO�� D
Componex Electronics Hungary Kft�W�O��

$�W|EEL�EHiOOtWiV�V]ROJiOWDWy��LOO��*60�I�JJ���LWW�pV�PRVW�QHP�WpUHN�NL�Ui��$QQ\LW�MHJ\]HN�FVDN�PHJ�
KRJ\� �� N�O|QE|]�� N|UQ\H]HWHW� � FRQWH[W�� WXGXQN� HO�UH� GHILQLiOQL�� pV� N|]W�N� WXGXQN� YiOWRJDWQL�� $
tesztelés céljából most állítsuk be az Internetet:

Beállítás: $7�&*'&217 ���,3���LQWHUQHW�
Törlés (felül is írhatjuk az új értékkel): $7�&*'&217 x ahol x=1..4
9LVV]DHOOHQ�U]pV� $7�&*'&217"
Válasz: +CGDCONT: 1,"IP","internet","",0,0

%HiOOtWKDWMXN�PpJ�D�PLQLPiOLV�pV�D]�HOYiUW�V]ROJiOWDWiVL�V]tQYRQDODW� LV��$]�HO�EEL�D]W�D�PLQLPiOLV
adatátviteli sebességet jelenti, ami alatt nekünk nem felel meg a GPRS kapcsolat; az utóbbi pedig azt
az ideális szintet, amit szeretnénk használni. Ez arra kell, hogy a GSM hálózat "lefoglalja" nekünk a
NpUW�PHQQ\LVpJ&� V]DEDG� FVDWRUQiW�� 3HUV]H� KD� D]� LG�N|]EHQ�PiVRN� iOWDO� ERQ\ROtWRWW�92,&(� pV�&6'
KtYiVRN� OHIRJODOMiN� HO�WW�QN� D� V]DEDG� VORWRNDW�� DNNRU� QLQFV� PiV� PHJROGiV�� PL� OHV]�QN� HOV�QHN
kidobva! A két parancs: $7�&*40,1 és $7�&*45(4, a tesztelés szempontjából ezek beállításának
QLQFV�MHOHQW�VpJH�

Következhet tehát a GPRS kapcsolódás parancsa: $7�&*$77 �
A GPRS kapcsolat állapotának lekérdezése: $7�&*$77 "
A GPRS kapcsolat automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�&*$$77 ���
Ezzel a GPRS kapcsolatunk átlépett a DETACH-ed állapotból az ATTACH-ed állapotba, tehát

figyelni kezdi a GPRS kapcsolódásra alkalmas tornyokat, és ahogy mozgunk, ugyanúgy kilép-belép,
DKRJ\�D]W�D�*60�WRUQ\RNNDO�LV�WHV]L��(]�PpJ�WHOMHVHQ�LQJ\HQ�YDQ��KD�QLQFV�*356�HO�IL]HWpV�QN��DNNRU
LV�P&N|GLN�

$�N|YHWNH]��OpSpV�D]�$7�&*'&217 paranccsal definiált 4 lehetséges környezet elindítása. Ezt az
$7�&*$&7�SDUDQFV�YpJ]L��D]�HOV��SDUDPpWHU�D�NL�EH�NDSFVROiV��D�PiVRGLN�D�N|UQ\H]HW�V]iPD�����LJ�

A GPRS csatlakozás parancsa az adott szerverhez: $7�&*$&7 ���
A GPRS csatlakozás(ok) állapotának lekérdezése: $7�&*$&7 "
A GPRS csatlakozás automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�$5(* �
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Ezzel a GPRS csatlakozásunk átlépett a DEACTIVATE-d állapotból az ACTIVATE-d állapotba,
tehát felvette a kapcsolatot az általunk megadott $7�&*'&217 paranccsal definiált APN szerverrel.
$�V]HUYHU� WHKiW�pO�pV�P&N|GLN��GH�HKKH]�PiU�HO�IL]HWpV�NHOO��pV�PpJ� WRYiEEUD�VHP�IL]HW�QN�pUWH�� ËJ\
HEEHQ� D]� iOODSRWEDQ� WHWV]�OHJHV� LGHLJ� OHKHW�QN�� 7HUPpV]HWHVHQ� azután, hogy egy környezetet
(=context) aktiváltunk, az $7�&*'&217 paranccsal azt az adatsort többet nem tudjuk módosítani,
amíg az adott környezet aktív. Tehát ha pl. az $7�&*'&217 �«� NH]GHW&� SDUDQFVUD� PiQLiNXVDQ
ERROR-t kapunk, akkor nézzük meg az $7�&*$&7 " paranccsal, hogy nem aktív-e a megadott
környezet.

Végezetül elindíthatjuk a GPRS kapcsolatunkat is: $7'���
Ugyanez context megadással kombinálva: $7'����
A válasz garantáltan nem fog nekünk tetszeni:

CONNECT
a�`���`�`�`�`�`�`	`�`�`�`�`�`�Æ�`�`
`�`�`�:`�a
a�`���`�`�`�`�`�`	`�`�`�`�`�`�Æ�`�`
`�`�`�:`�a�«

A magyarázat az, hogy ezek ún. PPP adatcsomagok, amelyek emberi fogyasztásra alkalmatlanok,
iPGH� QDJ\RQ� DONDOPDVDN� DGDWRN� DGRWW� FtPUH� W|UWpQ�� HON�OGpVpUH�� $� PPP ugyanis a Point-to-Point
PURWRFRO� U|YLGtWpVH�� D]D]�HJ\�RO\DQ�SURWRNROOQDN�D�QHYH�� DPHO\�NpSHV�NpW� DGRWW� ,3� FtP&� V]iPtWyJpS
közötti adatátvitelre. És ezzel áttértünk egy másik nagy-nagy témakörre, a TCP/IP veremre (=stack)!

$]�,QWHUQHW�XJ\DQLV�pSS�RO\DQ�|VV]HWHWW��PLQW�D�*356��$]�,QWHUQHW� LV�V]ROJiOWDWiVL� UpWHJHNE�O� iOO�
ezeket a rétegeket hívjuk TCP/IP rétegeknek, azok egymásra épülését pedig TCP/IP veremnek. A
verem alján a fizikai adatátviteli közeg áll; ez esetünkben a GPRS, de ez lehetne egy ethernet hálózat,
HJ\�YH]HWpNHV�PRGHP�VRURV�YRQDOD��VWE��$�YHUHP�WHWHMpQ�SHGLJ�YDQ�PDJD�D]�,QWHUQHW�E|QJpV]���DKRO
pl. beírom, hogy http://www.google.hu/�� pV� PiU� NHUHVKHWHP� LV�� DPL� pUGHNHO�� 7HKiW� LQQHQW�O� IRJYD
NH]HOM�N�PiU�N|]|VHQ�H]W�D�NpW�GROJRW��pV�Qp]]�N�PHJ��PLO\HQ�UpWHJHNE�O�pStWNH]LN�D�PRELO�,QWHUQHW�
PHO\HN�PLQG�D]�HO�]��UpWHJUH�pS�OQHN�

A legalsó réteg tehát a fizikai adatátviteli közeg; ez GSM esetén lehet CSD hívás ill. olcsó GPRS
NDSFVRODW��(GGLJ�HUU�O�YROW�V]y���1HP�HPOtWHWW�N�PHJ��KRJ\�D�*356�DODSV]LQWMH�FVDN�*356��]HQHWHN
IRJDGiViEyO�pV�N�OGpVpE�O�iOO��QHP�IHKpU�HPEHUQHN�YDOy�H]�D�V]LQW��$]�$7�&*(5(3 parancs mutatja
meg ezeket az üzeneteket, amikre vagy válaszolunk az $7�&*$16 paranccsal, vagy indítunk egy saját
adatátvitelt az $7�&*'$7$ paranccsal. Néhány GSM modemet úgy reklámoznak, hogy GPRS képes,
PLN|]EHQ�FVDN�D�OHJDODSYHW�EE��V]DEYiQ\RVtWRWW�*356�SDUDQFVRNDW�LVPHUL�

$�N|YHWNH]��UpWHJ�D�FVRPDJNDSFVRODWL�UpWHJ��7|EEIpOH�SURWRNROO�LVPHUW��3&�Q�D�333�SURWRNROO��PtJ
régi UNIX gépeken a SLIP (ill még a CLSIP) protokoll terjedt el. Ez utóbbit még nem ismeri az
Enfora��GH�QLQFV�LV�MHOHQW�VpJH��$�SURWRNROO�OHtUiViWyO�LWW�HOWHNLQWHQpN��PHUW�QHP�WpPiMD�MHOHQ�tUiVQDN�
és a neten sokfelé meg is lehet találni. Ami a lényeg: szinte minden Internetezésre alkalmas
készülék/szoftver ismeri a PPP alap-protokollt, így az Enfora GSM modemek bármilyen szoftverrel
NpSHVHN� ,QWHUQHW� HOpUpVpUH�� $� NpV�EELHNEHQ� SO�� D� Windows® részének, a HyperTerminál®-nak a
segítségével fogom megmutatni a GPRS alapú Internet kapcsolat létrehozását.
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$�N|YHWNH]�� UpWHJ�D]�8'3�FVRPDJRN� V]LQWMH��$]�User Datagram PURWRNRO� D� U|YLG� pV� HOOHQ�U]pVW
QHP�LJpQ\O��DGDWFVRPDJRN�V]LQWMH��.E��RO\DVPL��PLQW�D]�606��YDJ\�D�SRVWDL� OHYpO��$PLNRU�IHODGMXN
�NHW�� QHP� WXGMXN� EL]WRVDQ�� KRJ\�PHJpUNH]WHN�H�� LOO�� KRJ\� D]RQRV� VRUUHQGEHQ� pUNH]QHN�H�PHJ��PLQW
DKRJ\�PL�IHODGWXN��NHW��(]pUW�H]]HO�EDMRV�GRORJ�QDJ\�IiMORNDW�iWN�OGHQL��GH�SO��W|NpOHWHVHQ�DONDOPDV�SO�
*36� SR]tFLyN�� $7� SDUDQFVRN�� HJ\HGL� PpUpVL� DGDWSRQWRN� N�OGpVpUH�� $� FVRPDJRN� HOOHQ�U]pVH� D� PL
GROJXQN��NHOO�YDODPLIpOH�YLVV]DMHO]��8'3�FVRPDJRW�NDSQXQN��KRJ\�D]�HOOHQiOORPiV�YHWWH�D�FVRPDJRW�
és arra az alábbi a válasza. Az Enfora GSM modemek az UDP csomagokat használják arra, hogy a
*356�NDSFVRODW� LGHMH�DODWW�$7�SDUDQFVRNDW�DGKDVVXQN�NL�QHNL�� DNiU� ORNiOLVDQ��DNiU� WiYROUyO��(UU�O� D
PAD, a Packet Assembler-DLVDVHPEOHU�QHY&�PRGXOMD�JRQGRVNRGLN��NpV�EE�PpJ�HUU�O� LV� UpV]OHWHVHQ
szólunk.

A 4. réteg a TCP csomagok szintje. A Transmission Control Protokol már kifejezetten a nagy
adatcsomagok átviteli protokollja. Kezeli a nagy adatoknál szükséges darabolást, és gondosan ügyel
DUUD��KRJ\�D�FVRPDJRN�PHJIHOHO��VRUUHQGEHQ�pUNH]]HQHN�PHJ�D]�HOOHQiOORPiVUD��QH�OHJ\HQHN�KLiQ\]y
pV�GXSOD�FVRPDJRN��VWE��.E��RO\DVPL��PLQW�D�&6'�KtYiV�PRELORQ��YDJ\�PLQW�HJ\�FV�YH]HWpN��DPLW�D]
egyik végén betöltünk, az a másik végén változatlan formában kijön. A számítógépek címzése egy
HJ\HGL��QpJ\MHJ\&�D]RQRVtWyV]iPPDO��D]�~Q�� ,3�FtPPHO� W|UWpQLN� �3O���������������� pV�HJ\�~Q�� VRFNHW
V]iPPDO��DPL�HJ\���WyO�������LJ�WHUMHG��V]iP���(]pUW�LV�KtYMiN�7&3�,3�QHN�LV�D]�,QWHUQHWHW���0LQGHQ
Internetes szolgáltatás erre a TCP szintre épül, vagy fordítva megfogalmazva TCP szinten bármilyen
Internetes szolgáltatás megvalósítható.

Végezetül az utolsó, 5. szint már maga az Internet. Ahogy említettem, az Internet maga különálló
szolgáltatások sorából áll, melyeknek mindnek van egy-egy alapértelmezett UDP/TCP port száma az
alábbiak szerint, a teljesség igénye nélkül:

Szolgáltatás: Port/Protocol: Funkció:

smtp 25/tcp E-mail küldés
pop3 110/tcp E-mail fogadás
imap ?/tcp Intelligens E-mail fogadás
http 80/tcp WEB, http oldalak kezelése
ftp 21/tcp FTP, fájlok küldése-fogadása
dns 53/tcp IP cím meghatározása név alapján

A fenti táblázatból látható, hogy ha pl. egy beágyazott WEB szervert szeretnénk megvalósítani,
akkor csak annyi a dolgunk, hogy csinálunk a 80 portra egy TCP protokollt használó alkalmazást, ami
D]� ,QWHUQHWHQ� E�VpJHVHQ� GRNXPHQWiOW� http protokoll szerint html fájlokat küld el, amit majd a mi
PRELO�DONDOPD]iVXQN�IRJ�HO�iOOtWDQL�D�ORNiOLVDQ�UHQGHONH]pVpUH�iOOy�PpUpVL�YDJ\�HJ\pE�DGDWRNEyO�
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10. GPRS kapcsolódás Windows®-al

Ha már ennyire belejöttünk az Internetbe, ne is hagyjuk abba. Ahogy említettem, a Windows®

HyperTerminál®-ja segítségével pillanatok alatt csatlakozhatunk az Internethez GPRS-en keresztül az
DOiEEL� PyGRQ�� �.�O|Q|VHQ� DUUD� My� H]�� KRJ\� OHWHV]WHOM�N�� WpQ\OHJ� P&N|GLN�H� D� NiUW\iQNRQ� D� *356
szolgáltatás, amelyet külön kell aktiválni a GSM szolgáltatóknál, és hát bizony ez keveredésre adhat
RNRW«��(O�V]|U�LV�LQGtWVXN�~MUD�D�PRGHPHW��YDJ\�NDSFVROMXN�NL�D�*356�W�WHOMHVHQ�D]�$7�&*$77 �
paranccsal, ha korábban a GPRS-el játszottunk, hogy minden biztosan az alaphelyzetben legyen.
Újraindítás után adjuk meg a PIN kódot is, ha szükséges.

(OV�� OpSpVEHQ� KR]]XQN� OpWUH� HJ\� iOWDOiQRV�PRGHPHW, hogy a HyperTerminál® tudjon majd mivel
NDSFVRODWRW� OpWHVtWHQL��(QQHN�PHQHWH�D�N|YHWNH]��WIN98SE�PDJ\DU�Q\HOY&�RSHUiFLyV� UHQGV]HU�DODWW�
�$�:,1�����PDJ\DU�Q\HOY&�RSHUiFLyV�UHQGV]HU�EHiOOtWiVDL�D�IHMH]HW�PiVRGLN�IHOpEHQ�WDOiOKDWyN�PHJ��

1. Start menü, Beállítások, 9H]pUO�SXOW, majd Modemek ikon
2. Klikkeljünk a Hozzáadás gombra.
3. "Ne ismerje fel a modemet. Modem kijelölése listából." bejelölés beixelése, majd Tovább.
4. Válasszunk ki a "(Szabványos modemtípusok)" közül valami gyorsabbat, pl. a "Szabványos

33.600 bps modem"-et, majd Tovább.
5. Válasszuk ki a használt soros vonalat, ahova a tesztpanelt is csatlakoztattuk, pl.

"Kommunikációs port (COM1)", majd Tovább. Vigyázat! Ha azt a soros vonalat valamelyik
SURJUDP�KDV]QiOMD��DNNRU�D]W�HO�EE�]iUMXN�EH�

6. Várjuk meg, míg a Windows feltelepíti a modemet, majd Befejezés.
7. Visszajutottunk a modemek menübe, és már van egy általános soros modemünk. Bezárás.

Második lépésben hozzunk létre egy telefonos kapcsolatot a fenti modemmel az alábbiak szerint:
1. Klikkeljünk az asztalon a Sajátgép ikonra.
2. Nyissuk ki a Telefonos hálózat rendszermappát.
3. Klikkeljünk az Új csatlakozás ikonra.
4. Adjuk meg a csatlakozás nevét, pl. Enfora GPRS teszt
5. Válasszon eszközt menüben válasszuk ki az imént létrehozott Szabványos 33.600 bps modem-et,

majd Tovább.
6. $�WHOHIRQV]iP�PH]�EH�tUMXN�EH��KRJ\������YDJ\��������PDMG�Tovább.
7. Befejezés, mire a Windows létrehozza az új kapcsolatunkat Enfora GPRS teszt néven.
8. Válasszuk ki az új kapcsolatunkat, majd jobb klikk, aztán Tulajdonságok.
9. Itt kapcsoljuk ki a Körzetszám és tárcsázási tulajdonságok használata bejelölését, mire csak a

WHOHIRQV]iP�PH]��PDUDG�PHJ��D�W|EEL�EHV]�UN�O�
10. Válasszuk a Kiszolgálótípusok fület, ott kapcsoljuk ki a NetBEUI és IPX/SPX kompatibilis

hálózati protokollokat (így talán kicsit kevesebben fognak meghekkelni -), majd OK.
11. Ismételten válasszuk ki az új kapcsolatunkat, majd jobb klikk, aztán Csatlakoztatás.
12. $�PHJMHOHQ��PHQ�EHQ�NOLNN�D�Csatlakoztatás gombra.

Ha ügyesek voltunk mi is, és a GSM szolgáltató emberei is megtették, ami a dolguk volt, akkor
másodperceken belül már meg is jelenik a jobb alsó sarokban a két kis számítógép-monitor formájú
piktogram, ami jelzi, hogy már él a GPRS alapú mobil Internet kapcsolatunk. Behívhatjuk a kedvenc
E|QJpV]�SURJUDPXQNDW��pV�EHtUKDWXQN�HJ\�WHWV]�OHJHV�:(%�FtPHW��JDUDQWiOWDQ�EH�IRJ�M|QQL��FVDN�HJ\
kicsit (nagyon) lassú lesz a 1 GBit/sec-es céges csatlakozásunk után. - A csatlakozás bontása a
szokásos módon történik, a DCD LED világítása pedig jelzi annak sikeres megtörténtét. (Sajnos a
LED-ek pont fordítva világítanak a tesztpanelen, mint az logikus lenne… /)
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Mint látható, minden az alapértelmezés szerinti volt, semmilyen különleges beállítást nem kellett
WHQQ�QN��PpJLV�P&N|GLN�D�*356�DODS~�,QWHUQHW��+D�QHP�P&N|GQH��D�KLEDMHO]pVHNHW�D]�DOiEEL�PyGRQ
kérném: a HyperTerminál® által kiírt hibakód száma és szövege, AT&V parancs teljes válasza. Ha a
modemet most újra programozni szeretnénk, ne ijedjünk meg, hogy nem látunk semmit, csak gyorsan
kapcsoljuk vissza a Command Echo-t az $7(� paranccsal, mert a HyperTerminál® kikapcsolta!

$�:,1�����PDJ\DU�Q\HOY&�RSHUiFLyV�UHQGV]HU�DODWW�D]�DOiEELUD�PyGRVXO�D�EHiOOtWiVRN�PHQHWH��(OV�
lépésben hozzunk létre egy általános modemet, hogy a HyperTerminál® tudjon majd mivel kapcsolatot
létesíteni.

1. Start menü, Beállítások, 9H]pUO�SXOW, majd Telefon és modem beállításai ikon, azon belül a
Modemek fül kiválasztása.

2. Klikkeljünk a Hozzáadás gombra.
3. "Ne cizsgálja meg a modemet. Modem kijelölése listából." bejelölés beixelése, majd Tovább.
4. Válasszunk ki a "(Szabványos modemtípusok)" közül valami gyorsabbat, pl. a "Szabványos

33.600 bps modem"-et, majd Tovább.
5. Válasszuk ki a használt soros vonalat, ahova a tesztpanelt is csatlakoztattuk, pl.

"Kommunikációs port (COM1)", majd Tovább. Vigyázat! Ha azt a soros vonalat valamelyik
SURJUDP�KDV]QiOMD��DNNRU�D]W�HO�EE�]iUMXN�EH�

6. Várjuk meg, míg a Windows feltelepíti a modemet, majd Befejezés.
7. Visszajutottunk a modemek menübe, és már van egy általános soros modemünk. OK.

Második lépésben hozzunk létre egy telefonos kapcsolatot a fenti modemmel az alábbiak szerint:

1. Start menü, Beállítások, 9H]pUO�SXOW, majd Hálózati és telefonos kapcsolatok ikon.
2. Klikkeljünk az Új kapcsolat létrehozása ikonra.
3. $�PHJMHOHQ��Új kapcsolat varázsló-ban klikkeljünk a Tovább gombra.
4. Válasszuk ki a Privát hálózat elérése telefonos hálózaton keresztül sort, majd Tovább gomb.
5. A Válassza ki a kapcsolathoz használni kívánt eszközöket: beállításnál válassza ki a Modem -

Szabványos 33600 bps modem (COM1) sort, majd Tovább gomb.
6. A Telefonszám:�PH]�EH�tUMXN�EH��KRJ\������YDJ\��������PDMG�Tovább.
7. A kapcsolat létrehozása: Minden felhasználónak, majd Tovább.
8. Írja be a kapcsolat nevét: pl. Enfora GPRS teszt
9. Parancsikon elhelyezése az asztalon beállítás beixelése.
10. Befejezés, mire a Windows létrehozza az új kapcsolatunkat Enfora GPRS teszt néven.
11. A szokások szerint a Felhasználónév és a Jelszó�PH]�NHW��UHVHQ�NHOO�KDJ\QL��PHUW�*356�DODWW�D

felhasználókat is a SIM kártya azonosítja, így nem kell külön jelszavas azonosítás, mint a
vezetékes modemek esetében.
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11. GPRS kapcsolódás - IP cím kiosztás

Murphy szerint ami jó csak akad az életben, az vagy törvénytelen, vagy erkölcstelen, vagy hízlal.
eQ�NLHJpV]tWHQpP�D]]DO��KRJ\��pV�NHYpV�YDQ�EHO�OH���,O\HQ�VDMQRV�D]�,3�FtP�LV��DPLW�DQQDN�LGHMpQ�DUUD
találtak ki, hogy pár katonai bázis néhány száz számítógépét kösse össze. (Ez volt az ARPANET, az
,QWHUQHW��VH���(]W�N|YHW�HQ�HOpJ�SD]DUOyDQ�RV]WRWWiN�NL�D�FtPWDUWRPiQ\RNDW��tJ\�PiUD��DPLNRU�PiU�HJ\
GUiJiEE�NiYpI�]��LV�VDMiW�:(%�V]HUYHUpQ�MHO]L�D�NiYp�K�IRNiW��EL]RQ\�D�VWDWLNXV�,3�FtP�HJ\�ULWND��pV
így drága dolog lett. Nem volt más megoldás, mint az elfogyott IP címeket újra kiosztani, ami egy sor
új problémát hozott be az életbe. Ezek az ún. dinamikus IP címek. (Helyesbítenék: a statikus IP címek
egy csoportja felhasználható lenne oly módon is, hogy mindig csak azoknak a felhasználónak osztanák
NL�� DNLN� pSSHQ� ,QWHUQHWH]QL� V]HUHWQpQHN�� D]RQEDQ�D� WDSDV]WDODWRN� V]HULQW� HJ\V]HU&EE� H]W�PiV�PyGRQ
megoldani, ezért nem is ezt a módszert alkalmazzák a gyakorlatban.)

Az újra kiosztott IP címek legnagyobb problémája, hogy egy IP cím azonosít egy számítógépet az
HJpV]�YLOiJRQ��+D�NHWW��YDQ�EHO�OH��PiU�QHP� WXGQiQN�D]RQRVtWDQL��PHO\LN�JpSU�O� LV� YDQ� V]y� D�NHWW�
N|]�O��(]pUW� D]�~MUD�NLRV]WRWW� ,3� FtPHNHW� FVDN�PDJiQKiOy]DWRNRQ�� LOO�� D]� ,QWHUQHWW�O� IL]LNDLODJ� N�O|Q
álló hálózatokon szabad alkalmazni, a két hálózat közötti csatlakozási ponton pedig ún. router-eket,
~WYRQDO�YiODV]Wy� HV]N|]|NHW� NHOO� KDV]QiOQL�� (]HN� D]� ~WYRQDO�YiODV]Wy� HV]N|]|N� D� EHOV�� KiOy]DWUyO
pUNH]��NpUpVHNEHQ�NLFVHUpOLN�D]�,3�FtPHW�D�VDMiWMXNUD��PDMG�HON�OGLN�D�PDJXN�QHYpEHQ�D�N�OV��KiOy]DW
LUiQ\iED��$�N�OV��KiOy]DWUyO�NDSRWW�YiODV]EDQ�SHGLJ�YLVV]DFVHUpOL�D]�,3�FtPHW�D]�HUHGHWLUH��OpYpQ�D]�,3
csomagok tartalmaznak olyan információkat, melyek alapján megállapítható, hogy ez a válasz melyik
kérésre jött válaszul. Ez az IP cím csere a NAT, azaz a Network Address Translation. Ez a módszer
QDJ\RQ� MyO�P&N|GLN�PLQGDGGLJ��DPtJ�D�EHOV��KiOy]DW� LUiQ\iEyO� M|QQHN�D�NpUpVHN��KLV]HQ�PLQGHJ\LN
V]iPtWyJpS� D]W� KLV]L�� KRJ\� �� GLUHNWEHQ� NRPPXQLNiO� D� N�OV�� KiOy]DWWDO�� $]RQEDQ� KD� NtY�OU�O� PHJ
V]HUHWQpQN�V]yOtWDQL�D�EHOV��KiOy]DW�EiUPHO\LN�JpSpW��H]W�QHP�WHKHWM�N�PHJ��KLV]HQ�PL�FVDN�D�URXWHU�,3
FtPpW� OiWMXN�� V�W��PpJ� D]W� VHP� WXGKDWMXN�� KRJ\� D� EHOV�� KiOy]DWRQ� V]HUHSO�� V]iPtWyJpSHN�PLO\HQ� ,3
címeket használnak. Nem beszélve arról, hogy az Interneten annyi rosszindulatú támadás - betörési- és
DGDWORSiVL�NtVpUOHW���YDQ��KRJ\�PLQGHQ�HJ\HV�,QWHUQHWUH�FVDWODNR]y�HV]N|]���tJ\�D�URXWHU�LV���HJ\�W&]IDO
�)LUHZDOO�� P|Jp� YDQ� GXJYD�� DPL� GLUHNW� QHP� HQJHGL� PHJ�� KRJ\� NtY�OU�O�� HO�]HWHV� NpUpV� QpON�O� RWW
adatcsomagok tudjanak bemenni.

(]W�D�EHYH]HW�W� FVDN�D]pUW� tUWDP� OH��PHUW� D�*60�PRGHPHNHQ�]DMOy�*356�KiOy]DW� iOWDOiEDQ�SRQW
XJ\DQLO\HQ�EHOV��KiOy]DW��DPHO\HW�D]�$31�V]HUYHU���PLQW�URXWHU�pV�W&]IDO�HJ\�V]HPpO\EHQ���N|W�|VV]H
D]� ,QWHUQHWWHO�� %iU� WHFKQLNDLODJ�PHJ� OHKHWQH� ~J\� LV� ROGDQL�� KRJ\� YDQ� HJ\� EHOV�� KiOy]DW�� DPHO\� FVDN
egyetlen egy ponton csatlakozik az Internetre, mégis biztonsági és gazdasági okok miatt inkább több
kapcsolódási pont van. A T-Mobile *356�V]ROJiOWDWiViQiO�SO��NpW�HJ\PiV�PHOOHWW�OpY���GLQDPLNXV�,3
FtP&�PRGHP�VHP�OiWMD�HJ\PiVW��KDQHP�PLQGHJ\LN�FVDN�D�URXWHU�,3�FtPpW�OiWMD�D�PiVLN�PRGHP�VDMiW�,3
címe helyett. A Pannon GSM *356�H� LO\HQ�V]HPSRQWEyO�PiU�NRUUHNWHEE��RWW�D�GLQDPLNXV� ,3�FtP&
kártyák is látják egymást. Tehát amit eddig és eztán leírtam a modemek közötti UDP és TCP
NRPPXQLNiFLyUyO��D]�QHP�PLQGLJ�P&N|GLN�D�J\DNRUODWEDQ��3iU�EL]WRV�PHJROGiV�YDQ�FVDN�

1. Kérhetünk - felár ellenében persze - statikus IP címet a GPRS kapcsolatunkhoz, mely esetben
QLQFV�URXWH�ROiV��FtPIRUGtWiV��1$7��pV� tJ\�PLQGHQ�~J\�P&N|GLN��DKRJ\�HGGLJ� OHtUWDP��6DMQRV
ezt minden olyan modemre meg kell tennünk, amelyiket önállóan meg szeretnénk szólítani, így
egyenrangú hálózat esetén, ahol bármelyik modem beszélgethet bármelyik másik modemmel,
H]�MHOHQW�V�W|EEOHWN|OWVpJHW�MHOHQW��(PLDWW�PD[��VDMiW��FpJHV�$31�QpO�V]RNWiN�KDV]QiOQL��DPLW�D
N|YHWNH]��SRQWEDQ�tURN�OH��KRJ\�HJ\V]HU&VtWVpN�D�*60�HN�Q\LOYiQWDUWiViW�pV�EHD]RQRVtWiViW��
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�,QQHQW�O�IRJYD�XJ\DQLV�D�VWDWLNXV��IL[�,3�FtP�D]RQRV�OHV]�HJ\IDMWD�HJ\HGL�WHOHIRQV]iPPDO��
2. Kérhetünk céges magánhálózatot - azaz saját APN szervert -, ebben az esetben a saját magán-

KiOy]DWXQNRQ�VLQFV�URXWH�ROiV��FtPIRUGtWiV��1$7��pV� tJ\�PLQGHQ�~J\�P&N|GLN��DKRJ\�OHtUWDP�
(EEHQ�D]�HVHWEHQ�D]RQEDQ�D]�,QWHUQHWU�O�QHP�WXGMXN�HOpUQL�D�PRGHPMHLQNHW��pV�D�PRGHPHNU�O
VHP�WXGMXN�HOpUQL�D]�,QWHUQHWHW��(]�VRN�HVHWEHQ�QHP�KiWUiQ\��KDQHP�HO�Q\��KLV]HQ�QHP�NHOO�D]
DGDWORSiVWyO�LOO��D]�LOOHJiOLV�EHKDWROiVL�NtVpUOHWHNW�O�WDUWDQXQN��H]pUW�H]�D]�HOWHUMHGW�PHJROGiV��$
címkiosztás egy ilyen hálózaton lehet az olcsóbb, dinamikus IP kiosztás, mely esetben nekünk
kell a modemek azonosítását megoldanunk, de lehet a drágább statikus IP cím is.

 

3. Végezetül ha beérjük egy kliens-szerver konfigurációval, ahol az egyes modemek nem látják
egymást, csak a szervert, továbbá csak a kliensek indítanak kéréseket a szerver felé, akkor az is
elégséges megoldás, ha csak a szerver(ek) számára kérünk statikus IP címe(ke)t. A módszer
HO�Q\H��KRJ\�PDJD�D�V]HUYHU�JpS�OHKHW�HJ\�IL[HQ�WHOHStWHWW��YpGHWW�DV]WDOL�V]iPtWyJpS�LV��DPHO\
QHP�D�EL]RQ\WDODQ�WpUHUHM&��*60�]DYDUyYDO�EORNNROKDWy�*60�KiOy]DWRW�KDV]QiOMD��KDQHP�EpUHOW
YRQDOL�� QDJ\� VHEHVVpJ&� ,QWHUQHW�NDSFVRODWWDO� UHQGHONH]LN�� DNiU� W|EE� LUiQ\ED� LV�� tJ\� PDJD� D
N|]SRQWL� JpS� QHP� EORNNROKDWy�� pV� DNiU� HJ\HG�O� NpSHV� OHNH]HOQL� W|EE� Wt]H]HU� HJ\LGHM&� *60
NRPPXQLNiFLyW� LV��0LYHO� D]� LQWHUQHWHV� V]HUYHUHN� V]iPiUD� D� VWDWLNXV� ,3� FtP�N|WHOH]��� tJ\� HJ\
nem GPRS alapú statikus IP cím fenntartása olcsóbb is, és lehet hozzá saját DNS nevet kérni.
Ekkor már csak egyetlen egy probléma vár megoldásra: hogyan azonosítsuk a modemjeinket? A
N|YHWNH]�NEHQ�HUU�O�OHV]�V]y«

(O�V]|U�LV�PHJ�NHOO�iOODStWDQXQN��KRJ\�D�NDSRWW�6,0�NiUW\iKR]�PLO\HQ�,3�FtPHW�iOOtWRWWDN�EH���PHUW
VDMQRV�QpKD�H]W�D�*60�V]ROJiOWDWyN�VHP�ROGMiN�PHJ�HOV�UH�pV� W|NpOHWHVHQ�� tJ\�EL]RQ\� WHV]WHOQL� LOOLN�
Ehhez nem kell mást tenni, mint a 10. fejezetben leírt módon, GPRS-en keresztül fel kell jelentkezni
az internetre, majd ha ez sikerült, kiadni Windows® 98 alatt az ,3&21),* parancsot pl. a Total
Commander-ben vagy az MS-DOS parancssor futtatása után, és az kiírja a mi IP címünket az IP-cím
sorban. Windows® XP esetén a jobb alsó sarokban látható Kapcsolat� LNRQUD�NHWW�W�NOLNNHOYH�HO�M|Q�D
kapcsolat állapotának menüje, és ott is kiírja valahol a mi IP címünket. Ezt írjuk fel, majd menjünk el
a http://www.ip-adress.com/ oldalra. (Vigyázat, az address�EHQ�FVDN�HJ\�'�EHW&�YDQ�V]iQGpNRVDQ��
(]�D]�ROGDO�NLtUMD��KRJ\�D]�,QWHUQHW�IHO�O�PLO\HQ�,3�FtP�DODWW�OiWQDN�PLQNHW���+D�HVHWOHJ�H]�D]�ROGDO�pSS
QHP�P&N|GQH��D�Google-ba beírt My IP address kérdésre százszámra találunk olyan találatot, ahol az
IP címünket kiírják.)

Ha ez a két IP cím – a helyi és a távoli – nem azonos, akkor mi egy NAT, azaz egy IP címfordítás
mögött vagyunk, így esélyünk sincs a GPRS modemünknek távolról üzenetet küldeni, max. mi
kezdeményezhetünk TCP kapcsolatot egy másik, nem NAT-os IP-címmel. Ilyen pl. a T-Mobile GPRS
szolgáltatása; ott nem tudunk a GPRS modemek között beszélgetni, még akkor sem, ha az IP címüket
ismerjük. A Pannon GSM GPRS modemek viszont nincsenek NAT-olva a tesztek szerint.

(]W�N|YHW�HQ�ERQWVXN�HO�D]�,QWHUQHW�NDSFVRODWRW��PDMG�HJ\�SHUF�P~OYD�FVDWODNR]]XQN�~MUD��pV�HNNRU
is kérdezzük le az ,3&21),*�SDUDQFFVDO�D�VDMiW�,3�FtP�QNHW��+D�D]�,3�FtP�QN�XJ\DQD]��DPLW�D]�HO�EE
IHOtUWXQN�� DNNRU� QDJ\� YDOyV]tQ&VpJJHO� IL[� ,3� FtP�QN� YDQ�� H]� QDJ\� PpUWpNEHQ� PHJN|QQ\tWL� D
PXQNiQNDW��PHUW�D�M|Y�EHQ�D]�HGGLJL�WHOHIRQV]iP�KHO\HWW�D]�~M��IL[�,3�FtP�DODSMiQ�WXGMXN�D]RQRVtWDQL�D
modemjeinket.
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Fontos megérteni a NAT és a fix IP cím közötti különbséget, ezért ismételten elmagyarázom: egy
GPRS modemnek lehet dinamikus és fix IP címe, ill. valódi IP-címe és NAT-olt (lokális) IP címe. Ez
��N�O|QE|]��NRPELQiFLyW�MHOHQW�

$�1$7�ROW�,3�FtP�D�OHJURVV]DEE��WiYROUyO�D�PRGHPHW�QHP�WXGMXN�PHJV]yOtWDQL��PD[��D�PRGHPU�O
indíthatunk TCP kapcsolatot a távoli irányba. Ilyen szempontból mindegy, hogy a címünk dinamikus
vagy fix IP cím. Ilyenek a T-Mobile *356�HO�IL]HWpVHL�

Ha az IP címünk valódi, fix IP cím, akkor bárki és bárhonnan elérhet minket; kezdeményezhetünk
és fogadhatunk UDP és/vagy TCP kapcsolatokat bárkivel. Viszont a pénztárcánkat ez az állapot meg
fogja viselni…

A legoptimálisabb az, ha az IP címünk valódi, ámde dinamikusan kiosztott: ahányszor belépünk,
annyiszor kapunk egy új címet egy adott tartományból. Ilyenek a Pannon GSM *356�HO�IL]HWpVHL��,WW
már csak egy dolgot kellene megoldanunk: a mi saját IP címünket valahogy mások tudomására kellene
hozni minden egyes bekapcsoláskor, hogy tudjanak velünk mások is kommunikálni. Ebben az Enfora

YHUKHWHWOHQ�� V]DEDGDOPD]WDWRWW� WHFKQLNiMXNQDN� N|V]|QKHW�HQ� |QiOOyDQ� NpSHVHN� HJ\� ,3� FtPWiU� MHOOHJ&
szolgáltatásra felcsatlakozni minden GPRS csatlakozáskor, oda elküldeni a mostani dinamikus IP
FtP�NHW��D]�HVHWOHJHV�Q\XJWiNDW�NH]HOQL��LOO��KD�NpUM�N��EL]RQ\RV�LG�QNpQW�PpJ��pOHWMHOHW���LV�DGQL�

Folytatjuk…
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12. GPRS kapcsolódás - UDP

Az UDP kommunikáció a leghasznosabb szolgáltatás az Enfora modemeknél, ámde a leginkább
összetett is. Röviden és tömören egy olyan módszer, amellyel - az SMS-hez hasonlóan - rövid, max.
512 byte-os üzeneteket tudunk küldeni automatikusan a szerver(ek) felé, vagy visszafelé. Ezek az
üzenetek lehetnek GPS koordináták, események (I/O aktivitás, limit-túllépés, stb.), ill. válasz-üzenetek
D�V]HUYHU�IHO�O�N�OG|WW�$7�SDUDQFVRNUD��.H]GM�N�H]�XWyEELYDO�

$]�HO�]�HNEHQ�OiWKDWWXN��KRJ\�WXGXQN�333�NDSFVRODWRW�OpWUHKR]QL�D�Windows® HyperTerminál®-ja
segítségével. Most erre lesz szükségünk, és egy apró kis segédprogramocskára, a HW-Group QHY&
német cég egyik ingyenes (freeware) szoftverére, a Hercules SETUP SURJUDPUD�� DPHO\U�O� D]� DOiEEL
linken olvashatunk: http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html � LOO�� D]� DOiEEL� OLQNU�O
tudjuk letölteni: http://www.hw-group.com/download/sw/HerculesSetup.zip (~ 500 kByte ZIP-ben,
kibontás után ~ 1,2 MByte, telepíteni nem kell, csak elindítani.)  Bár a program nem kifejezetten a mi
FpOMDLQNUD� YDOy�� pV� VRN� �� V]iPXQNUD� �� IHOHVOHJHV� IXQNFLy� LV� YDQ� EHQQH�� GH� D� NLV�PpUHWH� pV� HJ\V]HU&
installja miatt választottam pont ezt. Bármilyen másik programot is választhatunk, amely képes adott
tartalmú IP/UDP csomagokat készíteni. Próbáljunk ki egy másik Enfora specialitást, az ún. local PPP
üzemmódot. Ekkor GPRS kommunikációra alkalmatlan SIM kártyával is ki tudjuk próbálni az eddig
leírtakat. Küldjük el a modemnek az alábbi parancsot:  $7�+267,) � Ezzel bekapcsoljuk a local
PPP üzemmódot a modemen, majd a korábban Enfora GPRS teszt névvel létrehozott GPRS
kapcsolatunkat csatlakoztatva létrejön egy virtuális PPP kapcsolat, amely Internettel való kapcsolatra
QHP��GH�D�PRGHP�QNNHO�W|UWpQ��NRPPXQLNiFLyUD�PiU�DONDOPDV��,QGtWVXN�HO�D�Hercules SETUP-ot, és
válasszuk ki az UDP fület. Itt írjuk be az UDP Module IP helyre a 199.245.180.013 címet, a Port
helyre a 1720 portcímet. A többi beállítás lényegtelen; majd klikkeljünk a Listen gombra, ami Close
feliratúra változik. A használt 199.245.180.013/1720 IP/portcím az Enfora modemek alapértelmezett
API portja, amit amúgy az $7�8'3$3, paranccsal tudunk megváltoztatni, de nincs rá szükség. Az
DOVy�6HQG�DEODN�HOV��VRUiED�tUMXN�EH�D]�DOiEEL�DGDWRW��PDMG�NOLNNHOM�QN�D�PHOOHWWH�OpY��6HQG�JRPEUD�

������������$7,�&5!�/)!
Az alsó, Sent Data feliratú ablakban megjelent az imént kiküldött $7,� SDUDQFV�� PtJ� D� IHOV��

Received data feliratú ablakban megjelent a válasz: Enfora, L.P. OK  Ezzel kiküldtünk egy parancsot
az API-nak UDP csomagként, majd a választ szintén UDP csomagként visszakaptunk. Közben akár
internetezhettük volna, ha az $7�+267,) � helyett a $7�+267,) � parancsot adtuk volna ki
NRUiEEDQ��$�NLN�OG|WW�DGDWFVRPDJ�HOV����E\WH�MD�VSHFLiOLV��H]HNHW�H]pUW�KH[DGHFLPiOLV�NDUDNWHUHNNpQW
N�OGW�N�NL��H]W�MHO]L�D���MHO��D]�HOV��NpW�E\WH�pUWpNH�OpQ\HJWHOHQ��D�KDUPDGLN�E\WH���HV�pUWpNH�MHO]L��KRJ\
D�NLN�OG|WW�8'3�FVRPDJ�$7�SDUDQFVRW� MHOHQW�� D�QHJ\HGLN�E\WH�N|WHOH]�HQ���pUWpN&��$�NDSRWW�YiODV]
UDP csomag szintén tartalmazza ezt a 4 byte-os fejlécet, csak sajnos ezt a Hercules SETUP levágja.
+D�QHP�WHQQp��DNNRU�OiWQiQN��KRJ\�RWW�D�KDUPDGLN�E\WH�pUWpNH���U�O���UH�YiOWR]RWW��DPL�D]�$7�SDUDQFV
válaszát tartalmazó UDP csomagot jelzi. Mindig ez a harmadik byte mutatja meg, hogy a csomag mit
tartalmaz. Kipróbálhatjuk még az alábbi parancsokat is (Ne felejtsük el, itt a $ jel a hexa-decimális
NDUDNWHUHN�MHO]�MH��H]pUW�KD�PLQW���MHOHW�DNDUMXN�KDV]QiOQL��DNNRU�GXSOi]QXQN�NHOO���

Lekérdezzük, hogy mi a mi IP címünk:

Send: ������������$7��1(7,3"�&5!�/)!
Válasz: $NETIP: "000.000.000.000",  "000.000.000.000", "000.000.000.000"
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Nincs hálózati IP címünk. Akkor mi a local (virtuális) IP címünk?

Send: ������������$7��/2&,3"�&5!�/)!
Válasz: $LOCIP: "001.002.003.004",  "002.003.004.001", "003.004.001.002"

Csatlakozzunk fel a hálózatra:

Send: ������������$7��&211�&5!�/)!
Válasz: CONNECT

Sikerült! Mi most az IP címünk? (Közben akár internetezhetünk is, míg ezt kiadjuk…)

Send: ������������$7��1(7,3"�&5!�/)!
Válasz: $NETIP: "123.123.123.123",  "123.123.123.123", "123.123.123.123"

Kapcsolódjunk le a hálózatról:

Send: ������������$7��',6&�&5!�/)!
Válasz: NO CARRIER

Sikerült! Mi most az IP címünk?

Send: ������������$7��1(7,3"�&5!�/)!
Válasz: $NETIP: "000.000.000.000",  "000.000.000.000", "000.000.000.000"

Tehát újra a local PPP kapcsolatban vagyunk.

$]�HGGLJLHNEHQ�WHKiW�VDMiW�PDJXQNNDO�WXGWXQN�EHV]pOJHWQL��(QQHN�I�OHJ�DNNRU�OHKHW�KDV]QD��KD�PiU
GPRS/UDP kapcsolatban vagyunk, és szeretnénk pár modem-parancsot kiadni. Ez más modemeken
úgy szokott történni, hogy ���-al bontjuk a DATA módot, és átlépünk COMMAND módba, majd ott
kiadjuk a kívánt parancsot, majd visszalépünk DATA módba, és folytatjuk a kommunikációt. Sajnos
az Enfora modemek esetében más a koncepció: a ��� nem COMMAND módra vált, hanem
ténylegesen bontja a GPRS/UDP vagy GPRS/TCP kapcsolatot. Ezenkívül használhatjuk még a
&08;� �]HPPyGRW� LV�� V�W� LJD]iEyO� PD� PiU� D� &08;� �]HPPyG� KDV]QiODWD� D� SUHIHUiOW�� KD� �]HP
N|]EHQ� PRGHP�SDUDQFVRNDW� V]HUHWQpQN� NLDGQL�� (UU�O� OiVG� MHOHQ� GRNXPHQWiFLy� OHJYpJpQ� D� &08;
fejezetet.

6RNNDO�OpQ\HJHVHEE��KRJ\�PiV�PRGHPHNNHO�WXGMXQN�NRPPXQLNiOQL��V�W��DNiU�WiYROL�SDUDQFVRNDW�LV
ki tudjunk adni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a megcélzott modemen beállítani az $7�3$'65&
SDUDQFFVDO� HJ\� WHWV]�OHJHV�� iOWDOXQN� YiODV]WRWW� SRUWV]iPRW� ±� NpW� pUWpN� NLYpWHOpYHO�� $]� HOV�� D� QXOOiV
érték, ez ugyanis a TCP/IP kommunikációban tiltott, tehát ezzel tudjuk letiltani, hogy mások távolról a
GSM modemünket megszólíthassák. A másik tiltott érték az $7�83'$3,�SRUWFtPH��DPLYHO�D]�HO�EE
is  játszottunk. Ennek alapértéke 1720, tehát ezt se használjuk. A fentiek után tehát adjuk ki mondjuk
az $7�3$'65& ���� parancsot mindkét modemen: azon is, amelyiket UDP-n hívni akarjuk,
N�O|QEHQ�QHP�WXGMXN�PHJV]yOtWDQL��WRYiEEi�D�KtYyQ�LV��N�O|QEHQ�D�YLVV]DpUNH]��YiODV]W�PHJ�PL�QHP
IRJMXN� OiWQL�� (]W� N|YHW�HQ� LQGtWVXN� HO� D� 333� NDSFVRODWRW� D� hívott modemünkön, majd a Hercules
SETUP-ot is, ott válasszuk ki az UDP fület. Itt írjuk be az UDP Module IP helyre a hívó modem IP
címét, a Port KHO\UH�D]�HO�EE�YiODV]WRWW������SRUWFtPHW��D]�HGGLJ�QHP�KDV]QiOW�Local port helyre pedig
szintén 1234 kerül. A többi beállítás lényegtelen; majd klikkeljünk a Listen gombra, ami Close
feliratúra változik.
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Ezután a hívó modemen állítsuk be az UDP protokoll szerinti üzemmódot az $7�+267,) �
SDUDQFFVDO��(]W�N|YHW�HQ�LQGtWKDWMXN�D]�8'3�NDSFVRODW�DNWLYiOiViW��PHO\�VRUiQ�D�KtYy�PRGHP�LV�IHOOpS
a GPRS hálózatra, és az IP cím alapján megkeresi a hívott modemet. (Az UDP kommunikációban
nincs szerver és kliens oldal; a hívó és hívott elnevezést is csak az egyes modemek könnyebb
azonosítása miatt használom. Az UDP ugyanis egyenrangú felek kommunikációja, mint ahogy SMS
N�OGpVQpO�LV�FVDN�D�N�OGpV�SLOODQDWiEDQ�N�O|QE|]WHW�QN�PHJ�606�W�N�OG��pV�606�W�IRJDGy�PRGHPHW�
egy pillanat múlva az SMS küldés iránya is megfordulhat.) Az IP cím megadására kétféle módszer is
létezik: vagy az $7�3$''67� SDUDQFFVDO� DGKDWMXN� PHJ� D� WiUFVi]iV� HO�WW�� YDJ\� PDJiYDO� D� WiUFVi]y
paranccsal, mintha csak egy telefonszámot adnánk meg. (Ez természetesen fix, ún. statikus IP címeket
feltételez; sajnos a valóságban azonban dinamikus IP címeket szokás használni; az ezzel kapcsolatos
WXGQLYDOyNUyO�N�O|Q�IHMH]HW�IRJ�V]yOQL���$]�HOV��PyGV]HU�

(O�EE�EHiOOtWMXN�D�KtYRWW�ROGDO�,3�FtPpW�� $7�3$''67 ����������������������
Majd elindíthatjuk a GPRS-t a "szokásos" tárcsázó paranccsal: $7'���
Vagy GPRS csatlakozás automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�$5(* �
A második módszer:
Tárcsázunk az Enfora saját tárcsázó utasításával: $7'3���������������������
A válasz rövidesen megérkezik: CONNECT ha sikerült, vagy 

NO CARRIER ha nem sikerült.

(]W�N|YHW�HQ�DPLW�OiWKDWDWODQXO�EHtUXQN�D�hívó�ROGDO�WHUPLQiO�NpSHUQ\�MpQ��D]�PHJMHOHQLN�D�hívott

oldalon, esetünkben a Hercules SETUP�SURJUDP�IHOV���Received data NpSHUQ\�MpQ��DPLW�SHGLJ�EHtUXQN
az alsó, Sent data NpSHUQ\�Q��D]�PHJMHOHQLN�D�hívó�ROGDO�WHUPLQiO�NpSHUQ\�MpQ�

Most csináljunk egy kis trükköt  – nem véletlenül használjuk épp a Hercules SETUP programot az
egyik oldalon. Megcsinálhattunk volna az UDP kapcsolatot két Windows® HyperTerminál® között is,
két külön soros vonal és két GSM modem segítségével. A Hercules SETUP� MREE� IHOV�� VDUNiEDQ
látható Close feliratra klikkelve az visszaváltozik Listen-re, így már átírhatjuk a Port helyén látható
1234 címet 1720-ra, majd ismét klikkeljünk a Listen gombra, ami Close feliratúra változik. Most
küldük el az alsó Send sorban már korábban beírt alábbi parancsot a Send gombbal:

Send: ������������$7��1(7,3"�&5!�/)!
Válasz: $NETIP: "123.123.123.123",  "000.000.000.000", "000.000.000.000"

$� YiODV]EDQ� V]HUHSO�� ,3� FtP� PiU� QHP� D� hívott modemé, hanem a hívó modem IP címe! A
kiküldött parancs ugyanis most nem az 1234-es portcímre ment, hanem a 1720-asra, ami a modem
API portja, és észlelvén, hogy érvényes parancsot kapott, a választ is ugyanarra az IP címre küldi
vissza, ahonnan a kérést is kapta. Így tudunk tehát távoli parancsokat kiadni egy modemnek, és ezért
nem lehetett azonos az $7�8'3$3,�EDQ�V]HUHSO�������DV�SRUWFtP��pV�D]�$7�3$'65&-ben általunk
önkényesen választott portcím: ha ugyanis azonos lenne, akkor a modem nem tudná, hogy távoli
parancsot kapott, vagy csak adatot.

Az UDP csatlakozás bontása természetesen a megszokott módon, a ��� karakterekkel vagy a DTR
vonallal történik, és a NO CARRIER üzenet megjelenése jelzi, hogy az UDP kapcsolat megszakadt.
Ezt – mivel az UDP csatlakozás egyenrangú – mind a két oldalon meg kell tenni, mert a másik oldal
nem bont automatikusan. Nincs is mit: az UDP csomagkapcsolt adatátvitel – csak egy adatcsomag
iWN�OGpVL�LGHMpUH�YDQ�NDSFVRODW�D�NpW�ROGDO�N|]|WW��D�N|YHWNH]��SLOODQDWEDQ�DNiU�PiVLN�FtPU�O�LV�NDSKDW
adatokat.
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$NLQHN� HVHWOHJ� D]� HO�]�� MiWpNRP�NLFVLW� ERQ\ROXOW� YROW�� DQQDN� LWW� HJ\� HJ\V]HU&EE��QHP�NHOO� KR]]i
más, mint két Windows® HyperTerminál®, két külön soros vonal és két GSM modem – és persze két
fix IP címes SIM kártya.

Az alábbi parancsokat kell kiadni mindkét modemen:

$7�&*'&217 « (Ha eddig még nem tettük volna meg…)
$7�+267,) � (UDP protokoll beállítása)
$7�3$'65& [[[[[ 9iODV]WXQN�HJ\�WHWV]�OHJHV�SRUWFtPHW��±������N|]|WW��NLYpYH�D������Dt.
Ez után már jöhet is a csatlakozás. Természetesen mindegyik modemen a másik modem IP-címét

NHOO�PHJDGQL��N�O|QEHQ�QHP�IRJ�P&N|GQL�VHPPL�
$]�HOV��PyGV]HU�
(O�EE�EHiOOtWMXN�D�PiVLN�PRGHP�,3�FtPpW�� $7�3$''67 ������������������[[[[[
Majd elindíthatjuk a GPRS-t a "szokásos" tárcsázó paranccsal: $7'���
Vagy GPRS csatlakozás automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�$5(* �
A második módszer:
Tárcsázunk az Enfora saját tárcsázó utasításával: $7'3�����������������[[[[[
A válasz rövidesen megérkezik: CONNECT ha sikerült, vagy 

NO CARRIER ha nem sikerült.

Ha ezt mindkét modemen megcsináltuk, akkor amit az egyik ablakban beírunk, azt a másik
ablakban látjuk. A csatlakozás bontása a megszokott módon, a ��� karakterekkel vagy a DTR
vonallal történik.

$�EiWUDEEDN�YiODV]WKDWQDN�NpW�N�O|QE|]��SRUWFtPHW�LV�D�NpW�ROGDORQ��(EEHQ�D]�HVHWEHQ�LV�OpWUH�IRJ
jönni UDP kapcsolat a két modem között, de ehhez az kell, hogy az $7�3$'65& és $7�3$''67
portcímeket jól állítsuk be. Azaz ha az egyik oldalon a $7�3$'65&-ben beállítunk "A"-t, akkor a
másik oldalon a $7�3$''67-ben kell "A"-nak állnia, a másik oldali $7�3$'65&-ben viszont "B"-
QHN�NHOO�iOOQLD��DNiUFVDN�D]�HOV��ROGDOL�$7�3$''67-ben. Természetesen az $7�3$''67 alkalmazása
helyett mindenhol használhatjuk a sokkal logikusabb $7'3«�NH]GHW&�WiUFVi]y�SDUDQFV�WHOMHV�DODNMiW�LV�
DPL�HJ\V]HU&HQ�FVDN�IHO�OtUMD�D]�$7�3$''67�EHQ�OpY��pUWpNHNHW�
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13. GPRS kapcsolódás - TCP

Ahogy arról már többször szó volt, a GPRS alatti TCP kapcsolat megfelel a hagyományos modem
CSD üzemmódjának: a modem ugyanis egy olyan környezetet hoz létre, amely lekezeli mindazokat a
rendszereseményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az általunk feladott adatok a címzetthez az
HUHGHWLYHO� PHJHJ\H]�� PyGRQ� PHJpUNH]]HQHN�� 7HKiW� PLXWiQ� IHOpStWHWW�QN� HJ\� 7&3� NDSFVRODWRW�� D
PRGHP�HJ\��FV|YHW��pStW�NL�D]�HOOHQiOORPiVLJ��DPLW�pV�DKRJ\�EHW|OW�QN�HEEH�D�FV�EH��D]�pV�~J\�IRJ�D
FV��W~OROGDOiQ�NLM|QQL��/HKHW��KRJ\�QHP�D]RQQDO���PHUW�pSSHQ�YDODPL�DGDWiWYLWHOL�KLED�PLDWW�PHJDNDG�D
kommunikáció, és csak másodpercek múlva indul újra - de ki fog jönni minden! Ha a hibajavítás nem
oldható meg valami permanens hiba miatt, akkor maga a kapcsolat fog megszakadni ugyanúgy, mint
egy CSD hívásnál - és mi nem fogjuk tudni, hogy mi okozta a hibát. Ilyen szempontból a TCP socket
W|NpOHWHVHQ� DONDOPDV� SO�� J\&MW|WW� PpUpVL� DGDWRN� LG�V]DNL� WiYNLROYDViViUD�� GH� QHP� HO�Q\|V� SO�� D
riasztórendszerekben, ahol egy szabotázs (pl. a GSM antenna letörése) oly mértékben leronthatja az
adatátviteli képességeket, hogy bár néha-néha sikeresen kimegy egy adatcsomag, de a nyugta már nem
érkezik vissza, így a TCP socket nem mutat meg egyetlen átvitt adatyte-ot sem, miközben lehet, hogy
már többször sikeresen elküldte a riasztórendszer a legutolsó GPS koordinátákat, csak nyugta és
HOOHQ�U]pV� QpON�O� H]W� D� UHQGV]HU� HOGREMD�� 7HKiW� LO\HQ� V]LWXiFLyN� IHOPHU�OpVHNRU� D]� 8'3� FVRPDJRN
jelentik a jó megoldást - azon az áron, hogy a nyugtákat nekünk kell majd visszaküldözgetnünk.

A másik fontos megjegyzés a TCP socket-tel kapcsolatban az, hogy az Enfora GSM modemek nem
WHV]LN� OHKHW�Yp� D� *356� NRPPXQLNiFLy� IHOI�JJHV]WpVpW� SO�� HJ\� $7� SDUDQFV� NLDGiViQDN� LGHMpUH�� $
vonalbontás parancs (��� vagy DTR jel) ugyanis mindig bontja a TCP kapcsolatot, és vele együtt a
GPRS kapcsolatot is. De mivel a GPRS kapcsolatnál nincs kapcsolási díj, a fel-le kapcsolódás nem
okoz többletkiadást, tehát országon belül ez is járható út. Azonban országon kívül, roaming esetén ez
már nincs így; ott lényeges a GPRS kapcsolat folyamatos fenntartása. Ilyen esetben egyedül a CMUX
technika használható, amely max. 6 db virtuális soros vonalat hoz létre egyetlen egy fizikai soros
vonalon keresztül, és ezek a virtuális soros vonalak mint külön-külön modemek funkcionálnak: amíg
az egyiket él egy TCP kapcsolat, a másikon SMS-eket küldhetünk-fogadhatunk, a harmadikon
Qp]KHWM�N� D�SLOODQDWQ\L� WpUHU�W�$7�SDUDQFVRNNDO��PtJ� D�QHJ\HGLNHQ�YHKHWM�N� D�EHM|Y��92,&(�KtYiV
KtYyV]iP�NLMHO]pVpW��(UU�O�UpV]OHWHVHQ�OiVG�D]�HUU�O�V]yOy�NpV�EEL�IHMH]HWHW�

$�WRYiEELDN�MREE�PHJpUWpVpKH]�Qp]]�N�U|YLGHQ��KRJ\DQ�LV�P&N|GLN�D�&6'�KtYiV��D�KtYRWW�ROGDORQ
HO�V]|U�LV�EH�NHOO�iOOtWDQL��KRJ\�DXWRPDWLNXVDQ�YHJ\H�IHO�D�EHpUNH]��KtYiVW�YDODKiQ\DGLN�FVHQJHWpVUH�D
modem; ezt az $76� [� SDUDQFFVDO� WXGMXN� PHJWHQQL�� (]W� N|YHW�HQ� D� KtYy� PRGHPHQ� NLDGMXN� D
tárcsázás parancsot, majd sikeres kapcsolódás esetén megjelenik a CONNECT szöveg mindkét
oldalon, és onnantól fogva amit beírunk az egyik modemen, azt viszont látjuk a másikon és fordítva.
(Sajátunkon természetesen nem, mert itt nincs ECHO funkció, mint a COMMAND módnál.) A hívás
végét bármelyik oldalon kezdeményezhetjük a ��� karakterek kiadásával, vagy hardveresen a DTR
vonal lekapcsolásával, ha az $7	'� konfiguráló parancsot korábban már kiadtuk.

$�KHO\]HW�SRQWRVDQ�XJ\DQH]�7&3�VRFNHW�HVHWpQ�LV��FVDN�D�SDUDQFVRN�NLFVLW�PiVRN��(O�V]|U�LV�EH�NHOO
kapcsolnunk a TCP socket üzemmódot mindkét modemen, majd az egyiket vételre kell állítani:

Hívó oldal:

$7�+267,) � (TCP socket üzemmód)
$7�$&7,9( � (Aktív/kliens mód)

Hívott oldal:

$7�+267,) � (TCP socket üzemmód)
$7�$&7,9( � (Passzív/szerver mód)
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A második lépés a TCP socket aktiválása a hívó oldalán, mely során a modem fellép a GPRS
KiOy]DWUD��pV�ILJ\HOQL�NH]GL�D]�DGDWiWYLWHOW�NH]GHPpQ\H]��DNWtY��NOLHQV�ROGDO�NpUpVHLW��$�7&3�VRFNHW
ún. portszámokkal dolgozik, azaz minden egyes IP címhez tartozik 65535 lehetséges portcím, amely
HJ\�HJ\�N�O|QiOOy��I�JJHWOHQ�pV�HJ\LGHM&�NRPPXQLNiFLyV�FVDWRUQiW�MHOHQW��HUUH�D]�,QWHUQHWQpO�V]�NVpJ
is van, hiszen egyszerre több program is futhat a számítógépen. Az Enfora modemek esetén azonban
FVDN�HJ\�FVDWRUQD�OHKHW�DNWtY�HJ\V]HUUH��$�FVDWRUQD�V]iPD�WHOMHVHQ�WHWV]�OHJHV�D�QXOOiW�NLYpYH��DPL�D]
|VV]HV�OHKHWVpJHV�FVDWRUQiW�MHOHQWL��+D�,QWHUQHWUH�FVDWODNR]XQN��DNNRU�D]RQEDQ�FpOV]HU&�D]�HOV������
csatornát nem használni saját célra, mert azok az Interneten általában definiált funkcióval bírnak, és
esetleg problémát okozhatunk vele. Az $7�3$'65& paranccsal adhatjuk meg, hogy melyik portot
kívánjuk figyelni; a nullás értéke bármely, a mi IP címünkre szóló kérést elfogad. Ez az alapeset. Azt,
KRJ\�PLO\HQ�,3�FtPU�O��IRJDGXQN�HO�KtYiVW��D]W�SHGLJ�D�$7�3$''67 paranccsal adhatjuk meg, külön
D]�,3�FtPHW��pV�N�O|Q�D�SRUWFtPHW�LV��0LQGNHWW�QpO�KDV]QiOKDWy�D�QXOOiV��MRNHU��V]iP��V�W��D]�,3�FtPHW
PHJDGKDWMXN� WDUWRPiQ\NpQW� LV�� SO�� ������������ IRUPiEDQ�� DPHO\� D]� |VV]HV� ������������� NH]GHW&� ,3
címet jelenti. Természetesen itt is a nullás beállítás az alapértelmezett.

A harmadik lépés magának a csatlakozásnak az elindítása. Erre háromféle módszer létezik:

Elindíthatjuk a GPRS-t a "szokásos" tárcsázó paranccsal: $7'���
Elindíthatjuk az Enfora saját GPRS tárcsázó utasításával is: $7'7
A GPRS csatlakozás automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�$5(* �
A válasz rövidesen megérkezik: LISTEN

(]W�N|YHW�HQ� LQGtWKDWMXN�D�7&3� VRFNHW� DNWLYiOiViW� D�KtYy�ROGDORQ��PHO\� VRUiQ� D�KtYy�PRGHP� LV
fellép a GPRS hálózatra, és az IP cím alapján megkeresi az adatátvitelt kiszolgáló szerver modemet.
Az IP cím megadására kétféle módszer is létezik: vagy az $7�3$''67 paranccsal adhatjuk meg a
WiUFVi]iV�HO�WW��YDJ\�PDJiYDO�D�WiUFVi]y�SDUDQFFVDO��PLQWKD�FVDN�HJ\�WHOHIRQV]iPRW�DGQiQN�PHJ���(]
természetesen fix, ún. statikus IP címeket feltételez; a valóságban azonban dinamikus IP címeket
V]RNiV�KDV]QiOQL��D]�H]]HO�NDSFVRODWRV�WXGQLYDOyNUyO�N�O|Q�IHMH]HW�IRJ�V]yOQL���$]�HOV��PyGV]HU�

(O�EE�EHiOOtWMXN�D�V]HUYHU�,3�FtPpW�� $7�3$''67 ���������������������
Majd elindíthatjuk a GPRS-t a "szokásos" tárcsázó paranccsal: $7'���
Vagy GPRS csatlakozás automatikus elindítása bekapcsoláskor: $7�$5(* �
A második módszer:
Tárcsázunk az Enfora saját tárcsázó utasításával: $7'7��������������������
A válasz rövidesen megérkezik: CONNECT ha sikerült, vagy 

NO CARRIER ha nem sikerült.

A TCP socket bontása a megszokott módon, a ��� karakterekkel vagy a DTR vonallal történik, és
a NO CARRIER üzenet megjelenése jelzi mindkét oldalon, hogy a TCP kapcsolat megszakadt.

$�IHQWL�SpOGiNEDQ�V]HUHSO��,3�FtP�VSHFLiOLV��H]�D]�Enfora cég TCP teszt-szerverének az IP címe,
PHO\�PLQGLJ�P&N|GLN��pV�QHP�FVLQiO�PiVW��PLQW�NLtU�HJ\��GY|]O��V]|YHJHW�D�PL�,3�FtP�QNNHO��PDMG
az összes neki elküldött adatot egy fejléc után változatlan formában visszaküldi az alábbiak szerint:

>> You are IP 123.123.123.123 port 12345
>> 123.123.123.123/12345> A mi üzenetsorunk, amit Enterrel zártunk le, vagy vártunk 5 sec-et.
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14. EDGE modemek

Az EDGE technológiáról röviden annyit kell tudni, hogy míg a GPRS kapcsolat csak a GSM
hálózat szabad csatornáit használta ki, addig az EDGE modemeknél magát a GSM hálózatot is elég
érdekes módon megváltoztatták. Az alap GSM ugyanis 200 KHz-es frekvenciával küldi ki a jeleket,
DKRO���MHO�LG����ELWHW�MHOHQW��H]�PiUD�NLVVp�HODYXOW�pV�JD]GDViJWDODQ�PHJROGiV��$]�('*(�WHFKQROyJLD
HJ\�~MIDMWD�NyGROiVL�HOMiUiVVDO���MHO�LG��DODWW���ELWQ\L�LQIRUPiFLyW�NpSHV�iWN�OGHQL��WHKiW�KHO\E�O�WULSOD
lesz az adatátviteli sebesség. Ehhez természetesen mind a GSM modemnek, mind pedig a GSM
toronynak ismernie kell ezt az új kódolási rendszert. Ezért kell az EDGE technológiához teljesen más
��pV�NLVVp�GUiJiEE���*60�PRGHP��pV�H]pUW�NRUOiWR]yGLN�D]�('*(�KR]]iIpUpV�MHOHQOHJ�PpJ�HJ\�V]&N
vételi területre. A háromszoros adatátviteli sebesség különösen a GPRS kommunikációban jelent egy
nagy sebesség-ugrást, ezért a két fogalom szorosan összekapcsolódik.

Az EDGE modemek szinte teljesen lábkompatibilisek a többi Enabler-II sorozatba tartozó Enfora
modemmel, két apró eltérés mégis van: az egyik a 40. láb, amely általában nem használt, így gondot
sem okoz; míg a másik a 22. láb, amely a többi Enfora modemnél a Remote ON láb, itt viszont a
5HVHW�OiE�OHWW��(]�J\DNRUODWLODJ��FVDN��HJ\�V]LQWYiOWiVW�MHOHQW��DPL�PLDWW�D�IHMOHV]W�L�NiUW\iQ�D]�6:���
kapcsolót pont fordított állásba kell kapcsolni, ahogy ez a 2. fejezetben, ill. az Enfora Enabler II-G to
Enabler II-E Transition Guide EDG0100PB002MAN.pdf  dokumentumban is le van írva.

Sokkal lényegesebb változás, hogy bár bejött pár 3G mobilszolgáltatásokkal kapcsolatos parancs,
D]�(QIRUD�PRGHPHN��HVV]HQFLiMiQDN��V]iPtWy�3$'�8'3�(YHQW�(QJLQH�'LQDPLF�,3�NH]HO��SDUDQFV�
FVRSRUW� PpJ� QLQFVHQ� PHJYDOyVtWYD� D]� ('*(� PRGHPHNHQ�� (]pUW� I�OHJ� RO\DQ� KHO\UH� MDYDVROW� D
KDV]QiODWD��DKRO�FVXSiQ�333�SURWRNROODO�W|UWpQ��,QWHUQHW�FVDWODNR]iVUD�NtYiQMiN�IHOKDV]QiOQL�
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15. EVENT funkciók

Talán az egyik legkülönlegesebb szolgáltatása az Enfora modemeknek az Event Engine; ez egy
RO\DQ�V]RIWYHUHV�PHJROGiV��DPHO\�iWPHQHWHW�NpSH]�D��EXWD��PRGHPHN�HJ\V]HU&VpJH�pV�D�SLDFYH]HW�
Wavecom modemekben futtatható OpenAT-ban megírt szoftverek között. Mindkét megoldásnak van
HO�Q\H�pV�KiWUiQ\D��PtJ�D]�OpenAT�HO�Q\H�D�V]pOHVN|U&�SURJUDPR]KDWyViJ��DGGLJ�D]�Event Engine a
N|QQ\&� SURJUDPR]KDWyViJEDQ� pV� D� QDJ\� PHJEt]KDWyViJEDQ� MHOHVNHGLN�� QLQFVHQHN� EXJRN�� QLQFVHQ
W|EE� V]i]�PHJDEiMWRV�SLOyWDYL]VJiV� IHMOHV]W�N|UQ\H]HW��6RNV]RU� D]RQEDQ� QLQFV� LV� LJpQ\� NRPRO\DEE
IXQNFLyN�YpJ]pVpUH��HJ\V]HU&HQ�FVDN�606�W�NHOO�N�OGHQL�HJ\�MHO�PHJpUNH]pVHNRU��YDJ\�IHO�NHOO�KtYQL
egy számot egy paraméter túllépése esetén. Hogy ez mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az Enfora cég külön termékskálát gyárt MobileTracker (MT) néven, melyek olyan,
Enfora modemmel ellátott, dobozolt modemek, amelyek tartalmaznak pár I/O csatlakozási pontot, és
alkalmasak kisebb vezérlési feladatok megoldására.

Az Event Engine használatáról külön dokumentáció is szól GSM0000AN015: Application Note –
Event Monitor and Reporting Overview FtPPHO��LOO��YDQ�HJ\�OHW|OWKHW��(YHQW�NRQILJXUiOy�SURJUDP�LV
DIOEventTool.EXE néven, melynek dokumentációját a GSM0116PB001MAN: Enfora Event Tool
User Manual néven kell keresni az Enfora honlapján. Angolul kevésbé tudók részére igyekszem
más, érdekesebb példákkal szolgálni az alábbiakban.

Az Event Engine programozásához az $7�(9(17 paranccsal kell létrehozni legalább egy
EHPHQHWL�pV�HJ\�NLPHQHWL�HVHPpQ\W��$�EHPHQHWL�HVHPpQ\HN�OHKHWQHN�YiOWR]iV�MHOOHJ&HN��Transition
trigger���HVHPpQ\�MHOOHJ&��Occurrence trigger) vagy bemeneti állapot (Input); kimeneti esemény csak
egyféle van. (Output���gVV]HVHQ�����GE�N�O|QE|]��HVHPpQ\�FVRSRUWXQN�OHKHW��HJ\�HVHPpQ\�FVRSRUW
pedig akár tucatnyi egymással ÉS�NDSFVRODWEDQ�iOOy�IHOWpWHOE�O�pV�I�JJHWOHQ�KDWiVEyO�iOOKDW��(EE�O�LV
látható, hogy igen komoly automatikák hozhatók létre a modemmel komoly programozói tudás
nélkül is. Aki kicsit járatosabb az automatikák világában, az bizonyára találkozott már az ún. OPLC-
kkel vagy más néven intelligens relékkel. (Omron ZEN, Siemens LOGO!, stb.) Ezek a "nagy" ipari
PLC-k olyan visszabutított verziói, melyeket komoly programozói tudás nélkül gyakorlatilag bárki
WXG�SURJUDPR]QL�DOLJ�HJ\�yUiQ\L�LVPHUNHGpV�XWiQ��KDVRQOyDQ�HJ\V]HU&�PyGRQ�

$]�HOV��SpOGiPEDQ�OHV]LPXOiOMXN�D�Wavecom modemek – az Enfora�PRGHPHNE�O�VDMQRV�KLiQ\]y
– GSM LED-jét a modem GPIO2-es jelével. Ezt legkönnyebben az általam pont ilyen célra
kifejlesztett MTENFORA TEST BOARD�DO� WXGMXN� OHWHV]WHOQL��$GMXN� NL� D� N|YHWNH]�� SDUDQFVRNDW� D
modemnek:

DW�HYGHODDW�HYHQW ���������DW�HYHQW ��������������DW�HYHQW ���������DW�HYHQW ���������DW	ZDW�HYHQW"�(9(17�����HYJS�HYW\S�HYFDW�������S����������S��������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������2.DW�UHVHW
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$]�HOV��VRUEDQ�OpWUHKR]XQN����VRUV]iP�DODWW�HJ\�Transition triggert, amely akkor lesz igaz, ha az
$7�&5(* parancs értéke 1 lesz, azaz a GSM modem rendben feljelentkezik a hálózatra. A 2. sorban
a hozzá tartozó Output hatás a GPIO2 kimenet villogtatása: a P1 paraméter alsó 16 bitje (2) a H
V]LQWHW��D]D]�±�D�IRUGtWYD�EHN|W|WW�/('�PLDWW�±�D�V|WpW�/('�HW�MHOHQWL��D�IHOV�����ELWMH�����D]�/�V]LQWHW�
azaz a világító LED-et jelenti. (65538 = 1*65536 + 2) A P2-es paraméter nullás értéke pedig nonstop
villogást jelent. Tehát ha a GSM modem sikeres feljelentkezése esetén a LED villogni fog; 2*¼ = ½
másodpercig sötét lesz, majd ¼ másodpercig világít. A 3. sorban az $7�&5(* parancs 2 és 4 közötti
egyéb értékeit figyeljük, és ebben az esetben a 4. sorban fixen alacsony szintre kapcsoljuk a GPIO2-t,
azaz a LED folyamatosan fog világítani, ha nem vagyunk a GSM hálózatra kapcsolódva, pontosan
úgy, ahogy azt a Wavecom modem is jelzi. (A hívás jelzésével még adós vagyok…)

A második példában az eddig méltánytalanul hanyagolt analóg bemenetek kezelését mutatom
meg, ez azonban már kifejezetten az MTENFORA TEST BOARD-ot igényli, azon van ugyanis csak
RO\DQ� N|QQ\HQ� NH]HOKHW�� EHiOOtWy� SRWHQFLRPpWHU�� DPLYHO� D]� DQDOyJ� MHO� WHV]WHOKHW��� $� NLDGDQGy
parancsokat nem részletezem, csak az eredményt:

�(9(17�����HYJS�HYW\S�HYFDW�������S����������S��������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������
�������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������
�������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������
�������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������
$� SURJUDP� P&N|GpVpQHN� PHJpUWpVpKH]� DQQ\LW� NHOO� WXGQL�� KRJ\� D]� DQDOyJ� MHOHN� EHPHQHWL

tartománya 0 és 1760 közé esik; ezt a tartományt én felosztottam 7 db 250-es résztartományra, és
DWWyO�I�JJ�HQ��KRJ\�D�EHPHQ��IHV]�OWVpJ�PHO\LN�WDUWRPiQ\ED�HVLN��D]�MTENFORA TEST BOARD-on
WDOiOKDWy� �� GE� /('� ±� VRUEDQ� D� *3,2��� *3,2��� *3,2�� pV� *3,2�� ±� N�O|QE|]�� NRPELQiFLyNEDQ
világít az alábbiak szerint:

0-250 251-500 501-750 751-1000 1001-1250 1251-1500 1500-1760
GPIO2 � � | | | | |
GPIO4 | � � � | | |
GPIO6 | | | � � � |
GPIO7 | | | | | � �
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$]�HOV��HVHPpQ\�QpJ\HV�HOV��IHOH�D�*3,2��NLPHQHWHW�NH]HOL����pV�����N|]|WW�YLOiJtW�D�/('��IHOHWWH
nem. A 2. hatos esemény-csoport a GPIO4 kimenetért felel: 251 és 1000 között világít a LED, ezen
kívül nem. A 3. hatos csoport a GPIO6-ot, még az utolsó négyes csoport a GPIO7-et kezeli. A páros
�%�MHO&��Output�VRURN�D�NLPHQHWHNHW�NDSFVROMiN�DODFVRQ\�YDJ\�PDJDV�V]LQWUH��PtJ�D�SiUDWODQ��$�MHO&�
HVHPpQ\�MHOOHJ&��Occurrence trigger) sorok definiálják az analóg jel értéktartományát.

Érdemes kipróbálni a fenti programot, mert nagyon látványosan megmutatja, hogy az Enfora

PRGHP�iOWDO� EL]WRVtWRWW� DQDOyJ�EHPHQHW�PHJOHKHW�VHQ� ORPKD��NHOO� SiU�PiVRGSHUF��PLUH� D�EHiOOtWRWW
érték beáll. Tehát az 1 mV-os mérési felbontású analóg bemenet csak lassú jelek figyelésére
alkalmas, arra viszont kifejezetten alkalmas, mert nagyon jól védett az elektromos zajok és zavarok
ellen!

$�KDUPDGLN�SpOGiP�P&N|GLN�D]�HUHGHWL��Enfora�IpOH�IHMOHV]W�L�SDQHOHQ�LV��FVDN�DQQ\LW�FVLQiO��KRJ\
D� *3,2�� EHPHQHW� ��� EHNDSFVROiVD� XWiQ� EHNDSFVROMD� D� *3,2��HV� NLPHQHWHW�� )�OHJ� D]� HVHPpQ\�
V]iPROy�WULJJHU�P&N|GpVPyGMD�PLDWW�pUGHNHV��$�V]�NVpJHV�EHiOOtWiVRN�
�(9(17�����HYJS�HYW\S�HYFDW�������S����������S��������������$�������������������������������������������������%�������������������������������������������������$�������������������������������������������������%������������������������������������
Az 1. sorban figyeljük a bemenetet, amit a 2. sorban számolunk az erre a célra szolgáló 47-es

Event Counter-rel, melynek P2-es paramétere, azaz az 5-ös érték a maximuma. A maximum
HOpUpVHNRU�D����VRUEDQ�OpY�����HV�VSHFLiOLV�YiOWR]iV�MHOOHJ&��Transition trigger) trigger lesz aktív, és
az kapcsolja át a 4. sorban a GPIO7 kimenetet alacsony szintre, hogy a LED-je világítson.

9pJ�O�D]�XWROVy�SpOGiEDQ�HJ\�HJ\V]HU&�NLV�ULDV]WyW�FVLQiOXQN��DGMXN�NL�D]�DOiEEL�SDUDQFVRNDW�
DW�VWRDWHY ��DWG�����������YDW�VWRDWHY"�672$7(9�����$7�(YHQW�����$7�&PGV��������������������������$7'����������������������������������������������������������2.DW�HYHQW ���������DW�HYHQW ����������DW�HYHQW"�(9(17�����HYJS�HYW\S�HYFDW�������S����������S��������������$�������������������������������������������������%������������������������������������DW	Z
$�IHQWL�SURJUDPEDQ�HO�V]|U�GHILQLiOWXQN�HJ\�$7�SDUDQFVRW��DPHO\HN�PDMG�LG�]tWYH�YpJUH�DNDUXQN

KDMWDQL��$�SDUDQFV�PHJFV|UJHW�HJ\�PRELOV]iPRW�±�D]�HQ\pPHW��$�YpJpQ�OpY���Y��EHW&�LJHQ�IRQWRV��D]
D�92,&(�KtYiVW�JHQHUiOy�OH]iUy�SRQWRVYHVV]��KHO\HWW�iOO��7HKiW�H]�HJ\�D]RQQDOL�*60�92,&(�KtYiVW
HUHGPpQ\H]��DPHO\U�O�PLQGHQ� HVHWEHQ� D]RQQDO� pUWHV�O|N�� HOOHQWpWEHQ� HJ\�606�HO�� DPL�QpKD�yUiNLJ
WXG� NHULQJHQL� D� V]HUYHUHN� G]VXQJHOpEHQ�� (]HN� XWiQ� OpWUHKR]WXQN� HJ\� YiOWR]iV� MHOOHJ&� �Transition
trigger�� WULJJHUW�� DPHO\� D� ���HV� IXWWDWiV� SDUDQFFVDO� IXWWDWMD� D]� HO�]�OHJ� HOWiUROW� SDUDQFVRW�� DPLQW� D
*3,2��Q�HJ\�DODFVRQ\�V]LQW�YDQ��SO��HJ\�EHW|U��NLQ\LWRWWD�D�±�VDMQRV�QHP�OpWH]��±�Q\DUDOyP�DMWDMiW�
Azaz ekkor felhív engem az imént percek alatt létrehozott GSM modemes riasztóm…
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Az Event Engine IHOKDV]QiOiVL� N|UH� HONpSHV]W�HQ� WiJ�� YDQ� �� LG�]tW�QN�� HVHPpQ\V]iPOiOyQN�� NpW
analóg bemenetünk nagy érzékenységgel, 8 db digitális bemenet és/vagy kimenet; a GPS-es verzión
(MLG0208) akár olyat is meg tudunk adni, hogy ha egy adott körön kívül került a készülék, akkor
ULDVV]RQ�PLQNHW��SO��KD�D�NLN|W�EHQ�KRUJRQ\]y�KDMyQNDW�HOVRGRUWD�D�Yt]���$]�Enfora tulajdonosa egy
hajózási társaság; eredetileg az Enfora modemek még ilyen célra készültek; a MobileTracker
HJ\VpJHN� NLIHMH]HWWHQ� LO\HVPL� IHOKDV]QiOiVUD� YDQQDN� UHNOiPR]YD��� $� NLPHQHWL� HVHPpQ\HN� MHOHQW�V
UpV]H� *356� DODS~� �]HQHWN�OGpVW� MHOHQW�� DPL� NH]G�NQHN� XJ\DQ� QHP� D� OHJHJ\V]HU&EE�� GH� D
legsokoldalúbb és egyben a legolcsóbb mobil kommunikációs megoldás.

3RQWRVDQ�D�*60�WpPiEDQ�NH]G���YDJ\�pSSHQ�HJ\HGL�YDJ\�NLV�VRUR]DW~�IHMOHV]WpVHNNHO�IRJODONR]y
kollégáim segítésére fejlesztettem ki egy MTENFORA�QHY&�PRGXOW�� DPHO\� WXODMGRQNpSSHQ�D]� LSDUL
V]DEYiQ\QDN� WHNLQWKHW��� D�MultiTech cég által kifejlesztett bekötéssel és méretekkel kompatíbilis
GSM megoldás az Enfora modemek felhasználásával. Sokan nem szeretnek ugyanis bajlódni az
SMD GSM modem csatlakozók forrasztásával, a GSM-ek nagy áramlökéseket produkáló
WiSHJ\VpJHLQHN� IHMOHV]WpVpYHO�� YDJ\� pSS� D� ���9�RV� MHOV]LQW&� MHOHN� V]LQWLOOHV]WpVpYHO�� $]� iOWDODP
kifejlesztett modulok az összes ilyen problémát megoldják:

• 6]pOHV�EHPHQ��IHV]�OWVpJWDUWRPiQ\���±��9�LJ��PD[����±��9�LJ������$�UH�NRUOiWR]RWW�PD[LPiOLV
EHPHQ��iUDPPDO��tJ\�DNiU���GE�FHUX]DHOHPU�O�LV�MiUDWKDWy�D�*60�PRGHP�

• A teljes tápegysége lekapcsolható, így kikapcsolt állapotban az áramfelvétele mindössze �$�HV
QDJ\ViJUHQG&�

• $�WiSIHV]�OWVpJJHO�HJ\�WW�YiOWR]y�EHPHQ��NLPHQ��MHOV]LQWHN���9�RV�WiSIHV]�OWVpJ�HVHWpQ�77/��
5V-CMOS, míg 3,3V-os tápfeszültség esetén LV-TTL / 3V-CMOS jelszintek.

• 2 mm-es lábtávolságú tüskesoros csatlakozás, amely akár foglalatba rakható, közvetlenül be is
forrasztható, de akár drótokkal is behuzalozható.

• 6]RIWYHUIHMOHV]WpV�YDJ\�N�OV��PLNURSURFHVV]RU�QHP�NHOO�KR]]i��KDQHP�HOpJ�IHOSURJUDPR]QL�D]
MTENFORA TEST BOARD-al, majd a foglalatból kivéve átrakni a végleges áramkörébe.

• Az MTENFORA TEST BOARD önállóan felhasználható mint soros vonali GSM/GPRS
PRGHP�3&�KH]�3/&�KH]��YDJ\�PLQW�VRURV�YRQDOL�*36�YHY��

• A MultiTech�IpOH�VRFNHW�WHFKQROyJLiQDN�N|V]|QKHW�HQ�FVDN�HJ\�iUDPN|UW�NHOO�NLIHMOHV]WHQL�pV
HJ\� 1<È.�RW� NHOO� OHJ\iUWDQL�� D� EHKHO\H]HWW� PRGXOWyO� I�JJ�HQ� PpJLV� OHKHW� 3671� PRGHP�
GSM modem, Ethernet, Bluetooth vagy Wi-Fi interfészünk ugyanahhoz a készülékhez, ahogy
D]W�D�0HJUHQGHO��NpUL�

• $]�HUHGHWL�VRFNHW�RSFLRQiOLVDQ�NL�YDQ�HJpV]tWYH�N�OV��6,0�IRJODODWKR]�NLYH]HWpVHNNHO��WRYiEEi
tartalmaz 2 analóg bemenetet és 4 digitális I/O-t, beépített soros ellenállással, így direkt LED
YDJ\�WUDQ]LV]WRU�PHJKDMWiVUD�LV�DONDOPDV�N�OV��HOOHQiOOiVRN�QpON�O�

Az MTENFORA modul fotója:
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Az MTENFORA TEST BOARD fotója:
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����&08;�P&N|GpVH
CMUX technika az Enfora modemeken max. 6 db virtuális soros vonalat hoz létre egyetlen egy

fizikai soros vonalon keresztül, és ezek a virtuális soros vonalak mint külön-külön modemek
funkcionálnak: amíg az egyiket él egy TCP kapcsolat, a másikon SMS-eket küldhetünk-fogadhatunk,
D�KDUPDGLNRQ�Qp]KHWM�N�D�SLOODQDWQ\L�WpUHU�W�$7�SDUDQFVRNNDO��PtJ�D�QHJ\HGLNHQ�YHKHWM�N�D�EHM|Y�
92,&(�KtYiV�KtYyV]iP�NLMHO]pVpW��(UU�O�UpV]OHWHVHQ�OiVG�D]�GSM0000TN013 - Enabler IIG and IIE
CMUX Description.pdf fájlt.

Sajnos a CMUX protokoll bonyolultabb annál, semhogy pár paranccsal el lehetne intézni, hiszen
pl. CRC számítások is vannak benne. Ezért a bájt-szintre lebontott részletes kommunikáció leírásától
eltekintenék. Szerencsére az Enfora cég készített egy kissé butucska, de azért jól használható PC-s
SURJUDPRW�HQQHN�WHV]WHOpVpUH��DPLYHO�3&�Q�OH�WXGMXN�V]LPXOiOQL�D�&08;�SURWRNROO�P&N|GpVpW��PDMG
WHWV]�OHJHV�VRURV�YRQDOL� ORJJHU�SURJUDPPDO�±�SO�� D�http://www.compt.ru/� FtPU�O� LQJ\HQ� OHW|OWKHW�
COM Port Toolkit �HO�±� OH� WXGMXN�PHQWHQL�D�EiMW�V]LQW&�NRPPXQLNiFLyW�� �$NLQHN�H]�HVHWOHJ�JRQGRW
okozna, szívesen elküldöm a saját naplózásaimat.) A PC_MUX program sajnos csak Windows® XP-n
(esetleg Windows®������DODWW��P&N|GLN�

A PC_MUX.ZIP két fájlt tartalmaz; az egyiket - a Windows drivert - MUXGSM2710.SYS-nek
hívják, és a &�?:LQGRZV?6\VWHP��?'ULYHUV útvonalra kell másolni. (Vigyázat: a Wavecom

KDVRQOy�V]RIWYHUH�LV�LGH�WHV]L�D�VDMiWMiW��pV�EiU�D]RQRV�D�NHWW��PpUHWH��WDUWDOPLODJ�MyFVNiQ�HOWpU�W�OH���$
másik fájl a MuxConfTool.EXE, amit bárhová másolhatunk.

$� SURJUDP� HOLQGtWiVD� HO�WW� D� *60�PRGHPHW� ������� �HVHWOHJ� ������� EDXG�UD� NHOO� EHiOOtWDQL� D]
AT+IPR paranccsal, ha nem ott lenne; a szoftver más sebességet sajnos nem támogat. Ezek után pl. a
Windows® HyperTerminál®-jából ki kell adni az alábbi inicializáló parancsot:  $7�&08; �����
(]W�N|YHW�HQ�D�PRGHP�VHPPLIpOH�SDUDQFVUD�QHP�UHDJiO��H]�QRUPiOLV��/pSM�QN�NL�D�HyperTerminál®-
ból, majd indítsuk el rögtön a MuxConfTool.EXE-t, ahol az alábbiakat láthatjuk:

9iODVV]XN�NL�HO�EE�D�&20��YDJ\�&20��SRUWRW��W|EEHW�QHP�WiPRJDW�VDMQRV���PDMG�Select Com.
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(]W�N|YHW�HQ�NOLNNHOM�QN�D]�Open Mux gombra, amire megjelenik az alábbi almenü:

(OV�NpQW� D� NpNNHO� NLMHO|OW�Port Speed beállítását állítsuk át 115200-ra az eredeti 57600-ról (ha
kell.) Az egyes paraméterek az AT+CMUX paramétereit jelentik sorban; részletes leírásuk a CMUX
parancsnál található meg. Az OK�JRPEUD�W|UWpQ��NDWWLQWiV�XWiQ�PiULV�VLNHUHVQHN�NHOO�HQH�� OHQQLH�D
csatlakozásnak, és a Close Mux JRPE�PHOOHWWL��DGGLJ�SLURV�MHO]�OiPSiQDN�]|OG�V]tQUH�NHOO�YiOWDQLD�

(]W�N|YHW�HQ�D]�Open Dlc gombbal tudunk új csatornákat létrehozni, míg a Close Dlc gombbal
lezárni. Összesen 6 DLC csatornát tudunk megnyitni az Enfora modemeken (A Wavecom csak 4-et
enged) Ne használjuk az Open All Dlcs, Close All Dlcs és a TEST�JRPERNDW��PHUW�QHP�P&N|GQHN�
az Open All Dlcs�SO��W|EE��PLQW���'/&�W�V]HUHWQH�PHJQ\LWQL�HJ\V]HUUH��pV�H]�QHP�LJD]iQ�P&N|GLN�
így belefagy... Az Open Dlc�JRPEUD�W|UWpQ��NDWWLQWiV�XWiQ�DP~J\�D]�DOiEEL��IpOHOPHWHV��PHQ��M|Q�EH
a DLC csatorna paramétereivel:

(EE�O� D� OHJHOV���DLCI sor (a DLC csatorna száma) az érdekes; ha több csatornát szeretnénk
megnyitni, ide kell 1-6-ig beírni a számokat, majd az OK-ra kattintani.
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Miután megnyitottunk egy DLC csatornát, a hozzá rendelt soros vonalat - ami a gombok mellett
OpY�� WiEOi]DWEDQ�OiWKDWy���KDV]QiOKDWMXN�SO��D�HyperTerminál® segítségével. Minden DLC csatornán
HOV�QHN�D]�AT-command Interpreter Ready üzenet fogad minket, mintha most kapcsoltuk volna be a
modemet.

$� '/&� FVDWRUQiN� OH]iUiViW� N|YHW�HQ� D� Close Mux gombbal bonthatjuk végleg a CMUX
NRPPXQLNiFLyW�� (]W� N|YHW�HQ� D� PRGHP� YLVV]DWpU� D� QRUPiO� �]HPPyGED�� D]� $7� SDUDQFVRNDW� ~MUD
HOIRJDGMD��tJ\�KD�LVPpWHOWHQ�HO�V]HUHWQpQN�LQGtWDQL�D�&08;�SURJUDPRW��DNNRU�HO�WWH�LVPpWHOWHQ�NL�NHOO
adni az $7�&08; ����� parancsot.


