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Interfejs Dejana
Potrzeba jest matk¹ wyna-

lazkÛw. Zapewne ìpotrzebaî
zachÍci³a Dejana Kaljevica do
podjÍcia prÛby zast¹pienia
drogiego i†trudno dostÍpnego
sprzÍtu serwisowego ³atwym
w†wykonaniu interfejsem, za
pomoc¹ ktÛrego moøna doko-
naÊ modyfikacji zawartoúci pa-
miÍci telefonÛw firmy Nokia.

Schemat elektryczny in-
terfejsu pokazano na rys. 1.
Jest to kopia ìklasycznegoî
interfejsu Dejana, w†ktÛrym
uk³ad scalony pe³ni¹cy rolÍ
separatora sygna³Ûw portu
LPT komputera od interfejsu
telefonu jest zasilany wprost
z†linii portu drukarkowego
(po³¹czone ze sob¹ - z†sepa-
racj¹ diodow¹ - styki 3 i†5
z³¹cza J1).

Modelowy egzemplarz in-
terfejsu zmontowano na jed-
nostronnej p³ytce drukowa-
nej, ktÛrej schemat montaøo-

wy pokazano na rys. 2. Po-
niewaø zasilanie interfejsu
jest dostarczane z†linii portu,
naleøy skrÛciÊ do niezbÍdne-
go minimum d³ugoúÊ kabla
³¹cz¹cego gniazdo J1 interfej-
su ze z³¹czem komputera.

Prostota budowy interfej-
su sugeruje, øe wiÍkszoúÊ pra-
cy zwi¹zanej z†modyfikacj¹
oprogramowania telefonu wy-
konuje program steruj¹cy pra-
c¹ interfejsu. Tak jest
w†rzeczywistoúci - interfejs
prezentowany w†artykule jest
obs³ugiwany przez specjalne
oprogramowanie, ktÛre jest
dostÍpne w†Internecie (m.in.
na naszej stronie interneto-
wej w†dziale Download>Do-
kumentacje). Oryginalny pro-
gram opracowany przez auto-
ra pomys³u pracuje z†DOS-em

Przedstawiamy ³atwy
w†wykonaniu interfejs

opracowany przez
Dejana Kaljevica, ktÛry
s³uøy do modyfikowania

zawartoúci pamiÍci
telefonÛw komÛrkowych
Nokia. Jednym z†jego

zastosowaÒ jest
usuwanie SIM-lockÛw,
ktÛre utrudniaj¹ øycie

uøytkownikom telefonÛw
dostÍpnych na rynku

wtÛrnym.
Rekomendacje:

polecamy wszystkim
uøytkownikom telefonÛw

firmy Nokia, ktÛrzy
chc¹ samodzielnie
zmodyfikowaÊ ich
oprogramowanie.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100Ω
R2: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
Półprzewodniki
U1: SN74HC14
D1, D2: BAT85
Różne
J1: DB25M
JP1: kabel ze złączem do
programowanego telefonu

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1381.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
wrzesien03.htm.

Rys. 1 Rys. 2

Za pomocą interfejsu prezentowanego w artykule
można modyfikować oprogramowanie telefonów:
Nokia 5110: v. 5.28, v. 5.29, v. 5.30,
Nokia 5130: v. 5.71,
Nokia 3210: v. 5.31, v. 5.36, v. 6.0,
Nokia 3310: v. 3.24, v. 4.02, v. 4.06,

v. 4.18, v. 4.19, v. 4.23, v. 4.24, 4.35,
Nokia 6150: v. 5.22, v. 5.23,
Nokia 6210: v. 3.01, v. 3.04, v. 3.74,

v. 4.08, v. 4.27, v. 4.36, v. 5.01, v. 5.02,
Nokia 7110: v. 4.88, v. 4.94, v. 5.00,

v. 5.01,
Nokia 8210: v. 5.08, v. 5.11, v. 5.16,

v. 5.20, v. 5.21, v. 5.25, v. 5.26,
Nokia 8250: v. 3.08, v. 3.12,
Nokia 8290: v. 5.06,
Nokia 8850: v. 5.11, v. 5.16, v. 5.20,

v. 5.21, v. 5.25, v. 5.26.
Wersję oprogramowania telefonu można

odczytać na jego wyświetlaczu po podaniu
z klawiatury kodu *#0000# (telefon z zainstalo−

waną kartą SIM!).

Dodatkowe informacje
i oprogramowanie

można znaleźć m.in.
na stronach:

http://www.axnet.pl
http://

www.nokia.soft.w.in−
teria.pl/flasher.htm

http://komor−
ka2001.republika.pl/

dejan.htm
http://

www.gsmnokia.prv..pl
http://www.mojano−

kia.boo.pl
http://www.fkn.pl

lub w†DOS-owej sesji Win-
dows, dostÍpne s¹ takøe pro-
gramy z†klasycznym interfej-
sem Windows, jak np. Dark-
Shell. Wymiana oprogramo-
wania w†telefonie wymaga
pewnych umiejÍtnoúci, ktÛre
dok³adnie opisano m.in. na
stronie http://klub.chip.pl/
maciejs/flshnk.html, a†takøe
na wielu innych stronach
w†Internecie. Naleøy zapoz-
naÊ siÍ z†tymi materia³ami
przed rozpoczÍciem samo-
dzielnych prÛb!
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