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تمام حقوق مقاله محفوظ و متعلق به فرهاد فرامرزی می باشد



مجوز :

 تمام این مستندات توسط فرهاد فرامرزی نوشته شده است . این مستندات به هیچ ارگان و یا
 سازمانی تعلق ندارد و کامل رایگان بوده و هرکس که دارای دانش و تخصص لزم را دارد

میتواند این مستند را تغییر بدهد .



ی             .       برنامه توسط ابتدا کار این هست مودم نوع شناسایی لینوکس در مودم یک درایور نصب برای مرحله  اولین
Scanmodem    سایت در سپس              . Linuxant.comکه نمایید خارج را آن فشرده حالت از و کرده دانلود رو باشد  می

کنید      Scanmodemفایل  اجرا زیر روش به را

پسوند     .         که های اسکریپ اجرای برای معمول هست اسکریپ یک فایل پسوند       shاین با باینری های فایل  binو
کنیم     .  می عمل زیر مانند

./scanmodem.sh

خانگی       پوشه به اجرا از فولدر    Homeبعد و فایل       Modemرفته محتویات و کرده باز مرور  Modemdata.txtرو  را
مودمی          .           کاتالوگ روی از مودم نوع شناسایی برای کار راحترین بدهید تشخیص قسمت این از را مودم نوع و  کنید

کردید    . خرید که هست

مودم       نوع دو اینجا در کنیم      . HSF , HCFما می بررسی را
های        مودم نصب برای روش این باشد       .HSF , HCFدر می جور یک نصب روش

سایت        به مودم نوع تشخیص از ترتیب           .  Linuxant.comبعد به کنید دانلود سایت این از رو خودتون درایور و  رفته
دهید         می انجام رو دانلود عمل زیر روش به

ما        درایور کنیم می فرض اینجا درایور  .   HSFدر برای نداره        HCFهستش فرقی کنیم می رو کار همین هم



روی       سایت قوانین قبول از شوید       I Agreeبعد بعدی صفحه وارد تا کنید کلیک

این                    .   در هستش باینری های بسته از بهتر خیلی که کنیم نصب رو درایور کد سورس از خواهیم می بال تصویر  در
یا                   کنید دانلود رو اون باید شما سیستم معماری مدل به بسته که دارد وجود مدل دو مدل   32جا  بیتی 64یا  Aبیتی

پسوند .     Bمدل  دارای کد .Tar.gzسورس باشد   می
اون         .                که مسیری به و شده وارد ریشه کاربر با و کرده باز ترمینال یک فشرده حالت از کردن خارج و دانلود از  بعد

بروید   ریختین رو

ریشه      کاربر با شدن وارد برای

su -
بزنید     رو نصب دستور بعد

make install

کنید         .         وارد رو زیر دستور کار این برای کنید کانفیگ رو مودم دارید نیاز نصب از بعد

hsfconfig



سرعت        برای درایور این که کنید سرعت            14.4توجه از استفاده برای که حالی در باشد می مجانی  56کیلو
این                   .       قبل رو کد من البته کنید وارد رو آن کردن کانفیگ موقع در و کرده دریافت رو کد تا بخرین رو اون بیاد  کیلو

کنید        وارد رو این تونید می کردم پیدا
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