A HUAWEI E220 HSDPA Modem beállítása
Vodafone 3g HSDPA előfizetéssel OpenSUSE
alatt.
(Tesztelve: openSUSE 10.2)
0. Lépés: a Vodafone üzletben, vagy saját mobiltelefonnal kapcsoljuk ki a kártyán
a pin kód kérését!!!
1. Csatlakoztassuk az eszközt, ha minden rendben, a led zölden világít!
Lépjünk be egy grafikus terminálba (Konsole, xterm, Gnome-Terminál) és adjuk ki
a következő parancsot:
sudo mcedit /etc/modprobe.conf.local
Ezzel Root jogosultságokkal megnyitjuk szerkesztésre a fájlt.
Ez alá a szöveg alá
#
# please add local extensions to this file
#
adjuk hozzá ezt a sort, majd mentsük el a fájlt!
options usbserial vendor=0xaf0 product=0x5000

3. Indítsuk újra a rendszert!

4. Ellenőrizzük, hogy a rendszer látja -e az eszközt (Grafikus terminállal)!
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1

/dev/ttyUSB2

Ha nincsenek meg a fenti bejegyzések a /dev könyvtárban akkor nyissunk egy
terminál ablakot és adjuk ki a következő parancsokat:
su
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
mknod /dev/ttyUSB1 c 188 1
mknod /dev/ttyUSB2 c 188 2

5. Töltsük le a huawei.tar.bz2 fájlt innen!
6. Egy terminál ablakban adjuk ki a következő parancsokat:
tar xjvf /a_fájl_elérési_útja/huawei.tar.bz2
cd huawei
su
make info
Ezt követően megjelenik, hogy disztribúció-függően milyen paranccsal
telepíthető a driver. openSUSE 10.2 esetén:
make install_suse
7. Root jogokkal nyissuk meg szerkesztésre a /etc/wvdial.conf fájlt!
Nálam így néz ki a tartalma (openSUSE 10.2 -nél teljes mértékben lecserélhető
erre):
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 921600
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
Init3
Area Code =
Phone = *99***1#
Username =vodafone
Password =1111
Ask Password = 0
Dial Command = ATDT
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Force Address =
Idle Seconds = 300
DialMessage1 =
DialMessage2 =
ISDN = 0
Auto DNS = 1

8. Egy újraindítást követően a csatlakozáshoz adjuk ki parancssorból a
sudo wvdial
parancsot, és figyeljük a kimenetét. Normál esetben a modemen a led türkiz
színben kezd világítani és létrejön a kapcsolat.

Ha nem találja az eszközt (/dev/ttyUSB0) akkor indítsuk újra a gépet! Ilyenkor
már létrejön a kapcsolat, de csak root ként tudtam használni parancssorból
elindítva a konqueror-t. Ez így nem valami hasznos ezért a következő, lamer
megoldáshoz folyamodtam:
9. A YAST /telefonos kapcsolatok segítségével beállítottam modemként az USB-s
eszközt. A modem hozzáadásánál modemeszköz elérési útnak megadtam a
/dev/ttyUSB0 -t A részletes beállításoknál pedig a következő értékeket:
Baudsebesség: 921600 Init1: ATZ Init2: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
Ezután 'next-next-finish' meg minden.
Így a Knetworkmanager/Telefonos kapcsolatok segítségével elindítható a modem,
grafikus felületen sima user-ként. Az indítás sokáig, kb 2-3 percig tart, akkor épül
fel a kapcsolat, ha modemen a led türkiz színben, folyamatosan világít.
Ha a gép elindítása után gond van a csatlakozással,próbáljuk meg a
parancssorból sudo wvdial paranccsal! Ha hibaüzenet jön, hogy nem látja a
modemet, indítsuk újra a gépet!
Ha felépül a kapcsolat, akkor szakítsuk meg CTRL+C vel és próbálkozzunk újra a
KNetworkManager -el!
[szerkesztés] Pin kód
Általános probléma a pinkód kezelés, erre a wvdial nem túl alkalmas. Erre a
legegyszerűbb megoldás az alábbi pár sor lefuttatása a modem feldugása után,
ha tartósan használod, akkor akár rc.local-ra való elhelyezés vagy alias
létrehozása.
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 ; echo "ATZ" > /dev/ttyUSB0 ; echo "at+cpin=1111"
> /dev/ttyUSB0
Érdemes utána egy "sleep 3"-at berakni, hogy a modem biztosan feldolgozza a
kérelmet. Ezután már mehet a wvdial
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