
Instal·lació del driver NDISwrapper per les Wifi Broadcom

Models de portàtils: HP Compaq NX7420, Fujitsu Amilo Pro EF6R
(Font: http://www.xtec.cat/at_usuari/suport_tecnic/htm/sistemesoperatius/linkat/ndiswrapper/)

La Linkat 2 detecta un nombre considerable de targetes de xarxa sense fils, si tot i aixi no es detecta 
el vostre dispositiu, busqueu a la web del fabricant un controlador per Linux Suse 10.x i i seguiu les 
instruccions d'instal·lació.

En el cas que el model de la targeta sense fil no disposi de drivers per Linux, Linkat permet incloure 
controladors dels propietaris d’aquestes targes per al seu funcionament mitjançant el programari 
NdisWrapper.  Aquest  programari  permet  instal·lar  sobre  el  Linux els  controladors  (drivers)  del 
Windows XP d’aquestes targetes.

Per poder instal·lar el maquinari, cal que entreu al sistema com a l’usuari root. 
Primerament, necessiteu saber la marca i el model de la targeta sense fils i tenir el CD-ROM dels 
controladors. Si no teniu les instruccions de la targeta, executeu Programes | Sistema | Terminal.
Per identificar la marca i el model de la targeta de xarxa, si aqusta és USB (externa), executeu lsusb 
| more o, si és PCI (interna), executeu lspci | more. La sortida per pantalla us permetrà identificar la 
marca i el model de la targeta de xarxa.

Pràcticament,  totes  les  targetes  tenen  un  CD-ROM de  controladors  per  a  la  seva  configuració 
correcta. Si no teniu el CD-ROM, podeu descarregar el controlador de la pàgina web de l’empresa 
fabricant o bé des de la pàgina de NdisWrapper.

Instal·leu els paquet  ndiswrapper i  ndiswrapper-kmp-xxx on  xxx dependrà del tipus de kernel 
que s'ha carregat a l'equip. Si com en l'exemple següent el kernel és del tipus default, instal·leu el 
ndiswrapper-kmp-default. 

http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/List


 

Localitzeu dins la carpeta corresponent als controladors de Windows un fitxer de configuració amb 
extensió .inf. Copieu aquesta carpeta a l'ordinador i obriu un terminal. Primerament, instal·leu els 
mòduls propietaris. Teclegeu: ndiswrapper -i /Ruta_sencera/Controlador.inf.
En l'exemple, el controlador per a Windows XP bcmw15.inf  que desareu a la carpeta /opt/wlan/ 
amb permisos de lectura per a tots els usuaris . La instrucció per carregar el driver seria la següent:

Per comprovar que els mòduls s’han configurat correctament i que el dispositiu ha estat detectat, 
teclegeu: ndiswrapper -l.

Després,  feu  que  la  Linkat  carregui  els  mòduls  a  l'inici.  Editeu  com  a  root  el  fitxer 
/etc/sysconfig/kernel i afegiu ndiswrapper a la variable MODLES_LOADED_ON BOOT 
Per crear una configuració definitiva caldrà que mitjançant el Yast assignem el nom wlan0 al nostre 



dispositiu sense fils. Inicieu el YAST i aneu a Dispositius de xarxa | Targeta de xarxa i cliqueu 
sobre Configura.

Cliqueu sobre Afegeix i configureu la nova targeta de xarxa sense fil amb les següents dades tal i 



com apareixen a la captura  Nom de la configuració del maquinari: wlan0 ,  Nom del mòdul: 
ndiswrapper.

La configuració del protocol TCP/IP es deixa en automàtic gràcies al servei DHCP tot i que es pot 
definir la IP, DNS i portal de sortida




