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Guia de Instalação do Driver do Nitgen Hamster DX 

Linux Ubuntu 14.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 20.04 

Linux Mint 17.3 | 18.3 | 19.1 

Arquitetura x64 & x86 

 
1. Instalação Driver 

1) Certifique-se de que o dispositivo está desconectado da porta USB do computador. 

 
2) Instale as dependências (bibliotecas) necessárias através do comando abaixo: 

 

$ sudo apt-get install build-essential 

 
CentOS & Fedora 

$ sudo yum install -y gcc g++ kernel-devel 

$ sudo yum install "Development Tools" 

 
3) Faça o download do driver responsável pelo endereço: 

 

https://bit.ly/3GGdZ7m 
 

4) Copie o arquivo baixado para a pasta “/home/<usuário>”: 
 

$ cp eNBioBSP_Driver_Linux_HamsterDX.tgz /home/<usuário> 

 
5) Descompacte o arquivo: 

 

$ tar -xzvf eNBioBSP_Driver_Linux_HamsterDX.tgz 

 
6) Será criado um novo diretório com o nome do arquivo. Acesse o diretório criado. 

 

$ cd /home/<usuário>/eNBioBSP_Driver_Linux_HamsterDX 

 
7) Ao acessá-lo, você encontrará dois outros diretórios contendo os drivers x64 e x86. De acordo com o 

seu sistema, acesse o diretório desejado: 

 
Sistemas 64 bits 

$ cd Ubunto20.04_x64  

$ cd Ubuntu18.04_x86_x64/VenusDrv-v1.0.4-5.1-Ubuntu11.04~Ubuntu18.04-64bit 

 
Sistemas 32 bits 

$ cd Ubuntu18.04_x86_x64/VenusDrv-v1.0.4-5.1-Ubuntu11.04~Ubuntu18.04-32bit
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8) No diretório, execute o arquivo install.sh para instalar o driver. 
 

$ sudo ./install.sh 

 
Em caso de erro, execute o seguinte comando para copiar manualmente o arquivo “Venuslib.so” para a 
pasta “/lib”: 

 

$ sudo cp VenusLib.so /lib 

 
9) Somente após a instalação do driver, conecte o dispositivo na porta USB. 

 
 

 
2. Desinstalação do Driver 

1)  Use o comando abaixo para acessar a pasta de instalação do driver, que foi criada logo após a 

realização do download e da descompactação do mesmo. 
 

$ cd /home/<usuário>/eNBioBSP_Driver_Linux_HamsterDX 

 
2) Ao acessar a pasta anterior, você encontrará dois outros diretórios contendo os drivers x64 e x86. De 

acordo com o seu sistema, acesse o diretório desejado: 

 
Sistemas 64 bits 

$ cd Ubunto20.04_x64  

$ cd Ubuntu18.04_x86_x64/VenusDrv-v1.0.4-5.1-Ubuntu11.04~Ubuntu18.04-64bit 

 
Sistemas 32 bits 

$ cd Ubuntu18.04_x86_x64/VenusDrv-v1.0.4-5.1-Ubuntu11.04~Ubuntu18.04-32bit 

 
3) Para prosseguir com a desinstalação do driver, execute o arquivo uninstall.sh, conforme o comando: 

 

$ sudo ./uninstall.sh 
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Instalação do SDK de Desenvolvimento 

 
Nós, por meio da Nitgen, disponibilizamos à você, desenvolvedor, um SDK que abrange uma variedade de 

linguagens de programação, possibilitando um desenvolvimento flexível que atende a suas necessidades. 

Siga o endereço abaixo para mais informações. 

 

https://bit.ly/2ucNcvB 
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Dispositivos Suportados por Sistema Operacional 

https://bit.ly/2VnaPgv 
 

 

Nós, da Fingertech, testamos pessoalmente os dispositivos listados no link acima, além de drivers e 

SDKs, conferindo sua disponibilidade para várias versões de sistemas operacionais. Por isso, esse 

arquivo é atualizado constantemente, proporcionando um acesso mais confiável à você. Sinta-se à 

vontade e verifique se seu sistema operacional se encontra na lista. 
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