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GTS Novera (USB modem)

GTS Novera (USB modem)
Vysokorychlostní internet od GTS Novera DSL je středně obtížné zprovoznit, ale pevně věřím,
že tento návod Vám nastavení maximálně zjednoduší. Technická podpora pro Linux je velmi slabá, ale
to nám nebraní využít služeb GTS Novera na Ubuntu. V současné nabídce modemů je uveden modem
Zyxel 630-C3, který snadno zprovozníte pomocí návodu zde na wiki: USB ADSL Modem (Conexant).
Instalace podpory ppp do Ubuntu
Pro připojení využijeme protokolu pppoa,jehož podporu nainstalujeme pomocí Synapticu vyhledáním
balíku ppp. Nebo s využitím Terminálu zadáním příkazu:
sudo apt-get install ppp
Konﬁgurace ppp
Otevřeme si v textovém editoru, s právy správce, konﬁgurační soubor ppp zadáním následujícího
příkazu do nabídky vyvolené stiskem klávesové zkratky Alt+F2
gksudo gedit /etc/ppp/options
Do kterého přidáme následující řádky:
plugin pppoatm.so 8.48
defaultroute
noipdefault
noauth
hide-password
nodetach
noccp
nobsdcomp
nodeflate
nopcomp
novj
novjccomp
user ***
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 10
persist
logfile /var/log/pppd.log
POZOR: za položku user na 13. řádku dopište Vaše uživatelské jméno k internetovému připojení
(místo hvězdiček).
Dále musíme do souboru pap-secrets přidat Vaše registrační údaje (jméno * heslo).
Ubuntu CZ/SK - https://wiki.ubuntu.cz/

Last update: 2019/02/25 18:21

gts_novera_usb_modem https://wiki.ubuntu.cz/gts_novera_usb_modem

Otevřeme si v textovém editoru, s právy správce, soubor pap-secrets zadáním následujícího
příkazu do nabídky vyvolené stiskem klávesové zkratky Alt+F2
gksudo gedit /etc/ppp/pap-secrets
Kde doplníme přihlašovací údaje na poslední řádku souboru ve tvaru:
uživatelské_jméno * heslo
Například:
adsl_1 * 203polka
Nastavení DNS servru

Otevřeme si Správce sítě ( Systém → Správa → Sítě )
(v Ubuntu 9.04 je nutné nainstalovat balík gnome-network-admin)
přejdeme na záložku DNS a přidáme následující adresy DNS serverů:
194.149.105.18
194.149.103.34
Připojení k internetu
Nyní by mělo být vše připraveno a stačí otevřít terminál a zadat:
pppd
Voila a jsem připojeni (jen pozor .. nezavřít terminál)

Pakliže se chcete připojit při každém spuštění Ubuntu, editujte soubor /etc/rc.local s právy
správce a před exit0 přidejte pppd& .
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