
 بسمه تعالی

   در گنو/لینوکسbridgeنحوه اتصال به کانکشن 

 نویسنده : یاشار اسمعیل دخت

نها :   royaflashنام در انجم
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این مقاله رو تقدیم میکنم به جامعه اپن سورس امیدوارم این کار من گامی کوچک برای پیشرفت
   مملکتمون باشه

همچنین بنده یک گروه در زمینه لینوکس ایجاد کردم به نام 

م

royaflash-linux

r

خوشحال میشم که شما هم در این گروه باشید.
          هرگونه نظر ،انتقاد،وپیشنهادرو میتونید به ایمیل بنده به آدرس

 royaflash@yahoo.com

r

 ارسال کنید
گرفتن مطالب دیگر 

ر

  ملحق شدن به گروه 

 

  royaflash-linux  
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http://tech.groups.yahoo.com/group/royaflash-linux/


سلم بر  دوستان عزیز و لینوکسی 
  خواهیم پرداخت . NAT  و pppoe bridge  و کانکشتن adslدر این مقاله ما به بررسی و اتصال به اینترنت و از طریق 

در سیستم عامل گنو/لینوکس. 

مقدمه : 
  میتوانیم به اینترنت وصل شویم .bridge  و nat طریق ۲  به adslما برای اتصال به اینترنت از طریق 

  میباشیم . یعنی کابل یو اس بی یا اترنت رو وصل کن و به اینترنت وصل شو adslدر طریق اول برای اتصال نیازمند بستر مودم 
   و سیستم عامل میباشیم  . یعنی ما دارای یک نام کاربری و پسورد هستیم و این نامadslدر طریق دوم  برای اتصال نیازمند بستر مودم  

کاربری و پسورد در مودم تنطیم شده و ما با ساختن کانکشن به اینترنت وصل میشیم . 

  خواهیم پرداخت . CLI  و GUIدر اینجا ما به آموزش نحوه ساخت کانکشن به صورت 

ساخت کانکشن در محیطی گرافیکی گنوم 
برای این کار مراحل زیر را انجام دهید .

 از پانل بال در قسمت راست آیکن شبکه را پیدا کنید. ممکن است آیکن شبکه شما با این یکی فرق داشته باشد.-۱
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هی DSL- سپس به سر برگ ۲  کلیک کنید.Add رفته و بر روی گزین

هی بعد۳  باید اطلعات مورد نیاز - در مرحل
 و در نهایت بر روی اتصال را وارد کنید

هی  کلیک کنید. Applyگزین
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یتوانید به اینترنت متصل شوید.۴ هاید م - پس از اتمام این مراحل با کلیک بر روی آیکن شبکه و انتخاب اتصالی که ساخت

ساخت کانکشن در محیط متنی

 می باشد که براPPPoE سمت مشتر ی ، در کلیه سیستم عامل ها و دستگاه ها نیاز به ارتباط از نو ع ADSL برا ی راه انداز ی سرویس 
   هستیم که در مخازن اکثر توضیح ها موجود است .PPPOEی این منظور در لینوکس نیاز به بسته 

برای نصب در توزیع های مبتنی بر دبیان از دستور زیر استفاده میکنیم . 

Sudo apt-get install pppoeconf 

و برای اجرا دستور زیر را تایپ میکنیم . 

Sudo pppoeconf 

 (اتصال)  را اجرا کنید، سپس یک کانکشنpppoeconf تنظیم کردید، کافیست دستور Bridge پس از این که مودم خود را در حالت   
یتوانید از دستور   استفاده کنید:Connection همراه نام pon جدید ساخته و نام کاربری و کلمه عبور را وارد آن کنید. برای اتصال م

# pon ConnectionName 

یتوانید از دستور poff همچنین برای قطع ارتباط نیز از دستور      یکنیم. برای دریافت اطلعات از وضعیت ارتباط م  pppstatusاستفاده م

استفاده میکنیم . 

یشود .  در زیر نحوه ساخت به صورت گام به گام توضیح داده م

           

شوید root وارد محیط کاربر su"  ترمینال را باز کرده با دادن دستور "- 

 را وارد کنید، پس از وارد کردن این دستور صفحه زیر نمایش داده میشود، در صورتی که نامpppoeconf  سپس دستور 
یبینید گزینه < را انتخاب کنید.yes> کارت شبکه خود را در این صفحه م
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یکند، این PPPoE . برنامه شروع به جستجوی سیگنال  سها یا همان کارهای شبکه متصل به سیستم شما م برروی اینترفی
یانجامد .   مرحله حدود چند ثانیه به طول م

 

 اجازه خواهدرا بیابد، از شما برای ایجاد تغیییرات  PPPoE  پس از اتمام اسکن، درصورتی که مودم شما روشن باشد و برنامه سیگنال 
هی بعد بروید،yes> خواست، در این مرحله نیز با انتخاب <   به مرحل
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هی خاص دیگری دارید یا خیر، از آنجایی که سرویس  یشود که نیاز به انتخاب گزین  در این مرحله از شما پرسیده م

 

ADSL 
را انتخاب کنید.yes>  ارائه شده سرویس استانداردی است، در این مرحله نیز نیازی به تغییری نخواهید داشت و کافیست <   
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ششماره شهرتان بدون صفر است( بستگی به     شما دارد)isp. در این مرحله کافیست نام کاربری خود را که شماره تلفن شما همراه با پی
را وارد کنید. 

 سپس کلمه عبورتان را وارد کنید،

هی  یکنیم که با انتخاب <DNS  سپس از شما دربار از تغییر در آن yes> یا سیستم نام دامنه پرسیده خواهد شد که پیشنهاد م
قسمت پرهیز کنید. 
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 جلوگیری کنید،.MSS از ایجاد تغییرات در مقدار yes< نیز با فشردن <LIMITED MSS PROBLEM  در قسمت 

یکند که تنظیمات   شدن به اینترنتشما به پایان رسیده است، در صورتی که مایل به متصل PPPD  در این مرحله برنامه به شما اعلم م
 کنید.را انتخاب  no> را انتخاب کنید، در غیر این صورت <yes> در زمان بال آمدن سیستم هستید در این قسمت <
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یتوانید از طریق دستور  یشود که م قطع اتصال از به اینترنت متصل شوید و برای pon dsl-provider در این قسمت به شما یادآوری م

 

 
poff> یخواهد در صورتی که مایل به برقراری اتصال در همین لحظه هستید  yes>استفاده کنید، سپس از شما م

 را انتخاب کنید،

یشود که کانکشن یا اتصال جدید ایجاد شده است.  در این مرحله به شما اعلم م
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  و اترنت شما فعال نباشد برای فعال کردن مراحل زیر را انجام دهید . usbنکته : امکان دارد ماجول 
شوید. root و تایپ پسورد، وارد حساب کاربر su"  با وارد کردن دستور "- 

لهای مذکور را فراخوانی کنید: modprobe  توسط دستور  ماجو
modprobe usbnet 
modprobe cdc_ether 

موفق و لینوکسی باشید .
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