
Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego (PPPoE) w systemie Windows Vista™

Uwaga!!! Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia internetowego należy poprawnie
zainstalować wszystkie niezbędne sterowniki i programy służące do obsługi sieci.

1. Z menu START wybieramy opcję 'Połącz z' według kolejności pokazanej na rysunku:

2. W oknie 'Połącz z siecią' wybieramy opcję 'Otwórz Centrum sieci i udostępniania'.

1

2



3. w oknie 'Centrum sieci i udostępniania'(A) wybieramy 'Zarządzaj połączeniami
sieciowymi'(1) a następnie w oknie 'Połączenia sieciowe'(B) wybieramy 'Połączenie
lokalne'(2).W nim prawym klawiszem myszy wyświetlamy menu, z którego
wybieramy Właściwości'(3).

4. W oknie 'Kontrola konta użytkownika'
wybieramy  'Kontynuuj'.

5. Upewniamy się, że zawartość okna 'Właściwości':
Połączenie lokalne wygląda tak, jak na zrzucie po
lewej lub, jeśli „ptaszki" są rozmieszczone inaczej,

dokonujemy zmian i zatwierdzamy 'OK'.
6. Właśnie przygotowaliśmy nasz system do tego, że
zaraz uruchomimy nasze Połączenie PPPoE. Teraz
możemy już zamknąć okna 'Połączenia sieciowe' i

'Centrum sieci i udostępniania'.
Wracamy do okna 'Połącz z siecią' i wybieramy

'Skonfiguruj połączenie lub sieć':
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7. W oknie z polem wyboru 'Wybierz opcję połączenia' zaznaczamy 'Połącz z
Internetem'(1) i  wciskamy 'Dalej'(2). Następnie w polu 'Jak chcesz się łączyć?' wybieramy

'Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)'(3).

8. W następnym oknie wpisujemy w odpowiednich rubrykach swoją nazwę użytkownika oraz
hasło. Aby połączenie było pomyślne dane te muszą się zgadzać z dostarczonymi przez
Operatora. Bardzo przydatna okazuje się opcja 'Zapamiętaj to hasło', ponieważ nie



musimy potem za każdym razem wpisywać go na nowo, co oszczędza czas.
W nazwie połączenia możemy wpisać np. 'HI-TECH'.

9. Teraz pozostaje nam już tylko wcisnąć magiczne 'Połącz'. Połączenie zostało ustanowione. Po
chwili naszym oczom powinno ukazać się okno z komunikatem o powodzeniu i po wybraniu

'Przeglądaj Internet teraz' możemy się cieszyć niezmierzonymi zasobami Internetu.

10. Wraz z przeglądarką otwiera się okno wyboru lokalizacji. Tu wyboru dokonujemy w
zależności od miejsca, gdzie korzystamy z Internetu. Najczęściej jest to 'Dom'. Wybór

potwierdzamy poprzez kliknięcie i następnie przyciskiem 'Kontynuuj'. Zamykamy
okno. Od tej  pory komputer powinien sam, automatycznie łączyć się z Internetem.



11. Ważnym elementem naszego połączenia jest bezpieczeństwo, więc zanim dumni z siebie po
konfiguracji usiądziemy w fotelu, warto wykonać jeszcze jedną, drobną, ale bardzo ważną rzecz:

Wykonujemy czynności opisane w krokach 1 do 3, jednak tym razem w oknie 'Połączenia
sieciowe' (zrzut powyżej) mamy nowe połączenie o nazwie 'HI_TECH'(A). Na nim

prawym  klawiszem myszy wyświetlamy podręczne menu i wybieramy opcję
'Właściwości'(1).

12.Przechodzimy do zakładki
'Zabezpieczenia'  (zrzut po lewej), w której

znajduje się pole
wyboru 'Weryfikuj moją tożsamość jako:'  Z

opcji wybieramy 'Wymagaj bezpiecznego hasła'.
Wybór zatwierdzamy przyciskiem 'OK'. ;-)
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Instrukcja
D.A.
D:20090129225520+01'00'
Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego (PPPoE) w systemie Windows Vista™
 
Uwaga!!! Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia internetowego należy poprawnie
zainstalować wszystkie niezbędne sterowniki i programy służące do obsługi sieci.
 
1. Z menu START wybieramy opcję 'Połącz z' według kolejności pokazanej na rysunku: 
2. W oknie 'Połącz z siecią' wybieramy opcję 'Otwórz Centrum sieci i udostępniania'.  
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3. w oknie 'Centrum sieci i udostępniania'(A) wybieramy 'Zarządzaj połączeniami  sieciowymi'(1) a następnie w oknie 'Połączenia sieciowe'(B) wybieramy 'Połączenie lokalne'(2).W nim prawym klawiszem myszy wyświetlamy menu, z którego wybieramy Właściwości'(3).
4. W oknie 'Kontrola konta użytkownika' wybieramy  'Kontynuuj'.
5. Upewniamy się, że zawartość okna 'Właściwości': 
Połączenie lokalne wygląda tak, jak na zrzucie polewej lub, jeśli „ptaszki" są rozmieszczone inaczej,  
dokonujemy zmian i zatwierdzamy 'OK'.
6. Właśnie przygotowaliśmy nasz system do tego, że
zaraz uruchomimy nasze Połączenie PPPoE. Terazmożemy już zamknąć okna 'Połączenia sieciowe' i 
'Centrum sieci i udostępniania'.
Wracamy do okna 'Połącz z siecią' i wybieramy
'Skonfiguruj połączenie lub sieć':
1
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7. W oknie z polem wyboru 'Wybierz opcję połączenia' zaznaczamy 'Połącz z Internetem'(1) i  wciskamy 'Dalej'(2). Następnie w polu 'Jak chcesz się łączyć?' wybieramy 'Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)'(3).  
8. W następnym oknie wpisujemy w odpowiednich rubrykach swoją nazwę użytkownika orazhasło. Aby połączenie było pomyślne dane te muszą się zgadzać z dostarczonymi przez Operatora. Bardzo przydatna okazuje się opcja 'Zapamiętaj to hasło', ponieważ nie  
musimy potem za każdym razem wpisywać go na nowo, co oszczędza czas.  W nazwie połączenia możemy wpisać np. 'HI-TECH'.  
9. Teraz pozostaje nam już tylko wcisnąć magiczne 'Połącz'. Połączenie zostało ustanowione. Po  chwili naszym oczom powinno ukazać się okno z komunikatem o powodzeniu i po wybraniu 'Przeglądaj Internet teraz' możemy się cieszyć niezmierzonymi zasobami Internetu.  
10. Wraz z przeglądarką otwiera się okno wyboru lokalizacji. Tu wyboru dokonujemy w zależności od miejsca, gdzie korzystamy z Internetu. Najczęściej jest to 'Dom'. Wybór potwierdzamy poprzez kliknięcie i następnie przyciskiem 'Kontynuuj'. Zamykamy okno. Od tej  pory komputer powinien sam, automatycznie łączyć się z Internetem. 
11. Ważnym elementem naszego połączenia jest bezpieczeństwo, więc zanim dumni z siebie po
konfiguracji usiądziemy w fotelu, warto wykonać jeszcze jedną, drobną, ale bardzo ważną rzecz: 
Wykonujemy czynności opisane w krokach 1 do 3, jednak tym razem w oknie 'Połączenia  sieciowe' (zrzut powyżej) mamy nowe połączenie o nazwie 'HI_TECH'(A). Na nim prawym  klawiszem myszy wyświetlamy podręczne menu i wybieramy opcję 'Właściwości'(1).  
12.Przechodzimy do zakładki 'Zabezpieczenia'  (zrzut po lewej), w której znajduje się polewyboru 'Weryfikuj moją tożsamość jako:'  Z opcji wybieramy 'Wymagaj bezpiecznego hasła'.   Wybór zatwierdzamy przyciskiem 'OK'. ;-)
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