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Konfiguracja połączenia PPPoE dla Ubuntu Desktop 16.04.1 dla Unity

W celu skonfigurowania połączenia PPPoE należy postępować zgodnie z poniższymi 
krokami. Jednak za nim przejdziesz do konfiguracji upewnij się, że posiadasz niezbędne w 
tym celu dane, w postaci loginu (PPPoE Login) i hasła (PPPoE Hasło) od operatora. 

Krok 1. : W prawym, górnym rogu obok zegarka znajduje się jedna z ikon :

           symbolizująca połączenie po WiFi→

           symbolizująca połączenie bezpośrednie, po kablu.→

Należy najechać na jedną z tych ikon kursorem, następnie kliknąć w nią lewym przyciskiem 

myszy. Wyświetli się menu, z którego należy  wybrać opcję „Modyfikuj połączenia”.

Krok 2.: Po wyborze opcji „Modyfikuj połączenia” w nowym oknie kliknij przycisk „Dodaj”.
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Krok 3.: Pojawi się nowe okno „Wybór typu połączenia”, gdzie z rozwijanego menu 
wybieramy opcję „DSL”, klikamy przycisk „Utwórz...”. 

Krok  5a.:   W  miejscu  „Nazwa  połączenia”   należy  wpisać   „FineMEDIA”,  następnie

wpisujemy login oraz hasło – uprzednio uzyskane od dostawcy internetu. Przed kliknięciem

w przycisk „Zapisz”, warto  jeszcze wykonać Krok 5b.
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Krok 5b.:  W celu skonfigurowania automatycznego łączenia się z siecią, zawsze gdy jest

dostępna,  należy  przejść  do zakładki  „Ogólne”  i  tam  zaznaczamy opcję  „Automatyczne

łączenie  z  tą  siecią,  kiedy  jest  dostępna”.  Zostawiamy  zaznaczoną  opcję  „Wszyscy

użytkownicy  mogą  łączyć  się  z  tą  siecią”,  która  oznacza,  że  wszyscy  użytkownicy

komputera, będą mieli możliwość połączenia się z siecią internet przez PPPoE. Wracamy do

zakładki „DSL” i klikamy „Zapisz”.
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Utworzyliśmy nowy połączenie, wybieramy ponownie ikonę              lub           oraz 

wybieramy z listy wcześniej wpisaną nazwę połączenia, w naszym przypadku „FineMEDIA”. 

Jeśli wszystkie dane są poprawne wyświetli się potwierdzenie nawiązania poprawnego 

połączenia:

Można przystąpić do korzystania z internetu. :)
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