
Pomoc: konfiguracja PPPoE 

Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent 
naszej sieci otrzymuje indywidualny login i hasło, dzięki któremu, po zalogowaniu, uzyskuje dostęp do sieci. Takie rozwiązanie uniemożliwia zalogowanie 
się przez osoby nieupoważnione na Państwa konto, zapewniając większe bezpieczeństwo łącza. Dodatkowo, w naszej sieci działa system ochrony, który 
utrudnia propagację wirusów, nawet pomiędzy użytkownikami tej samej sieci. 

Sposób konfiguracji protokołu PPPoE zależy od systemu operacyjnego. Poniższy samouczek opisuje krok po kroku konfigurację komputera z systemem 
operacyjnym Windows XP. Konfiguracja systemu Windows Vista jest bardzo zbliżona. W przypadku systemu starszego niż Windows XP (np. Windows 
2000, Windows ME, Windows 98), należy zainstalować darmowe narzędzie RASPPPOE. 
 
•  Konfiguracja PPPoE dla systemu Windows Vista 
•  Konfiguracja PPPoE dla systemu Windows XP 
•  Konfiguracja PPPoE dla systemu Linux (Debian, Ubuntu) 

W sprawie konfiguracji sprzętowych routerów WiFi, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

 

Konfiguracja systemu Windows XP 

 Z Menu START wybieramy Panel Sterowania. W nowym oknie Panelu Sterowania otwieramy Połączenia sieciowe. 

 

 W pierwszej kolejności niezbędne jest wyłączenie protokołu TCP/IP na naszej karcie sieciowej, którą jesteśmy podłączeni. W tym celu klikamy 
prawym przyciskiem myszy na karcie sieciowej i wybieramy z menu Właściwości. W nowym oknie wyłączamy TCP/IP i klikamy OK. 

http://www.raspppoe.com/�
http://www.nette.pl/pomoc,konfiguracja,komputera#vista_conf1�
http://www.nette.pl/pomoc,konfiguracja,komputera#xp_conf1�
http://www.nette.pl/pomoc,konfiguracja,komputera#linux_conf1�


 

 

 Następnie wybieramy funkcję Utwórz nowe połączenie. 



 

 W Kreatorze nowego połączenia wykonujemy kolejne kroki: 
 klikamy Dalej, 

 

 wybieramy Połącz z Internetem i klikamy Dalej, 



 

 94.232.153.51 
 wybieramy Konfiguruj moje połączenie ręcznie i klikamy Dalej, 

 

 wybieramy Połącz używając połączenia szerokopasmowego i klikamy Dalej, 



 

 w polu opisowym wpisujemy AGGnet i klikamy Dalej, 

 

 następnie wpisujemy otrzymane login i hasło (znajdują się na drugiej stronie umowy) oraz zaznaczamy opcje: Użyj nazwy konta i 
tego hasła, kiedy z Internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera oraz Uczyń to połączenie domyślnym połączeniem 
Internetowym, klikamy Dalej, 



 

 pozostaje nam zaakceptować konfigurację klikając na przycisk Zakończ. 

 

 Zakończenie konfigurowania połączenia lub uruchomienie połączenia z pulpitu czy okna Połączenia sieciowe spowoduje wyświetlenie okienka 
połączenia. Zaznaczamy opcje Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników. Jeśli zaznaczymy Tylko ja, to wówczas 
tylko ten użytkownik komputera który jest w tym momencie zalogowany w Windows XP będzie miał dostęp do Internetu. Jeśli zaznaczymyDowolny 
użytkownik tego komputera, wówczas każdy kto uruchomi Windows XP będzie miał dostęp do Internetu. Jeśli nie jesteś pewien co wybrać, 
zaznacz Dowolny użytkownik tego komputera. 



 

 

Konfiguracja systemu Windows Vista 

 Z Menu START wybieramy Panel Sterowania. W nowym oknie Panelu Sterowania otwieramy Centrum sieci i udostępniania. 

 

 Nastepnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnosnik Skonfiguruj połączenie lub sieć. 



 

 W oknie Wybierz opcję połączenia wybieramy Połącz z internetem jak na przykładzie: 

 

 Na pytanie Jak chcesz się łączyć wybieramy Połączenie szerokopasmowe PPPoE. 



 

 W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) 
W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to 
Hasło następnie wybieramy przycisk Połącz 
Dane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na drugiej stronie umowy zawartej z AGGnet 

 

 Następnie system poinformuje nas że Połączenie z internetem jest gotowe do użycia wybieramy Zamknij Ważne jest też przeczytanie informacji 
zaznaczonej w zielonej ramce. 



 

 

Logowanie do AGGnet przez połączenie PPPoE - które zostało utworzone za pomocą instrukcji podanych wyżej.  
 
 

 Aby można było korzystać z internetu potrzebne jest logowanie do systemu AGGnet za pomocą połączenia PPPoE. W tym celu należy z menu START 
wybierać Ustawienia -> Połączenia sieciowe następnie kliknąć dwa razy na utworzone przez nas połączenie w tym wypadku będzie toPołączenie 
szerokopasmowe. 

 

  Następnie klikamy na przycisk Połącz Połączenie z AGGnet zostanie nawiązane 



 

 
 
W przypadku problemów z połączeniem prosimy o wykonanie następujących czynności: 
 

 Często w rozwiązaniu problemów z połączeniem PPPoE pomaga wyłączenie protokołów IPv4 oraz IPv6 w tym celu. 
Z menu START wybieramyUstawienia -> Połączenia sieciowe. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie Połączenie 
lokalne wybieramy Właściwości. 

 

 Następnie w zakładce Sieć odznaczamy "Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)" oraz "Protokół 
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" potwierdzamy przyciskiem OK. 



 

 

Konfiguracja PPPoE w systemie Linux (Debian,Ubuntu) 

 Przed konfiguracja musimy upewnić się czy nasz kernel obsługuje protokól PPPoE (natywnie, bądź 
przez moduł)  
Z konta usera wykonujemy: 
$cat /boot/config-2.6.26-2-686 | grep "CONFIG_PPPOE" 

gdzie 2.6.26-2-686 to wersja naszego kernela'a "- w twoim systemie może być inna Jeśli grep zwróci 
nam: "CONFIG_PPPOE=m" lub"CONFIG_PPPOE=y" to znaczy że mamy obsługę PPPoE w kernelu  

Dla pocieszenia dodam fakt ze system Debian jak i Ubuntu posiada już wkompilowany odpowiedni moduł w kernelu. 
 

 Instalujemy demona pppd oraz sterownik pppoe. 
$sudo apt-get install ppp pppoe 

 Aby moża było łączyć sie z poziomu zwykłego użytkownika, dodajemy naszego usera do grupy 'dip' 
$sudo usermod -a -G dip user 

 Tworzymy plik /etc/ppp/peers/AGGnet o podanej zawartości. 
$sudo vi /etc/ppp/peers/AGGnet ,zamiast "vi" możesz użyć swojego ulubionego edytora  
#############Poczatek########################  
#Plik konfiguracyjny dla pppoe do polaczenia  
#z firma AGGnet  
# zaladuj wtyczke pppoe  
plugin rp-pppoe.so  
# interfejs sieciowy na ktorym dziala nasza karta sieciowa - zwykle eth0  
eth0  
# twoj login PPPoE dostarczony od firmy AGGnet  
name "twoj_login_PPPoE"  
# uzywaj serwerow DNS od swojego ISP  
usepeerdns  
persist  
#uzywaj polaczenia z AGGnet jako trasy domyslnej  
defaultroute  
#Ukrywaj hasło  
hide-password  
#bez autoryzacji  
noauth  
#############Koniec####################### 



dane "twoj_login_PPPoE" należy zmienić na Login PPPoE dostarczony od firmy AGGnet  
 

 Edytujemy plik /etc/ppp/chap-secrets, wpisujemy w nim następujacą zawartość 
# Secrets for authentication using CHAP  
# client server secret IP addresses  
twoj_Login_PPPoE_od_AGGnet * twoje_Haslo_PPPoE_od_AGGnet 

Dane twoj_Login_PPPoE_od_AGGnet oraz twoje_Haslo_PPPoE_od_AGGnet należy zmienić na dane dostarczone od AGGnet sp. z.o.o 
 

 Połączenie z AGGnet 
Aby połączyć się z AGGnet wykonujemy:  
$pon AGGnet 

Aby się rozłączyć należy wykonać:  
$poff AGGnet 

w razie problemów można użyć "pppd call AGGnet" aby się połączyć oraz "k illall pppd" aby się rozłączyć  

Aby sprawdźić czy nasz system prawidłowo został uwieżytelniony na serwerze firmy AGGnet wykonujemy: 

$sudo ifconfig  

Jeśli ifconfig zwróci nam informacje o postawionym interfejsie ppp0 oraz przypisanym do niego numerem IP tzn że mamy prawidłowo skonfigurowane 
połączenie 

 


	Pomoc: konfiguracja PPPoE
	Konfiguracja systemu Windows XP
	Konfiguracja systemu Windows Vista
	Konfiguracja PPPoE w systemie Linux (Debian,Ubuntu)

