Konfiguracja połączenia VPN z serwerem pacyfik.net
System operacyjny: Windows 8
1. Przechodzimy do Panelu sterowania > Centrum sieci i udostępniania.
2. Z głównego okna wybieramy Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

3. Uruchomiony zostanie Kreator konfiguracji. Z pierwszego okna wybieramy opcję
Połącz z miejscem pracy.. Kliknij Dalej.

4. Wybierz opcję Użyj mojego połączenia internetowego (VPN).

5. W kolejnym oknie wpis podane dane jak na poniższym rysunku i kliknij Utwórz.

6. Następnie ustawiamy zaawansowane ustawienia połączenia. W tym celu klikamy na ikonę karty
sieciowej w pasu systemu Windows i z menu wybieramy Otwórz Centrum Sieci i Udostępniania lub
przechodzimy do tego miejsca przez START > Panel Sterowania > Centrum sieci i Udostępniania.
(Select VPN connection Pacyfik.net to change advanced settings. Go to START > Control Panel >
Network and Sharing Center > Change adapter settings. Select pacyfik.net adapter and from popup menu select Properties > Security sheet.)
7. Klikamy na opcję Zmień ustawienia karty sieciowej.

8. Odszukujemy połączenie Pacyfik.net, z menu podręcznego wybieramy Właściwości >
Zabezpieczenia. Na kracie ustawiamy opcje:
 Typ wirtualnej sieci prywatnej: Protokół PPTP
 Szyfrowanie danych: Opcjonalne szyfrowanie (połącz nawet jeśli bez szyfrowania)

(In security sheet select below options: Point to Point Tuneling Protocol (PPTP), Optional
encryption (connect even no encryption)).

12. Z bocznego okna systemu Windows 8 kliknij nową sieć o nazwie pacyfik.net i wybierz Połącz.

13. Do nowego połączenia VPN można dostać się także zgodnie ze ścieżką: Panelu sterowania >
Centrum sieci i udostępniania. Wybieramy opcję Zmień ustawienia karty sieciowej.

Oknie Połączenia sieciowe widzimy nowo utworzoną sieć VPN.

Po kliknięciu przycisku połącz podajemy poniższe dane:
login: pcn\vpn
hasło: Pacyfik.net – ważna jest wielkość liter.

Po kliknięciu przycisku OK nastąpi połączenie do serwera Pacyfik.net.
Uwaga!
Serwer może przyjąć maksymalnie 15 połączeń. Jeżeli liczba połączeń zostanie przekroczona,
serwer odrzuci połączenie informując nas odpowiednim komunikatem.
14. Uruchamiamy grę Medal of Honor – Wojna na Pacyfiku.
15. W oknie głównym wybieramy opcję Wielu graczy.

16.W kolejnym oknie wybieramy opcję Wyłącznie LAN.

17.Przechodzimy do opcji Konfig gracza. Na karcie Ustawienia w opcji połączenia
wybieramy LAN. Przechodzimy na kartę Zaciągnij się. Wybieramy postać, którą
będziemy walczyć, narodowość i podajmy adres IP serwera: 192.168.2.10
18.Następnie klikamy przycisk Gotowe. W kolejnym oknie wybieramy opcję Graj. W tym
momencie powinno nastąpić połączenie do serwera. W przypadku kłopotów prosimy
pisać na adres: pacyfik.net@wp.pl.

