
 

 

Port opnuð 

Tvær leiðir eru til að opna gáttir inn á vefviðmóti VOX:  

 Opnað fyrir ákveðin forrit eða þjónustur  

 Hefðbundið NAT viðmót (Opnað fyrir ákveðna/r gátt/ir inn á ákveðna IP tölu)  

Ákveðin forrit og þjónustur 

Hægt er að opna á gáttir með því að velja ákveðin forrit eða þjónustur úr einföldum listum.  

1. Vafrið inn á heimasíðu beinis  (http://192.168.1.1)  

2. Smellið á NAT umsýsla úr vinstri valmynd.  

3. Veljið ákveðið forrit til opna fyrir úr listunum fjórum. Vinsæl forrit eru t.d. Remote desktop 

undir internet og FTP undir þjónustum. Ekki þarf að opna sérstaklega fyrir flest Windows 

forrit þar sem þau notast við UPnP.  

4. IP Tala vélarinnar sem þú tengist úr birtist sjálfkrafa, ef hún birtist ekki, þá má sjá 

leiðbeiningar neðst á síðu.  

5. Smellið á Í lagi takkann neðst fyrir miðju.  

 

 

http://192.168.1.1/
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:NAT_ums%C3%BDsla2.PNG


 

 

Hefðbundið NAT viðmót 

Ef opna á fyrir ákveðna/r gátt/ir inn á ákveðna IP tölu þá er farið aðra leið:  

1. Vafrið inn á heimasíðu beinis (http://192.168.1.1)  

2. Veljið Sérfræðihamur efst undir Vodafone merkinu  

3. Setjið inn notandanafn (vodafone) og lykilorð (vodafone)  

4. Smellið út hópnum Beinir úr vinstri valmynd.  

 

5. Smellið á NAT. Gefið síðunni smá tíma að hlaðast upp.  

 

http://192.168.1.1/
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:NAT_ums%C3%BDsla_%C3%AD_valmynd.PNG
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:NAT_ums%C3%BDsla3.PNG


 

 

6. Ný lína birtist sjálfkrafa. Fyllið út fyrst nafn reglu (NAT umsýsla) og veljið samskiptareglu  

7. Hægt er að setja inn gátt/ir á þrjár mismunandi vegu:  

1. Setjið inn eina ákveðna gátt  

2. Opnið fyrir fleiri en eina gátt með því að skilja þærað með kommu (,)  

3. Opnið heilt bil með því að setja tvípunkt (:) á milli lægri tölu og svo hærri tölu.  

4. IP Tala vélarinnar sem þú tengist úr birtist sjálfkrafa, ef hún birtist ekki, þá má sjá 

leiðbeiningar neðst á síðu.  

8. Ef þess þarf, þá er hægt að beina NAT umferð á eina ákveðna gátt með því að setja inn gildi 

í Gátt á tölvu. Hafið þetta gildi autt ef þið hafið ekki áhuga á því, þá eru sömu gáttir notaðir 

og var opnað fyrir  

9. Smellið á OK neðst fyrir miðju til að vista opnun  

 

IP Tala vélarinnar 

Ef beinirinn kemur ekki sjálfkrafa upp með IP tölu vélarinnar þá er hægt að fletta því upp.  

 

Windows XP  

1. Smellt er á Start  

2. Smellt er á Control Panel  

3. Smellt er á Network Connections  

4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmelliru á Local Area Connection, ef þú ert þráðlaust þá 

tvísmelliru á Wireless Network Connection.  

5. Smellt er á Support flipann og þar stendur IP Address.  

 

 

 

 



 

 

Windows Vista  

1. Smellt er á Start  

2. Smellt er á Control Panel  

3. Smellt er á Network and Sharing Center  

4. Smella þarf á Manage Network Connections, vinstra megin.  

5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmelliru á Local Area Connection, ef þú ert þráðlaust þá 

tvísmelliru á Wireless Network Connection. 6. Smellir á Details og þar stendur IP Address (IPv4 

Address)  

 

Windows 7  

1. Smellt er á Start  

2. Smellt er á Control Panel  

3. Smellt er á Network and Sharing Center  

4. Smella þarf á Change adapter Settings, vinstra megin.  

5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmelliru á Local Area Connection, ef þú ert þráðlaust þá 

tvísmelliru á Wireless Network Connection.  

6. Smellir á Details og þar stendur IP Address (IPv4 Address)  

 

Mac OSX  

1. Smellt er á Eplamerkið, efst í vinstra horninu.  

2. Smellt er á System Preferences  

3. Smellt er á Network  



 

 

4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá smelliru á Ethernet og Advanced, þar er flipi sem heitir TCP/IP, 

þar stendur IPv4 Address.  

4b. Ef þú ert tengd/ur þráðlaust, þá smelliru á AirPort og Advanced, þar er flipi sem heitir TCP/IP, 

þar stendur IPv4 Address.  

 


