Airties Modemlerde Port Yönlendirme Resimli Anlatım
Airties Adsl modemlerde port yönlendirme işlemi için aşağıdaki adımları takip edin.
İnternet tarayıcınızın(Internet Explorer, Mozilla, Firefox vb.) adres satırına192.168.2.1 adresini girin.
Sonraki ekran şifre soracaktır. Şifre alanına hiçbir şey yazmadan "tamam" düğmesine tıklayın. Bazı
modemler şifre olarak servis sağlayıcıların kendi belirledikleri şifreleri kullanmaktadırlar.

Karşınıza modem arayüz ekranı gelecektir. Soldaki menüden NAT linkine tıklayınız. Daha sonra "Port
Yönlendirme" linkine tıklayın.

Kural Adı: Yeni bir kural eklemek için, kural adını giriniz İstemci Seçiniz: Burası port yönlendirme
yapacağınız LAN istemcilerini belirtmek için kullanacağınız alandır. Burada ister "Mevcut LAN
İstemciler" listesinden bir istemci IP'si seçip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz, isterseniz
de "Yeni IP Adresi" kısmına el ile bir istemci IP'si girip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz.
Her iki durumda da "Seçili olan İstemci IP si" alnına belirttiğiniz IP adresi gelecektir.

Sayfanın aşağı kısmında ise oluşturacağınız Port Yönlendirme kuralı ile ilgili parametreleri
girebileceğiniz alan bulunmaktadır. •"Uygulama Adı" alanına, tanımlayacağınız port yönlendirme kuralı
için bir isim giriniz. •"TCP portları" alanına, uygulamanın WAN (Geniş ağ) ve LAN(Yerel ağ) için TCP
port numaralarını yazınız. (WAN ve LAN port numaraları genelde aynıdır ve bu numaralar uygulama
üreticisi tarafından belirlenir) •"UDP portları" alanına, uygulamanın WAN (Geniş ağ) ve LAN(Yerel ağ)
için UDP port numaralarını yazınız. (WAN ve LAN port numaraları genelde aynıdır ve bu numaralar
uygulama üreticisi tarafından belirlenir) Gerekli parametreleri girdikten sonra "Ekle" butonuna basınız.
Uygulama ile ilgili girdiğiniz bilgileri aşağıda göreceksiniz.
Eğer port yönlendirme yapacağınız uygulama, sayfanın sol tarafında bulunan uygulama listesinde
mevcut ise oradan direkt olarak seçip "Ekle" butonuna tıklayabilirsiniz. port bilgileri otomatik olarak
gelecektir. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, sayfanın sağ alt köşesindeki "Kaydet" butonuna
tıklayınız.

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Burada yaptığınız Port
yönlendirme işlemi ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra üstte
bulunan "Port Yönlendirme Etkin" seçeneğini işaretleyiniz ve sağ alttaki "Kaydet" butonuna basınız.

