
 

“Port Forwarding” Prievadų peradresavimo instrukcija. 

PASTABA: Jeigu naudojate maršrutizatorius gaunančius interneto ryšį iš sim kortelės – 

užsisakykite stacionaraus IP paslaugą iš savo interneto tiekėjo. Pakeitus maršrutizatorių arba 

jį atstačius – šie nustatymai dingsta. 

Dėmesio! Maršrutizatoriaus IP adresas bei prisijungimo duomenys 

parašyti lipduke, esančiame gale maršrutizatoriaus. 

 

pav. 1  Maršrutizatoriaus informacijos lipduko pavyzdys  

 

pav. 2 Papildomas maršrutizatoriaus informacijos lipduko pavyzdys 



Statinio ip adreso paslaugos užsakymas bei pajungimas klientams 

naudojantiems maršrutizatorius gaunančius ryšį iš sim kortelės  

 

PASTABA! Pastovaus (statinio) ip adreso paslauga yra mokamą bei ją reikia užsakyti iš savo 

interneto tiekėjo, prieš atliekant pakeitimus maršrutizatoriuje. 

 

Užsisakius pastovaus (statinio) ip adreso paslaugą, maršrutizatoriaus APN nustatymuose 

šiuos laukus suveskite taip: 

Interneto tiekėjas Username Password APN 

Bitė Tuščia Tuščia bangapro 

Tele2 wap wap static.tele2.lt 

Telia omni omni gprs.fix-
ip.omnitel1.net 

Lentelė 1 APN nustatynai 

 

Hikvision įrangos ip adresų bei prievadų sužinojimas naudojant SADP tool 

programą: 

1. Atsisiųskite bei įsirašykite SADP programą: 

 Windows vartotojams: Spausti čia! 

 MacOS vartotojams: Spausti čia! 

 Arba atsisiųsti iš čia: https://us.hikvision.com/en/support-resources/downloads/tools 

2. Pasijungę programą peržvelkite prijungtus įrenginius. 

 

pav. 3 SADP programos bendro vaizdo pavyzdys 

https://us.hikvision.com/sites/default/files/software/sadptool_v3.0.4.3_20201125.zip
https://us.hikvision.com/sites/default/files/sadptool.pkg_.zip
https://us.hikvision.com/en/support-resources/downloads/tools


3. Pasirinkite įrenginį, kurio duomenis norite sužinoti pažymėję kvadratinį laukelį šaliai ID 

numerio, tuomet dešinėje pusėje jums bus vaizduojama įrenginio informacija. 

 

pav. 4 Įrenginio informacija SADP programinėje įrangoje 

 

Maršrutizatoriaus IP adreso sužinojimas per komandinę eilutę WINDOWS 

vartotojams: 

1. Prieš atliekant peradresavimo (angl. „Port Forwarding“) nustatymus pirmai reikia sužinoti 

savo maršrutizatoriaus IP adresą, Tai galite atlikti paieškoje suvedę „cmd“ ir taip 

atidarius komandinę eilutę ( angl. „Command prompt“). 

 

pav. 5 CMD paieška 



2. Atsidarę komandinę eilutę suveskite komandą „ipconfig“ ir spauskite „enter“ mygtuką. 

 

pav. 6 ipconfig komandos vedimas 

3. Suraskite maršrutizatoriaus adresą prie „Default gateway“ sekcijos rasite skaičių derinį 

su trejais taškais tarp jų – tai bus jūsų maršrutizatoriaus IP adresas. 

 

pav. 7 Maršrutizatoriaus IP adreso pvz. 

 

Kaip rasti maršrutizatoriaus IP adresą MAC vartotojams. 

 

1. Paspauskite apple menu viršuje ekrano, tuomet pasirinkite  „System prefferances“ langą. 

Atlikus spausti „Network“ ikoną. 

 

pav. 8 Network ikona. 

2. „Network“ sekcijoje pasirinkite, kokį prisijungimo prie tinklo būdą naudojate (Wi-Fi arba 

Ethernet kabelis) ir spauskite „advanced“. Taip nukeliausite į tolimesnius reikalingus 

nustatymus. 



 

pav. 9 „Advanced“ nustatymai. 

3. Naviguokite iki „TCP/IP“ sekciją ir pažiūrėkite kokie duomenys rodomi „Router“ eilutėje. 

Ten rasite savo maršrutizatoriaus IP adresą. 

 

pav. 10 Routerio IP adresas 

 

„Port Forwarding“ nustatymai huawei maršrutizatoriams. 

 

1. Suveskite maršrutizatoriaus ip adresą į savo naršyklės adresų langą ir spauskite enter. 

 

pav. 11 IP adreso vedimas. 



2. Atlikę praeitą žingsnį, turėtumėte matyti prisijungimo langą – kurio laukeliuose 

turėtumėt vesti: 

Username: Prisijungimo vardą esantį gale maršrutizatoriaus; 

Password: Prisijungimo slaptažodį, esantį gale maršrutizatoriaus (Dažnai būna prie 

„Access key“ užrašo); 

 

pav. 12 Prisijungimo langas. 

3. Pasiekę pagrindinį menių spauskite „Security“ ir naviguokite link „Port forwarding“ 

sekcijos kairėje pusėje. 

 

pav. 13 Port forward sekcija 



 

 

4. Spauskite „Add item“ ir suveskite reikalingus duomenis, turėkite omeny kad šį procesą 

reikės atlikti abiems įrenginio prievadams – „HTTP“ bei „Server“. 

Type:  Palikite custom; 

Protocol: Pasirinkite both; 

Remote host:  Palikite šį langą tuščią; 

Remote port range: Suveskite norimą atidarymui prievadą (Port); 

Local host: Suveskite įrenginio, kuriam norite peradresuoti prievadus IP adresą; 

Local port: Suveskite norimą peradresavymui prievadą (Port); 

Status: Palikite enabled; 

Baigę spauskite „Submit“. 

 

 

TP-LINK maršrutizatorių „Port Forwarding“ nustatymai. 

 

1. Suveskite maršrutizatoriaus ip adresą į savo naršyklės adresų langą ir spauskite 

„enter“. 

 

pav. 14 IP adreso vedimas. 

2. Atlikę praeitą žingsnį, turėtumėte matyti prisijungimo langą – kurio laukeliuose 

turėtumėt vesti: 

Username: admin: 

Password: čia bus prisijungimo kodas, kurį rasite savo maršrutizatoriaus 

galinėje pusėje ; 

3. Prisijungę spauskite  „Forwarding sekciją“ ir pasirinkite „Virtual service“ skiltį. 



 

pav. 15 Forwarding nustatymai 

4. Paspauskite „Add new“ langą ir veskite duomenis pagal paveikslėlį apačioje, šį žingsni 

reikės daryti du kartus – įrenginio „Server“ bei „HTTP“ prievadams. 

 

pav. 16 Prievadų peradresavimas  

 

 

  



Technicolor maršrutizatorių „Port Forwarding“ nustatymai. 

 

1. Suveskite maršrutizatoriaus ip adresą į savo naršyklės adresų langą ir spauskite 

„enter“. 

 

pav. 17 Adreso vedimas 

2. Prisijungę prie maršrutizatoriaus turėtumėte matyti šį puslapį, jame paspaskite ties 

„WAN services” 

 

pav. 18 Technicolor maršrutizatoriaus pagrindinis puslapis 

3. „ WAN Services” skiltyje spauskite „Add new IPv4 port mapping”  

 

pav. 19 „WAN Services“ skiltis 

4. Suveskite duomenis, kaip paaiškinta iliustracijoje ir būsite atlikę prievadų 

peradresavimo procesą. 



 

pav. 20 „Port forwarding“ instrukcija 

 

 


