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فهرست مطالب

ZyXEL DEL1202
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TP-Link
D-Link

تنظیمات  ACSدر مىدم

برای اضافَ شذى قابلیت کاًفیگ اتْهاتیک بر رّی هْدم خْد هی بایطت تٌظیوات هربْطَ را در هْدم خْد ّارد
کٌیذ.
ایي تٌظیوات ایي اهکاى را برای شوا فراُن خْاُذ ضاخت کَ قطعیُای رّی ضرّیص خْد را بَ حذاقل هوکي
برضاًیذ ّ ُویشَ هْدم شوا دارای آخریي ًرم افسار ضاختَ شذٍ باشذ.
برای اًجام ایي کار بَ جس اجرای ضیطتن ُْشوٌذ پشتیباًی شاتل ّ اًتخاب گسیٌَ "تٌظیوات  ACSبر رّی هْدم"
هی تْاًیذ خْد ًیس بَ صْرت دضتی ایي تٌظیوات را در هْدم ّارد کٌیذ.
برای ّرّد بَ صفحَ هْدم آدرش  1.1.161.1.1را در هرّرگر خْد ّارد کٌیذ ّ بعذ از باز شذى صفحَ هْدم رهس عبْر
درخْاضتی را بَ صْرت ّ adminارد کٌیذ( .آدرش ّ رهس عبْر تعریف شذٍ بَ صْرت پیش فرض ّ 1.1.161.1.1
 adminاضت )
با باز شذى صفحَ هْدم هی بایطت ّارد قطوتی شْیذ کَ تٌظیوات  ّ TR069یا  CWMPدر آى تعریف شذٍ
اضت.
ایي گسیٌَ هوکي اضت در هْدم ُای هختلف در قطوت ُای هتفاّتی باشذ.
بعذ از باز شذى ایي صفحَ گسیٌَ ُای زیر هی بایطت تغییر دادٍ شْد :
CWMP : Enable
URL : http://tr069-delsa.net:9675
Path:/tr069
Port:7548
Interval:3600
با تْجَ بَ هطیر هتفاّت ایي گسیٌَ ُا در زیر تصْیر هْدم ُای  TPlink ،Dlink ، ZyXELقرار دادٍ شذٍ اضت.
دقت کٌیذ کَ در صْرتی کَ هْدم شوا  ZyXELاضت بِتر اضت بعذ از تغییر تٌظیوات هْدم را با بطتَ ُای بَ رّز
رضاًی هْدم ُای  ZyXELدر ضایت شاتل بَ رّز رضاًی کٌیذ.
دقت داشتَ باشیذ کَ برای هْدم ُای  ZyXEL HWتٌِا راٍ اعوال تٌظیوات بَ رّز رضاًی هْدم اضت.
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DEL 1202

. را اًتخاب کٌیذTR-069 Client ٌَ شذٍ ّ گسیMaintenance ّارد قطوت
:  کلیک کٌیذApply ٌَبا باز شذى صفحَ تٌظیوات زیر را اًجام دادٍ ّ بر رّی گسی

CWMP : Enable
ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675
Connection Requested path: /tr069
Connection Requested port:7548
Inform interval:3600
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DEL 1201
HN
HNU
. را اًتخاب کٌیذCWMP ٌَ شذٍ ّ بعذ از آى گسیAdvance ّارد ضربرگ
:  کلیک کٌیذApply ٌَدر ایي قطوت گسیٌَ ُای زیر را تکویل ّ بر رّی گسی
CWMP : Enable
URL: http://tr069-delsa.net:9675
Path:/tr069
Port:7548
Interval:3600
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TP-Link
. شْیذCWMP  ّ بعذ از آى ّارد ضربرگAccess Management ّارد قطوت
:در ایي قطوت تٌظیوات زیر را اًجام دُیذ
CWMP: Activated
URL: http://tr069-delsa.net:9675
Path:/tr069
Port: 7548
Interval: 3600
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D-Link
. را اًتخاب کٌیذTR-069 ٌَ شْیذ ّ بعذ از آى گسیNetwork tools  ّارد قطوتAdvance ٌَبا اًتخاب گسی
: کلیک کٌیذApply ٌَدر صفحَ باز شذٍ تٌظیوات زیر را اًجام ّ بر رّی گسی
Enable
URL: http://tr069-delsa.net:9675
Periodic inform interval: 300
Path: /tr069
Port:7548
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