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Configurar TR-069 no telefone de Multiplatform
do 7800 Series ou do 8800 Series do Cisco IP
Phone 

Objetivo
 

TR-069 define o protocolo de gestão do Wide Area Network do equipamento da premissa do
cliente (CWMP). Descreve a interação entre um server da configuração automática (ACS) e
uns ou vários valores-limite que apoie CWMP. TR-069 faz a instalação do “nenhum-toque”,
o desenvolvimento de serviços novos, a manutenção do firmware, e a pesquisa de defeitos
possível. Configurar TR-069 nos telefones de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do
Cisco IP Phone permite que o dispositivo comunique-se com o ACS e possa-se pedir
atualizações. Igualmente permitirá que o ACS alcance imediatamente o telefone caso que
os serviços novos devem ser distribuída.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar TR-069 no telefone de Multiplatform do 7800
Series ou do 8800 Series do Cisco IP Phone. Supõe que os ajustes TR-069 no ACS têm
sido configurados já. Para terminar a configuração, os seguintes detalhes são precisados:
 

Nome de usuário de ACS
Senha ACS
ACS URL
Username do pedido de conexão
Senha do pedido de conexão
Backup (opcional) ACS URL
Nome de usuário de ACS alternativo (opcional)
Senha ACS alternativa (opcional)
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 Series
8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1
  

Configurar TR-069
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do telefone e clique o início de uma sessão
Admin > avançou.
 

 
Etapa 2. Clique a aba da Voz.



 
Etapa 3. Clique a secundário-aba TR-069.
 

 
Etapa 4. Sob TR-069, escolha sim da lista de drop-down da possibilidade TR-069.
 

 
Nota: O valor padrão é não. Neste exemplo, é escolhido sim.
 
Etapa 5. Incorpore o ACS URL ao campo URL ACS. O ACS URL é fornecido pelo provedor
de serviço do Internet (ISP).
 

 
Nota: Neste exemplo, www.cpeacs.com é entrado.
 
Etapa 6. Dê entrada com o nome de usuário no campo do nome de usuário de ACS. Este é
o username que permitiria que o telefone conectasse ao ACS.
 

http://www.cpeacs.com


 
Nota: Neste exemplo, CPE1 é incorporado.
 
Etapa 7. Incorpore a senha ao campo de senha ACS. Esta é a senha que permitiria que o
telefone conectasse ao ACS.
 

 
Etapa 8. Incorpore o username do pedido ao campo de nome de usuário do pedido de
conexão. Isto será usado pelo ACS para autenticar o CPE.
 

 
Nota: Neste exemplo, CPEUser é entrado.
 
Etapa 9. Incorpore a senha do pedido ao campo de senha do pedido de conexão. Isto será
usado pelo ACS para terminar o processo de autenticação com o CPE.
 



 
Etapa 10. (opcional) incorpora o valor do intervalo da informação ao periódico informa o 
campo do intervalo. O valor do intervalo é medido nos segundos. Determina o intervalo em
que o telefone contacta ao ACS.
 

 
Nota: O valor padrão é 20. Neste exemplo, 20 são usados.
 
Etapa 11. (opcional) verifica que que periódico informe Enable é ajustada a sim. Isto permite
que o telefone comunique-se com o ACS periodicamente. Isto pode ser mudado escolhendo
uma opção do periódico informa permite a lista de drop-down.
 

 
Nota: O valor padrão é Yes.
 
Etapa 12. (Opcional) da lista de drop-down do rastreável TR-069, escolha sim ativar o
rastreável da transação TR-069. Escolha não desabilitar a característica.
 



 
Nota: O valor padrão é não.
 
Etapa 13. (Opcional) da lista de drop-down do apoio do v1.2 CWMP, escolha sim permitir a
característica. Escolha não desativar.
 

 
Nota: O valor padrão é Yes.
 
Etapa 14. (Opcional) da lista de drop-down TR-069 VoiceObject Init, escolha sim ativar a
característica. Escolha não desativar.
 

 
Nota: O valor padrão é Yes.



Etapa 15. (Opcional) da lista de drop-down TR-069 DHCPOption Init, escolha sim ativar a
característica. Escolha não desativar.
 

 
Nota: O valor padrão é Yes.
 
Etapa 16. (Opcional) da lista de drop-down do apoio da reserva TR-069, escolha sim 
permitir a característica. Escolha não desativar.
 

 
Nota: O valor padrão é não.
 
Etapa 17. (Opcional) incorpore o backup ACS URL ao campo URL do BACKUP ACS.
 

 



Nota: À revelia, este campo é saido vazio.
 
Etapa 18. (Opcional) incorpore o nome de usuário de ACS alternativo ao campo do usuário
do BACKUP ACS.
 

 
Nota: À revelia, este campo é saido vazio.
 
Etapa 19. (Opcional) incorpore a senha ACS alternativa ao campo de senha ACS
ALTERNATIVO.
 

 
Nota: À revelia, este campo é saido vazio.
 
Etapa 20. O clique submete todas as mudanças.
 

 
Você deve agora ter configurado TR-069 em seu telefone IP.
  

Verifique que TR-069 está trabalhando
 

Etapa1. Usando Wireshark, execute uma captura de pacote de informação no telefone.
 
Nota: Neste exemplo, o telefone está enviando um arquivo XML empacotado em um simple
object access protocol (SABÃO).
 



 
Você apenas confirmou que a configuração TR-069 está trabalhando.
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