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CẤP PHÁT TỰ ĐỘNG SỐ NỘI BỘ CHO ĐIỆN THOẠI YEALINK 

 Cơ chế tính năng: 

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cấp phát tự động số nội bộ Yealink để biết chi tiết: 

Yealink_SIP-T2 Series_T19(P) E2_T4 Series_IP_Phones_Auto_Provisioning_Guide_V80_60.pdf 

Dưới đây là quá trình cung cấp toàn bộ, trong các bước, một số điểm cần đảm bảo 

1) Điện thoại gửi yêu cầu tới URL cung cấp để tải các tệp CFG 

Lưu ý: Địa chỉ URL cung cấp có thể có được thông qua RPS, DHCP, PNP, Điện thoại flash, vì vậy trong 

trường hợp này, hãy đảm bảo điện thoại có thể có được URL chính xác, nếu điện thoại không thể có được 

URL chính xác, điện thoại không thể làm theo các bước sau. 

2) Điện thoại yêu cầu đầu tiên là làm file “Common.cfg” và sau đó file “MAC.cfg” 

Lưu ý: nếu URL không thể truy cập được, nó sẽ hiển thị như dưới đây: 

 

Nếu bạn sử dụng máy chủ cấp phát tự động HTTP, bạn có thể xem thông tin dưới đây trong dấu vết. 

 

Bạn có thể tìm thấy URL trong gói Get 

http://support.yealink.com/attachmentDownload/download?path=upload%2Fattachment%2F2015-7-12%2F3%2F37b1b498-a380-4776-8c91-59b1d3114631%2FYealink_SIP-T2+Series_T19%28P%29+E2_T4+Series_IP_Phones_Auto_Provisioning_Guide_V80_60.pdf


Cấp phát tự động số nội bộ điện thoại Yealink 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG 

36A, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Hotline: 19006069 | Fax: 0283512 6322 | Email:info@duhung.vn | Web: duhung.vn                        Trang 2 

 

Bình thường, bạn có thể thấy phản hồi của máy chủ với 200 OK có nghĩa là các tệp tin đã được tải xuống 

thành công. 

Bạn có thể sao chép nội dung của CFG file thông qua các gói 200OK, phương pháp: 

Mở rộng gói tin, kích chuột phải vào "Hypertext Transfer Protocol", Copy-> Bytes-> Printable Text Only. 

 

Và sau đó sao chép nội dung trong UE. 
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Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy dữ liệu được gửi từ máy chủ TFTP bằng cách bắt gói tin. 

 

Nếu sử dụng HTTPS, chúng tôi không thể tìm thấy các chi tiết trong gói tin, nhưng chúng tôi cũng có thể 

tìm thấy các chi tiết thông qua syslog level 6. 

Dưới đây bạn có thể tìm thấy điện thoại yêu cầu đầu tiên cho các Common.cfg và sau đó MAC.cfg. 
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3) Nếu điện thoại tìm thấy CFG không tồn tại, nó sẽ gửi ba yêu cầu để đảm bảo rằng các tập tin thực sự 

không tồn tại. 

 

4) Điện thoại sẽ không áp dụng cài đặt cho đến khi tất cả các tập tin đã được tải xong, trước tiên áp dụng 

các thiết lập và sau đó nâng cấp các file rom. 

Lưu ý, điện thoại sẽ lưu MD5 cho mỗi tệp đã tải về, bạn có thể tìm MD5 trong tệp config.bin (được mã hóa 

từ phiên bản V73). 

Giống như dưới đây, điện thoại chỉ tải về tệp Common.cfg đã tải xuống, do đó, chỉ ghi lại MD5 cho tệp 

Common.cfg. 

MD5_CFG = 70d33b463f01507a51285ba30a62d9e0 

MD5_MAC_CFG = 

5) Khi điện thoại tự động cấp phép tiếp theo, nó sẽ so sánh MD5 mới với MD5 được lưu trữ trong điện 

thoại, nếu không giống nhau, điện thoại sẽ áp dụng cài đặt trong CFG và cập nhật giá trị MD5 nhưng nó 

sẽ kết thúc việc cung cấp tự động nếu MD5 mới giống như trước, nó sẽ không làm bất kỳ áp dụng, bạn có 

thể tìm thấy "MD5 là như nhau" trong nhật ký. 

Bạn có thể lọc nhật ký bằng tin nhắn ATP, xin lưu ý, sau khi điện thoại đang cung cấp, nếu bạn thay đổi 

cài đặt bằng tay, MD5 được lưu trữ trong điện thoại sẽ không thay đổi, và trong trường hợp này, nếu bạn 

không thay đổi các tệp CFG trong máy chủ cung cấp, điện thoại sẽ không áp dụng cài đặt trong tệp CFG. 
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LOG này bạn có thể tìm thấy nó hiển thị "MD5 là giống nhau", điện thoại sẽ không áp dụng các thiết lập. 

 

Nhật ký cho thấy MD5 là khác nhau, do đó, nó sẽ cấp phát và áp dụng các cài đặt. 

 

 Mô tả vấn đề: 

Vấn đề 1: Điện thoại không thành công tải tệp CFG 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 
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1) Kiểm tra xem điện thoại có được đúng URL hay không. 

Nếu sử dụng RPS, vui lòng tham khảo dưới đây FAQ: http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=22 

Nếu sử dụng DHCP, hãy chắc chắn rằng là chính xác, bạn có thể bắt gói tin để kiểm tra, ví dụ DHCP tùy 

chọn 43.Filter với 'bootp' 

 

2) Nếu điện thoại có thể thu được URL, điện thoại sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ cung cấp, nếu không sử 

dụng HTTPS, chúng tôi có thể kiểm tra các dấu vết. Bạn có thể tham khảo syslog cấp độ 6 cho tất cả các 

kịch bản. 

Chúng ta cần phải kiểm tra URL là chính xác, điện thoại có thể truy cập URL bình thường --- trong 

trường hợp này, chúng ta có thể yêu cầu khách hàng sao chép URL (đường dẫn đầy đủ) vào trình duyệt 

web để xem liệu trình duyệt web có thể tải CFG tập tin. 

Nếu sử dụng HTTPS, vui lòng chắc chắn điện thoại có giấy phép nhập đúng vào điện thoại. Bạn có thể 

kiểm tra các dấu vết, lọc với SSL, bạn có thể tìm thấy " bad certificate" hoặc " unknown certificate" 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=22
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Và bạn cũng có thể tìm thấy một số thông tin trong nhật ký để nhắc tải xuống không thành công: 

HttpsDownload 

    May 18 00:00:43 Log [588]: TASK<6+info  > ssl_trust[1] 

    May 18 00:00:43 Log [588]: ETLL<6+info  > mkit_call return(0,0,0='^D') 

    May 18 00:00:43 Log [588]: TASK<6+info  > dl_http_recv_to_file: return -3, code_msg : Connect 

Failed 

May 18 00:00:43 Log [588]: TASK<6+info  > download Fail 

 

Or like below： 

 

Apr 22 00:02:10 LIBD[484]: DCMN<6+info  > SSL_connect (read done) 

    Apr 22 00:02:10 LIBD[484]: DCMN<6+info  > Server Certificate verify error! 

    Apr 22 00:02:10 LIBD[484]: HTTP<3+error > Connect Error 

    Apr 22 00:02:10 ATP [484]: ATP <3+error > https to file failed, code = -3, msg = Connect Failed, 

retry = 2 

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa " Only Accept Trusted Certificates " trong mục Security-> Trusted 

Certificates để xác minh vấn đề, nếu tắt tùy chọn này, điện thoại có thể thực hiện việc cấp phép thành 

công nhưng không thành công khi bật tùy chọn này, có nghĩa là vấn đề thực sự gây ra bởi xác nhận. 

Trong trường hợp này, yêu cầu khách hàng tải lên xác nhận hoặc tắt “Security->Trusted Certificates” để 

khắc phục vấn đề. 
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3) Nếu cung cấp là tên miền, vui lòng đảm bảo máy chủ DNS đã được cấu hình bình thường, điện thoại có 

thể giải quyết đúng IP. Nếu điện thoại không thể giải quyết IP, và nó sẽ hiển thị như dưới đây: 

  May 29 15:09:12 LIBD[484]: DCMN<6+info  > URL After Modify = http://xsp.yealinkpbx.net/dms/Ye

alinkT46G/0015655b5c40- 

 

local.cfg 

     

May 29 15:09:12 LIBD[484]: DCMN<6+info  > Connecting xsp.yealinkpbx.net:80 

     

May 29 15:09:12 LIBD[484]: DCMN<3+error > getaddrinfo: Name or service not known 

May 29 15:09:12 LIBD[484]: HTTP<3+error >  

 

Connect Error 

 

If it can resolve the IP, it will show like below： 

 

 May 29 15:30:49 LIBD[387]: DCMN<6+info  > URL After Modify = http://xsp.yealinkpbx.net/dms/Yea

linkT46G/28.73.193.50.rom 

    May 29 15:30:49 LIBD[387]: DCMN<6+info  > Connecting xsp.yealinkpbx.net:80 

     

May 29 15:30:49 LIBD[387]: DCMN<6+info  > onnecting IP = 66.63.192.111, Port = 80 

Nếu tất cả các bước trên không thể khắc phục được sự cố, hãy yêu cầu khách hàng cung cấp tệp tin 

config.bin (trước và sau khi cấp phát), theo dõi, tệp cấp syslog và CFG cho Yealink để gỡ lỗi. 

 Mô tả vấn đề: 
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Vấn đề 2: Điện thoại đã tải xuống tệp cấp phép tự động (CFG) nhưng không áp dụng cài đặt. 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 

1) Yêu cầu khách hàng cung cấp tệp tin config.bin và CFG có thể kiểm tra tại nội bộ. 

2) Đảm bảo CFG là đúng, định dạng là chính xác, có thể tham khảo dưới đây FQA 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=27 

3) Đảm bảo MD5 khác với mẫu trước đó. 

4) Tệp CFG có thể đọc, nếu nó được mã hóa, đảm bảo điện thoại đã thêm khoá AES có liên quan. 

5) Nếu bạn có thể tìm thấy "lỗi Peek" trong syslog, lý do là các máy chủ gửi tệp cập nhật lên điện thoại 

sau hơn 5 giây. 

 

 

Thời gian tải mặc định của điện thoại Yealink là 5 giây, nếu máy chủ gửi tệp cập nhật sau hơn 5 giây, nó 

sẽ không thành công. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng "auto_provision.attempt_expired_time = 20". 20 

giây là giá trị tối đa. 

6) Đảm bảo CFG có nâng cấp phần mềm, như đã đề cập ở trên, quá trình nâng cấp firmware là bước cuối 

cùng. 

Vì vậy, nó có thể gây ra một vấn đề như dưới đây, 

Phiên bản hiện tại là .1, bao gồm một giá trị tham số là A 

CFG đã thay đổi giá trị từ A sang B 

Nhưng tham số này được cấu hình với A trong phần vững 0,2 và nó có hiệu lực sau khi nâng cấp, do đó, 

khi phần vững được nâng cấp lên 0,2, giá trị sẽ được thay đổi trở lại thành A. 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=27
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Nếu tất cả các bước trên không thể khắc phục được sự cố, hãy yêu cầu khách hàng cung cấp tệp config.bin 

(trước và sau khi cấp phép), theo dõi, tệp cấp syslog và CFG cho Yealink để gỡ lỗi. 

Lưu ý, quá trình bình thường bạn có thể thấy trong máy chủ http: 

 

 


