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Mô hình đấu nối thiết bị SRX300 và hướng dẫn cấu 
hình cài đặt Modem Internet

1. Mô hình trạng thái kết nối các PTC

MoF

ViettelTTT-PE1TTT-PE2PTCgregre

2. Sơ đấu nối trên thiết bị SRX300
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Mô tả sơ đồ:
- Các PTC sử dụng một kết nối WAN của nhà cung cấp Viettel và 

VNPT kết nối đến HTTT của BTC
- Hiện tại các PTC có 2 kết nối GRE tới TTT_PE .Tuy nhiên chỉ sử 

dụng một kết nối WAN ở trên do nhà cung cấp Viettel và VNPT.

 Port ge-0/0/0 : Cắm đường WAN của nhà mạng VIETTEL
 Port ge-0/0/1 : Cắm đường WAN của nhà mạng VNPT
 Port ge-0/0/2 : Cắm vào Switch ( mạng nội bộ )
 Port ge-0/0/3 : Cắm đường Internet của các nhà mạng VNPT hay 

Viettel. 
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3. Hướng dẫn cài đặt cấu hình Modem Internet đấu nối vào thiết 
bị SRX300.

- Modem nhà cung cấp VNPT 

 Mở trỉnh duyệt và gõ vào địa chỉ IP của Modem http:// 192.168.x.x 
hay một địa chỉ khác của modem.

Username : root
Password : admin 
 Hay một tài khoản và mật khẩu khác mà nhà cung cấp dịch vụ 

cung cấp cho khách hàng trong quá trình triền khai dịch vụ.
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 Kích vào LAN kích vào phần DHCP serever Configuration và 
chọn Disable chức năng DHCP server của Modem và thay địa chỉ IP 
LAN Modem internet thành địa chị 10.8.x.254 ( x : là địa tương ứng với 
PTC ) và subnetmask 255.255.255.0. xong luu lại và chờ modem reboot.

- Modem nhà cung cấp Viettel

 Mở trỉnh duyệt và gõ địa chỉ IP của Modem http:// 192.168.x.x hay 
một địa chỉ khác của thiết bị.

 Username:admin
 Password:admin
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 Sau khi đăng nhập được vào thiết bị ta chọn tới phần DHCP như 
hình phía dưới và Disable và save

 Bước tiếp theo chọn Network => LAN …Thay đổi địa chỉ IP 
Address 192.168.10.1 thành địa chỉ 10.8.x.254 ( x : là địa chỉ tương ứng 
với PTC ) và Subnet mask 255.255.255.0 xong save và đợi modem 
reboot lại .


