Tutorial – FiberHome – ANM2000 – versão 6
Identificando a versão de Hardware para a atualização correta das placas da OLT.
Introdução:
Devido a adequação dos padrões adotados, para diferentes regiões do mundo, os produtos FiberHome possui mais
de um tipo de versão de hardware (hardware version).
Com exceção das placas HSWA, HSUA e PUBA, deve-se atentar para a Versão de Hardware das demais placas, GCxB
e ECxB, pois para cada uma delas, existe uma versão de firmware diferente para a atualização.
A atualização, com um arquivo de firmware diferente da versão de hardware, pode acarretar no não funcionamento
da placa e exigirá o acesso local, por cabo serial, para retornar o arquivo de firmware compatível com o Hardware.

Passo 1 – Identificação das placas das OLT’s:
Para identificar a versão de hardware de todas as placas da OLT, através do ANM2000, expanda a OLT, clique com o
botão inverso sobre a HSWA (placa de gerencia), clique em Service Config Management. Na coluna Menu Tree,
expanda Get Information e clique em Card Version.
O que diferencia as versões de hardware é o ultimo caractere do código, os mesmos podem ser A, B, C e P
Os finais A, B e C, que são os distribuídos pela WDC!
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Passo 2 – selecionando o arquivo de firmware correto:
Para placas GPON de 4 e 8 portas, com versão de hardware com final A, B e C atualizar com os firmware:
Antigo:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/GCxB/ANTIGA-GC8B%20e%204B%20HARD%20A,B,C/

Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/GCxB/ATUAL-GC8B%20e%204B%20HARD%20A,B,C/

Para placas GPON de 4 ou 8 portas, com Versão de hardware com final P, atualizar com os firmware:
Antigo:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/GCxB/ANTIGA-GC8B%20e%204B%20HARD%20P/

Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/GCxB/ATUAL-GC8B%20e%204B%20HARD%20P/

Para placas GPON de 16 portas, com Versão de hardware com final A B C, atualizar com os firmware:
Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/GCxB/ATUAL-GCOB%20HARD%20A,B,C/

Para placas EPON com versão de hardware com final A, B e C atualizar com os firmwares:
Antigo:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/ECxB/ANTIGA-EC8B%20e%204B%20HARD%20A,B,C/

Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/ECxB/ATUAL-EC8B%20e%204B%20HARD%20A,B,C/

Para placas EPON com versão de hardware com final P, atualizar com os firmwares:
Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/ECxB/ATUAL-EC8B%20e%204B%20HARD%20P/

Placas HSWA, independente da versão hardware:
Antigo:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/HSWA/ANTIGA-HSWA/

Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/HSWA/ATUAL-HSWA/
Placas HSUA, independente da versão hardware:
Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/HSUA/ATUAL-HSUA/

Placas PUBA, independente da versão hardware:
Atual:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/OLT-FIRMWARE/PUBA/ATUAL-PUBA/

Link para download do manual de atualização das placas OLT’s:
ftp://ftpserver.wdcnet.com.br/Cliente/Fiberhome/MANUAIS/
User: usuario.ftp
pass: usuario@ftp
Para mais tutoriais acesse nosso FTP ou:
http://www.wdcnet.com.br/duvidas-tecnicas/
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