Atualização de firmware da ONT Wifiber 121 AC na OLT
Huawei
DISPOSITIVOS E VERSÕES

Dispositivo

OLT Huawei - MA5608T

ONT Wifiber 121 AC

Boards

Versão de Hardware

Versão de Software

H801MCUD1

H801MCUD VER A

H807GPBH

H807GPBH VER A

-

-

121AC_v1.0

V210312

MA5600V800R018C00

O conteúdo apresentado neste documento explica o procedimento de como atualizar o
firmware da ONT Wifiber 121AC por meio da OLT Huawei.

1. VERIFICANDO A VERSÃO DA ONT

Primeiramente, ao acessar a OLT, deve-se entrar no modo privilegiado com o comando
“enable”. Para descobrir qual a atual versão do firmware da ONT basta executar o comando
“display ont version FRAME-ID all”, no qual, para este exemplo, o FRAME-ID é "0".

enable
display ont version 0 all

2. UPLOAD DO FIRMWARE DA ONT ATUALIZADO

Inicialmente, dentro do modo privilegiado, acessado a partir do comando “enable”,
executar o comando “diagnose”. Depois, é necessário utilizar o comando "ont-load info
program NOME-ARQUIVO ftp IP-SERVIDOR-FTP USUARIO SENHA" para informar o nome do
arquivo contendo o firmware a ser gravado no equipamento, o IP servidor FTP, o nome do
usuário e a senha. Para isso a seguinte sintaxe deve ser usada. Para mais informações, observar
a figura a seguir.

diagnose
ont-load info program Wifiber-V210414.tar ftp 192.168.10.177 login password

Ao executar o comando "display ont-load info" é possível observar as informações
configuradas pelo comando "ont-load".

display ont-load info

3. DETERMINAR A ONT A SER ATUALIZADA

Para selecionar a ONT a qual terá atualização de firmware, basta executar o comando
"ont-load select FRAME-ID/SLOT-ID PORTA-ID ONT-ID", sendo “0/0” o FRAME-ID/SLOT-ID em
que a ONT está conectada, PORTA-ID o ID da porta PON que a ONT está conectada e ONT-ID o
ID da ONT, como apresentado na figura a seguir.

ont-load select 0/0 2 0

4. INICIAR A ATUALIZAÇÃO REMOTA

Para iniciar o carregamento do arquivo, deve-se executar o comando "ont-load start
activemode immediate", em que activemode define o modo de ativação e immediate reinicia
a ONT, após o upload do arquivo, para que o novo firmware entre em execução imediatamente.

ont-load start activemode immediate

Pode-se visualizar o status e progresso de carregamento do arquivo executando o
comando “display ont-load select" conforme a figura a seguir.

display ont-load select

É possível observar, a partir da figura acima, que as informações sobre o carregamento
do arquivo:
1. O status do carregamento poderá ser:
a. Ready - Quando a ONT estiver pronta para ser atualizada;
b. Loading – Quando o arquivo estiver sendo carregado;
c. Success – Quando o carregamento do arquivo finalizar;
d. Stop – Quando o carregamento do arquivo é interrompido.

2. O progresso de carregamento pode ser observado, sendo 100% quando finalizado.

Para remover as ONTs previamente selecionadas da lista de atualização, deve-se executar o
comando "undo ont-load select".

undo ont-load select

Por fim, para verificar se a atualização foi bem sucedida basta executar o comando
“display ont version FRAME-ID all”, conforme mostrado anteriormente, ou observar a tela de
status na interface de configuração WEB da ONT, conforme a figura a seguir.

