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Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów, którzy budują sieci GPON w oparciu o
platformę LMS (Lan Management System), stworzyliśmy autorską poprawkę do LMSa umożliwiającą 
autoryzację, rejestrację oraz zarządzania końcówką kliencką Extralink 1GE ONU GPON VENUS.

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów, którzy budują sieci GPON w oparciu o OLTy ZTE oraz 
platformę LMS (Lan Management System), stworzyliśmy autorską poprawkę do LMSa umożliwiającą 

a końcówką kliencką Extralink 1GE ONU GPON VENUS. 

 

 



Extralink 1GE ONU GPON VENUS to urządzenie klienckie, działające w 
technologii GPON. Urządzenie posiada jeden port PON oraz jeden port Gigabit 
Ethernet. 

Extralink 1GE ONU GPON VENUS pracuje w trybie bridge jest w pełni 
kompatybilny ze stardardem IEE 802.3-2005 i GPON. Urządzenie może 
świadczyć usługi szybkiej transmisji danych dla klientów.  

Oto kilka najważniejszych cech produktu: 

1x GPON port (uplink 1.25Gbps / downlink 2.5Gbps) 
1x Gigabit Ethernet port (10/100/1000Mbps) 

Zgodność ze standardem IEEE802.3ah 

Wsparcie dla switchingu warstwy 2 

Obsługa 802.1Q VLAN, wsparcie konwersji VLAN 

Obsługa dynamicznego przydzielania przepustowości (DBA) 

Quality of Services 

IGMP Snooping 

Auto-loop detect 

Alarm awarii zasilania 

Zasilanie 12V DC 

Maks. zużycie energii: 4W  

 

LMS bez problemu odnajduje końcówkę i umożliwia jej zdalne zarejestrowanie i 
uruchomienie usługi u klienta. 
Generalnie zmiana polega na poprawnym dekodowaniu numeru seryjnego 
końcówki. 
Wszystkie ONU oparte o tą metodę będą poprawnie wykrywane. 

 



Proces wprowadzanie zmiany polega na kilku prostych 
o sumę kontrolną oryginalnego pliku:
 
1. Jeśli suma kontrolna oryginalnego pliku w danej instalacji będzie zgodna, to 
wystarczy tylko podmienić plik i już.... 
 
2. Jeśli suma kontrolna jest inna to podmieniacie plik na własne ryzyko.
 
3. Jeśli się boicie zmiany, to piszecie do Nas, a My postaramy się wprowadzić 
poprawkę do konkretnej instalacji...

 

Suma kontrolna orginalnego pliku: 51f3ca0886f7c61cf74bda96b4d19918

Scieżka do pliku: $LMS./plugins/

 

W związku z wieloma zapytaniami, dotyczącymi rejestracji 
GPON VENUS na OLTach ZTE C300 i C32
konfig do ZTE C300, który umożliwia bezproblemowe zarejestrowanie 
końcówki....  

 

 

 

Proces wprowadzanie zmiany polega na kilku prostych czynnościach w oparciu 
o sumę kontrolną oryginalnego pliku: 

Jeśli suma kontrolna oryginalnego pliku w danej instalacji będzie zgodna, to 
wystarczy tylko podmienić plik i już....  

Jeśli suma kontrolna jest inna to podmieniacie plik na własne ryzyko.

Jeśli się boicie zmiany, to piszecie do Nas, a My postaramy się wprowadzić 
poprawkę do konkretnej instalacji... 

Suma kontrolna orginalnego pliku: 51f3ca0886f7c61cf74bda96b4d19918

Scieżka do pliku: $LMS./plugins/LMSGponZtePlugin/lib/GPON_SNMP.class.php

wiązku z wieloma zapytaniami, dotyczącymi rejestracji Extralink 1GE ONU 
GPON VENUS na OLTach ZTE C300 i C320, poniżej zamieszczamy 
konfig do ZTE C300, który umożliwia bezproblemowe zarejestrowanie 

czynnościach w oparciu 

Jeśli suma kontrolna oryginalnego pliku w danej instalacji będzie zgodna, to 

Jeśli suma kontrolna jest inna to podmieniacie plik na własne ryzyko...  

Jeśli się boicie zmiany, to piszecie do Nas, a My postaramy się wprowadzić 

Suma kontrolna orginalnego pliku: 51f3ca0886f7c61cf74bda96b4d19918 

LMSGponZtePlugin/lib/GPON_SNMP.class.php 

Extralink 1GE ONU 
szczamy przykładowy 

konfig do ZTE C300, który umożliwia bezproblemowe zarejestrowanie 

 

 



 

 

 

 

 


