Guia completo para usar o fon como repetidor
por rgomesf@gmail.com

1. Descomprimir o ficheiro fon_repeater.rar
(http://rapidshare.com/files/104019040/fon_repeater.rar).
2. Instalar o WinPcap_4_0_2
3. Abrir o ap51-flash-fonera-gui-1.0-38.exe
a. Por um visto no "Use external file” do Rootfs e escolher o ficheiro
rootfs.squashfs
b. Por um visto no "Use external file” do Kernel e escolher o ficheiro
kernel.lzma
c. no interface escolher a placa de rede onde vai ligar o fon.

Imagem 1 - ap51-flash-fonera-gui-1.0-38.exe

4. Ligar o cabo de rede entre o fon e o computador mas não ligar à corrente.
5. Carregar no botão de “Go!”.
a. Assim que começar a dar a mensagem “No packets” ligar o fon a corrente e
esperar. Se tudo correr bem ele vai começar a instalar o novo firmware no
fon. Ainda demora algum tempo. Quando acabar o programa fecha
automaticamente e o fon reinicia. (pode demorar algum tempo.)

Imagem 2 - a instalar firmware

Depois disto o fon deve ficar com a versão 0.7.1 r1.
6. Vamos agora mudar o IP da nossa máquina para o seguinte:

Imagem 3 - Configuração do IP

7. Agora é preciso correr o ficheiro sshenable.htm e carregar no botão “submit”. Usar
o user: root e a password: admin.

Devera aparecer o seguinte ecrã:

Imagem 4 - abertura da porta ssl

8. Chegou a altura de usar hfs. Depois de aberto, adicionar os seguintes ficheiros ao
hfs: ponte2-20070627.tar, zlib_1.2.3-3_mips.ipk, wpa-supplicant_0.5.7-1_mips.ipk,
wpa-cli_0.5.7-1_mips.ipk e libopenssl_0.9.8e-1_mips.ipk. Basta arrastar para cima.

Imagem 5 - servidor http

Reparar na barra do endereço. Caso já exista um servidor de http instalado na máquina,
vai ser usada a porta 8080, caso contrario não é preciso a porta e fica-se com o endereço
http://169.254.255.2.
9. Vamos agora usar o putty para aceder ao fon por ssh. Usar os valores como na
figura a baixo:

Imagem 6 - putty

a. Carregar em Open. Da primeira vez que se entra vai aparecer um aviso. É
só carregar em Sim. Depois usar root como nome de utilizador e admin
como pass.
Devera ver o seguinte ecrã:

Imagem 7 - ligação ssh

10. Vamos agora instalar o ponte2.
a. Fazer os seguintes comandos (o 169.254.255.2:8080 é o endereço que
aparecia no hfs), que podem demorar algum tempo:
cd /tmp
wget http://169.254.255.2:8080/zlib_1.2.3-3_mips.ipk
wget http://169.254.255.2:8080/wpa-supplicant_0.5.7-1_mips.ipk
wget http://169.254.255.2:8080/wpa-cli_0.5.7-1_mips.ipk
wget http://169.254.255.2:8080/libopenssl_0.9.8e-1_mips.ipk

ipkg install zlib_1.2.3-3_mips.ipk
ipkg install libopenssl_0.9.8e-1_mips.ipk
ipkg install wpa-supplicant_0.5.7-1_mips.ipk
ipkg install wpa-cli_0.5.7-1_mips.ipk
wget http://169.254.255.2:8080/ponte2-20070627.tar.gz
tar xzvf ponte2-20070627.tar.gz -C /
reboot

b. Depois de ele reiniciar (esperar algum tempo) é só aceder ao
http://169.254.255.1 com o browser que costuma usar para a internet.
Vai ter acesso a seguinte página:

Imagem 8 - ponte2

11. Configurar ponte2 em modo repetidor.
a. Entrar no “ponte configuration page”.
b. Escolher a primeira opção (ponte2)

Imagem 9 - run options

c. Por um visto no “save as profile name” e escrever o nome no na caixa de
texto (o nome que desejar).

Imagem 10 - Master AP

d. No “by ESSID” escrever o nome da rede a repetir e escolher também as
configurações de segurança de acordo com a rede que querem repetir.

Imagem 11 - Client Link

e. No separador “Client Link” escolher a forma como é obtido o ip, se a rede
que quer repetir tem dhcp, não será preciso mudar nada, caso contrario é
necessário configurar o ip manualmente.

Imagem 12 - Repeater AP

f. Aqui pode configurar a rede que vai ser transmitida pelo fon (a rede a que se
vai passar a ligar). Basta no DHCP escolher Enable e depois escolher as
configurações de segurança que pretender e no fim fazer “SAVE
SETTINGS”.
Depois é só esperar que ele se configure automaticamente e começar a usar. ☺
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