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Nastavenie celého systému môže byť realizované pomocou webového prehliadača (Chrome, Fire-
fox, ..). 
Riadiaca jednotka Phoenix musí byť pripojená k LAN sieti, alebo WiFi.
Po pripojení zariadenia k sieti je možné toto zariadenie konfigurovať cez  predvolenú IP adresu 
192.168.0.254.
Pri zadaní tejto IP adresy  do webového prehliadača by sa malo zobraziť hlavné okno: 

1. Nastavenie zariadenia 

Prihlasovacie údaje:
Prihlásenie užívateľa bez administrátorských oprávnení: 
login: op  
password: compact

Prihlásenie užívateľa administrátorskými oprávneniami: 
login: admin
password: [rturocks]
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1. 1. System tab
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V systémovej karte  je možné nastaviť základné informácie o aplikácií ako: 

Hostname (1) - Identifikačné  meno zariadenia (začína písmenom a môže obsahovať veľké, malé 
      písmeno a číslo)

Support VPN connection (2) -  Povolenie a zakázanie pripojenia pomocou VPN.
             Ak je VPN povolené technik môže zasahovať do systému aj vzdialene cez webové
    rozhranie.
     Active - true - VPN je povolená, false - VPN is zakázaná.
     Ak je políčko Enabled zaškrtnuté je možné sa pripojiť k VPN

Time (3) – Nastavenie času a dátumu 
     a.   Ak nie je povolená, žiadna automatická synchronizácia času, je možné čas nastaviť manuálne
   Timezone: časová zóna 
   Date: dátum 
   Time: čas

     b.   AK je NTP synchronizácia povolená systém si automaticky zosynchronizuje čas 
                pomocou NTP serveru (používateľ musí vložiť IP adresu serveru).
   NTP server: adresa NTP serveru, napríklad: pool.ntp.org
   Date: dátum
   Time: čas 
   Timezone: časová zóna   
              ak je GPS synchronizácia povolená je možné zosynchronizovať čas pomocou GPS.
   Je potrebné zvoliť GPS channel. 
   (GPS synchronizácia je dostupná iba ak je zariadenie vybavené GPS modulom)
      c.  Ak je NTP synchronizácia povolená je nevyhnutné, aby zariadenie bolo pripojené k internetu

Pre uloženie zmien je potrebné stlačiť tlačidlo Apply.
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1. 2. Network tab

V tomto okne je možné nastaviť celé pripojenie na internet. 

Po povolení DHCP si systém získava IP adresu z DHCP serveru.

V prípade, že užívateľ nechce dostávať IP adresu z DHCP serveru je možné zadať manuálne fixnú 
IP adresu.  

Pre uloženie zmien stlačte Save, alebo Revent pre vrátenie pôvodného stavu

1

2

3
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Pridanie IP adresy (1):
1.Kliknutie do oblasti  (1)
2. Zadanie IP adresy  (formát je  IP adresa/maska napr. 192.168.0.113/24)
3. Po stlačení tlačidla Add bude IP adresa pridaná 

Je možné pridať viacero IP adries a zariadene bude dostupné na každej jednej z nich. 

Pridávanie network gate (2) a DNS serveru (3) je podobné ako pridávanie IP adresy 

Pre uloženie zmien stlačte Save, alebo Revent pre vrátenie pôvodného stavu.

Taktiež je možné používať DHCP a statickú IP adresu súčasne. Zariadene bude dostupné na kaž-
dej jednej z nich.

1. 3. Wifi tab

V karte Wifi je možné spravovať pripojenie pomocou Wifi. 
Pri používaní Wifi je potrebné sa uistiť, že firmvér Apolla je aktualizovaný (z dôvodu bezpečnosti 
pipojenia). Zároveň sa uistite, že WiFi modul je zapojení v USB konektore (pravá strana zariade-
nia).  

System-wide setting:
 Regulatory domain: Je potrebné zadať regulačnú doménu  (napr. Slovakia-SK ... )
 Enable Wifi on boot:  Povolenie zapnutia WiFi pri zapnutí zariadenia. WiFi je povolená, ak
      je vysvietené zelené Yes

Poznámka: Pre použite WiFi je nutné použiť WiFi adaptér.  
Doporučovaný je Ralink chip (Ralink RT5370). V opačnom prípade WiFi nemusí fungovať.
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1. 3. 1. Pripojenie k WiFi

Ak si želáte uložiť tieto nastavenia stlačte tlačidlo Save. 
Ak je daná sieť dostupná a pripojenie je úspešne nakonfigurované zobrazí sa hláška:  
“COMPLETED  with (Názov WiFi siete)“. 

Pre nastavenie  WiFi pripojenia je potrebné kliknúť na tlačidlo Add station.

Zvoľte Interface pre pripojenie pomocou WiFi je potrebné vybrať možnosť wlan0.
Po stlačení tlačidla Add network sa zobrazí okno kde je možné vyplniť SSID, alebo automaticky 
vyhľadať SSID stlačením tlačidla Scan. 
Následné je potrebné zvoliť authentification (overenie). Pre siete bez overenia zvoľte možnosť 
open.  Pri sieti so šifrovaním WP2 zvoľte túto možnosť a zadajte heslo.
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Pre odstránenie daného pripojenia stlačte tlačidlo Remove network. 

Pre odstránenie všetkých nakonfigurovaných pripojení stlačte tlačidlo Remove.

Pre nastavenie Phoenix jednotky ako hotspot je potrebné kliknút na tlačidlo Add pod možnosťou 
access point. 
Následne je potrebné nastaviť: 
   - Interface: zvoľte wlan0
   - Channel: 1-13
   - SSID: po zakliknutí možnosti hidden sa nebude názov siete zobrazovať vo vyhľadávaní
   - Operatin mode: a,b,g
   - Maximum stations: maximálny počet pripojených zariadení 
   - Authentification: autorizácia zvoľte open pre možnosť pripojenia bez 
     autorizácie, alebo wpa2 pre zabezpečenú sieť.
   - Passphrase: pri zabezpečenej sieti je potrebné zadať požadované heslo 

Do systému je možné nakonfigurovať niekoľko pripojení a hotspotov, ale uistite sa že aktívny je 
iba jeden. Všetky ďalšie nakonfigurované siete a hotspoty musia byť zakázané a to tak, že stlačí-
te tlačidlo vedľa nápisu Enabled  následne by sa zelené Yes malo zmeniť na červené No. 
 

1. 3. 2. Nastavenie WiFI hotspot
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1. 5. Modem tab

Phoenix jednotka môže byť vybavené GSM modulom. Pre použitie pripojenia pomocou tohoto 
modulu je potrebného povoliť zaškrtnutím políčka Enabled.
Následne je potrebné vyplniť názov prístupového bodu APN, ak je SIM karta zabezpečená PIN 
kódom je potrebné ho napísať do kolonky PIN.
Po uložení nastavenia sa modem začne automaticky registrovať a stav registrácie spoločne s 
pridelenou IP adresou je možné nájsť v okne Registration status.

1. 4. DHCP tab 
Konfigurácia DHCP serveru:  
      1.   Je nevyhnutné zadať názov serveru (Domain)
                  2 . Zvoľte Interface. Pre DHCP server na WiFi vyberte možnosť wlan0, alebo pre
            DHCP server s Ethernetovým pripojením vyberte možnosť eth0 
      3. IP ranges: Sem vložte rozsah IP adries, z ktorých bude DHCP server generovať adresy
      4. Pre uloženie konfigurácie je potrebné stlačiť tlačidlo Save 

1

2

3

4
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1.6. VPN

Systém umožňuje aj VPN pripojenie.  
Kde je potrebné vyplniť: 
  -Protocol: TCP/UDP
  -Server
  -PORT 
  -CA certificate  
  -Client certificate 
  -Client key

V prípade problémov s konfiguráciu sa obráťte na VPN poskytovateľa.  

V sekcií User management je možné spravovať používateľov systému a pridávať administrátor-
ské práva.

1.7. User management  (Správa užívateľov)
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1.7 .1 Vytvorenie nového užívateľského konta 
1. Pre vytvorenie nového užívateľa je potrebné stlačiť tlačidlo Add

2. Po stlačení tlačidla sa otvorí okno v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje o používateľovi 

Name: prihlasovacie meno používateľa 
Full name: meno používateľa
Privileged: pre pridelenie administrátorských práv (prístup do sekcie nastavení) 
                 je potrebné zaškrtnúť toto pole.  
Password: prístupové heslo  
Retype password

3. Po správnom vyplnení informácií je potrebné stlačiť tlačidlo OK.

4. Pre potvrdenie a použitie vykonaných zmien stlačte Commit changes

5. Ak si želáte vrátiť vykonané zmeny stlačte Revert changes 
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1.7.2 Úprava užívateľských údajov

1. Pre úpravu údajov o užívateľovi vyberte užívateľa, ktorého údaje chcete zmeniť

2. Následne stlačte Edit

3.Požadované zmeny môžu byť vykonané v okne Users

Full name: meno používateľa 
Privileged: pre pridelenie administrátorských práv (prístup do sekcie nastavení) 
                 je potrebné zaškrtnúť toto pole.
Password: prístupové heslo
Name: prihlasovacie meno nie je možné zmeniť, ale je potrebné vytvoriť nové konto

3. Po správnom vyplnení informácií je potrebné stlačiť tlačidlo OK.

4. Pre potvrdenie a použitie vykonaných zmien stlačte Commit changes

5. Ak si želáte vrátiť vykonané zmeny stlačte Revert changes 
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1.7.3 Vymazanie užívateľského konta 

1. Pre vymazanie užívateľského konta je potrebné toto konto označiť

2. Následne stlačiť tlačidlo Delete

5. Stlačte tlačidlo Commit changes ak naozaj chcete uložiť všetky zmeny 

1. 8. E-mail tab

 Mail server: SMTP adresa serveru 
 Port: číslo SMTP portu 
           User:  mailová adresa užívateľa 
 Password: heslo užívateľa 
 Default recipient: predvolený príjemca správy 
 Default subject:  predvolený predmet správy
V prípade problémov s nastavením e-mailu sa obráťte na poskytovateľa e-mailu.  

E-mail je potrebné nastaviť v prípade, ak si želáte dostavať systémové upozornenia o alarmoch.

5. Ak si želáte vrátiť vykonané zmeny stlačte Revert changes 
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1. 9. DDNS tab

DDNS je server, ktorý umožňuje zmeny v reálnom čase, ktoré sa ukladajú na DNS server. DDNS 
umožňuje využívať DNS meno namiesto meniacej sa IP adresy.
DDNS musí byť nakonfigurovaná iba v prípade použitia GSM pripojenia s dynamicky sa meniacou 
IP adresou.

1. Pre povolenie DDNS je potrebné zaškrtnúť pole Enable. 

Vyplniť správne informácie:
Provider: Poskytovateľ, kde je registrovaná služba
Login: prihlasovacie meno do služby 
Password: heslo k účtu 
Retype password: heslo k účtu
Hostname: dynamické doménové meno 
Update period [m]: čas obnovy IP adresy 
V prípade problémov s konfiguráciou DDNS kontaktuje poskytovateľa.

2. Po nakonfigurovaní je potrebné uložiť zmeny stlačením tlačidla Save

1.10 Journal tab

V tomto okne je možné sa dostať ku všetkým systémovým záznamov.

filter procesov

záznamy od posledného 
zapnutia zariadenia 
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1.11. OpenDAF

OpenDAF sa skladá z príkazov a meraní systému. 
Tu môžete nájsť všetky nastavenia vstupov a výstupov zo  zariadenia. 
Odporúčame tieto nastavenia nemeniť. V opačnom prípade môže dôjsť k nefunkčnosti systému. 

1.12 Maintenance

Verzia firmvéru
Restart 
aplikácie/zariadenia

reboot 

Aktualizácia linuxu

Aktualizácie firmvéru



16Apollo

3.12.2 Firmware update (Aktualizácia firmvéru)

1.  Stlačte tlačidlo Vybrať súbor
 -Následne je potrebné vybrať správny súbor v počítači 
2. Stlačením tlačidla Submit potvrdíte vybraný súbor 

1
2

3.12.3 Linux kernel update 

1
2

Varovanie: Zariadenie počas aktualizácie firmvéru Linuxového jadra 
                      nemôže byť odpojené od napájacie napätia.
          V opačnom prípade nebude možné znovu zapnúť zariadenie. 

Aktualizácia firmvéru Linuxového jadra sa vykoná po stlačení tlačidla Reboot

Aktualizácie firmvéru sa vykoná po stlačení tlačidla Reboot

3.12.4 Factory reset (Reset na továrenské nastavenia)

Pre obnovenie továrenských nastavení je potrebné zaškrtnúť kolónku 
Perform factory reset on next boot.
Varovanie: Obnovenie na továrenské nastavenie vymaže všetky konfigurácie. 
         Ak si želáte zanechať niektoré konfigurácie je potrebné zaškrtnúť pole vedľa názvu
         konfigurácie.

Obnovenie továrenských nastavení sa vykoná po stlačení tlačidla Reboot

1.  Stlačte tlačidlo Vybrať súbor
 -Následne je potrebné vybrať správny súbor v počítači 
2. Stlačením tlačidla Submit potvrdíte vybraný súbor 
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