
Instalace Node-RED na UniPi Neuron 

Podrobný návod 
  

Následující návod slouží jako průvodce k oživení Vámi zakoupeného zařízení Neuron. Před začátkem postupu 

dle tohoto návodu zkontrolujte zařízení, jestli nedošlo k jeho poškození při přepravě či jiné viditelné vadě.  

Připojení zařízení k napájení  

Připojte zařízení k napájení dle uživatelského manuálu přibaleného  k jednotce  

Instalace systému na zařízení  

Nyní máme zařízení připravené k prvnímu kroku jeho oživení. Jedná se nahrání software UniPian Neuron OS 

do integrovaného RASPBERRY Pi 3, které se provádí pomocí SD karty.   

Příprava  

Nejdříve je nutné si připravit SD kartu, na kterou budeme daný software (OS) nahrávat. Jestliže SD karta není 

součástí balení, je nutné ji dokoupit či použít svoji vlastní. Software i s ostatními instalovanými balíčky je 

velikosti cca 2,5 GB. SD karta o velikosti 4 GB (minimální velikost) je dostačující, ale je velmi doporučeno 

použít 8 GB či 16 GB (dnes již za velmi obdobné ceny). Při výběru je třeba spíše koukat na rychlost karty, a 

proto je doporučeno vybrat rychlejší, které se označují jako Class 10 a výše (při koupi v našem e-shopu je 

karta Class 10).  

Dále je potřeba si stáhnout obraz software (OS) UniPian, který se bude instalovat. V sekci Files & Downloads 

naleznete poslední aktuální distribuci. Pro aktuální stažení je dostupná verze UniPian-Neuron-2019-01-

07v1.9.zip (v případě vyšší verze stahujeme poslední možnou), kterou si uložíme třeba do vytvořené složky 

Neuron. Tento soubor rozbalíme a získáme obraz s příponou .img. Tímto je příprava dokončena a připravený 

obraz bude v následujícím kroku nahrán na SD kartu.  

  

Ukázka staženého UniPianu  

Rovněž doporučujeme kartu před užitím zformátovat za pomoci nástroje SD Card Formatter.   

https://www.unipi.technology/8gb-micro-sd-card-10-class-p79
https://www.unipi.technology/8gb-micro-sd-card-10-class-p79
https://www.unipi.technology/8gb-micro-sd-card-10-class-p79
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/files:software:os-images:00-start
https://kb.unipi.technology/_media/files:software:tools:sd_cardformatter0500setupen.exe


 

Windows  

Nejprve je nutné si stáhnout program, kterým se obraz dostane na SD kartu. Nejjednodušší variantou využít 

program Win32DiskImager. Po jeho stažení je program nutné rozbalit, nainstalovat a spustit pod 

administrátorem/jako správce.   

  

  
Ukázka staženého instalačního souboru Win32DiskImager  

  

Po dokončení instalace vložíme připravenou SD kartu do PC. Následně pustíme Win 32 Disk Imager jako 

správce/administrátor.   

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/


 

 

V programu vybereme stažený obraz a zvolíme SD kartu. V ukázkovém případě se SD karta skrývá pod 

písmenem I:\ (nutné vybrat správnou jednotku!! Jinak dojde k přepsání dat na zvoleném disku!!). Dále 

klikněte na "Write", budete ještě upozorněni na přepis dat na cílové SD kartě, a poté začne zápis dat.  

  

  
Vyplněné okno Win 32 Disk Imager těsně před zápisem dat  

  

Pozn. Po dokončení zápisu se na kartě vytvořili dva oddíly. Jeden neuvidíte, protože je naformátován jako 

ext4, což je linuxový souborový systém.  

  

Linux  

V případě, že používáte operační systém Linux, je využívána utilita "dd", která umožňuje nízkoúrovňové 

kopírování. Lze využít i různé nadstavby jako je v případě distribuce Ubuntu grafický nástroje Image Writer, 

nicméně z hlediska 100% funkčnosti se doporučuje využít "dd". Postup instalace se dá shrnout do těchto 

bodů.  

  

 Pokud ještě nemáte tak proveďte rozbalení archivu zip pomocí příkazu unzip:  

unzip UniPian-Neuron-2019-01-07-v1.9.zip  

  

 Dále spusťte příkaz df -h, který vypíše seznam všech připojených oddílů. Pokud je připojená SD karta, 

tak se ve výpisu objeví něco jako "/dev/mmcblk0p1" nebo "/dev/sdd1". V konkrétním případě to 

může vypadat následovně /dev/mmcblk0p1 7,3G 4,0K 7,3G 1% /media/user/SDkarta. Poslední část 

("p1" nebo "1") je číslo oddílu. Při psaní příkazu je třeba napsat celou SD kartu a ne pouze oddíl. 

Parametry příkazu "dd" musí například obsahovat "/dev/mmcblk0" nebo "/dev/sdd". Pozn. Při zápisu 

dat na SD kartu dojde k vytvoření více oddílů, protože obraz Raspberry PI má více než jeden oddíl.  

  



 Jakmile jsme zjistili, jak je naše SD karta v systému vedena, je potřeba ji odpojit. V případě že je na ní 

více různých oddílů, je potřeba každý oddíl odpojit samostatně. V tomto případě je tedy nutné zadat 

celou identifikaci například "/dev/mmcblk0p1" nebo "/dev/sdd1". Příkaz pro odpojení je:  

umount /dev/sdd1  

  

 A nyní už k samostatnému příkazu "dd". Jeho hlavní argumenty jsou dva parametry:   

o vstupní soubor (imput file if=), zadáváme náš stáhnutý obraz if=UniPian-Neuron-2019-01-

07v1.9.img  

o výstupní soubor (output file of=), uvedeme naši SD kartu of=/dev/mmcblk0. Opět 

upozornění na to, že je třeba zadat název celé SD karty, a ne pouze oddílů jako jsou sdds1 

nebo sddp1 či mmcblk0p1.  

o Dalším parametrem je velikost bloku (block size bs). Tento parametr udává, po jak velkých 

blocích se má na SD kartu zapisovat. Standardně se používá 4M. V případě problému je 

možné zvolit i 1M.  Výsledný příkaz na zápis dat je:  

sudo dd bs=4M if=UniPian-Neuron-2019-01-07-v1.9.img of=/dev/mmcblk0  

  

 Program "dd" neukazuje při své práci žádný stav a nevypisuje na obrazovku žádné informace. 

Nahrávání na SD kartu může trvat okolo 5 minut, a proto vyčkejte nějakého výsledku.  

  

 Po dokončení by měly být na kartě vytvořeny dva oddíly což se může snadno zkontrolovat opět 

příkazem df -h.   

  

V případě selhání je možné se podívat na detailní popis přípravy SD karty na stránkách zde.  

  

Úprava adresáře SD karty  

Jestliže nahrání obrazu na SD kartu proběhlo v pořádku, pak se karta po vložení do PC načte jako boot. Než 

budeme moci kartu vložit do zařízení, je potřeba ještě udělat následující krok. Do adresáře SD karty je také 

třeba přidat soubor ssh.txt  

Vložení karty  

Pokud SD karta obsahuje správně nahraný obraz a do adresáře jsme přidali soubor ssh bez koncovky, pak 

máme vše připraveno k tomu, abychom kartu vložili do zařízení.  

VAROVÁNÍ: Kartu vkládejte pouze pokud je zařízení odpojené od napájení! 

Zjištění IP adresy zařízení Neuron  

Pro další je postup je důležité zjistit IP adresu zařízení. Její zjištění můžeme provést např. následovně:  

 Snad nejrychlejší a nejjednodušší možností je použít chytrý telefon s mobilní aplikací Fing (je možné 

použít i jiné aplikace). Mobilní aplikace je dostupná na Google Play pro Android nebo App Store pro 

iOS.  

http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup


 

 Jiné zjišťování IP adresy pomocí Windows nástrojů apod.  

Komunikace se zařízením pomocí SSH s využitím programu PuTTY  

Jakmile se nám povedlo zjistit IP adresu zařízení, jsme připraveni s ním komunikovat skrze SSH terminál. K 

samotné komunikaci budeme potřebovat stáhnout program PuTTY (existuje celá řada programů, která tuto 

funkci poskytuje, pro Windows je vhodné použít uvedený program). Stažení je možné provést zde. Poslední 

verze je např. putty-64bit-0.70-installer.msi.   

  

Ukázka staženého instalačního souboru programu PuTTY  

Po stažení pouze spustíme instalaci. Postupujeme dle bodů a po úspěšném dokončení stačí spustit program 

putty.exe. Pokud necháváme výchozí adresář instalace, tak nainstalovaný program nalezneme např. v 

C:\Program Files\PuTTY.   

  

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


  

Po spuštění putty.exe se nám otevře následující okno, do kterého vyplníme zjištěnou IP adresu:  

 

Spuštění programu putty.exe a vyplnění IP adresy  

Po kliknutí na „Open“ se objeví okno PuTTY Security Alert, kde zvolíme možnost Ano. Je nutné pracovat 

rychle neboť na všechny úkony až do úspěšného přihlášení je nastavena omezená doba („timeout“).   

  
   

  



  

U následujícího okna zvolíme možnost „Ano“  

Po kliknutí na „Ano“ se nám otevře terminál, kde bude řádek – login as: – a tudíž se pro další postup musíme 

přihlásit (pozn. při psaní hesla se text píše skrytě! Nepohybující kurzor není chyba). Po napsaní hesla 

stiskneme „enter“.   

Přihlašovací údaje:  

Login: pi  

Password: raspberry   

Jestliže jste byli dostatečně rychlí a zadali správně přihlašovací údaje, dostanete se k následujícímu oknu:  

  



Úspěšné přihlášení v terminálu k zařízení  

Jestliže jste při přihlašování nebyli dostatečně rychlí, nebo z nějakého důvodu vypršel časový limit, je třeba 

akci opakovat. Nejlépe program PuTTY úplně zavřít a spustit znova.  

Jakmile jsme se úspěšně přihlásili, můžeme do zařízení nahrát pomocí příkazů v příkazové řádce terminálu 

další součásti, které budeme potřebovat.   

Instalace EVOK  

Instalace EVOK je detailně popsána na stránkách GitHub a to přímo zde. Je zde krátké pojednání o EVOKu a 

následuje popis jeho instalace na jednotlivé zařízení.   

Nám bude stačit vybrat správné příkazy, které následně potřebujeme zkopírovat a vložit do terminálu. 

Důležité je dodat, že je doporučené příkazy kopírovat řádek po řádku. Určité bloky je možné spustit 

najednou, ovšem této variantě se raději vyhněte a postupujte po krocích.   

Jestliže máme označeno a zkopírováno, otevřeme okno terminálu a klikneme uvnitř okna „pravým tlačítkem 

myši“. Takto vložíme příkaz.  

Důležité je dodat, že jestliže jsme na SD kartu zapsali UniPian, pak již EVOK obsahuje a není nutné jej znovu 

instalovat. Je ale třeba zkontrolovat, jestli používáme poslední verzi, tedy jestli je EVOK aktuální. K tomu nám 

stačí zadat do příkazové řádky terminálu následující příkazy:  

 sudo su  

 apt-get install evok  

 reboot  

Pozn. Místo UniPianu je možné použít i Raspbian jako standartní obraz pro Raspberry Pi, ovšem v tom případě 

je nutné EVOK doinstalovat a postupovat dle návodu na GitHub.  

Nyní, jestli vše proběhlo v pořádku, je možné si otevřít webový prohlížeč a zadat IP adresu zařízení (pro tento 

návod by platila již uvedená adresa 192.168.1.19). Otevře se vám prostředí EVOKu.   

  

Ukázka EVOKu ve webovém prohlížeči  

https://github.com/UniPiTechnology/evok
https://github.com/UniPiTechnology/evok


Instalace Node-RED  

Nyní přistoupíme k instalaci Node-RED. Jestliže chceme tento nástroj využívat, je nutné mít aktuální verzi 

EVOK! (2.0.7g a vyšší).  

Instalace probíhá opět přes příkazovou řádku terminálu. Nejprve vložíme první příkaz: 

  sudo apt-get install build-essential  

Instalace by měla proběhnout bez dalšího potřebného zásahu. Následně zadáme druhý příkaz:  

  bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-

debpackage/master/resources/update-nodejs-and-nodered)  

Pro dokončení instalace tohoto balíčku budeme dotázáni postupně na tři otázky:  

1. Are you really sure you want to install as root? [y/N]? 

2. Are you really sure you want to do this? [y/N]? 

3. Would you like to install the Pi-specific nodes? [y/N]? 

   

Odpovědi jsou uvedeny postupně vedle (y, y, N). Celý proces je lépe ukázán na následujícím obrázku:   



 
  

Pro úspěšné nainstalování musí být ve všech krocích „zeleně odškrtnuto“. Tímto způsobem jsme na naše 

zařízení nainstalovali Node-RED. K jeho spuštění bychom ale museli při každém startu zařízení zadat do 

terminálu příkazové řádky příkaz:   node-red  

Abychom tento krok nemuseli opakovaně dělat, zadáme ještě další příkaz:  

   sudo systemctl enable nodered.service  

Který zajistí to, aby se Node-RED spustil při každém startu zařízení.  

Nyní je možné přistoupit do prostředí Node-RED. Stačí si otevřít webový prohlížeč a zadat IP adresu zařízení, 

ke které dopíšeme :1880. Celý vložený text by měl vypadat takto:  

  

Ukázka adresy pro Node-RED zadané ve webovém prohlížeči  

Po načtení se objeví prostředí, které vypadá následujícím způsobem:  

  

Instalace Node - RED   



  

Prostředí Node-RED  

    
Příprava Node-RED  

Nyní máme funkční Node-RED. Pro jeho používání se zařízením UniPi je nutné ještě provést instalaci 

potřebných nodů (nody jsou umístěny na levé liště). Nejprve najedeme myší do levého horního rohu a 

klikneme na „MENU“:  

   



Klikneme na „MENU“ (označeno červeným obdélníkem)  

Objeví se následující nabídka:  

 

  

Otevře se nám následující náhled. Vybereme „Install“:  

  

Klikneme na „Manage palette“   



 

  

Tím se dostaneme k instalaci nových nodů do Node-RED, budeme potřebovat přidat dva balíčky. Prvním z 

nich je @unipitechnology/node-red-contrib-unipi-evok. Abychom jej přidali, stačí zadat do vyhledávání 

klíčové slovo unipi:  

  

  

Vyhledání balíčku UniPi v sekci „Install“  

  

  

Klikneme na „Install“   



  

Úspěšně nainstalovaný balíček  

  

V levé sekci, která obsahuje seznam dostupných nodů, nám nyní přibyly tyto dva:  

  

Doinstalované nody v seznamu nodů  

Nyní je potřeba úplně stejným způsobem doinstalovat node-red-dashboard.   

DEMO ukázka v Node-RED a její import  

Pro lepší orientaci a ukázku bylo vytvořeno DEMO, které by mělo pomoci uchopit spojení Node-RED a UniPi. 

Práce s importem je velmi snadná. Stačí otevřít „MENU“, najet myší na „Import“ a kliknout na „Clipboard“.   



 

Okno pro vložení obsahu textového souboru  

Nyní stačí z přiloženého souboru flow pro navod verze 1.0.json překopírovat jeho obsah, vložit do 

označeného rámečku a kliknout na „Import“.  

Jakmile máme naimportováno, je třeba ještě otevřít stránku, která představuje UI (user interface). 

Postupujeme tak, že za adresu ve webovém prohlížeči přidáme /ui. V našem případě by byla adresa 

192.168.1.19:1880/ui.  

  

  

Zadání adresy pro zobrazení user interface  

Po načtení stránky bychom měli vidět následující obsah:  

  



  

Node-RED dashboard z importovaného DEMA  


