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1. Основи на Node-RED 

 

Node-RED е платформа за Интернет на Неща, чрез която може да се управляват домашните 

умни устройства, Adruino и др. микроконтролери от централизирано място. Node-RED е 

отворена система, разработена от Ай Би Ем и използва визуално програмиране, базирано 

на Node.js (Javascript). Node-RED може да се инсталира на домашен компютър, сървър, 

Raspberry Pi или да се намира в IBM облакът. Node-RED използва поточно базирано 

програмиране (на английски “event-driven” или ‘’flow-based’’ програмиране), при което 

кода или част от него се активира, в зависимост от това какво се съдържа обработваната 

информация (поток). Такъв вид програмиране е популярно при облачните приложения без 

нуждата от сървъри (serverless computing), като така не се налага първо да вдигне 

виртуален сървър и тогава чак да си инсталира приложението върху сървъра. По този 

начин не се мисли за подръжка на сървърни виртуални машини. Като първоначален тест 

Node-RED безплатно се инсталира на уиндолс компютър, следвайки инструкциите в 

линковете долу: 

 

0 

 

https://nodered.org/docs/getting-started/windows 

 

 

 

 

 

 

 

https://nodered.org/docs/getting-started/local#next-steps
https://nodered.org/docs/getting-started/windows


2. Основни компоненти на Node-Red 

 

Основни компоненти на ‘’Node-Red’’ са ‘’Inject’’, ‘’switch’’, ‘’change’’, ‘’function’’ и ‘’debug’’. 

По-долу е даден пример на елементарно приложение, при което като подаде ‘’yes’’ или 

‘’no’’ на входа, отговора бива преобръщан, тоест ‘’yes’’ ще стане ‘’no’’ и обратното. Ако се 

подаде друга информация, тя няма да се преобърне и просто ще бъде визуализирана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ‘’Inject’’ обекта подаваме информация, като може се конфигурира периодично да се 

подава информацията, без да се налага ръчно да натиска бутона за подаване на 

информация. 

 



 

 

С ‘’switch’’ обекта се правят три изхода на потока, в зависимост дали е подадено ‘’yes’’ или 

‘’no’’ или нещо друго. Това е подобно на ‘’if, else’’ при програмните езици. 

 

 

 

Със ‘’change’’ обекта ако съобщението е ‘’yes’’, се сменя на ‘’no’’. 

 



 

 

Със ‘’function’’ обекта се пишат функции на favascript ако няма наличен обект, правещ 

нужната манипулация на информацията, като в конкретния случай тази функция прави 

същото като ‘’change’’ обекта, но сменя ‘’no’’ с ‘’yes’’ и просто е дадена за пример, иначе в 

този случай е излишна и просто ще използва “change” обекта. 

 

 

 

Със ‘’debug’’ обектът се визуализира изходната информация. 



 

 

 

 

Ето и опростена версия на кода, където само със ‘’change’ се постига предишния резултат, 

тоест и при ‘’Node-Red’’ има нужда от мислене на програмист за да е оптимизиран кода. 

При последната версия на ’Node-Red’’ примерът по-долу не работеше заради бъг и затова 

се използва предишния пример, тоест понякога се променя кода, просто за да избегне бъг. 

 

 

 

 

 



 

Може да се копира кода и да се вкара на друга Node-Red платформа чрез  Import/Export. 

Също чрез Manage pallete се инсталират допълнителни модули към Node-Red от интернет, 

които съдържат много допълнителни обекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модули, които трябва да има в Node-RED, за реализацията на по-долните примери: 

 



 



 

 

По-долу е инсталиран ‘’Dashboard’ модула и чрез обекта ‘’text input’’ от този модул, може 

през уеб интерфейс да се подава информация на Node-RED като ‘’yes’’, ‘’no’’ и тн. ‘’text’ 

обектът служи за визуализиране на информацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това е кодът за примера по-горе в JSON формат за данни: 

 

[{"id":"193302.fb54fcfe","type":"tab","label":"Flow 

1","disabled":false,"info":""},{"id":"645bcb4d.58a78c","type":"inject","z":"193302.fb54fcfe","na

me":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"o

nceDelay":0.1,"topic":"","payload":"no","payloadType":"str","x":290,"y":500,"wires":[["c1bd696



0.95cc48"]]},{"id":"bb14daff.58a698","type":"debug","z":"193302.fb54fcfe","name":"","active":

true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg",

"statusVal":"","statusType":"auto","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"75a474ff.f5103c","type":"

change","z":"193302.fb54fcfe","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from

":"yes","fromt":"str","to":"no","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":fals

e,"x":720,"y":380,"wires":[["bb14daff.58a698","22d6da95.bb2eee"]]},{"id":"c1bd6960.95cc48",

"type":"switch","z":"193302.fb54fcfe","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","r

ules":[{"t":"eq","v":"yes","vt":"str"},{"t":"eq","v":"no","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","r

epair":false,"outputs":3,"x":490,"y":620,"wires":[["75a474ff.f5103c"],["8945b638.9e09c"],["bb1

4daff.58a698","22d6da95.bb2eee"]]},{"id":"8945b638.9e09c","type":"function","z":"193302.fb5

4fcfe","name":"","func":"if (msg.payload === \"no\") {\n msg = { payload : \"yes\"};\n return 

msg;   

\n}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":680,"y":500,"wires":[["bb14daff.58a69

8","22d6da95.bb2eee"]]},{"id":"9e6ec1ee.362c88","type":"ui_text_input","z":"193302.fb54fcfe

","name":"","label":"","tooltip":"","group":"251344eb.e20e04","order":1,"width":0,"height":0,"

passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"topic","topicType":"msg","x":300,"y":680,"wi

res":[["c1bd6960.95cc48"]]},{"id":"22d6da95.bb2eee","type":"ui_text","z":"193302.fb54fcfe","g

roup":"251344eb.e20e04","order":1,"width":0,"height":0,"name":"","label":"text","format":"{{

msg.payload}}","layout":"row-

spread","x":980,"y":640,"wires":[]},{"id":"251344eb.e20e04","type":"ui_group","name":"Defaul

t","tab":"556b91c.6af9df","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"556b91c.6af

9df","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}] 

 

Полезни материали за Node-RED: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AR432bguOY 

 

Пример как Node-RED може да се свърже към сайта OpenWeatherMap.org, чрез 
HTTP/HTTPS REST-API и HTTP обектите на Node-RED и да се вземе информация за времето в 
даден регион и по този начин могат да се контролират лампите, климатиците и тн. в даден 
дом, това е така наречения умен дом. OpenWeatherMap.org изисква безплатна 
регистрация. node-red-node-openweathermap е нов модул и примерът е реализиран с 
обекти от него не с HTTP обектите както в клипчето, защото е по-разбираемо по този 
начин. След филтриране на получената информация се вижда, че за София температурата 
е 7 градуса по Целзий.  

https://www.youtube.com/watch?v=3AR432bguOY


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOiuBhf17kg 

https://home.openweathermap.org/api_keys 

 

 

Кодът за по-горния пример: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOiuBhf17kg
https://home.openweathermap.org/api_keys


 

[{"id":"a083a6cf.7d4058","type":"tab","label":"Flow 

2","disabled":false,"info":""},{"id":"c981a5a5.1f6e88","type":"inject","z":"a083a6cf.7d4058","na

me":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"o

nceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":270,"y":480,"wires":[["fac6f1c5.

f6c9e"]]},{"id":"fac6f1c5.f6c9e","type":"openweathermap","z":"a083a6cf.7d4058","name":"","

wtype":"current","lon":"","lat":"","city":"Sofia","country":"Bulgaria","language":"en","x":510,"y

":480,"wires":[["5fb161e2.bff718"]]},{"id":"5fb161e2.bff718","type":"change","z":"a083a6cf.7d

4058","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.tempc","tot":"msg"}

],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":640,"y":600,"wires":[["65d51369.7b

0824"]]},{"id":"65d51369.7b0824","type":"debug","z":"a083a6cf.7d4058","name":"","active":tr

ue,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusTyp

e":"auto","x":810,"y":440,"wires":[]}] 

 

 

Ето и още един начин за събиране на информацията за времето с друг сайт, предоставящ 

прогнози за времето. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpuJIoQFQn8 

 

За един семинар за деца в България, колегите ми използваха Node-RED и го свързаха с 
Watson могъщия изкуствен интелект на Ай Би Ем да пращат гласови команди, които 
Watson обработва и ги връща като текст. Node-RED използва този текст да 
извърши определени операции и действия. Това се нарича Speech to Text, като може и 
обратното и много още неща, дори и може да си направите чат бот агент с Node-RED и 
Watson! Повече примери за интегриране на Node-RED с Watson, като доста от тях 
могат да бъдат реализирани с безплатна регистрация в облака на Ай Би Ем:  

 

 https://flows.nodered.org/node/node-red-node-watson  

 

 

 

 

https://flows.nodered.org/node/node-red-node-watson


3. ‘’Node-Red’’ и Интернет на Нещата 

 

Един от основните елементи на централизираната автоматизация и оркестрация на 

Интернет на Нещата е MQTT брокера. Вместо да се свързват всички умни устройства 

помежду си е по-добре да се свържат към едно централизирано място, наречено MQTT 

брокер и то като един вид комутатор да разпределя съобщенията между устройствата. 

Когато ново устройство се присъедини към MQTT брокера то избира и за кои topics да 

слуша, тоест ако устройство прати информация, то всички други устройства записали се в 

този topic, ще я получат през MQTT брокера(подобно на виртуалните мрежи Vlan при 

комутаторите/сличовете). По този начин не се налага всяко устройство да е директно 

свързано със всяко друго и се оптимизира трафика и сигурността. Node-RED може да е 

централизираната логика, намираща се облак или локално на компютър, raspberry pi тн. и 

да използва MQTT брокер да получава информация за управляваните устройства, сензори 

и тн. и/или да им праща команди, като например да се затвори релето и да се стартира 

лампата и тн. Самият MQTT брокер може да се намира локално на  компютър, raspberry pi 

тн. или дори в облак. Node-RED има модул MQTT брокер и така Node-RED може да е 

централизираната логика за управление на устройствата и техния MQTT брокер по едно и 

също време.  

 

 

 

С Node-RED модул за raspberry pi може да се управляват портовете на raspberry pi и да се 

включват и изключват релета, директно свързани към raspberry pi, като се налага Node-RED 

да е локално инсталиран върху raspberry pi. Чрез Node-RED и MQTT инсталирани на 



raspberry pi може да се направи домашна автоматизация, като Adruino или друг вид 

контролери се инсталира прост код, за да са MQTT клиенти и в зависимост от това което 

получат по MQTT topic, правят определени действия, като да затворят/отворят реле, да 

светнат диод и тн а сензорите изпращат информация по даден MQTT topic.  Чрез MQTT се 

управляват 10 или дори 100 контролери и цялата логика е в Node-RED и не се налага всеки 

контролер да има 1000 реда код на C или друг програмен език, защото Node-RED мисли 

вместо тях. 

 

 

 

 

 

 

MQTT брокера може да се конфигурира да има отделни topics за Birth съобщението и това 

съобщение се праща до всички останали устройства, като ново устройство се свърже или 

паднало устройство заработи и така другите устройства могат да извършат определени 

действия. Close и will са обратните съобщения Birth съобщението и се пращат при паднало 

устройство, като will е записано в MQTT брокера, защото се праща просто ако устройството 

изведнъж прекъсне. Например ако датчика за радиация в ядрена централа се развали е 

хубаво това веднага да се разбере. Чрез Node-RED се прави логиката в самия Node-RED 

какво да стане при получаването на тези специални съобщения и не се налага да се 



усложнява кодът в микроконтролерите. Също може се сложи парола и да се криптира 

MQTT комуникацията.  

 

 

 

 

 

По-долу е доста интересен пример с Node-RED, mqtt и raspberry pi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxUTYzxIDns 

 

Може локално да се инсталира Mosquitto MQTT брокер (както е показано в клипа) на 

същия сървърили върху raspberry pi със Raspberry Pi OS/ Raspbian Линукс, където и Node-

RED е инсталиран или просто да се използва Node-RED aedes модула, за реализацията на 

https://www.youtube.com/watch?v=WxUTYzxIDns


MQTT брокер в самия Node-RED  , и така даже се избягват няколко възможни бъга 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-aedes  

 

 

 

Чрез приложението MQTT.fx може да се тества топика “example/test” и да го пращат 

команди на mqtt брокера и тези команди да се визуализират на Node-RED debug 

прозореца. Също MQTT.fx ще визуализира какво Node-RED праща в топика “example/test”. 

MQTT.fx играе ролята на MQTT клиент устройство. 

 

 

Още за MQTT: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmKAWOVnwjE 

https://www.youtube.com/watch?v=tQmXWNd1pNk 

 

Ето го и моя код за по-горния пример, да си го заредите: 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-aedes
https://www.youtube.com/watch?v=WmKAWOVnwjE
https://www.youtube.com/watch?v=tQmXWNd1pNk


[{"id":"4527f89a.317c2","type":"tab","label":"Flow 

3","disabled":false,"info":""},{"id":"1a9a9a43.3bf0c6","type":"debug","z":"4527f89a.317c2","na

me":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","status

Val":"","statusType":"auto","x":1210,"y":40,"wires":[]},{"id":"6fff01f3.0dabf","type":"debug","z"

:"4527f89a.317c2","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"co

mplete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1230,"y":160,"wires":[]},{"id":"cf7b1800.

de3798","type":"inject","z":"4527f89a.317c2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","

vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"example/test","payloa

d":"test","payloadType":"str","x":920,"y":260,"wires":[["e3683ba0.fab118"]]},{"id":"fee0a038.2

248d8","type":"aedes 

broker","z":"4527f89a.317c2","name":"test","mqtt_port":1883,"mqtt_ws_port":"","cert":"","ke

y":"","certname":"","keyname":"","dburl":"","usetls":false,"x":890,"y":40,"wires":[["1a9a9a43.3

bf0c6"]]},{"id":"983728b2.adfef8","type":"mqtt 

in","z":"4527f89a.317c2","name":"","topic":"example/test","qos":"2","datatype":"auto","broke

r":"d0556183.ab12d8","x":850,"y":140,"wires":[["6fff01f3.0dabf"]]},{"id":"e3683ba0.fab118","ty

pe":"mqtt 

out","z":"4527f89a.317c2","name":"","topic":"example/test","qos":"","retain":"","broker":"d05

56183.ab12d8","x":1250,"y":280,"wires":[]},{"id":"d0556183.ab12d8","type":"mqtt-

broker","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode"

:false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","clo

seTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}] 

http://www.steves-internet-guide.com/using-arduino-pubsub-mqtt-client/ 

За да управлявате пиновете на Rasberri-pi трябва Node-RED да е директно инсталиран 

върху операционната система на Rasberri-pi, но ето как би изглеждало управлението на 

пин GPIO23(16), като ще бъде 0, докато чрез Inject не подадем 1 обекта и тогава 

GPIO23(16) ще стартира и може да захрани диод, да затвори реле и тн.  Има шанс по 

време на семинара да покажа реален пример с Rasberri-pi и как Node-RED пуска и 

изключва диод чрез пиновете. 

 



На доста Sonoff устройства може да се смени основната операционна система с Tasmota и 

това позволява лесната им интеграция и управление чрез Node-RED( от опит препоръчвам 

NodeMCU Flasher за смяна на операционната система на ESP чипове с Tasmota или др. ). За 

Adruino чрез Arduino IDE може да им се компилира и качи код с библиотеки за MQTT и 

само да се конфигурира Интернет Адреса на MQTT брокера и MQTT topic, на който ще 

работят и ще са се свързали към Node-RED(има достатъчно примери и готов код в 

интернет). 

 

 

 



Tasmota: 

https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/ 

https://www.4controlshop.eu/umen-dom/smart-life-smart-living-2-276/smile-basic-smile-basic 

https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-TH/ 

 

 

Adruino MQTT примерен код: 

http://www.steves-internet-guide.com/using-arduino-pubsub-mqtt-client/ 

 

 

Adruino MQTT библиотеки за различните платформи: 

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/mqtt-client/ 

 

https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
https://www.4controlshop.eu/umen-dom/smart-life-smart-living-2-276/smile-basic-smile-basic
https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-TH/
http://www.steves-internet-guide.com/using-arduino-pubsub-mqtt-client/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/mqtt-client/


4. ‘’Node-Red’’ и Home Assistant 

 
Home Assistant е автоматизационна за Интернет на нещата, позволяваща свързването на 
умните устройства и контролери към централно място за управление.  Home Assistant 
позволява писането на сложни скриптове през уеб интерфейс и без нуждата от програмен 
език и знания. Например като се интегрират лампите и телевизора, Home Assistant може 
да пусне лампите при пускане на телевизора или да се стартира алармата, ако сензора на 
прозореца се активира, че прозореца е отворен и автоматично да получи и съобщение на 
телефона, като това са така наречените automations. Automations използват scripts и 
triggers. trigger е какво трябва да стане, че да се активира съответния script. В scripts са 
описани съответните действия, например да се светне entity 1231468(entity 1231468 
например е лампата в антрето) а самото стартиране на лампата се нарича service и има 
много предефинирани service обекти и може да си напишат и нови service обекти от всеки. 
Тоест логиката е automation > trigger > script > service and entity. Скриптът съдържа сбор от 
действия, но ако има само едно действие, може директно в automation обекта да 
определи service and entity (устройството и какво  да стане с него) без скрипт. 
 
Home Assistant подържа много видове устройства и контролери с различен фърмуер(един 
вид базова операционна система). При добавянето на ново устройство (Entity) Home 
Assistant може да приготви нов фърмуер за това устройство (ако Home Assistant го 
подържа) и после флашва устройството с приготвения код от Home Assistant и то се 
интегрира. Фърмуер на  Sonoff, Tasmota и др. директно се интегрира с Home Assistant чрез 
зареждането на mosquitto mqtt модула във Home Assistant, защото Sonoff, Tasmota и др. 
подържат mqtt. 
 

 

 



Скриптовете, automations  са написани YAML езика, който е много лесен за четене и 

използва отместване към дясно, за да покаже дали един обект се съдържа в друг обект. 

 

 

automation: 
  # Change the light in the kitchen and living room to 150 brightness and color red. 
  trigger: 
    platform: sun 
    event: sunset 
  action: 
    service: light.turn_on 
    data: 
      brightness: 150 
      rgb_color: [255, 0, 0] 
      entity_id: 
        - light.kitchen 
        - light.living_room 
 

https://www.home-assistant.io/docs/automation/action/ 

 

 

За инсталиране на Home Assistant върху Hyper-V: 

 

https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-hyper-v-step-by-step/140553 

https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/ 

 

За повече на Home Assistant: 

https://www.youtube.com/watch?v=Frd-C7ZeZAo 

https://www.youtube.com/watch?v=sVqyDtEjudk 

 

С Home Assistant директно вече може да се свържат Sonoff устройсва: 

https://www.youtube.com/watch?v=DsTqOlrQQ1k&t=1s 

 

https://www.home-assistant.io/docs/automation/action/
https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-hyper-v-step-by-step/140553
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/
https://www.youtube.com/watch?v=Frd-C7ZeZAo
https://www.youtube.com/watch?v=sVqyDtEjudk
https://www.youtube.com/watch?v=DsTqOlrQQ1k&t=1s


Ако Home Assistant ви звучи като конкурент на Node-RED донякъде сте прави, но вече 

Node-RED и Home Assistant могат да работят заедно, защото можем да заредим Node-RED 

в Home Assistant или в Node-RED да заредим модул за комуникация с Home Assistant, 

който се намира на друг сървър от този на Node-RED. Така ще има достъп до сложната 

логика на Node-RED вместо да се пишат automation triggers в Home Assistant, а пък в Node-

RED няма да има нуждата да се създава Dashboard за уеб интерфейс за пускане и спиране 

на устройствата през Интернет и ще възползваме от това, че към Home Assistant могат да 

се интегрират много видове умни устройства и микроконтролери. 

 

 

 

    

 

 

По-долу Home Assistant автоматично засече безжичния ми рутер и аз го добавих като 
Entity обект и чрез node-red-contrib-home-assistant-websocket модула на Node-re ми се 
визуализират изпратените килобайти по Интернет (само като има промяна), като съм 
направил и service обект в node-red, който да изгаси Entity слънцето при всяка промяна на 

изпратените килобайти, с предефинираната услуга “turn_off”, което няма как да стане   

 



 

 

 

 

   

За повече за Home Assistant и Node-RED, работещи заедно: 

https://www.youtube.com/watch?v=hBEb_FCLRU8 

https://www.youtube.com/watch?v=jRy25wXwdds 

https://www.youtube.com/watch?v=dYN1Lp-XYKA 

5. ‘’Node-Red’’ и Ай Би Ем облакът 

https://www.youtube.com/watch?v=hBEb_FCLRU8
https://www.youtube.com/watch?v=jRy25wXwdds
https://www.youtube.com/watch?v=dYN1Lp-XYKA


Публичният облак на Ай Би Ем предоставя безплатна регистрация 

(https://www.ibm.com/cloud/free), която позволява използването на много услуги без 

заплащане, като под този симинар ще бъдат демонстрирани Watson Internet of Things 

Platform и Node-RED услугите. Watson  Internet of Things позволява да се свържат 

локалните устройства чрез HTTP и MQTT към Ай Би Ем облакът и информацията от тези 

устройства може да бъде свързана с услуги като Node-RED. Cloudant е NoSQL база данни, 

която се използва от другите приложения като Node-RED да си запазват информацията и е 

безплатно провизионирана. Node-RED в Ай Би Ем облакът е интегриран с Watson 

изкуствения интелект, който също се намира в Ай Би Ем облакът. 

Каталог на Ай Би Ем, където безплатно могат да бъдат използвани услуги: 

 

Node-RED и Internet of Things Platform са създадени: 

 

 

https://www.ibm.com/cloud/free


На линковете по-долу има много интересен пример как симулиран raspberry pi може да се 

свърже към Ай Би Ем облакът и когато симулираният сензор на  raspberry pi отчете 

определена стойност, да се прати емайл или SMS на Andtoid мобилен телефон.  Примерът 

използва специална приложение, което трябва да се компилира и инсталира на 

мобилният телефон. За използването на виртуално raspberry pi се изискват университетски 

кредити и затова нестудент не може да използва виртуално raspberry pi.  

https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-automate-your-home-with-raspberry-pi-and-

ibm-cloud 

https://iotify.help/virtual-lab/hello-iot/ibm.html 

 

 

Безплатни упражнения на Node-RED в Ай Би Ем облакът, който всеки може сам да 

разгледа:  

https://developer.ibm.com/components/node-red/ 

https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/ 

 

Тестови сензор на Ай Би Ем, който генерира информация за температура и влажност 

(https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/iotsensor/) и който ще се визуализира в 

Node-RED, като примерът е от https://ibmcloud-watson-

https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-automate-your-home-with-raspberry-pi-and-ibm-cloud
https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-automate-your-home-with-raspberry-pi-and-ibm-cloud
https://iotify.help/virtual-lab/hello-iot/ibm.html
https://developer.ibm.com/components/node-red/
https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/iotsensor/
https://ibmcloud-watson-day.mybluemix.net/files/02_Lab3_IoT_Cloud.v2.2.pdf


day.mybluemix.net/files/02_Lab3_IoT_Cloud.v2.2.pdf  и са взети елементи от 

https://cloud.ibm.com/docs/IoT-starter?topic=IoT-starter-gettingstartedtemplate и 

https://github.com/IBM/wiotp-here-tutorial.  

 

Първо се генерират REST-API ключове, които ще позволят да се върже Node-RED с Watson 

IoT, като по този начин Node-RED може да се намира IBM обака или локално. Ако се 

използва Bluemix автентикацията вместо API key, Node-RED в IBM обака може автоматично 

да засече и да се свърже с Watson IoT, но тук е показан пример с REST-API ключове, защото 

е универсален начин за свързване на Node-RED с Watson IoT. 

 

          

Първо се пуска термосензура iotsensor от уеб страницата и от там се генерира код, който 

се въвежда в ibmiot блока “IBM Iot App In”, като този пример следи дали температурата не 

https://cloud.ibm.com/docs/IoT-starter?topic=IoT-starter-gettingstartedtemplate
https://github.com/IBM/wiotp-here-tutorial


надхвърля 40 градуса и ако надхвърля 40 градуса се сменя съобщението. Стойността се 

записва в облачната база данни cloudant на Ай Би Ем генерира се емайл съобщение чрез 

GMAIL и се активира гласовото съобщение Alarm ,чрез Watson Text to Speech облачната 

услуга. Също Node-RED праща температурната стойност и влажността на Watson IoT, за да 

се визуализира от там и един вид Node-RED имитира Device сензор обект в Watson IoT.  

 

Също по-долу Watson IoT чрез виртуален сензор, който генерира число между 1 и 100 на 

случаен принцип подава тази информация на Node-RED, който генерира гласово 

съобщение със числото когато числото е над 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатен тест сензор, който не е директно свързан с Watson IoT и е за тестова цел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информацията от безплатния сензор е подавана на Watson IoT чрез Node-RED. 

 

 

 

Може и без Node-RED и безплатния сензор Warson Iot да генерира тестови сензор, който 

показва случайно число на определено време: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQP8H/iot/platform/reference/dashboard/d

evice_sim.html 

 

За свързване на Node-Red с GMAIL трябва това да се разреши. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQP8H/iot/platform/reference/dashboard/device_sim.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQP8H/iot/platform/reference/dashboard/device_sim.html


 

 

 

Също трябва да се потвърди устройството (в този случай node-red). 

 

 

 

За повече за позволяване на емайл комуникацията: 

https://g.co/allowaccess 

https://serverfault.com/questions/635139/how-to-fix-send-mail-authorization-failed-534-5-7-

14 

Конфигурация на Watson Text to speech. За повече информация: 

https://g.co/allowaccess
https://serverfault.com/questions/635139/how-to-fix-send-mail-authorization-failed-534-5-7-14
https://serverfault.com/questions/635139/how-to-fix-send-mail-authorization-failed-534-5-7-14


 

https://developer.ibm.com/components/node-red/tutorials/build-universal-translator-

nodered-watson-ai-services/ 

 

 

Свързване на Node-RED c Cloudant базата данни и това e възможно само за Node-RED в 

обака. Aко е локален Node-RED, може да се свърже към Mysql база данни. 

 

 

Ето го и моя код за по-горния пример, да си го заредите в облака на Ай Би Ем: 

https://developer.ibm.com/components/node-red/tutorials/build-universal-translator-nodered-watson-ai-services/
https://developer.ibm.com/components/node-red/tutorials/build-universal-translator-nodered-watson-ai-services/


 

 

 

[{"id":"318ef175.63a19e","type":"tab","label":"Flow 

2","disabled":false,"info":""},{"id":"a5397b96.7a2838","type":"function","z":"318ef175.63a19e"

,"name":"temp","func":"return{payload:msg.payload.d.temp};","outputs":1,"noerr":0,"initialize

":"","finalize":"","x":390,"y":320,"wires":[["d84e493b.bf121"]]},{"id":"d84e493b.bf121","type":"

switch","z":"318ef175.63a19e","name":"temp 

thresh","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"40","vt":"str"},{"t":"g

t","v":"40","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":539,"y":321,"wires":[["e1

391083.435be"],["91efb4b4.3257f8","114840fd.825acf"]]},{"id":"27a6cd52.56eefa","type":"deb

ug","z":"318ef175.63a19e","name":"cpustatus","active":true,"complete":"false","x":1000,"y":2

80,"wires":[]},{"id":"eeb38441.81e0f","type":"debug","z":"318ef175.63a19e","name":"device 

data","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targ

etType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":160,"wires":[]},{"id":"e1391083.4

35be","type":"template","z":"318ef175.63a19e","name":"safe","field":"payload","fieldType":"m

sg","syntax":"mustache","template":"Temperature({{payload}}) within safe 

limits","x":703,"y":272,"wires":[["27a6cd52.56eefa"]]},{"id":"91efb4b4.3257f8","type":"templat

e","z":"318ef175.63a19e","name":"danger","field":"payload","fieldType":"msg","syntax":"must

ache","template":"Temperature ({{payload}}) 

critical","x":760,"y":360,"wires":[["27a6cd52.56eefa","28d206e8.b74f32"]]},{"id":"ebeca570.98

40c","type":"ibmiot 

in","z":"318ef175.63a19e","authentication":"quickstart","apiKey":"","inputType":"evt","logicalI

nterface":"","ruleId":"","deviceId":"2c98dbfb9333","applicationId":"","deviceType":"+","eventT

ype":"+","commandType":"","format":"json","name":"IBM IoT App 

In","service":"quickstart","allDevices":"","allApplications":"","allDeviceTypes":true,"allLogicalInt

erfaces":false,"allEvents":true,"allCommands":"","allFormats":"","qos":"0","x":176,"y":325,"wir

es":[["eeb38441.81e0f","a5397b96.7a2838","e780fbfa.85f2b8"]]},{"id":"28d206e8.b74f32","typ

e":"cloudant 

out","z":"318ef175.63a19e","name":"","cloudant":"","database":"iot_test","service":"node-red-

blsgt-2021--cloudant-1614539660629-

74907","payonly":false,"operation":"insert","x":1000,"y":400,"wires":[]},{"id":"4419d826.b520e

","type":"ibmiot 

out","z":"318ef175.63a19e","authentication":"apiKey","apiKey":"c81cd903.a34978","outputTyp

e":"evt","deviceId":"sensor-01","deviceType":"virtual-

sensor","eventCommandType":"update","format":"json","data":"{d:{“temp\":28,\"humidity\":7

9,\"objectTemp\":24}}","qos":"1","name":"IBM 

IoT","service":"registered","x":480,"y":60,"wires":[]},{"id":"e780fbfa.85f2b8","type":"function","

z":"318ef175.63a19e","name":"","func":"msg = {payload: JSON.stringify({d:{\"temp\" : 



msg.payload.d.temp,\"humidity\" : msg.payload.d.humidity,\"objectTemp\": 

msg.payload.d.objectTemp}})};return 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":350,"y":160,"wires":[["4419d826.b52

0e"]]},{"id":"7a46921.b279dec","type":"play 

audio","z":"318ef175.63a19e","name":"","voice":"1","x":990,"y":720,"wires":[]},{"id":"3b5fea50

.05623e","type":"watson-text-to-speech","z":"318ef175.63a19e","name":"","lang":"en-

US","langhidden":"","langcustom":"NoCustomisationSetting","langcustomhidden":"","voice":"e

n-

US_MichaelVoice","voicehidden":"","format":"audio/wav","password":"","apikey":"4logS5md-

rCi7ShaOKnGoJK9uLgc7nwkxA8ToXawkSIF","payload-response":false,"service-

endpoint":"https://api.eu-de.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/646942a4-113c-

4d40-9bed-

627cea45a298","x":780,"y":460,"wires":[["3a107e42.782faa"]]},{"id":"114840fd.825acf","type":

"template","z":"318ef175.63a19e","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"ha

ndlebars","syntax":"mustache","template":"Alarm","output":"str","x":550,"y":500,"wires":[["3b

5fea50.05623e"]]},{"id":"3a107e42.782faa","type":"change","z":"318ef175.63a19e","name":"se

t speech as 

payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"speech","tot":"msg"},{"t":"delete","p

":"speech","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1000,"y":560,

"wires":[["7a46921.b279dec"]]},{"id":"a69eed67.ec4828","type":"ibmiot 

in","z":"318ef175.63a19e","authentication":"apiKey","apiKey":"c81cd903.a34978","inputType":

"evt","logicalInterface":"","ruleId":"","deviceId":"virtual-

sensor_1","applicationId":"","deviceType":"+","eventType":"+","commandType":"","format":"js

on","name":"IBM 

IoT","service":"registered","allDevices":"","allApplications":"","allDeviceTypes":true,"allLogicalIn

terfaces":"","allEvents":true,"allCommands":"","allFormats":"","qos":"1","x":70,"y":560,"wires":

[["6c814a7f.4f31c4"]]},{"id":"caf5482c.3672a8","type":"debug","z":"318ef175.63a19e","name":

"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":

"","statusType":"auto","x":310,"y":800,"wires":[]},{"id":"6c814a7f.4f31c4","type":"function","z":

"318ef175.63a19e","name":"","func":"return{payload:msg.payload.randomNumber};","outputs

":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":200,"y":640,"wires":[["caf5482c.3672a8","66c26e7b.

e8e518"]]},{"id":"153709fd.b99996","type":"watson-text-to-

speech","z":"318ef175.63a19e","name":"","lang":"en-

US","langhidden":"","langcustom":"NoCustomisationSetting","langcustomhidden":"","voice":"e

n-

US_MichaelVoice","voicehidden":"","format":"audio/wav","password":"","apikey":"4logS5md-

rCi7ShaOKnGoJK9uLgc7nwkxA8ToXawkSIF","payload-response":false,"service-

endpoint":"https://api.eu-de.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/646942a4-113c-

4d40-9bed-

627cea45a298","x":620,"y":620,"wires":[["8cb17921.6d6cd"]]},{"id":"14c8f244.fd00a6","type":"

play 



audio","z":"318ef175.63a19e","name":"","voice":"1","x":790,"y":780,"wires":[]},{"id":"8cb1792

1.6d6cd","type":"change","z":"318ef175.63a19e","name":"set speech as 

payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"speech","tot":"msg"},{"t":"delete","p

":"speech","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":720,"y":700,"

wires":[["14c8f244.fd00a6"]]},{"id":"66c26e7b.e8e518","type":"switch","z":"318ef175.63a19e",

"name":"temp 

thresh","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"70","vt":"str"},{"t":"g

t","v":"70","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":350,"y":600,"wires":[[],["4

295567d.d06108"]]},{"id":"4295567d.d06108","type":"template","z":"318ef175.63a19e","name

":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template"

:"The value is 

{{payload}}","output":"str","x":440,"y":680,"wires":[["153709fd.b99996"]]},{"id":"c81cd903.a34

978","type":"ibmiot","name":"test","keepalive":"60","serverName":"jjhz67.messaging.interneto

fthings.ibmcloud.com","cleansession":true,"appId":"","shared":false}] 

 

Модули, които трябва да са инсталирани на  Node-RED (в Ай Би Ем облака Node-RED се 

инсталират от package.json файл, не от самия Node-RED): 

 



Node-RED може да се използва и за мрежова и сървърна и автоматизация чрез ssh nodes и 

тн. Примерът по-долу показва как node-red може да следи дали сървър работи или дали 

услугата върху сървъра работи и ако се наложи да рестартира сървъра или услугата: 

 

https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-monitoring-app-node-red-bluemix-

trs/ 

  

Дори и телефон може да се интегрира с Watson IoT и Node-Red: 

https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-mobile-phone-iot-device-bluemix-

apps-trs/  

 

Семинар на Ай Би Ем за Node-RED в Ай Би Ем облакът: 

https://www.youtube.com/watch?v=ELTVbM1urzM 

 

 

Според мен в бъдеще Node-Red ще се използва и за реализацията serverless computing 

функции в Ай Би Ем облакът и по този начин няма да има нужда от големи умения по 

програмиране за такава реализация, защото serverless computing също е event driven и 

базирано на Javascript/NodeJS, подобно на Node-Red. При serverless computing 

,например при кликане на бутон от уеб сайт, това действие може да отвори файл и тн. 

 

 

 

 

https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-monitoring-app-node-red-bluemix-trs/
https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-monitoring-app-node-red-bluemix-trs/
https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-mobile-phone-iot-device-bluemix-apps-trs/
https://developer.ibm.com/technologies/iot/tutorials/iot-mobile-phone-iot-device-bluemix-apps-trs/
https://www.youtube.com/watch?v=ELTVbM1urzM


That All Folks! 
 

 

 

 

 


