
Integração IBM Bluemix,  
Freeboard e Node-Red

Utilização do Freeboard para exibição gráfica dos dados e aplicação do 
Node-Red para manipulação dos dados.



Objetivos
• Criar uma aplicação Bluemix, contendo as ferramentas necessárias para programação utilizando-

se o Node-Red.

• Integrar a aplicação à organização anteriormente criada

• Criar uma conta na ferramenta freeboard.

• Efetuar o tutorial inicial no freeboard.

• Efetuar a comunicação entre Bluemix e Freeboard para exibição dos dados provenientes do 
Galileo.

• Exercício - Alterar o código no Eclipse para apresentar a variação de luminosidade na página do 
Freeboard.



Criando uma aplicação Bluemix

• Efetue Login na sua conta Bluemix e abra o catálogo. ( https://console.ng.bluemix.net/ )

• Na aba Starter selecione Internet of Things Platform Starter

• De um nome para a aplicação e clique em criar.

• Você será redirecionado para uma página que da algumas dicas de como iniciar a programação 
com

• De um nome para a aplicação e clique em criar.

• Você será redirecionado para uma página que da algumas dicas de como iniciar a programação 
com Node-Red. 

https://console.ng.bluemix.net/


Criando uma aplicação Bluemix

• Ao finalizar a criação de sua aplicação você obteve as ferramentas necessárias para se comunicar 
com dispositivos IoT.

• Dentre as ferramentas estão um SDK Node.js para programar em JavaScript

• Banco de dados Cloudant NoSQL

• A pesar das ferramentas já estarem criadas ainda não há integração com o dispositivo IoT
(Galileo)

• Para efetuar a integração é necessário incluir a aplicação em uma organização (criada na aula 
anterior)

• Para isso navegue até o dashboard e selecione sua aplicação. Na página da aplicação selecione a 
opção “+ Bind a servisse or API”



Integrando uma aplicação a uma Organização

• Ao clicar para vincular sua aplicação a um organização será exibida um tela com todos os serviços 
e organizações disponíveis (já criados) em sua conta.

• Selecione a opção referente a sua organização de IoT, apresentada como serviço iotf-servisse.

• Clique em adicionar. O sistema enviará uma mensagem dizendo que a reinicialização da aplicação 
será necessária para incluir a vinculação. Basta clicar em restage.

• Sua aplicação estará reiniciando. Isso pode levar até cerca de 3 min.

• Agora a aplicação já tem todas as configurações necessárias para visualização dos dados do seu 
IoT



Verificando integração da aplicação com organização

• Para garantir que a vinculação ocorreu corretamente efetue os seguintes passos:
• Abra o dashboard;

• Selecione o serviço referente a organização IoT;

• Na aba Connect your device clique em Launch Dashboard. (Deshboard que exibe as informações específicas da 
organização)

• Já na nova página selecione a aba ACCESS disponível na barra lateral esquerda. Então selecione a aba central bluemix
apps

• Nesta aba serão exibidas todas as aplicações e outros serviços vinculados a sua organização.

• Caso o processo de vinculação tenha ocorrido com sucesso você observará a chave e a descrição 
referente a sua aplicação. 



Executando o Node-Red
• Para abrir o Node-Red volte a página do Bluemix (https://console.ng.bluemix.net) e clique na 

aplicação criada anteriormente. 

• Na barra lateral esquerda selecione a opção Start Coding. Então clique na URL exibida na tela.

• Após a exibição da nova página clique em “Go to your Node-RED Flow Editor”

• A nova página já exibe o fluxo referente ao programa padrão do Node-RED, que exibe os dados 
enviados pelo dispositivo IoT na interface de Debug, localizada ao lado direito da tela.

• Para efetuar mudanças nos blocos basta seleciona-los e conecta-los. 

• Diversas funções estão disponíveis na coluna a esquerda da tela, incluindo blocos que 
interpretam linguagem JavaScript.

• Existem diversas maneiras para conectar o Node-RED ao Freeboard como, por exemplo, utilizar 
um bloco de conexão específico para o Freeboard (Mais complicado pois necessitam 
implementações extras no site do Freeboard).

• A forma mais fácil de se comunicar as ferramentas é utilizando o conceito de REST 
(Representational State Transfer )

https://console.ng.bluemix.net/


Utilizando REST no Node-RED
• Para criar uma interface REST utilizando o Node-RED basta efetuar um método GET na URL 

desejada.

• O caminho da URL deve estar localizado em myApplication.mybluemix.net/api/NomeDoREST

• Desta forma os dados transmitidos serão enviados via REST para a determinada URL, que 
possibilitará a obtenção dos dados pelo freeboard.

• O sistema básico necessário para implementação do REST é dado pelo diagrama a seguir.

• A documentação do funcionamento dos blocos encontra-se dentro dos blocos de comentário 
(blocos brancos)



Utilizando REST no Node-RED
• Para obter o diagrama de blocos anterior em sua aplicação, siga os passos.

• Na página do seu Node-RED há um botão de menu, localizado a direita superior da tela, próximo ao botão para 
deploy.

• Clique no menu e selecione a aba Import -> clipboard

• Copie o seguinte código e cole na caixa de texto do clipboard. Clique em Ok

[{"id":"65ba1747.377cb8","type":"http response","z":"aacb7308.3552","name":"","x":750,"y":395,"wires":[]},{"id":"1139e215.8c1d3e","type":"http
in","z":"aacb7308.3552","name":"[get]/api/message","url":"/api/message","method":"get","swaggerDoc":"","x":177,"y":347,"wires":[["24820d5.646c6f2"]]},{"id":"b5363ff.28ae9c","type":"function","z":"aacb7308.3552","name":"[SET] global 
variable","func":"context.global.message = msg.payload;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":538,"y":218,"wires":[[]]},{"id":"24820d5.646c6f2","type":"function","z":"aacb7308.3552","name":"[PUBLISH] Global variable","func":"msg.payload = 
context.global.message;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":514,"y":393,"wires":[["65ba1747.377cb8"]]},{"id":"d4be4643.579bf8","type":"comment","z":"aacb7308.3552","name":"Funcao do [get]api/message","info":"Tem a função de enviar 
uma mensagem para uma \ninterface REST na URL /api/message\n\nO IBM Bluemix fornece a flexibilidade da utilização\nde qualquer caminho REST desejado pelo usuário,\nconsiderando o caminho raiz 
como:\n\nnome_minha_aplicação.mybluemix.net/\n\nPara qualquer extensão acrescentada após a barra '/' \nserá criado uma interface rest.\n\nExemplo;\n\nSupondo que queremos carregar dados de\ntemperatura e luminosidade para 
interfaces\nrest distintas. Para isso pode-se criar uma\nextensão da url para cada tipo de dados.\n\n/sensor/temperatura\n/sensor/luminosidade\n\nEntão foram criadas duas interfaces rest, uma para \ntemperatura e outra para 
luminosidade.\n\nPara acessar o rest a partir de outras aplicações\nbasta efetuar o método de GET nas 
URLs\n\nnome_minha_aplicação.mybluemix.net/sensor/temperatura\nnome_minha_aplicação.mybluemix.net/sensor/luminosidade\n\n\n\n","x":207,"y":298,"wires":[]},{"id":"2fe99a86.6ff856","type":"comment","z":"aacb7308.3552","name":"Func
ao do [PUBLISH] Global variable","info":"Configura a menssagem a ser enviada via REST.\nNeste caso a menssagem enviada é obtida a partir de\numa variável global configurada no nó Publish Global.\nTal variável contém um objeto em padão
JSON","x":517,"y":432,"wires":[]},{"id":"7e0cd181.467f9","type":"comment","z":"aacb7308.3552","name":"Funcao do [PUBLISH] Global variable","info":"Configura o conteúdo da variável global.message \natribuindo a ela os dados recebidos pelo 
dispositivo IoT\n\nOs dados recebidos devem estar em formato JSON","x":539,"y":263,"wires":[]}]

• Se tudo ocorreu corretamente o diagrama de blocos anterior deverá ter aparecido em sua tela. 
Com exceção do bloco referente ao seu dispositivo IoT e debug.



Criando um conta e explorando o FreeBoard

• Navegue até o site https://freeboard.io e efetue a criação de uma conta. Todos os serviços são 
gratuitos e não necessitam de cartão de crédito.

• Ao finalizar a criação da conta será exibida uma mensagem para iniciar o tutorial, prossiga.

• O tutorial é auto explicativo, portanto basta seguir as etapas fornecidas pelo site.

• O Freeboard é baseado na aquisição de dados a partir de algumas ferramentas de storage ou
messaging input. No caso da aplicação “Tutorial” a ferramenta de datasource utilizada é a
dweet.io ( http://dweet.io ), que é baseada em messaging utilizando-se protocolos M2M
(machine to machine), como por exemplo o MQTT.

• Abaixo estão listados os tipos de datasource disponíveis na ferramenta.

https://freeboard.io/
http://dweet.io/


Explorando o FreeBoard

• O sistema de representação dos dados é baseado na construção de containers e na adição de 
tipos de exibição (Widgets) dentro deles.

• Para criar um novo container basta clicar em add pane disponível na página principal da 
aplicação.

• Após adicionar o painel será observado a criação de um bloco na tela. Para adicionar novas
ferramentas de visualização (Widgets) basta clicar no símbolo de “+”.

• Dependendo do tipo selecionado serão exibidas configurações distintas. No entanto, grande parte
dos tipos terá a opção para selecionar a fonte de dados para representação. Ao selecionar a
opção VALUE serão exibidas todas as fontes de dados configuradas na sua aplicação. Então
selecione o dado desejado



Criando uma aplicação com dados do Node-Red

• Ao finalizar o Tutorial clique no logo do site                              e volte para a tela inicial.

• Entre com o nome de sua nova aplicação e clique em Create New.

• Agora é necessário adicionar a fonte de dados referente ao Node-RED.

• Como o sistema de comunicação selecionado foi o REST, e os dados estão em padrão JSON, basta 
selecionar o tipo de JSON para o datasource.



Configurando o Datasource do Freeboard

• Após selecionar o tipo de datasource JSON, a seguinte 
tela de configurações aparecerá.

• Preencha as informações básicas.
• Nome da aplicação.

• Tempo da atualização de dados.

• Mantenha o método de GET (Pegar os dados do REST)

• No campo URL você deverá colocar o endereço 
referente ao REST criado.

• De maneira geral o endereço tem a seguinte estrutura:

• minhaAplicação.mybluemix.net/InterfaceRest
• minhaAplicação – Nome da sua apicação no bluemix (não confundir com o 

nome da organização).

• InterfaceRest – Nome do complementa URL criado para o método GET. No 
exemplo anterior utilizamos a interface /api/message

• Finalize a adição do datasource



Exercício

• Dada a série de slides de como implementar representações gráficas no Freeboard e adicionar 
fontes de dados:

• Crie uma interface genérica (de sua escolha) para representar os dados atuais enviados pelo 
Galileo (Dados determinados peló código exemplo aplicado no Eclipse)

• Integra sua aplicação para obtenção da luminosidade com o código para comunicação com o 
Bluemix, e construa uma interface gráfica no Freeboard para a representação da luminosidade.



Referências e Ferramentas

• https://marionoioso.com/2016/02/08/internet-of-things-on-bluemix/

• https://marionoioso.com/2016/02/03/node-red/

• https://www.youtube.com/watch?v=-kA0whFEMNE

• https://console.ng.bluemix.net

• http://mqtt.org/

• http://freeboard.io/
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