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VOORWOORD 
Raspberry Pi & Arduino Complete Startergids 

eH NEES AVONTUUR 
"Ik wacht nog even op Jmwoord van onze Chinese handelspartner'. Ze hebben het daar' weer eens 

verkeerd begrepen," Collega Marlijn Overman is van huis uil eindredilcteur, rnilar stante zich in de 

inkoop-wereld van Chinese breildbor-ds, weerswndjes, ledjes, kabels en alles wat nog meer nodrg is 

voor zijn zelfbedachte Arduino-project. Sar nen Illet fr'eelancer Koen VervloeseOi heeft hiJ 25 pr ojecten 

samengesteld die elke enthousiaste (onervaren) gebruiker helpt de meest uiteenlopemle ideeen 

werkelijkheid te laten worden, V(ln zelfgemaakt knipper'licht tot pincodelezer en van blngornolen tot 

en met een echt scooteralanll, Op papier klinkt zo'n project ills een filntastlsch Idee, 25 uitgebreide 

WOl kshops schrijven, even wat spulletjes in China bestellen en een nieuw product IS gebol en! Bijnd .. 

De communicatie met Chinese handelspartners blijkt een uitdagend iets te 71111, met SOIl1S 

tegenstrijdige antwoorden of in ons geval zelfs letterlijk gespregelde producten. DOOI' voltlal ding 

lukte het toch. Ons eerste echte Arduino-project was geboren. Met een echt boek én een prrkket 

van bijnil 200 ondercJelen oln alle pmjecten direct te klJnll!.!n bouwen. De set bevelt onder dnclere 

een Ar"cluino Nano-coll1piltible Illinocoll1putel", een bleacJboiJr[1 en draadjes 0111 dlle scll,lkelrngen 
zonder soleer'bout te kunnen maken. Sensoren voor warmle, Ircht en geluid, leds, een lurdspl'eker en 

ventilator maken het een zeer- gevi.lrieerd geheel. Het projen van Martijll WilS ook het Stal tsein voor 

wilcle redactionele icleeen voor nog véélilleel' projecten. W.lIlt cle Arduino is, net (lIs cle HJspbeny PI, 

gewoon ontzettenc1leuk, Als koper' van deze speciill stililt een mooie aanbieding VOOI je klaar, Je kUilt 

het complete Arc1uillo-p;Jkket lTIet 10 euro koning kopel! op www.hubbit.nl/arduino-pakket.html. 

Dali ben je helelllilill klililrr 

REMCO DE GRAAF 
Edltonal director 
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» KNUTSELEN 
METARDUINO 
Als je op zoek gaat naar leuke elektronische 

projecten op het internet kom je niet onder 

de naam Arduino uit. Het opensource 

systeem wordt onder a ndere gebruikt voor 

Internet-of-Things-toepassingen, robots 

en leuke DIY-projecten. Wat is Arduino nu 

precies en waarom het zo leuk is om te 

experimenteren met dit voordelige systeem? 



IN JE ARDUINO

TOOLKIT 
Pagina 14 

Knutselen met een Arduino is leerzaam en 

vooral erg leuk! Voor je het weet heb je van alles 

in huis voor projecten en experimenten. Maar 

waar moet je dan zoal aan denken? Wij laten je 

in dit artikel zien watje als Arduino-beginneling 

in ieder geval moet hebben. 

0····················································· ........ . 

BLOKKEER RECLAME 

MET DE PI 
Pagina 72 

Het is één van de grootste irritaties op internet: 

advertenties. Je kunt natuurlijk voor elk 

apparaat een ad-blocker in je browser instal

leren, maar als je ook je smartphone, slimme 

televisie en spelcomputer tegen reclames wilt 

beschermen, dan is een centrale ad-blocker 

veel handiger. Er zijn dure commerciële oplos

singen beschikbaar, maar met een Raspberry 

Pi van een paar tientjes bereik je exact het

zelfde. We laten zien hoe makkelijk dit is. 

INHOUD 

-- --

---

JE EIGEN 

BOEKHOUDSERVER 
Pagina 106 

Ben je ondernemer of gewoon een fanatieke 

bijklusser, dan heb je vast een map gevuld met 

allerlei facturen en andere administratie in je 

kast staan. Je moet immers bijhouden hoeveel 

je hebt verdiend of betaald voor de zaak. Soms 

is dat een hectische klus die meer gedoe dan 

plezier oplevert . 

...................................................... ········0 
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'" De Uno Rev3 is het bekendste Arduino-board. 

WHAT IS ARDUIND? 
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SPECIAL 
Knutselen 

Producten 
Om gevoel te krijgen wat er met het Ardui

no-systeem mogelijk is en welke producten er 

verkrijgbaar zijn, is het handig om als eerste 

een bezoekje aan de website www.arduino. 

cc te brengen. (Let op: de getoonde prijzen 

op die website zijn exclusief btw en exclusief 

verzendkosten.) Je kunt ook www.arduino.org 

bezoeken, deze website heeft een iets ander 

aanbod. Klik op Products en je ziet dat er drie 

officiële beginnersboards zijn: de Uno, de 101 

en de Micro. De Uno is het standaardmodel en 

hierover zijn de meeste handleidingen en tuto

rials geschreven. De Uno is bij de derde revisie 

aanbeland en wordt daarom ook wei Rev3 of R3 

genoemd. Een Uno kost 20 euro en is gebaseerd 

op de ATmega328P-microcontrolier. Deze bevat 

32 kilobyte fiashgeheugen en 2 kilobyte RAM. De 

101 is een luxe versie van de Uno en heeft een 

Intel Curie-microcontroller. Daarnaast beschikt 

de 1 01 over bluetooth en heeft het board een 

versnellingsmeter en gyroscoop. Als je een proj

ect wilt maken dat van beweging gebruikmaakt 

of via bluetooth moet communiceren met iets 

anders, dan is dit een goede keus. De 1 01 kost 

28,65 euro. 

De Micro is een compact board met geïnte

greerde usb-aansluiting en kost 18 euro. Voor 

gevorderden zijn er nog complexere boards te 

krijgen, zoals bijvoorbeeld de Arduino MEGA 

2560, deze is groter, levert meer in- en uitgan-

gen en kost je 35 euro. Omdat Arduino een 

'" De sItes van Ardulno cc (boven) en Arduino.org (onder) opensource systeem is, zijn er andere fabrikant-

lIJken veel op elkaar en gebruIken hetzelfde logo. Maar en die Arduino-boards aanbieden. Een handige 

het gaat om twee compleet verschIllende bedrijven met lijst met vergelijkbare boards vind je op www. 

andere toekomstplannen. tiny.cc/arboard. 
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SPECIAL 
Knutselen 

Software 
De program meertaal die je nodig hebt om je 

Arduino-project vorm te geven, is gebaseerd 

op een variant van de programmeertaal CIC ++. 

De ontwikkelomgeving waarmee je de code 

maakt en op je Arduino zet, is voor Windows, 

macOS en Linux beschikbaar en download je 

vanaf de website van Arduino. De software is 

een IDE (integrated development environment), 

dit houdt in dat het naast een broncode-editor 

bijvoorbeeld ook een debugger bevat. Down

load de software vanaf www.arduino.cc/en/ 

main/software. Je kunt een donatie doen of 

de software kosteloos downloaden. Zodra je 

de software hebt geïnstalleerd, verbind je je 

Arduino-board met je pc en selecteer je je type 

board bij Hulpmiddelen I Board. Leuk is dat de 

software ook een aantal simpele voorbeelden 

heeft. Klik hiervoor op Bestand I Voorbeelden. 

Er is ook een webeditor beschikbaar, deze heet 

Create en is op dit moment nog niet meteen 

toegankelijk voor iedereen. Je kunt je inschrij

ven op https://create.arduino.cc/waitinglist en 

binnen een paar dagen ontvang je een uitnodig

ing om de webeditor te gebruiken. Omdat ook 

de software opensource is, zijn er alternatieven 

voor de officiële software te vinden. Een bekend 

alternatief is Codebender. Dit programma draai 

je vanuit je browser. Tenminste, als je Chrome 

of Firefox gebruikt. 
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Je kunt je Arduino-project uitbreiden met 

sensors, motors, weerstandjes en andere 

. . . :... . .. 

- . : . "" . .. :.. . 

.. .  . . ..... . ... .. ... . . ... 

om je project via een joystick te bed ienen . 

Een ander populair shleld IS het BLE-shield, 

hierm
'
ee voeg je bluetooth 4.0 toe aan je 

ArduIno. Een shield kl ik Je zo OR je bestaande 

Arduino-board. Zo voorzie je  niet a l leen het 

normale board van stroom, maar meteen 

ook je shield.k meteen vervangen met je 

Ol 

v Zonder software ben Je nergens, je moet code 

uploaden naar Je Arduino·board. 

-

--�--------�----------------- v Codebender IS een webeditor om Je Ardui· 

no te programmeren. 

Omdat ook 
de software 

• 

opensouree IS 
zijn er alternatieven voor de 

officiële software te vinden. 
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We are codebender We have 83594 active users around the world 
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A Shlelds klik je zo op je 

Ardulno·board. 

Benodigdheden 

v Een Arduino leent 

zich erg goed voor 

het 'prototypen' van Je 

knutsel project. 

Aan a lleen een Arduino-board heb je vrij weinig, 

je moet ook een aantal zaken op voorraad heb

ben. Handig is een breadboard om je projecten 

op te 'prototypen'. Ook een verzameling weer

standjes, ledjes en andere kleine elektronica

componenten heb je nodig om leuke Arduino

projecten te bouwen. Op pagina 28 lees je meer 

over de benodigdheden voor een geslaagd 

Arduino-project. 



Klonen 
Er is de laatste jaren een wildgroei aan Ardui

no-boards beschikbaar. De Arduino.cc-website 

heeft het zelf over compatibele boards, klonen 

en vervalsingen. Waar de grens l igt, is niet a ltijd 

even duidelijk, want aangezien zowel de hard

ware als de software opensource is, mag ieder

een doen wat h ij of zij wil. Sommige compatibele 

producten worden op de website van Arduino 

LLC zelfs aangeprezen, zoals de,producten van 

Teensy en Bare Conductive. Intel heeft een part

nerdeal met Arduino LLC en de Intel Galileo en 

Intel Edison worden op de website van Arduino 

LLC als 'certified' aangegeven. Klonen zijn er ook 

genoeg te vinden, veelal op eBay en Chinese 

webshops als AIiExpress. De grens tussen een 

kloon en een vervalsing is een dunne, maar 

Arduino LLC vindt het niet leuk als de naam 

'Arduino' of 'One' wordt genoemd en geeft op 

de webpagina www.arduino.cc/en/products/ 

counterfeit meer informatie over klonen en 

vervalsingen. De kosten van een kloon zijn 

vaak een fractie van de prijs van een originele 

Arduino, een U no-kloon kun je voor zeven euro 

al online kopen. Uiteraard heb je geen garantie 

dat de kwaliteit net zo goed is als een origineel 

board en er is geen kooptip te geven omdat er 

maandelijks nieuwe klonen bijkomen. 

Microcontroller of 
microprocessor ? 
Deze twee begrippen worden vaak door e lkaar 

gehaald. Een microprocessor is een chip die 

we kennen uit d e  pc en herbergt al leen de cpu. 

RAM, ROM en a ndere zaken moeten apart wor

den toegevoegd. Bij een microcontroller zijn de 

cpu, RAM, ROM en  andere opties samengevoegd 

in één chip. Aan de buitenkant kun je  vaak niet 

zien of een chip een microprocessor of een 

microcontroller is. 

A De Raspberry Pi is 

een volledige computer Inclusief 

besturingssysteem. 

Arduino versus Raspberry Pi 
De gelijkenissen met de Raspberry Pi zijn op 

het eerste gezicht groot, toch gaat het hier 

om twee totaal verschi l lende producten met 

andere toepassingen. H et grootste verschil 

is dat de Raspberry Pi een volwaardige 

computer is, inclusief besturingssysteem. 

Zo'n systeem wordt ook wel een microcom

puter genoemd. Een Arduino bestaat uit één 

microcontrolIer, je zendt een stuk code naar 

de microcontroller en deze voert de taak dan 

uit. Een Raspberry Pi kan veel meer taken 

tegelijkertijd uitvoeren en leent zich dus voor 

gecompliceerdere projecten. Het bestu

ringssysteem op de Raspberry Pi kun je  zelf 

uitkiezen, maar de bekendste is Raspbian, 

die is gebaseerd op Debian. Op de Raspberry 

Pi moet je pc-accessoires zoals een beeld

scherm, toetsenbord en muis aansluiten. Een 

Arduino moet met code worden gevoed via 

een usb-verbinding met de computer waar 

de Ardu ino-software op staat. 

SPECIAL 
Knutselen 
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A Een kloon of een vervalsing? De naam Uno wordt 

gebruikt, maar het offiClèle Arduino-Iogo is niet te 

vinden. 

00 • 

A Er zijn apps waarmee Je Je ArdUino-project kunt 

besturen, Blynk IS een voorbeeld. 

Bibl iotheken 
Een Arduino-project leent zich ervoor om com

binaties met andere hardware te maken. In veel 

gevallen kun je een library aan je Arduino-project 

toe te voegen. Een bibliotheek (library in Ardui

no-taal) is een collectie met regels code die je zelf 

niet meer hoeft te schrijven. Wil je bijvoorbeeld 

een lcd-display aan je project toevoegen waar 

je tekst op kunt weergeven, dan is het handig 

om een bibl iotheek te downloaden en toe te 

voegen aan je Arduino-software. In de software 

ga ja naar Schets / Bibliotheek gebruiken / 

.ZIP Bibliotheek toevoegen. Er zijn zelfs apps 

beschikbaar die met je Arduino-board kunnen 

communiceren: Blynk is een goed voorbeeld. 

Deze app is verkrijgbaar voor Android en iOS. Je 

downloadt de bibliotheek vanaf www.blynk.cc. > 
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SPECIAL 
Knutselen 

Projecten 
De aantrekkingskracht van Arduino zit hem in 

een combinatie van de meestal lage kosten en 

het feit dat het relatief makkelijk is om onder de 

knie te krijgen. Je hoeft om een bepaald project 

te testen vaak geen soldeerbout aan te raken en 

er zijn duizenden voorbeelden van projecten op 

het internet te vinden. Doordat alles opensource 

is, kun je code van andere gebruikers gewoon 

kopiëren en in je eigen projecten gebruiken. 

Naast de simpele project jes in de software vind 

je op beide websites van Arduino al een heleboel 

leuke en zinnige projecten. Ga op www.ardui

no.cc of www.arduino.org naar Learning voor 

tutorials of ga naar websites als www.lifehacker. 

com, www.instructables.com of www.makezine. 

com voor ideeën voor je eigen projecten. Op 

http://playground.arduino.ccJprojects/ideas vind 

je ook tientallen leuke projecten die je zelf kunt 

uitvoeren. 

W"ICOl'I'IO tO Hnckstf'r' 
. . � - . 

MotIon FoIlowlng Motorlzod camera Base 

� .... --...... -., 
--_ .. _-_ .. 
--'---_ .. 
-
" ....... ""--
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< Via de Playground op 

www.arduino,cc vind je 

kant en-klare instructies 

voor tientallen projecten. 

< De micro:blt is een pro

grammeerbare printplaat 

met microcontroller en 

on-board-sensors 



De nieuwste 
Arduino-boards 
zijn veelal uitgerust met 

draadloze modules 

v Via de Playground op www.ardUlno.cc vind je kant-en

klare instructies voor tientallen projecten. 

&� -_ . .-. • • ' .  

SPECIAL 
Knutselen 
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Expirimenteer-kits 

Wil je nog makkelijker projecten 
maken met behulp van 
elektronica of simpele 
programmeeropdrachten, kijk 
dan eens naar deze kant -en
klaar-oplossingen. 

LittleBits 

De modules van littleBits vereisen geen 

programmeerwerk en klik je zo via de 

magneetjes aan elkaar. Er zijn kits verkri

jgbaar voor speciale doeleinden, maar de 

modules (bits) zijn ook los verkrijgbaar. 

Het bedrijf heeft ook aardig wat bits voor kunste

naars en muzikanten om professionele projecten 

mee te bouwen. 

http://littlebits.cc 

SAM Labs 
De modules van SAM Labs zijn draadloos en 

moetje via de bijbehorende software virtueel 

aan elkaar verbinden. Ook hier vind je sensoren, 

motoren en lampjes. Net als IittieBits is SAM Labs 

meer op kinderen en jongvolwassenen gericht en 

focussen ze meer op het experimenteren dan op 

.::!..�--_ .. 
_._---_ .... .. _ .... _ .. __ .. 

". :"�"''---
-�_ ............. -
".----

______ 00 

.��_ .. 
------_w_ 

v Met de modules van littleBits kun je bijvoorbeeld een 

synthesizer bouwen, een elektronisch muziekinstrument. 

� tttt 
let 

k,\t'w�l 
v De modules van SAM Labs verbind je Virtueel aan 

elkaar met behulp van een softwareprogramma. 

SAM 

het daadwerkelijk creëren van projecten die lang v Lego Mindstorms is compatibel met technisch Lego. 

meegaan. 

www.samlabs.com 

LEGO 
LEGO kennen we natuurlijk allemaal en 

met het pakket LEGO Mindstorms kun je 

ook knutselen en programmeren. Ook hier 

vind je sensors en motors en al le onder

delen zijn 100% compatibel met technisch 

LEGO. 

www.lego.nl 

Internet of Things 
loT, oftewel Internet of Things, is een con-

cept waarbij je allerlei apparaten met elkaar 

verbindt. Via internet, lokale draadloze 

netwerken of protocollen als bluetooth, N FC 

en infrarood. De nieuwste Arduino-boards 

zijn veelal uitgerust met draadloze modules 

en doordat de boards relatief klein zijn, lenen 

ze zich prima voor loT-projecten. De Arduino 

MKR1000 is een board dat specifiek is gericht. 

op dit soort projecten:  het is kleiner dan de Uno 

en heeft standaard wifi aan boord. Er zijn ook 

genoeg compatibele bordjes met een wifi-chip 

zoals de NodeMCU. Er zijn genoeg toepassingen 

denkbaar, zo kun je je eigen sl imme thermosta

at bouwen die je via een app als Telegram kunt 

aansturen of maak je een camera die je per 

smartphone op afstand kunt besturen. Uiter

aard zijn dit geen beginnersprojecten en heb je 

hier naast weerstandjes en ledjes ook motoren 

en andere componenten voor nodig. Ook is het 

handig dat je wat soldeerervaring hebt als je 

met dit soort complexe projecten aan de slag 

wilt gaan. Op https://create.arduino.cc/iot vind 

je een complete website voor Arduino en loT. : 

· 00-
""""" 

__ "'n.oc-_ ..... w __ .... _ 
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Arduino 101 
Prijs: € 35,

www.arduino.cc 

Als je naar de Arduino 101 kijkt, zal 

waarschijnl ij k  direct het I ntel-Iogo 

opval len. Dat is niet voor niets, de 101 

bevat een Intel Curie als microcontrol

ler. Deze Curie bevat twee processors: 

een heuse x86-processor in de vorm 

van de Quark en een ARM-processor. 

Beide processors draaien op een klok

snelheid van 32 M Hz. De Curie heeft 

een inbouwde versnellingsmeter en 

gyroscoop en kan dus beweging de

tecteren. Daarnaast is ook bluetooth 

LE ingebouwd, wat de geïntegreerde 

antenne verklaart. De Arduino 101 kun 

je dankzij bluetooth verbinden met 

bijvoorbeeld je smartphone. De 101 

heeft dezelfde headeraansluitingen als 

een Uno en zou hierdoor compatibel 

moeten zijn  met de meeste shields. 

NodeMCU 
Prijs: € 4,

www.nodemcu.com 

De NodeMCU is geen Arduino, 

maar een ontwikkel bordje geba

seerd op de ESP8266 wifi-module. 

Je kunt deze wifi-module overigens 

ook los kopen en koppelen met 

een Arduino. De chip is echter zo 

krachtig dat hij ook functioneert als 

een complete microcontroller. Het 

grote voordeel is dan dat je voor 

vier euro een compleet bordje met 

ingebouwde wifi-radio hebt. De 

Arduino Nano 
Prijs: € 3,- (kloon) 

www.arduino.cc 

De Nano is gebaseerd op een voor

loper van de Arduino Uno, de Arduino 

Duemilanove. Veel verschil is er niet, 

er wordt een andere chip gebruikt 

voor de usb-aansluiting. Qua program

meren werkt de Nano hetzelfde als de 

Uno. Het grote voordeel van de Nano 

is dat je hem op een breadboard kunt 

prikken. Daardoor is hij erg geschikt 

om in te zetten voor semipermanen

te projecten. Een Arduino Nano is 

behalve erg compact ook lekker goed

koop. Het is dus helemaal niet erg om 

er een paar semi permanent voor pro

jectjes in gebruik te hebben. Het geb

ruik van de oudere mini-usb-aanslu

iting begint wellicht een nadeel te 

worden, maar er zijn inmiddels ook 

kloonvarianten van de Nano te vinden 

met een micro-usb-poort. 

NodeMCU heeft wel nadelen. Zo 

moet je wat moeite doen om hem 

te laten werken met de Ardui

no-ontwikkelomgeving. Ook heeft 

de NodeMCU minder pinnen dan 

een echte Arduino en maar één 

analoge pin. Wil je er een NodeM

CU aanschaffen, koop er dan één 

die wordt aangeduid met v1.0 

of v2.0. De v3.0 (ook aangeduid 

als LoUn) past niet goed op een 

breadboard. 

SPECIAL 
Interessante bordjes 

Arduino Micro 
Prijs: € 10,- (kloon) € 22,- (officieel) 

www.arduino.cc 

De Arduino Micro is een klein bordje 

dat je net als de Nano direct op een 

breadboard prikt. Er wordt geb

ruikgemaakt van de modernere 

micro-usb-aansluiting. Een minder 

in het oog springend verschil is dat 

er net als bij de Arduino Leonardo 

gebruik wordt gemaakt van een 

ATmega32U4-microcontrolier. Omdat 

het usb-gedeelte is ingebouwd in de 

microcontroller kan de Arduino Micro 

de usb-poort aansturen. Hierdoor 

kan de Micro een usb-toetsenbord of 

-muis simuleren en kun je de Arduino 

dus gebruiken om een pc via usb te 

besturen. Een kloon kun je vinden 

door te zoeken op de naam van de 

micro-controller. Een bordje dat veel 

lijkt op de Arduino Micro is de Arduino 

Pro Micro waarvan je ook klonen kunt 
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(zoals chips of de door ons gebruikte Arduino 

Nano) ook op het breadboard kunt plaatsen. 

De meeste breadboards zijn voorzien van 

cijfers en letters, zodat je een individueel 

contactpunt kunt 

adresseren. Daar

naast zijn de meeste 

breadboards voor

zien van plakband 

aan de onderkant 

zodat je ze ergens 

op kunt plakken. 

Voor d iverse Arduino's zijn breadboardhouders 

te koop: doorgaans niet meer dan een plastic 

p laatje waarop je het breadboard plakt en de 

Arduino vastschroeft. Begrijp je hoe de opbouw 

van een breadboard werkt, dan staat niets je in 

de weg om componenten naar eigen inzicht te 

plaatsen. Heb je iets gemaakt dat je daadwerke-

Jumperdraden zIJn er met vaste en soepele kern 

< n corrb.nat e m toe Ardu na na 

5 een breadboardhoude' d e .e voor 

een paar euro t<Ur.t koper. haf'd,g de 

Ardu [1() schroef JE' ("OP \ast ef' het 

breadbaard p a� JE' va t 

lijk in gebruik wilt nemen, dan is een bread

board niet echt ideaal. Een draadje of onderdeel 

schiet immers zo los. Je zult bij langdurige 

projecten gebruik moeten maken van een ander 

type breadboard waarop je onderdelen kunt 

solderen of zelf een eigen printplaat je (pcb) 

moeten ontwerpen. 

Jumperdraden 
Om de componenten op je breadboard en de 

Arduino met elkaar te verbinden, gebruik je 

jumperdraden. De jumperdraden kunnen er ver

schillend uitzien: sommige hebben stekkertjes, 

terwijl andere niet meer zijn dan een draad met 

twee gestripte uiteinden. Er is wel een groot 

verschil: een draad met een gestript uiteinde 

SPECIAL 

Begrijp je hoe 
de opbouw 
van een 
breadboard 
werkt, 
dan staat niets je in de weg om 

componenten naar eigen inzicht 

te plaatsen. 

heeft een vaste kern, terwijl een draad met 

stekkertjes een soepele kern heeft. De variant 

met vaste kern kun je, doordat ook heel korte 

draden mogelijk gelijk zijn, strakker tegen je 

breadboard zetten en oogt daardoor opgeruim

der. De soepele kern gaat langer mee omdat hij 

beter bestand is tegen buigen en daarmee tegen 

jouw experimenteren. Het is handig om draden 

van verschillende lengtes en in verschillende 

kleuren te hebben, zodat je ook bij ingewik

keldere schakelingen goed kunt zien waar je 

draadjes heen lopen. Bij het opbouwen van je 

schakelingen kun je bijvoorbeeld rood gebruiken 

voor de spanning. zwart voor de aarde en de 

andere kleuren voor de diverse in- en uitgangen 

van je Arduino. ) 

Leds zIJn er In allerlei kleuren. 
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Kleurcodering van weerstanden 
/\ Weerstanden 

hebben verschillen 

de waarden die Je 

kunt herkennen aan 

denngen. 

WHrstand I..... 0 
ToI�rllntle:t' � 0 

Temperatuur (olffklfnt pprnJ·C 0 
Reks El E6 E12 E24 E48. E96 E15120 

Led 
Het onderdeel waar je als beginner het meeste 

mee zult werken, is de led. Led staat voor 

light-emitting diode en het is dus een diode 

die licht geeft. Net als een diode laat een led 

elektriciteit maar in één richting door en je 

moet hem dus correct aansluiten. Sluit je hem 

verkeerd om aan, dan zal hij geen licht geven. Je 

kunt op de meeste leds gelukkig aan de pootjes 

herkennen hoe je hem moet aansluiten. Het 

lange pootje is de anode en sluit je aan op de 

spanning (plus), terwijl het korte pootje de kath

ode is die je aansluit op de aarde (min). Leds zijn 

er in verschi llende kleuren. Let erop datje een 

led doorgaans in combinatie met een weerstand 

aansluit om de stroom door de led te beperken. 

Bij een te hoge stroom gaat de led stuk. 

Weerstand 
Een weerstand belemmert de doorgang van 

elektrische stroom en gebruik je bijvoorbeeld 

om onderdelen of de Arduino te beschermen 

tegen een te hoge stroom. In projecten die je 

u itvoert met je Arduino, wordt doorgaans voor-
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" ,  [)@ bMle standaard wHlitand Is 1 Kilo n 
" Q Insel!e met nlJftft .•. Q 0 
"' .  Oparallelaan n�ft ••• Q 0 

Online achterhaal je snel wat de waarde van een 

weerstand is. 

geschreven wel ke waarde weerstand je nodig 

hebt. De weerstandswaarde wordt uitgedrukt 

in ohm (0). Hoe hoger deze waarde is, hoe 

meer weerstand er geboden wordt. Je zult i n  

combinatie met een Arduino al  snel 

een aantal verschillende weerstanden heb-

ben. Om het lastig te maken, staat de waarde 

niet aangeduid met een cijfer, maar via een 

combinatie van vier of vijf gekleurde ringen. De 

eerste twee of drie ringen staan voor een getal 

dat je achter neerzet, terwijl de derde of vierde 

ring een vermenigvuldigingsfactor is waarna je 

de waarde kunt uitrekenen. Hier zijn tabellen 

voor, maar het is handiger om een calculator 

te gebruiken, bijvoorbeeld de website www. 

weerstandcalculator.nl .  Belangrijk is wel o m  

te achterhalen wat de eerste ring is. Soms zit 

de eerste ring dichter bij het uiteinde dan de 

laatste, terwijl in andere gevallen de laatste ring 

breder is of een grotere afstand heeft met de 

naastgelegen ring. Z ie  je een zilveren of gouden 

ring? Dan is dat sowieso de laatste ring. Bij 

weerstanden met vijf ringen is soms nauwelijks 

af te lezen wat de waarde is, omdat zowel de 

Je zult in 
combinatie 
met een 
Arduino 
al snel een aantal verschillende 

weerstanden hebben. 

Wanneer er licht op de lichtgevoelige weerstand valt, 

wordt de weerstandswaarde lager. 

eerste als laatste ring bruin zijn. Doorgaans 

weet je wel wat je gekocht hebt, dus markeer 

direct na aanschaf de weerstanden. Bij twijfel 

kun je ze met een multimeter doormeten. 

Lichtgevoelige weerstand 
In de workshop vanaf pagina 34 in dit nummer 

gebruiken we een bijzondere weerstand: de 

l ichtgevoelige weerstand of LDR (light-depen

dent resistor). Dit is een variabele weerstand 

waarbij de weerstand beïnvloed wordt door 

de hoeveelheid licht die op de sensor valt. De 

weerstandswaarde wordt kleiner als er meer 

licht op de l ichtgevoelige weerstand valt. Oftew

el hoe lichter het wordt, hoe meer stroom er 

wordt doorgelaten. 

Transistor 
Een Arduino kan prima een led laten branden 

vanuit een pin, maar grotere componenten 

zoals motoren vereisen vaak meer spanning of 

vermogen dan de Arduino kan leveren. Door 

een transistor te gebruiken, kun je een compo

nent dat veel vermogen of spanning vraagt toch 



schakelen. Een transistor werkt als een schake- weerstand die dienstdoet als een spanningsdeI-

laar die aangestuurd wordt via een pin van je er. De potmeter heeft drie pinnen waarmee je 

Arduino (doorgaans de middelste aansluiting hem aansluit. De buitenste pinnen zijn in de pot-

van de transistor). De Arduino schakelt de meter verbonden met een vaste weerstand. Het 

transistor afhankelijk van het type via spanning contact van de middelste pin is verbonden met 

of stroom waarna de andere twee pootjes van de draaiknop en beweegt over de weerstand. 

de transistor met elkaar worden verbonden. Zo De buitenste pinnen worden verbonden met de 

wordt een onderdeel als een motor aangesloten spanning en aarde. De middelste pin fungeert 

op de externe voedingsbron of de voedingslijn dan als uitgangspanning waarvan de spanning 

van de Arduino die meer stroom kan leveren varieert als je aan de knop draait. De Arduino kan 

dan de signaalpin. Let erop dat er a ltijd een deze spanning via een analoge ingang uitlezen en 

weerstand tussen de Arduino en de transis- aan de hand van de waarde een actie uitvoeren. 

tor moet zitten, deze weerstand beschermt je 

Arduino. De bedenker van het project dat je gaat Condensators 
uitvoeren heeft als het goed is het juiste type Een elektrolytische condensator of elco doet qua 

transistor (BJT of MOSFET) bepaald en de juiste vorm denken aan een batterij en met een beetje 

waarde voor de weerstand tussen de transistor 

en Arduino uitgerekend. 

Potentiometer 
Een potentiometer of potmeter is een variabele 

> Potentiometers zijn er in 

verschillende Uitvoeringen. 

> TranSIStors ZI n er In 

versctll.lende soorten. oe 

bedenker van het prOject 

dat Je Ul'voert heeft he: 

JU ste type u tgekozen 

fantasie is het ook een soort batterij. In een 

condensator wordt namelijk energie opgeslagen 

die later weer vrijgegeven kan worden. Wanneer 

de spanning in de schakeling hoger is dan die 

van de condensator, wordt energie opgeslagen, 

SPECIAL 
Tooikit 

terwijl deze weer afgegeven wordt als de span

ning lager is. Ga je een project uitvoeren waarbij 

je een condensator nodig hebt, let dan goed op 

datje hem correct aansluit. De condensator heeft 

een plus en een min, de min staat op de con

densator duidelijk aangegeven met een streep 

of pijl. Wanneer je de condensator verkeerd om 

aansluit, dan kan hij ontploffen. Naast de elek

trolytische condensator zijn er ook keramische 

condensators. Deze zien er doorgaans uit als een 

bruin bolletje. Dergelijke keramische condensa

tors hebben een veel lagere capaciteit dan een 

grotere elektrolytische condensator. Bovendien 

hebben ze geen polariteit en het maakt dus niet 

uit hoe je die aansluit. 

grotere eleKtrolytische conoensa'or IS 

e hem co reet aanslUit 

Let er op 
dat er altijd 
een weerstand tussen de 

Arduino en de transistor 

moet z itten, deze weerstand 

beschermt je Arduino. 
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Tangetje en de stroomkring dus gesloten is. Handig als je 

Een kleine platbektang komt zeker van pas als je een heel ingewikkelde schakeling hebt en niet 

aan het knutselen bent met je Arduino. Je kunt kunt achterhalen waarom het geheel niet werkt. 

het fijne tangetje gebruiken om de pootjes van Deze continuïteitstest zit niet op al le muItime-

weerstanden en andere onderdelen netjes te ters, maar is wel erg handig. Let hier dus zeker 

buigen zodat je ze overzichtelijk op het bread- op als je er nog een wilt aanschaffen. Je hebt 

board kunt plaatsen. Het tangetje komt dan ook geen heel dure nodig, een goedkoop exemplaar 

weer van pas als je  diezelfde pootjes weer recht van tien euro voldoet ook. Gebruik dergelijke 

wilt buigen om ze te fatsoeneren. Uiteraard heb goedkope multimeters dan wel a l leen rondom 

je een dergelijk tangetje natuurlijk niet per se je Arduino-projecten en steek deze zeker niet in v Een opbergdoosje met 

nodig, je kunt pootjes ook met je vingers buigen. het stopcontact. vakjes IS handig om je 

Met een klein tangetje gaat het wel een stuk 

eenvoudiger. Opbergdoosje met vakken 
Wanneer je klaar bent met knutselen, wil je alles 

Multimeter uiteraard wel netjes opbergen. Een opbergdoos-

Heb je een multimeter, leg deze dan zeker op je je of koffertje met vakjes komt dan erg goed van 

bureau als je bezig bent met je Arduino. pas. Hoe meer vakken, hoe beter. Zo kun je leds, 

Met een multimeter kun je snel achterhalen wat weerstanden, knopjes en andere onderdelen 

de waarde van een weerstand is als blijkt dat handig sorteren, zodat je snel het juiste 

de ringen moeilijk zijn af te lezen. Ook kun je de onderdeel te pakken hebt. 

spanning op je Arduino of schakeling meten. Je 

kunt met de meeste multimeters ook achterha

len of onderdelen echt met elkaar verbonden 

zijn (akoestische doorgangs- of continuïteittest) 

Kleine 
schroevendraaiertjes 
Een setje precisieschroe-

vendraaiertjes is altijd 

handig en komt van pas als je 

v Een multimeter komt van pas als lets niet werkt zoals je bezig bent met je Arduino. Zo kun 

verwacht of Je een weerstand wilt doormeten. je met een klein schroevendraaiertje 

R A S P B E R R Y PI & A R D U I N O  

een kleine potmeter instellen, iets dat zonder 

schroevendraaiertje vrijwel onmogelijk is. : 

> Een setje prec Sl

eschroevendraaiers is 

altijd handig. 

componenten te sorteren 

v Een klein tangetje komt 

van pas om bi;'Voorbeeld 

weerstanden en Jumper 

dr aden met een vaste kern 

te fatsoeneren 
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v De Uno Rev3 

is het bekendste 

Ardulno·board. 

Producten 
Om gevoel te krijgen wat er met het Arduino-systeem 

mogelijk is en welke producten er verkrijgbaar zijn, is 

het handig om als eerste een bezoekje aan de website 

www.arduino.cc te brengen. Let op: de getoonde 

prijzen op die website zijn exclusief btw en exclu-

sief verzendkosten). Je kunt ook www.arduino.org 

bezoeken, deze website heeft een iets ander aanbod. 

Klik op Products en je ziet dat er drie officiële begin

nersboards zijn: de Uno, de 1 01 en de Micro. De Uno 

is het standaardmodel en hierover zijn de meeste 

handleidingen en tutorials geschreven. De Uno is bij 

de derde revisie aanbeland en wordt daarom ook 

wel Rev3 of R3 genoemd. Een Uno kost 20 euro en is 

gebaseerd op de ATmega328P-microcontroller. Deze 

bevat 32 kilobyte flashgeheugen en 2 kilobyte RAM. 

De 1 01 is een luxe versie van de Uno en heeft een 

I ntel Curie-microcontroller. Daarnaast beschikt de 

1 01 over bluetooth en heeft het board een versnel

l ingsmeter en gyroscoop. Als je een project wilt maken 

dat van beweging gebruikmaakt of via bluetooth moet 

communiceren met iets anders, dan is dit een goede 

keus. De 1 01 kost 28,65 euro. De Micro is een compact 

board met geïntegreerde usb-aansluiting en kost 

1 8  euro. Voor gevorderden zijn er nog complexere 

boards te krijgen, zoals de Arduino MEGA 2560, deze 

is groter, heeft meer in- en uitgangen en kostje 35 

euro. Omdat Arduino een opensource-systeem is, zijn 

er andere fabrikanten die Arduino-boards aanbieden. 

Een handige lijst met vergelijkbare boards vind je op 

www.tiny.cc/arboard. 

Software 
De program meertaal die je nodig hebt om je Arduino

project vorm te geven, is gebaseerd op een variant 

van de programmeertaal C/C++. De ontwikkelom

geving waarmee je de code maakt en op je Arduino 
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zet, is voor Windows, mac05 en Linux beschikbaar 

en download je vanaf de website van Arduino. De 

software is een IDE (I ntegrated Development Environ

ment), dit houdt in dat het naast een broncode-editor 

bijvoorbeeld ook een debugger bevat. Download de 

software vanaf www.arduino.cc/en/main/software. 

Je kunt een donatie doen of de software kosteloos 

downloaden. Zodra je de software hebt geïnstalleerd, 

verbind je je Arduino-board met je pc en selecteer je 

jouw type board bij Hulpmiddelen I Board. Leuk is 

dat de software ook een aantal simpele voorbeelden 

heeft. Klik h iervoor op Bestand I Voorbeelden. Er 

is ook een webeditor beschikbaar, deze heet Create 

en is op dit moment nog niet meteen toegankelijk 

voor iedereen. Je kunt je inschrijven op hups:/I 

create.arduino.cc/waitinglist en binnen een paar 

dagen ontvang je een uitnodiging om de webeditor 

te gebruiken. Omdat ook de software opensouree 

is, zijn er alternatieven voor de officiële software te 

vinden. Een bekend alternatief is Codebender. Dit 

programma draai je vanuit je browser. Tenminste, als 

je Chrome of Firefox gebruikt. 

,.. Zonder 

software ben je 

nergens, je moet 

code uploaden 

naar je Arduino· 

board. 



> Codebender 

is een webeditor 

om je Arduino te 

programmeren. 

v Een kloon of 

een vervalsing? 

De naam Uno 

wordt gebruikt, 

maar het offici

ele Arduino-Iogo 

is niet te vinden. 
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$ codebender 

- -

We are codebender. We have 835S 
CD huckstor.io 

Motion Following Motorlzed Camera Base 

Klonen 

MOUlncs�T 
Upgr�lJOUfhcrr" � CO:MnI DI'  
wftKam wIh a md;ri:ed aonci thot vrIIl 
dc'tKt oncI toIt:ow cmv moIon oround Ihe 

Er is de laatste jaren een wildgroei aan Arduino-boards 

beschikbaar. De Arduino.cc-website heeft het zelf over 

compatibele boards, klonen en vervalsingen. Waar de 

grens ligt, is niet altijd even duidelijk, want aangezien 

zowel de hardware als de software opensource is, mag 

---

---

iedereen doen wat hij of zij wil. Sommige compatibele kloon en een vervalsing is een dunne, maar Arduino 

producten worden op de website van Arduino LLC zelfs LLC vindt het niet leuk als de naam 'Arduino' of 'One' 

aangeprezen, zoals de producten van Teensy en Bare wordt genoemd en geeft op de webpagina 

Conductive. Intel heeft een partnerdeal met Arduino www.arduino.cc/en/products/counterfeit meer 

LLC, en de Intel Galileo en Intel Edison worden op de informatie over klonen en vervalsingen. De kosten van 

website van Ard uino LLC als 'certified' aangegeven. een kloon zijn vaak een fractie van de prijs van een ori-

Klonen zijn er ook genoeg te vinden, veelal op eBay en ginele Arduino, een Uno-kloon kun je voor zeven euro 

Chinese webshops als AIiExpress. De grens tussen een al online kopen. Uiteraard heb je geen garantie dat de 

kwaliteit net zo goed is als een origineel board en er is 
New UNO R3 Do  ..... pment Bollrd ATlMP32IIPfor geen kooptip te geven omdat er maandelijks nieuwe ca .... ) 

.......... _....... klonen bijkomen. 
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Projecten 
De aantrekkingskracht van Arduino zit hem in een 

combinatie van de meestal lage kosten en het feit dat 

het relatief makkelijk is om onder de knie te krij-

gen. Je hoeft om een bepaald project te testen vaak 

geen soldeerbout aan te raken en er zijn duizenden 

voorbeelden van projecten op internet te vinden. 

Doordat alles opensource is, kun je code van andere 

gebruikers gewoon kopiëren en in je eigen projecten 

gebruiken. Naast de simpele project jes in de software, 

vind je op beide websites van Arduino al een heleboel 

leuke en zinnige projecten. Ga op www.arduino.cc 

'" Via de 

Playground op 

www.arduino.cc 

vind je kant-en

klare instructies 

voor tientallen 

projecten. 

Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gehaald. Een micropro

cessor is een chip die we kennen u it  de pc en herbergt al leen de epu.  

RAM, ROM en andere zaken moeten apart worden toegevoegd. Bij een 

microcontroller Zijn de epu, RAM,  ROM en andere opt ies samengevoegd 

in  één chip. Aan de buitenkant kun je  vaak niet zien of een chip een 

microprocessor of een micfQcontrolier is.  

of www.arduino.org naar Learning voor tutorials of 

ga naar websites als www.lifehacker.com, www. 

instructables.com of www.makezine.com voor 

ideeën voor je eigen projecten. Op http://playground. 

arduino.cc/projects/ideas vind je ook tiental len leuke 

projecten die je zelf kunt uitvoeren. > 
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int analogRood = AD ;  
int analogGroen = Al :  
int analogBlauw = A2: 
int ledRood = 3 ;  
int ledGroen = 

int ledBlauw = 

in t roodwaarde = 0 :  
int qroenwaarde 0 ;  
int blauwwaarde = 0 ;  

setup O { 

loop O { 

5 :  
6 :  

roodwaarde = analoqRead (analogRood) ; 

qroenwaarde analoqRead (analogGroen) :  

blauwwaarde = analoqRead ( analogBlauw) : 

analoqWrite ( ledRood, roodwaarde I 4 ) : 
analoqWrite ( ledGroen, qroenwaarde I 4 ) : 
analoqWrite ( ledBlauw, blauwwaarde I 4 ) : 

B ingomolen 
We beschrijven ook nog een speels, maar 

u itdagend project. Want zo eenvoudig als 

het spelletje is, zo ingewikkeld is het om 

de spelregels in hard- en software vast te 

leggen. Alle ballen verzamelen ! 

Benodigde componenten Bingomolen 
> 7 gele leds 

> 3 groene leds 

> 3 rode leds 

> 3 blauwe leds 

> 2 drukknoppen 

> 1 pll!zo-luldspreker 

> 10 weerstanden van 470 ohm 

> 3 weerstanden van 220 ohm 

> 3 weerstanden van 1 kilo-ohm 

> 1 weerstand van 10 kilo-ohm 

Bij bingo worden één voor één de getallen 1 tot 

en met 75 getrokken. Op een bingokaart staan 24 

willekeurige getallen uit deze reeks. Wie het eerst 

een kaart vol heeft, roept "Bingo!" en wint de ronde. 

Slechts drie spelregels, waarvoor we een imposante 

code en een breadboard vol componenten moeten 

optuigen (zie afbeelding pagina 44). 

We gebruiken twee rijen leds: een rij voor de tien

tallen en een rij voor de eenheden. Voor de tientallen 

hebben we slechts zeven leds nodig, het hoogste 

getal is immers 75. Voor de eenheden gebruiken we 

er negen. Oe nullen laten we achterwege. N iet al leen 

omdat ze - letterlijk - niets toevoegen, maar we ko

men simpelweg pinnen tekort op de Arduino. 

Aansluiten 
We beginnen met het aansluiten van de tientallen. 

Sluit zeven gele leds met hun anode aan op respec

tievelijk pin 1 3, AO, A1 ,  A2, A3, A4 en AS. Verbind de 

kathodes elk via een weerstand van 470 ohm met 

G N O. Voor de eenheden gebruiken we drie groene, 

drie rode en drie blauwe leds. Sluit de rode leds met 

de anodes aan op respectievelijk pin 04, OS en 06. 

Oe kathodes verbind je elk via een weerstand van 470 

ohm met GNO. Verbind de anodes van de groene leds 

SPECIAL 
Arduino 

met respectievelijk pin 07, 08 en 09 en de kathodes > 
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elk via een weerstand van 220 ohm met GND. Sluit de 

anodes van blauwe leds aan op D 1 0, D 1 1 en D1 2 en 

de kathodes elk via een weerstand van 1 kilo-ohm op 

GND. 

Verbind pin D2 via een weerstand van 10 kilo-ohm 

met GND en sluit een drukknop aan tussen D2 en +5 

volt. Sluit de piëzo-Iuidspreker aan tussen pin D3 en 

GND en sluit ten s lotte een drukknop aan tussen pin 

RST en GND. 

De verschil lende weerstandwaarden bij de leds zor

gen ervoor dat al le leds ongeveer evenveel licht geven 

en beperken de totale hoeveelheid stroom als er veel 

leds tegelijk branden. Zo blijven we veilig uit de buurt 

van de grenswaarden van de Arduino. 

Toelichting code 
De code van dit Arduino-project is complex (zie 

kolom rechts). We beginnen met de declaratie van 

enkele constanten en variabelen. De belangrijkste 

hier is het aantal nummers dat we trekken en de rij 

bingonummers. De variabele trekking bevat het aan

tal getallen dat we al getrokken hebben. 

In setup stellen we al le pinnen in de juiste modus 

in.  Merk op: we gaan in de tor-lus al le pinnen van 4 

tot en met A5 af. Je stelt jezelf misschien de vraag of 

A5 wel een geldig getal is waarmee we in de tor-lus 

pinNumber kun nen vergelijken. Dat werkt inderdaad, 

omdat de analoge pinnen AO tot en met A5 intern 

eigenlijk pinnummers 14 tot en met 1 9  hebben. Op 

het einde van setup roepen we de functie willekeu

rigeRij aan, die bingoRij vult met de getallen 1 tot en 

met 75 in willekeurige volgorde. De functie loop is vrij 

kort: als je de drukknop indrukt en het aantal trekkin

gen nog geen 75 bedraagt, spelen we een toon af op 

de piëzoluidspreker en trekken we een getal. 

Getallen trekken 
De functie trekGetal is waar de magie gebeurt, dus 

daar blijven we wat langer bij stilstaan. We nemen 

een getal uit bingoRij op plaats trekking. De variabe

le trekking heeft in het begin als waarde 0, waardoor 

we het eerste getal u it de rij nemen. We delen daarna 

dit getal door 1 0 en kennen dit toe aan de variabele 

tiental. Omdat d it een getal van type int is, gaat het 

om een gehele deling, dus zonder komma. Daardoor 

bevat tiental het eerste cijfer van het getrokken getal, 

namelijk het tiental. Het tweede cijfer, voor eenheid, 

Code-bestanden downloaden 
Script teksten lu isteren nogal nauw, je moet ze prec ies goed invoeren. 

Vind je het overti kken van de codes last ig, h ier v ind je a l le codes in een 

bestand: www.tiny.cc/colorsino en www.tiny.cc/bingoino 
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con�t in� swicchPin = 2 ;  
eonst int piezoPin = 3:  
eons t int toonhoogte = 500:  
eonst int vertraging = 500: 
eonst int aantalN�rs = 75: 
int bingoRij [ aan1:alNummers ] : 

int 1:rekking = 0:  

void willekeurigeRij ( )  

int gekozen [ aan1:alN�rs] : 

for (int i = 0: i < aan1:alNucmers: i++) { 

gekozen [i] = 0:  

for (int i = 0 :  i < aan1:alUwmD!!rs: i++) ( 

1n1: willekeurig = random(aan1:alNummers - i ) : 

for ( int J = 0: J <= willekeurig: J++) ( 

willekeurig += gekozen [ j ] : 

gekozen [willekeurig] = 1: 
bingoRij [ i ]  = willekeurig + 1:  

void Tien1:allen ( int 1:ien1:al) 

tor (int i = 13: i <= 1:ien1:al: i++) ( 

d1g1talWrite (i, HIGH) :  

for (int i = 1:ien1:al + 1 :  i <- A5: i++) ( 

d1g1talWri1:e (i, LOW) :  

veid Eenheden ( 1nt eenheid) 

for ( int i = 4 :  i <= eenheid: i++) ( 

dlql1:alWr11:e (i, HIGH) :  

for (LOt i = eenheid + 1:  i <= 12: it+) ( 

diqi1:alWrite (i,  Lcn) :  

veid trekGe1:al ( )  

in1: ge1:al = bingoRij [1:rekking] : 

int 1:ien1:al - ge1:al I 10: 
in1: eenheid - ge1:al % 10: 
Serial . pr1nc (gecal ) : 

Ser1al . pr1nc ( - " ) : 

trekking++: 

while (digltalRead (swi1:ehPin) � H IGH) ( 
del ay (vercraging) : 

Tien1:allen (1:ien1:al + 12) : 
Eenheden (eenheid + 3) : 

'leid setup ( )  

randomSeed ( analoqRead ( 6 » : 

Serlal . begln (9600 ) : 
for (in1: pinNumber = 4: pinNumber <= A5: pinNumber++) { 

plnMode (pinNWliber, OUTPUT) :  

pi��ode (swi1:ehPin, INPUT) :  
pi��ode (piezoPin, INPUT) :  
willekeurigeRiJ ( ) : 

veld loep ( )  

i f  (diqi1:alRead {swi1:chPin) == HIGH " trekking < aan1:alNummers) 

1:ene (piezoPin, 1:oonheogte , ver1:raging) : 

1:rekGetal ( )  ; 



v Het 

elektronica

schema voor 

ingewijden. 

6 x geel 

verkrijgen we door de rest van het getal bij deling 

door 1 a te berekenen, en dat doen we met getal % 

10.  Het %-teken berekent namelijk die rest. Daarna 

tellen we 1 bij de variabele trekking op, zodat we bij 

de volgende trekking het volgende getal nemen. We 

vertragen even zolang de knop nog is ingedrukt, zo

dat een haperende knop geen roet in het eten gooit. 

Daarna roepen we de functies Tientallen en 

Eenheden aan om de juiste leds in te schakelen. Aan 

Tientallen geven we de variabele tiental door, maar 

we tellen er 1 2  bij op. De led op pin 1 3  stelt immers 

tiental 1 voor, de led op pin Aa (dus pinnummer 1 4) 

tiental 2 enzovoort. Op dezelfde manier tellen we bij 

de variabele eenheid 3 op voor we ze aan de functie 

z > '" 
;;; on > '" 470 ohm 

RESET 013/SCK geel 
AREF D12/MISO 

blauw 
On/MOSI 3 x 1 kilo-ohm 

blauw 
AO 010 

blauw 
Al 09 groen 

3 x  220 ohm A2 08 groen 
A3 

Arduino 
07 groen 

A4 Nano 06 rood 
A5 (Rev3.0) 05 3 x 470 ohm 

rood 
A6 04 

A7 03 

02 

OVTX 10 kilo-ohm 

DO/RX 

0 ...L z c:::J '" 
T 

Eenheden doorgeven. Pin (D)4 stelt immers eenheid 

1 voor, pin 5 eenheid 2 enzovoort. 

De juiste leds laten branden 
In  de functie Tientallen zetten we al le pinnen van 

1 3  tot en met het doorgegeven pinnummer op HIGH 

en alle pinnummers daarboven tot en met A5 op 

LOW. Merk op: dat werkt ook als tiental in de functie 

trekGetal a is, want dan is tiental in de functie 

Tientallen 1 2. De eerste tor-lus wordt dan niet u itge

voerd omdat de beginwaarde 1 3  groter dan 1 2  is. De 

tweede tor-lus loopt over de getallen 1 3  tot en met 

A5 en zet dus alle leds van de tientallen op LOW. De 

functie Eenheden werkt exact hetzelfde als Tiental

len, alleen met andere randgetallen in de lussen. We 

laten het a ls een oefening voor de lezer om van beide 

functies één functie te maken ... Dan rest a lleen nog 

de functie willekeurigeRij. die de rij bingoRij vult 

met alle getallen van 1 tot en met aantalNummers 

in willekeurige volgorde. Het is voor het begrip van 

de rest van de code niet belangrijk dat je de werking 

van deze functie begrijpt, maar de ambitieuze lezers 

raden we zeker aan om zich eens in de functie te 

verdiepen. 

Overigens hebben we geen pinnen meer over om 

als digitale ingang te gebruiken om een nieuwe reeks 

van 75 cijfers te trekken. AG en A7 zijn namelijk al leen 

als analoge ingang te gebruiken. Daarvoor dient de 

drukknop tussen pinnen RST en GND. Als we die 

indrukken, reset de Arduino zichzelf en voert deze 

opnieuw de functie setup uit, waardoor de functie 

willekeurigeRij weer een nieuwe reeks willekeurig 

geschudde getallen creëert. En dat zonder dat we 

hiervoor code nodig hebben! : 

SPECIAL 
Arduino 

< Het is dringen 

op het bread

board, maar het 

past! 

R A S P B E R R Y P I  & A R D U I NO 2 5  



. .  . .  

. .  . .. . . . . . . . . 

. . 

• •  I .  

. . 



Op het breadboard prikken 
De Arduino Nano is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

Uno een bordje zonder vrouwelijke headers. Om het 

bordje voor projecten te gebruiken, zul je het daarom 

in een breadboard moeten prikken. We doen dit direct, 

zodat de Arduino minder kwetsbaar wordt. je hebt 

een groot breadboard nodig omdat je bij een klein 

breadboard niet genoeg rijen overhoudt voor andere 

componenten. Prik de Arduino met de usb-aansluiting 

naar links in rij 1 ,  waarbij je de pinnen uitlijnt met de 

kolommen c en g. 

: : : : :  ::::: : : : : :  : : : : :  : : : : :  : : : : :  : : : : :  :::�: :�::: :::: . 

x 

USB·SERIAl CH340 (COM3) installeren 

Arduino IDE installeren 
Voer de gedownloade software uit en klik op I Agree 

om de installatie te starten. je krijgt nu een aantal 

keuzeopties te zien. Deze hoef je niet aan te passen, 

dus klik op Next en vervolgens op Install.je krijgt 

tijdens de instal latieprocedure de vraag of je de Ar

duino USB Driver wilt installeren. Kli k  op Installeren 

om dat te doen. Krijg je nog een keer de vraag of je de 

driver wilt installeren, dan klik je nogmaals op Instal

leren. Klik vervolgens op Close om de installatie af te 

rondendie je nodig hebt, en controleer dubbel of je de 

juiste schijfletter kiest voordat je op Write klikt. 

• Arduino IDE downloaden 
Om een Arduino te kunnen programmeren, heb je 

de Arduino IDE nodig. Surf naar www.arduino.cc/ 

en/main/software en kl ik op Windows InstalIer. Op 

het moment van schrijven was versie 1 .6.9 de meest 

recente stabiele versie. Mogelijk is dit wanneer j ij dit 

leest een nieuwere versie. je kunt vervolgens besluiten 

om een donatie te doen door te klikken op Contribute 

& download, waarna je een bedrag en betaalmethode 

kunt kiezen. Wanneer je dat niet wilt, klik je op Just 

download om de software gratis te downloaden. 

e _ _  
<- 0 

00 2�""t!: 
AADUINO .. 

-. - . . - ".. � . .  

Download the ArdUino Software 0 --,···· 
==== .. �. 0 0  _._w ___ w __ 
--
.. w--.._ .. __ ... __ :.::: -.. __ w_ 

o Arduino Setup: Instanalion Oplions 

EI . . . 
� lnstlII US8 � 

Crealz! start Meru shcrtaJt 
� Crealz! 0esI<Iz>p shcrtaJt 
�_Iz!.i1o fles 

Arduino aansluiten 

x 

Pak het breadboard met de Arduino Nano erbij en sluit 

hem met een mini-usb-kabel op je pc aan. Windows 

zal nu een virtuele seriële poort installeren, deze heet 

USB-SERIAL CH340 (COMx) waarbij op de plaats van 

x een nummer staat. je kunt dit later terugvinden 

door Apparaatbeheer te openen en te kijken onder 

Poorten (COM & LPn. Op de Arduino Nano zijn vier 

piepkleine leds aangebracht. De derde, met de aan

duiding Pow, moet in ieder geval branden. 

SPECIAL 
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• Arduino-ontwikkelomgeving 
instellen 
Start nu de Arduino-software. Arduino heeft voor het 

testen een voorbeeld programma ingebouwd dat een 

ingebouwde led ,_ knipperen. Open d it voorbeeld

programma door in het menu op Bestand I Voorbeel

den I 01 .Basics I Blink te klikken. Klik in het me�u op 

Hulpmiddelen I Board en kies Arduino Nano. Klik in 

het menu vervolgens opnieuw op Hulpmiddelen en 

kies onder poort het in stap 4 getoonde poortnum

mer. Controleer verder of onder Hulpmiddelen bij 

Processor ATmega328 is gekozen. 

--

Go ......... 

_ .... ...... 

- -""" 
- -

- 0 x 

, . ... - -- .. ... . ,,-' ..... .... -
.... .... " �U� ...... ... .... , .... . _ •• ICI .. n:. .. .. _ ..... 
_ ,,_. _ . u  . .  � 
........ lil "'I • .. .... ..... :0 "" "  _ _  .. , _ _  

__ 'TPl�' ..... .. . _ .. 

- - . /' ---- -- --- --- - _ ..... 

- 
_ .... 
-,
.......... f. 
_a 
l�MM'IIIIUII 
,-
........ ..... 01 ,........,. 
....... 1Ci .. .... 
�lbbcct.c.l 
--
.............. 

Losse led aansluiten 
Koppel je Arduino los en pak een rode led waarvan 

je de anode (lange pootje) in 2Sj stopt en de kathode 

(korte pootje) in 26j. Pak nu een weerstand van 220 

ohm en stop één kant in 26f en de andere kant in 

.I 

de negatieve stroom rail aan de onderkant. Sluit een 

jumperdraad aan op 25f en 1 a om de led op pin 1 3  aan 

te sluiten. Sluit ook een jumperdraad aan tussen de 

onderste negatieve stroomrail en 1 4a om de led met 

GND te verbinden. 
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Voorbeeld programma uploaden en 
uitvoeren 
De voorbeeldcode laat een op pin 1 3  aangesloten 

led continu knipperen met een tussenpoos van één 

seconde. Op de Arduino Nano is dat de op het bord 

aangebrachte led L. Om de code naar je Arduino 

te uploaden. klik je op Upload (tweede ronde knop 

linksboven met een pijl naar rechts). De led L zal één 

seconde aan en één seconde uit staan. J ij bent echter 

de baas en uiteraard wil je een eigen led laten knippe

ren. Dat kan ook. 

... .. n .. 1 0 0  I � ,� CY ,. :' � Q<I 
..... " ,  .... :--, � 'I" ., , ,  u. ,.·.. ..h _-
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..... ..... 11 I 

&UtlaUu dI�no..l u- u .. ..  _. 
. _11) 111 

" u.e ,_ �'u. ..- .-.. _ _  . .... 1.00 l ....... 
...·. �U l 

.h ... l ....... 'U. , .. " .... � .. � _ I_ua .0 u ... � ... " h .. U 
"' .. 1'_" .... n r_ . _  
","ol"""U, ... ,,, � u.. � Ot.!! '" .... .,. � ftI.._ 1..0-
"10,11_" 11 _on r .. .. ..  � 

• Twee knipperende leds 
We hebben een led aangesloten op pin 13 van de 

Arduino. Dit is dezelfde pin 1 3  die door de interne led 

gebruikt wordt. Wanneer je de Arduino inschakelt, 

zouden beide leds daarom moeten knipperen. We 

gebruiken een weerstand tussen de Arduino en de 

led om de led te beschermen, zo kan er nooit te veel 

stroom door de led gaan. Onthoud dat je altijd een 

weerstand gebruikt als je een led op de Arduino 

aansluit. 



Project :  
Schemerschake laar  
Een beetje bUitenlamp gaat automatisch aan als het begint te schemeren. Handig, maar heb je er weleens 
over nagedacht hoe dat werkt? Wij bouwen met de Arduino een schakeling waarmee een led aangaat als het 
donker wordt. 

Code uploaden 
We houden niet van onverwachte problemen en 

zorgen er daarom eerst voor dat de Arduino alvast het 

juiste programma voor dit project bevat. Zorg dat er 

niets op de Arduino is aangesloten en sluit hem aan op 

je pc. Download de code voor dit project via www.tiny. 

cc/schemcod en open de code in de ontwikkelomgev

ing. Controleer of de juiste Arduino is geselecteerd en 

klik op Upload. Is het programma overgezet, koppel de 

Arduino dan los van de pc. 
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Led aansluiten 
Leg je breadboard met de Arduino Nano horizontaal 

neer met de Arduino naar l inks. We zijn nu klaár 

om de componenten te plaatsen. Pak een witte led 

(andere kleur kan ook) en prik deze met de a node 

(lange pootje) in 21j en met de kathode (korte poot

je) in 22j. Pak een jumperdraad en sluit deze aan op 

21 i onder de led. Stop hem vervolgens in 1 i om hem 

aan te sluiten op pin D 1 2  van de Arduino. 
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Weerstand aansluiten Lichtgevoelige weerstand aansluiten 
We gaan de led nu verbinden met GND van de Arduino Pak een lichtgevoelige weerstand en sluit deze aan op 

via een weerstand van 220 ohm. De weerstand zorgt 31j en 34j, de oriëntatie maakt niet uit. De lichtgevoe-

ervoor dat de stroom niet te sterk wordt. Sluit de weer- lige weerstand heeft net als een normale weerstand 

stand aan op 21 h onder de kathode van de led en sluit geen plus- of minpool. We sluiten één kant van de licht-

het andere uiteinde van de weerstand aan op rij 1 8h. gevoelige weerstand aan op een Svolt-aansluitlng van 

Pak nu een jumperwire. Sluit deze boven de weerstand de Arduino. Stop een jumperdraad in 34f en sluit deze 

aan op 1 8j en verbind hem met 1 2j om hem aan te onder de Arduino aan op 1 2b, zodat de lichtgevoelige 

sluiten op GND van de Arduino. weerstand is aangesloten op pin SV van de Arduino. 
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Potmeter aansluiten Potmeter verbinden 
Een potmeter heeft drie aansluitingen: twee aan de Het m eest rechtse pootje va n de potmeter is  aang-

buitenkant en één in het midden. Onze potmeter esloten op rij 31 en zo verbonden met de l ichtgevo-

neemt drie rijen naast elkaar in beslag. Steek hem met e l ige weerstand. Slu it  een ju mperkabel aan op 30j 

het meest rechtse voetje in 31g  en het l inkse voetje en 4a om het middelste pootje van de potmeter 

in 29g. Heeft je potmeter drie voetjes op een rechte te verbinden met p in AO van de Arduino.  S lu it  een 

rij, dan is het goed. Zit de middelste aansluiting één a ndere jumperkabel aan op 29j om deze te verbind-

positie lager, zorg dan dat deze pin in 30f valt. Heeft je en met het buitenste pootje van de potmeter. S lu it 

potmeter meer afstand tussen de pinnen, kijk dan zelf deze kabel vervolgens aan op 1 8f onder de weer-

goed hoe je hem moet aansluiten. stand.  
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Arduino aanslu iten 
Sluit nu de Arduino weer aan op je pc. Omdat we de 

code al  op de Arduino hebben gezet, zou de schakel

ing direct moeten werken. Als het donker is (of je iets, 

bijvoorbeeld je vinger, op de sensor houdt), moet de led 

aangaan. Werkt dit niet, draai de potmeter wanneer er 

licht opvalt dan naar l inks of rechts tot de led aan gaat. 

Draai hem nu voorzichtig weer terug tot de led uit gaat. 

Nu zou de led aan moeten gaan als je je vinger op de 

lichtgevoelige weerstand houdt. 

, - � ... \ 
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• Fijn aftellen met feedback 
Regel de potmeter zo af dat de waarde 'donker' wat 

minder dan 250 wordt en 'licht' meer dan 250. Er 

zit wel een trucje in: de waarde voor ' l icht' moet de 

waarde voor 'donker' plus 25 zijn (hysterese). Krijg 

je het nog niet voor elkaar, kijk dan wat bij jou de 

waarden voor 'licht' en 'donker' zijn. Je kunt in de code 

via int drempelwaarde en int hysterese zelf je drem

pelwaarde en hysterese instellen. Upload de gewijzig-

Seriële monitor 
Sluit nu de Arduino weer aan op je pc. Omdat we de 

code al op de Arduino hebben gezet, zou de schakel

ing direct moeten werken. Als het donker is (of je iets, 

bijvoorbeeld je vinger, op de sensor houdt), moet de led 

aangaan. Werkt dit niet, draai de potmeter wanneer er 

licht opvalt dan naar links of rechts tot de led aan gaat. 

Draai hem nu voorzichtig weer terug tot de led uit gaat. 

Nu zou de led aan moeten gaan als je je vinger op de 

l ichtgevoelige weerstand houdt. 

OCOMl 
I 
'" 
lH 
m 
'" 
m 
'" 
'u 
,n '" ... 
... 
'H 
,� 
.. 
u, 
'" 
'u 
w 
'u 
... 

o x I 
-

SPECIAL 
Aan de slag 

de code naar de Arduino. > 

R A S P B E R R Y  P I  & A R D U I N O  3 1  



SPECIAL 
Aan de slag 

Project :  KITT Anamorph i c  
Equal izer  
Kin. oftewel d e  Knight Industries Two Thousand. is de sprekende auto uit d e  populaire actieserie Knight 
Rider. Kin is voorzien van een Anamorphic Equalizer waarmee de auto alle golflengtes kan zien. Stiekem is 
die Anamorphic Equalizer niets anders dan een rij lampjes die fungeren als looplicht. Met onze Arduino en een 
paar leds maken we dit probleemloos na. 

KITT 
Voordat we met dit project aan de slag gaan, willen 

we zeker weten dar de Arduino zich gedraagt zoals we 

willen. Zorg dat er niets op de Arduino is aangesloten 

en sluit hem aan op je pc. Download de code voor dit 

project via www.tiny.cc/kittcod en open de code in de 

ontwikkelomgeving. Controleer of de juiste Arduino 

is geselecteerd en klik op Upload. Is het programma 

overgezet, koppel de Arduino dan los van de pc. De 

Arduino is nu klaar om de Anamorphic Equalizer van 

KITT na te bootsen. 
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Leds inprikken 
De basis van de Anamorphic Equalizer is een rij van 

negen leds. Wij plaatsen de negen leds helemaal rechts 

op het breadboard. Steek de eerste led in de gaten 

62j en 63j met de anode (lange poot) in 62j. Sla een 

gaatje over en sluit de volgende led aan op gaten 59j 

en 60j met de anode in 59j. Steek vervolgens de zeven 

overgebleven leds op dezelfde manier in het bread

board, waarbij je dus steeds één gaatje tussenruimte 

overlaat. 
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Leds aansluiten 
We gaan nu de anodes ( lange pootjes) van de leds 

aansluiten op de digitale aansluitingen D2 tot en 

met D1 O. Pak een jumperdraad, steek deze in 62f en 

sluit hem aan op pin D2 van de Arduino door hem in 

1 1j te stoppen. Pak vervolgens een jumperdraad en 

steek deze in 59f en vervolgens in 1 0j om de anode 

van de tweede led aan te sluiten op pin D3 van de 

Arduino. Sluit de zeven overgebleven leds op dezelf· 

de manier aan op pinnen D4 tot en met D1 0 van de 

Arduino. 

. : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :�:::::': :".: ::: . 
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Weerstanden aansluiten 
We sluiten een weerstand van 220 ohm aan tussen 

de kathode (korte poot) van de leds en GND van de 

Arduino. Pak een weerstand en steek deze in 63f om 

hem op de kathode van de laatste led aan te sluiten. 

Steek het andere pootje van de weerstand vervolgens 

in de minkolom onderaan het breadboard. Dit is een 

stroom rails waarvan al le gaatjes met elkaar verbonden 

zijn. Sluit op iedere kathode van de overgebleven leds 

een weerstand van 220 ohm aan die je aansluit op de 

stroom rails. 

; : ; ; : : : ; : : : : : : : : : : : : �: :�l :::\::\l .\ ,. \ 
: : : : : : : : :  : : :: : : : : : : : : .  : : : ::::::  :::1:: • .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Luidspreker aansluiten Scannen maar 
Pak de luidspreker en sluit de plus pin aan op 25e en de Alle componenten zijn aangesloten en de Arduino 

andere pin op 28e. Pak een jumperdraad, steek deze in hebben we in de eerste stap al geprogrammeerd. 

25a en verbind hem vervolgens met 2j om de lu idspre. Sluit de Arduino aan op je pc. Na een paar seconden 

ker aan te sluiten op pin D1 1 van de Arduino. Pak een is de Arduino gestart en zal de Anamorphic Equalizer 

tweede jumperdraad en sluit deze aan op 28a en steek oplichten. Tegelijkertijd klinkt daarbij de openingstune 

deze vervolgens in de stroomrail. De laatste stap van van Knight Rider. Merk daarbij op dat de leds keurig 

de schakeling wordt gevormd door een jumperdraad in het ritme van de melodie bewegen. Wil je verder 

die je aansluit op de stroomrail en 1 4a om de stroom· experimenteren? Kijk dan eens of het je lukt de negen 

rail te verbinden met GND van de Arduino. leds in een zelfgekozen patroon te plaatsen. : 
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v Om te 

testen of een 

led werkt, kun 

je hem direct 

op de voeding 

aansluiten. 

Troubleshooten met een emulator 
Op de website Autodesk Circuits (www.circuits.io) vind 

je ee'n emulator die je gratis kunt gebruiken na het 

aanmaken van een account. Nadat je een account hebt 

aangemaakt en bent ingelogd klik je op Create en 

vervolgens op Open Electronics Lab Hub om de emu

lator te openen. Maak een nieuw project door op New 

Electronic Lab te klikken. De emulator start met een 

groot breadboard zoals we dat elders in dit nummer 

ook in de workshop gebruiken. Door op Components 

te kl ikken, kun je onderdelen aan het breadboard 

toevoegen. Uiteraard begin je met een Arduino-bordje. 

Niet alle Arduino-bordjes zijn in de emulator verwerkt. 

Zo zit de door ons gebruikte Nano niet in de emulator. 

De Arduino Uno R3 is wel aanwezig, en deze is volledig 

compatibel met de Nano. Je kunt hem naast of boven 

het breadboard plaatsen. Je plaatst jumperdraden door 

eerst op de juiste aansluiting te klikken, en daarna op 

een aansluiting op het breadboard. Vervolgens kun je 

componenten zoals leds en weerstanden toevoegen. 

Code kun je toevoegen door op Code Editor te klikken 

en de code te vervangen door je eigen code. Door op 

Start Simulation te kl ikken, kun je de code uitvoeren. 

Als je de simulatie draait, kun je een potmeter verstellen 

of virtueel het licht op een lichtgevoelige weerstand 

verminderen. Zo kun je de projecten die je elders in dit 

nummer vindt prima nabouwen. Je kunt de emulator 

gebruiken om een schakeling te bouwen en je code te 

testen zonder dat je daarvoor een echte Arduino nodig 

hebt. Je kunt op deze manier ook alvast werken met 

componenten die je nog niet hebt en uitproberen of wat 

jij wilt maken mogelijk is. Ook kun je de emulator geb

ruiken om te troubleshooten. Doet je project niet wat jij 

wilt, dan kun je in de emulator je schakeling nabouwen 

en controleren of je code wel echt doet wat hij moet 

doen. Vertoont de emulator hetzelfde onverwachte 

gedrag als je echte Arduino, dan is de kans groot dat het 

probleem in de code zit, en niet in de schakeling. 

. .. -. .. 
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ' .. ..  .. .. .. ..  .. .. ..  .. 

t\ t.."..w.I""'-' . '"  

SPECIAL 
Problemen opgelost 

- c x 

.. C' . 1rttp\"IICHQIituo1(itcu:ts,;�,�_:;:, ';;;:.�"'9:!:'ltI:::""::" ___________ _ 

:: AUTODESK CIRCUITS 0. 

Kn.ghtrider lil --
D o 0 == 

A In de Arduino·emulator van autodesk Circuits kun je projecten nabouwen en testen 

hoe ze zouden moeten werken. 

Doet je project n iet wat 
j ij wi lt ,  dan kun je i n  de 
emulator controleren of je 
code wel echt doet wat h ij 
moet doen. 

Veel projecten d ie  je als beginner  met een Arduino 

u i tvoert ,  d raaien Dm leds d ie  je met behulp van een 

geprogrammeerde schakel ing laat b randen.  Gaat 

een led niet aan terwijl  j e  dat wel verwacht en heb 

je zowel de schakel ing a ls  je code goed gecon

t roleerd7 Dan I S  je led missch ien defect. Je kunt 

een led eenvoudig testen zonder dat je hiervoor 

code hoeft te schrijven. Dit doe je door de led te 

verbinden met de 5volt-aansluit ing en  de GND-aan

slu it ing. Bij  de Arduino N ano op het breadboilrd d ie 

we In het workshopart ikel  i n  d i t  nummer gebruiken, 

slu it  je hiervoor Jumperdraden aan op aanslu it ingen 

12a en  Ba van het breadboard. Uiteraard gebruik 

je wel een weerstand,  bijvoorbeeld van 220 ohm, 

tussen de led en je ArduiOo. Het maakt overigens 

niet uit of Ie  deze weerstand tussen d e  led en de 

GND-aansluitingen of tussen de led en de 5volt

aanslu iting plaatst. De weerstand zal op dezelfde 

manier de stroom beperken. 
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v Een hogere 

weerstand zorgt 

ervoor dat een 

led minder fel 

brandt. Hier zie 

je het verschil 

tussen een 

weerstand van 

220 ohm en een 

weerstand van 

1 K ohm. bij een 

spanning van 

5 volt. 

• Weerstanden en leds 
Een belangrijke basisregel bij het werken met je 

Arduino en leds is dat je een weerstand gebruikt bij 

het aansluiten van een led. Zo voorkom je dat de led 

doorbrandt. In veel gevallen wordt een weerstand van 

zo'n 220 ohm aangeraden, deze waarde is eigenlijk 

altijd veilig. Maar wat als je deze waarde niet hebt? 

Besluit in ieder geval niet om de weerstand dan maar 

helemaal weg te laten. Je led zal even heel fel branden, 

om vervolgens nooit meer aan te gaan. Zeker bij leds 

kun je ervan uitgaan dat je a ltijd een hogere weer

stand kunt gebruiken. Het is dus geen probleem om 

bijvoorbeeld een weerstand van 330 ohm te gebruik

en. Je kunt rustig weerstanden tot 1 K ohm gebruiken 

in combinatie met leds, en nog hogere weerstanden 

zullen vaak ook nog werken. Het enige gevolg is dat 

je led minder fel brandt. Dat is overigens direct een 

trucje: heb je een project gemaakt met een naar jouw 

smaak te felle led, plaats dan een hogere weerstand 

om de led minder fel te maken. Kortom, in combinatie 

met een led kun je met een andere weerstand niet veel 

fout doen. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij 

je zeker geen andere weerstand moet gebruiken 

dan de bedenker van je project aanraadt. Gebruik in 

combinatie met een potmeter bijvoorbeeld altijd de 

aangeraden weerstand; een te hoge weerstand kan in 

combinatie met een potmeter juist tot schade leiden. 

Ook in combinatie met een transistor kun je het beste 

de weerstand gebruiken die door de bedenker van het 

project wordt aangeraden. 
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Uploadproblemen 
Krijg je een foutmelding bij het uploaden van je code 

naar je Arduino? Controleer dan of de juiste Arduino is 

geselecteerd. Als je verschillende Arduino's hebt, heeft 

iedere Arduino waarschijnlijk een eigen virtuele seriële 

poort. Controleer in het menu onder Hulpmiddelen 

of het juiste bord. de juiste microcontroller, en het 

belangrijkste: de juiste poort is geselecteerd. Een ander 

probleem kan zijn dat je een schakeling hebt gebouwd 

waarbij je componenten hebt aangesloten op pinnen 0 

en 1 .  Hoewel dit prima kan, worden deze pinnen geb

ruikt door de seriële verbinding tijdens het flash en van 

je Arduino. Het is op zich niet nodig om componenten 

te verwijderen als je een programma naar je Arduino 

flasht, zeker niet als je de code voor het project waar 

je aan werkt aan het tweaken bent. Er mogen tijdens 

het flash en alleen geen zaken zijn verbonden met de 

pinnen 0 en 1 .  Zorg er voordat je gaat flash en dus voor 

dat je de verbindingen met de pinnen 0 en 1 tijdelijk 

verbreekt. Ga je overigens code voor een nieuw project 

flashen, dan kun je beter helemaal niets op je Arduino 

aansluiten. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat elco's onbe

doeld verkeerd worden aangesloten. 

Een belangrijke basisregel 
B ij het werken met je  
Ardu ino en leds is dat je  
een weerstand gebru ikt b ij 
het aansluiten van een led .  

Een beetje programmeur heeft de muis niet nodig en voert commando's 

razendsnel met het toetsenbord in. Uiteraard heeft de Arduino-ontwlkkel

omgeving daarom sneltoetsen voor al le belangrijke functies ingebouwd. 

We zetten enkele sneltoetsen die je zeker moet kennen op een rij . 

Ctrl+R 

Ctrl+U 

Ctrl+Shift+M 

Ctrl+ T 
Ctrl+, 

Verifiëren en compileren 

Uploaden 

Seriële monitor 

Automatische opmaak van je code 

Voorkeuren openen 



) Via een 

configuratie be

stand kun Je het 

lettertype van 

de ontwikkelom

geving instellen 

Arduino onvindbaar 
in de software 
Het zal niet vaak voorkomen, maar soms worden 

verbindingsproblemen veroorzaakt doordat Win-

dows de virtuele seriële poort COM1 0 of hoger heeft 

toegekend aan je Arduino. Meestal werkt dit, maar 

soms gaat dit niet goed en kun je de Arduino niet in de 

Arduino-software vinden. Windows zal altijd een zo laag 

mogelijk poortnummer toekennen, dus het probleem 

speelt alleen als je al andere apparatuur (hebt) gebruikt 

waaraan een virtuele seriële poort is toegewezen. Heb 

je problemen met je Arduino en is COM1 0 of hoger 

toegewezen, dan kun je proberen of een lagere COM

poort de problemen oplost. Ga hiervoor naar Appa

raatbeheer en open het onderdeel Poorten. Dubbelklik 

op je Arduino, open het tabblad Poortinstellingen en 

klik op Geavanceerd. Bij COM-poortnummer kun je 

nu een ander nummer kiezen. De kans is echter groot 

dat naast de lagere poortnummers de aanduiding (in 

gebruik) staat. Dan zijn ze al gekoppeld aan een ander 

apparaat. Je kunt beter geen dubbele COM-poorten 

toekennen. Om te achterhalen waar die virtuele 

COM-poorten aan gekoppeld zijn, klik je in het menu 

van Apparaatbeheer op Beeld en vink je Verborgen 

apparaten weergeven aan. Op ons systeem werd zo 

bijvoorbeeld zichtbaar dat er ooit een COM-poort is ge

koppeld aan een LG-smartphone, en vier COM-poorten 

aan verschillende Arduino-bordjes. Omdat de verbor

gen apparaten nu zichtbaar zijn, kun je de geclaimde 

CaM-poorten vrij maken. Je verwijdert een apparaat 

door met rechts te klikken op een niet-verbonden ap

paraat en te kiezen voor Installatie ongedaan maken. 

Je kunt het apparaat echter ook geïnstalleerd laten en 

het COM-nummer ervan wijzigen. Zo maak je een lagere 

COM-poort vrij die je kunt toekennen aan je Arduino. 

.......... 
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Het kan natuurlijk wel zo zijn dat ook het apparaat waar 

je nu een hogere COM-poort aan toewijst net als de Ar

duino niet overweg kan met een hogere COM-poort dan 

COM9. In dat geval zul je bij het verbinden van dat appa

raat weer een lagere COM-poort moeten toekennen. 

Aanpassen lettertype 
De letters van de code in de Arduino-ontwikkelomgev

ing hebben een beperkte puntgrootte, en misschien 

vind je het lettertype zelf ook niet prettig. Je kunt de 

lettergrootte aanpassen via de voorkeuren. Klik in het 

menu op Bestand en kies Voorkeuren. Nu kun je bij 

Editor lettertypegrootte een andere puntgrootte 

invoeren. Het lettertype kun je niet veranderen via de 

instellingen, maar wel via een omweg. In het venster 

Voorkeuren klik je hiervoor onderaan op het pad naar 

preferences.txt, waarna de map in Verkenner wordt 

geopend. Sluit vervolgens de Arduino-software en 

open preferences.txt in Kladblok door erop te dub

belklikken.Je kunt nu het lettertype veranderen door 

naast editor.font de naam Monospaced te vervangen 

door de naam van een ander lettertype. Je moet de 

hele naam van het lettertype intikken zoals het bijvoor

beeld in Word wordt getoond. Je kunt hierbij het beste 

een zogenoemd monospaced lettertype gebruiken, 

waarbij alle tekens dezelfde ruimte innemen. Voor

beelden die waarschijnl ijk op je computer geïnstalleerd 

zijn, zijn Courier, Lucida Console of Consolas. Je kunt 

monospaced lettertypes ook zelf toevoegen aan Win

dows. Via Google kun je diverse varianten vinden. : 

-

" Vla Appa

raatbeheer ken 

je een andere 

COM-poort aan 

je Ardulno toe. 
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> De mBot is 

vrij eenvoudig in 

elkaar te steken. 

v De montage

handleiding van 

de mBot helpt je 

goed op weg. 

"""" ., 
...... d 
MlIOl/t _1 
SQ.. W.:1 -1 

· .. .. 

mBot 
--_ ... 

Batterij en kabels 
Daarna komt de batterij. je hebt de keuze tussen een 

3,7volt-lithiumbatterij en een batterij houder voor 

vier AA-batterijen van 1 ,5 volt. De kit die wij kochten, 

kwam met die tweede. Onderaan de batterijhouder 

plak je een stukje klittenband (verwijder het witte 

papiertje om de kleefstrook eronder vrij te maken), 

en het andere stukje klittenband plak je achteraan het 

chassis. Zo blijft de batterijhouder bevestigd, maar 

is ze er gemakkelijk af te trekken om de batterijen te 

vervangen. Bevestig dan de mCore op het chassis. 

Steek de batterijen in de batterijhouder. Tot slot sluit 

je de bekabeling aan. De kabel van de batterij lader 

gaat in de 6volt-ingang. De l inkermotor sluit je aan 

op M1  en de rechter op M2. De lijnsensor gaat naar 

, 
• 

de Rj25-connector nummer 2 en de ultrasone sensor 

op de connector met nummer 3. Beide connectoren 

moeten een kl ik geven. 

Drie modi 
je mBot is nu klaar voor gebruik. Het is nuttig om te 

weten dat de mBot drie vooraf ingestelde modi heeft: 

besturing via infrarood, obstakels vermijden en lijnen 

volgen. Voor een eerste test werken we met de eerste 

modus. Schakel de m Bot in door de stroomschakelaar 

aan de zijkant naar ON te schuiven.je hoort nu enkele 

piepjes en de twee leds aan de voorkant van de mCore 

lichten op in een kleur. Wit betekent besturing via 

infrarood. Steek een CR2025-batterij in de meegelever

de infrarood-afstandsbediening en druk op de knopjes 

om de motoren te besturen. 

Met de pijltjes bestuur je de robot naar voren, achte

ren, links en rechts. Met de cijfers stel je de snelheid in: 

van traag (1 ) tot snel (9). Reageert de robot niet zoals je 

verwacht (gaat hij bijvoorbeeld naar links als je op het 

pijltje rechts klikt), dan heb je de connectoren voor de 

motoren andersom aangesloten. Met de knopjes A, B 

en C schakel je de robot over tussen de drie standaard

modi. 

Druk op de zwarte knop aan de voorkant van de 

mCore of op knopje B van de afstandsbediening. 

De leds vooraan worden groen. De robot begint nu 

automatisch te rijden en vermijdt daarbij obstakels 

SPEC IAL 
Arduino-robot 

dankzij de ultrasone sensor. Dru k je nog eens op de > 
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Mode 2: Wall 
avoidance robot 

Mode 1: Remote 
man ua I control - - , , 

_ - Une follOlller robot 

, 

Forward - - - - - - - -
-

. . . -

'" Bestuur 

je robot met 

de infrarood

afstandsbedie-

nmg. 

Left -

.-

. '. . 
-. 11 • 
. . - - - . -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

II B IJ  

- - - - - - - - Right 

- - - - - - - - Backward 

.. _ lP l _ _ _ _ _ _  Set the speed 
lil a 1:.1 : of the robot. 

, 

. .  _fA _ _ ___ _ _ __ _ . .: 

zwarte knop of op knopje C van de afstandsbediening, 

dan worden de leds vooraan blauw. De robot volgt nu 

lijnen. Vouw het papier met het Arduino-Iogo uit en 

strijk het plat uit op de grond. Plaats je de robot op de 

lijn en zetje hem in deze derde modus, dan blijft h ij de 

lijn volgen. 

Mobiele app 
Makeblock heeft ook een m Bot-app voor Android en 

iOS. Schakel je mBot in en start de app op je smart

phone. Die zoekt naar bluetooth-apparaten in de 

buurt en toont je mBot. Druk in de app op State bij je 

mBot en bevestig dan dat je je robot via bluetooth wilt 

koppelen. Als dit is gelukt, knippert het blauwe ledje 

het midden en veegt die in de richting dat je de robot 

wilt laten uitgaan. Hoe dichter je bij de buitencirkel 

komt met je vinger, hoe hoger de snelheid.  

Verder zijn er ook knopjes om de robot te laten 

piepen, de leds vooraan van kleur te laten veranderen 

of enkele seconden te versnellen. Druk je bovenaan 

rechts op Info, dan krijg je een schema te zien van de 

bedrading. Handig als er een kabeltje is losgekomen en 

je niet meer weet waar je dat nu weer moest aanslui

ten. Links schakel je over naar bijvoorbeeld de modus 

om lijnen te volgen. Ook handig is G-Sensor, waarmee 

je de robot bestuurt door je smartphone te bewegen. 

Programmeren in mBlock 
Tot nu toe hebben we het robot je handmatig bestuurd 

of een al bestaand programma uitgevoerd. In de rest 

van deze workshop slaan we aan het program me-

ren: we gaan zelf opdrachten geven aan onze m Bot! 

Dat doen we met het programma mBlock, dat voor 

Windows en macOS bestaat. mBlock is een grafische 

op de bluetooth-module van je mBot niet meer, maar programmeeromgeving gebaseerd op Scratch 2.0. 

blijft het continu branden. Dat betekent dat je robot is Je programmeert er je robot mee door blokjes met 

gekoppeld met een bluetooth-apparaat. De robot is nu opdrachten aan elkaar te klikken. 

in de app handmatig te besturen. Dat gaat met vinger- Download de nieuwste versie van mBlock op 

bewegingen in de cirkel. Probeer het eens, het werkt www.mblock.cc/download (tijdens het schrijven 

vrij intuïtief. Je begint met je vinger in de kleine cirkel in versie 3.3.8). Voer het installatieprogramma uit  en 

Een robot bestaat Uit d iverse onderdelen. Het h art bestaat uit de 

m icrocontroller of microprocessor. BIJ de Mbot IS dat de Arduino-con

troIIer, d ie op het mCore-bordje staat. Een robot heeft ook altijd een of 

meerdere motoren, om te kunnen bewegen (wielen,  rupsbanden, benen) 

of om zijn omgeving te manipuleren ( bijvoorbeeld met een grijparm 

of plotter) .  Die motoren worden niet rechtstreeks door de controller 

aangestuurd. Daarvoor d ient  een afzonderl i jke component: motor driver, 

motor controller of servo controller genoemd. Bi j  de  mBot is ook d ie  

op de mCore ingebouwd. U iteraard heeft de robot ook sensoren nodig, 

zodat hi j  op zijn omgeving kan reageren. En  d it  a l les wordt veil ig inge

bouwd in  een chassis, dat de  robot z i jn structuur geeft. 
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app bestuur je 

je robot vanaf je 

smartphone. 

v Als je het pro

gramma mBlock 

opstart, zie je 

duidelijk dat het 

op Scratch is 

gebaseerd. 



Naast de mBot-app die eerder een veredelde a fstandsbediening is ,  

heeft Makeblock nog een geavanceerde re app, zowel voor Android a ls 

iOS: Makeblock. Hiermee programmeer je de mBot en a ndere robots 

met Makeblock-moederbord. Dat gaat op een vergel i jkbare manier als 

met mBlock op  de pc. De app werkt met de grafische programmeertaal  

mBlockly, waarmee je opdrachten als blokjes aan elkaar  kl ikt.  Het is ook 

mogeli jk om je e igen besturingspanelen te maken. De app ondersteunt 

onder andere de  mOmega Robot Kit, mBot Ranger, mBot, Starter Robot 

Kit en U lt imate Robot K it .  

installeert onder andere Adobe AIR en de Arduino IDE. 

De eerste keer datje mBlock start, krijg je waarschijn

lijk een melding van Windows Firewall. Klik op Toegang 

toestaan. Klik daarna op het kruisje om het splash

screen van mBlock af te sluiten. Ga dan naar het menu 

Language en vink Nederlands aan om de taal van de 

interface te veranderen. 

mBat met je pc verbinden 
Om de mBot te programmeren, verbind je die eerst 

met je pc. Dat is mogelijk via bluetooth, de draadloze 

seriële module (als je mBot ook zo'n module heeft) 

of usb. We tonen hoe dat gaat met usb, Gebruik je 

overigens usb, dan heb je de kabel alleen nodig tijdens 

het uploaden van je programma naar de mBot. Daarna 

kan de kabel er gewoon af en is de robot weer vrij. 

Installeer eerst de usb-drivers, Dat doe je in het menu 

Verbinden I Arduino Stuurprogramma Installeren. 

Kijk  daarna in het menu Boards na of mBot (mCore) 

staat aangevinkt. Sluit de usb-B-connector aan de 

zijkant van de mCore op je robot aan. De A-connector 

steek je in je computer. Schakel je m Bot in. Wacht even 

tot Windows de driver heeft geladen. Open dan in het 

menu Verbinden het onderdeel Seriële Poort en kies 

de poort die in het submenu staat, zoals COM3. Als 

alles goed gaat, piept je mBot nu. 

De verbinding is er dus, maar nu moet mBlock nog 

met je pc kunnen communiceren, Daarvoor installeren 

we het communicatieprotocol op de mBot. Dat doen 

we in het menu Verbinden I Firmware Upgraden. 

Als het gelukt is, krijgje de melding Upload gelukt en 

geeft je mBot twee korte piepjes, 

Heila warld 
Nu zijn we klaar voor ons eigen programma. We 

houden dit eerste programma simpel, gewoon om te 

tonen hoe je je mBot programmeert, Klik in het mid

den van het hoofdvenster van m Block op Robots en 

sleep het blokje mBot Programma naar rechts, waar 

je programma komt te staan. Sleep ook het blokje Laat 

het blokje mBot Programma. Verander de C4 in F4 en 

de Halve maat in Hele maat. Dubbelklik op het blokje 

dat je daar hebt geplaatst om de opdracht op je mBot 

uit te voeren. Je robot speelt de toon af. 

Je hebt je eerste m Bot-programma nu al uitgevoerd, 

maar de robot hangt nog altijd aan je pc. Daar gaan we 

iets aan doen door het programma naar het interne 

geheugen van de m Bot te uploaden. Klik daarvoor 

-
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v We hebben 

zojuist ons eer

ste programma 

naar de mBot 

geLipload. 

een C4 horen in Halve maat naar rechts en klik dat in > 
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" In de cate

gorie Bediening 

vind je lussen. 

... tests en vertra· 

gingen. 

eerst op het menu Bewerken I Arduino mode. Rechts Lijnen volgen 
krijg je nu de Arduino-code te zien die overeenkomt Om de kracht van m Block te tonen, creëren we een 

met je mBlock-programma. Klik bovenaan rechts op programma dat lijnen volgt. Daarvoor eerst even wat 

Upload naar Arduino. Als er Upload gelukt staat, uitleg over de algemene aanpak in dit programma. De 

staat het programma op je mBot. Om dat te contro- lijnsensor geeft drie mogelijke waardes terug: 0 als 

leren, verwijder je de usb-kabel, schakel je de mBot de robot midden op een lijn staat, 1 als de robot zich 

uit en weer in. Hij begroet dan de wereld door de rechts van een lijn bevindt en 2 als de robot zich links 

gevraagde toon af te spelen. 

.&. + :: :� 

I;'�f: 11 • 
_ .... � / � CI  

Blokkendoos 

- 0 x 

van een lijn bevindt. Wat de robot moet doen om de 

lijn te volgen, is dus eenvoudig. Als de robot op de lijn 

staat, bl ijft hij rechtdoor rijden. Als de robot zich rechts 

van de lijn bevindt, stuurt hij naar links. En als de robot 

zich links van de lijn bevindt, stuurt hij naar rechts. Dat 

links of rechts sturen doen we door beide motoren 

met een andere snelheid te bewegen. 

Hoe zetten we deze redenering nu om in mBlock? 

Na het verplichtè blokje mBot Programma gaan 

we eerst variabelen definiëren voor drie snelheden: 

traag, normaal en snel. Daardoor hoef je later niet op 

verschillende plaatsen in je programma de getallen te 

veranderen als je je robot sneller of trager wilt laten 

draaien. Klik daarom op de categorie Data&Blokken 

en dan op Maak een Variabele. Geef als naam voor je 

variabele normaal en herhaal dit voor snel en traag. 

Voeg dan drie blokjes wijzig .•. naar •.• onder mBot 

Ons 'heIlo world' programma bevat eigenlijk al veel wat Programma toe. Wijzig de vakjes in de blokjes zodat je 

in elk m Bot-programma zit. Je begint altijd met een achtereenvolgens de waarde van traag op 50 zet, van 

blok mBot Programma. Dit geeft de start van je pro- normaal op 1 50 en van snel op 250. 

gramma aan. De bult onderaan het blokje klikje dan 

in een uitsparing van een volgend blokje. Elk blokje 

met een bult klik je terug in een uitsparing van het 

volgende blokje. Zo'n blokje met uitsparingen is een 

opdracht. Zo zijn er opdrachten om de robot te ver

plaatsen, om de snelheid van de motoren te wijzigen, 

om de leds in een bepaalde kleur te laten oplichten 

enzovoort. 

Als je in de scripts van categorie Robots kijkt, zie je 

ook blokjes die geen bult en uitsparing hebben, maar 

een ovale vorm hebben. De lijnvolgmodule en ultra

sone sensor, maar ook optionele modules zoals een 

temperatuur- of bewegingssensor zijn voorbeelden 

hiervan. Zo'n ovaal blokje geeft altijd een bepaald getal 

terug. Dit soort blokjes klik je op de plaats van een 

getal (in een ovaal) in een ander blokje. 

Een laatste soort blokjes zijn zeshoekig. Zo'n blokje 

voert een test uit, bijvoorbeeld of de knop van de ro

bot is ingedrukt. Zo'n testblokje klik je normaal in een 

blokje zoals als .•. dan ••• of wacht tot .•• of herhaal 

tot ••. .•.. Die laatste blokjes vind je in de scripts van 

categorie Bediening. Kijk tot slot ook eens in de cate

gorie Operatoren. Daar vind je onder andere zeshoe

kige blokjes •.• en .•. of ..• of ..• om tests te combineren, 

of een ovaal blokje kies willekeurig van ••• tot •.• om 

een wil lekeurig getal te kiezen. 
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v Zelf een 

li)nvolgerpro

gramma maken 

is niet zo heel 

complex. 

Als . .. dan ... 
Sleep dan uit de categorie Bediening een blokje her· 

haal voor altijd en klik daarin een blokje als ... dan 

... anders. Voeg in de uitsparing van anders nog eens 

een blokje als ... dan '" anders en in de uitsparing van 

anders van die laatste een blokje als ... dan. Je hebt nu 

drie tests waarin er als aan een bepaalde voorwaarde is 

voldaan, bepaalde opdrachten worden uitgevoerd. Sleep 

uit de categorie Operatoren het blokje ... = ... achter de 

als, drie keer. Achter het gelijkheidsteken vul je de eerste 

keer 0 in, de tweede keer 1 en de derde keer 2. Vóór het 

gelijkheidsteken voeg je telkens het ovaal blokje Lijnvolg 

module op Poort 2 uit de categorie Robots toe. 

We hebben nu de drie posities ten opzichte van de 

l ijn gedefinieerd. Het enige wat er nu nog nodig is, 

zijn de motoracties in die drie situaties. Voeg daarom 

achter elke dan twee blokjes wijzig motor ... naar 

snelheid ... toe. Zorg dat het telkens om motor M1 en 

M2 gaat. Wat we nu nog moeten invullen zijn de snel

heden van de motoren. Ga daarvoor naar de categorie 

Data8cBlokken en sleep het ovaal blokje van de juiste 

snelheid op de juiste plaats: in het eerste geval draaien 

beide motoren normaal, in het tweede geval de ene 

traag en de andere snel en in het derde geval anders

om. Upload het programma naar je mBot en kijk hoe 

hij secuur de lijnen volgt. 
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I n mHlock moet je eerst oVf�rschakelell IlilM de Ardui llo-modus voor I e 

een programmd naar je mBot kunt  uploaden. Dat IS zo omdat mBlock je 

programma altijd eerst omzet naar een Ardulllo-progrdmma. De code 

dilarvan krijg j e  in de Ardu ino-modus ook te zien.  Jf! 110eft die omWf'g 

echter niet te maken: de mBot is perfect in de Ardu inn I D E  te program

meren met Arduino-code. Helaas heeft Milkeblor.k weinig documpntatie 

over het programmeren Viln zi jn robob In Arduino online st ilil n .  du� hel 

is wat behelpen. Via de l ink  www.tiny.cc/learnduino vind je Wilt infor

m atie. Mèli1f de  beste manier om erèl,ln tr tJeglllnen. I S  om bij Ie mRlock

proglamma's de  gegenereerdp Arduino-code tr bekijken .  Die pas je  diln 

dilarnèl aan in  clf! Arduino JOE .  

o project ___ 8,1 I Arduino 1.6.5 - 0 X 
Bestand Bcwerlcen Schets Hull?middelen Help . 

�n.el • 250; 

votd laop O I  

tr I l  (11nefollowet,2 . readSelUlorsO I - (01 1 1 1 
IOOtor,9 . run ( (91 �1- (nart:4all : (na ..... ll l :  
..,tor,lO. run ( (101�1- lnamsall : (noma.ll l ;  

lel·. 1 
tf ( ( (11l10fo11"""r,2 . reec15euorl IJ 1 - 111 1 1 1  

..,tot,9.run ( (91�1- ltraaQI : (ttaa;l I : 
..,tot,10.run ( (lOI�1-( .... 11 : (.�ll l :  

1 01101 
U (  ( (11l10!ol1owet,2 . readSensors IJ  1 -( 21 1 1 1  

..,tot,9. run ( (91�1- 1.�1I : Isnell l :  
""tot,lO. run ( IlOI�1- (ereaQI : (ereevl l : 

vold ,clelay (floot leeondsl l 
lo�q end'I1J::e • 111111. IJ + .eeonds • 1000; 
VIltte (1111110 IJ < endI1J::el,loap IJ ; 

Dit is je eerste echte mBot-programma, dus we 

raden je aan om dit op te slaan. Dat doe je in het menu 

Bestand I Project opslaan. Het programma staat na 

het uploaden uiteraard op je mBot, maar als je iets wilt 

veranderen en je hebt het programma niet op je pc > 
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v Met enkele 

kleine aanpas

singen besturen 

we de iJnvalger 

met een 

afstandsbedie 

ning 

opgeslagen, moet je helemaal opnieuw beginnen. Een 

oefening voor de lezer: voeg code toe zodat de robot 

zijn leds als richtingaanwijzers gebruikt. 

Wat meer interactie 
Toe nu toe volgt onze robot gewoon autonoom 

de lijn en hebben we er voor de rest geen vat op. 

Gelukkig is er ook interactie mogelijk. We gaan 

ervoor zorgen dat de robot stopt a ls we op de knop 

vooraan op de mCore klikken. Vervang daarvoor 

het blokje herhaal voor altijd door herhaal tot en 

voeg achter tot het blokje knop is ingedrukt uit de 

categorie Robots toe. Vergeet ook niet onderaan het 

programma beide motoren stil te zetten met blokjes 

wijzig motor M1 naar snelheid 0 en wijzig motor 

M2 naar snelheid O. 

Maar uiteraard is dat nog niet zo handig. We moe

ten immers een piepklein knopje zien in te drukken 

op een robot je dat de kamer rond sjeest. Dat kan 

toch gemakkelijker? Inderdaad, met het blokje IR 

knop ... ingedrukt, waardoor we onze robot laten 

reageren op de infrarood·afstandsbediening. Daar

voor hergebruiken we een groot deel van onze vorige 

code. We moeten al leen wat blokjes vervangen en 

toevoegen. 

In de uitsparing van herhaal voor altijd voeg je 

wacht tot ... toe, daarna herhaal tot ... en daarna zet 

X' 
y: 

V"'jZlg rnotorC!rQ naar sn�lhc cG 
WIJL 9 fT1otor� nûilr sni.!'lhc cG 
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je de snelheid van beide motoren op O. In de uitsparing 

van herhaal tot komt het hele als-blok om de l ijn te 

volgen. In de zeshoekige gaatjes bij wacht tot ... en 

herhaal tot ... voeg je telkens IR knop ... ingedrukt, 

de eerste keer met het pijltje naar boven en de tweede 

keer met het pijltje naar beneden. Op die manier start 

en stop je met de afstandsbediening het volgen van de 

lijn door je robot. 

En verder 
In deze workshop hebben we het standaard l ijnvolg

programma uitgebreid. Nu is het aan jou om te expe

rimenteren. Probeer bijvoorbeeld eens het standaard 

handmatige programma na te maken in mBlock en te 

verbeteren. Of, iets pittiger, de obstakels vermijdende 

modus. Daarvoor zet je het ovaal blokje Ultrasoni

sche sensor op ... meet afstand in. En wie zichzelf 

echt eens aan een uitdaging wil zetten, kan het lijn

volgprogram ma combineren met het vermijden van 

obstakels: laat je robot een lijn volgen, maar tegelijk 

ook de lijn verlaten als er een obstakel in zicht is. 

Op http://learn.makeblock.com vind je meer 

informatie over de m Bot en hoe je alle componenten 

programmeert. Je vindt er ook wat voorbeeld pro

gramma'�. De beste manier om je eigen program ma's 

te schrijven, is om op basis van d ie voorbeeldpro

gramma's te starten en die dan aan te passen. En 

voor je het weet, voert je m Bot programma's uit die je 

je nooit had kunnen voorstellen. : 

v Met de 

led matnx geef 

Je Je mBat een 

gezicht. 
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C ++-routines kunnen worden aangeroepen. XCode 

blinkt uit in de eenvoud waarmee je apps voor de 

verschillende Apple-platformen kunt ontwikkelen. 

Je gebruikt in principe dan slechts één soort code, 

die vervolgens werkt op alle platformen van Apple. 

Daardoor hoef je dus niet voor ieder platform een 

aparte versie te bouwen. 

Applicaties ontwikkelen kan ook voor Linux op 

verschillende manieren, waarbij ook hier C++ altijd 

één van de meest populaire talen is geweest. Sinds 

de opkomst van Python wint deze taal echter aan 

populariteit, te meer omdat je Python voor veel 

meer zaken dan alleen programmaontwikkeling 

kunt gebruiken. Ook webapplicaties en -sites zet je 

namelijk relatief makkelijk in elkaar met Python, en de 

ondersteuning voor de verschillende Linux-distributies 

is groot. Meer over Python vind je op www.python.org. 

Smartphones 
Het ontwikkelen van software voor smartphones is 

geen heel eenvoudige taak, want momenteel zijn de 

drie grootste platforms - "Android, iOS en Windows 

Phone - niet onderling compatibel met elkaar. Er is 

ook geen enkel ontwikkelplatform waarmee je tegelij

kertijd apps voor deze drie besturingssystemen kunt 

ontwikkelen. Dat maakt de keuze voor het platform 

lastig, maar als je serieus aan de slag gaat met het 

maken van apps voor smartphones (en er nu of later 

ook je geld mee wilt verdienen) doe je er verstandig 

aan om je te verdiepen in al le beschikbare mobiele 

ontwikkelplatformen. Android is veruit het populairste 

platform met bijna twee miljard apparaten wereldwijd. 

Het ontwikkelen van Android-apps in Java is dankzij 

het gratis Android Studio van Google zelf mogelijk. 

Deze ontwikkelomgeving is erg uitgebreid en laat je 

SPECIAL 
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< Met Android 

Studio kun je 

Android-apps 

ontwikkelen In 

Java. 

vrij snel een eenvoudige appl icatie in elkaar zetten. ) 
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v Met Game

Maker kun je 

zelf spellen 

ontw:kkelen. 

Voor ieder program ma dat je maakt, kun je aan de 

hand van parameters opgeven hoe de app eruitziet 

op verschi l lende Android-apparaten, zoals tablets, 

smartphones of mini-pc's. 

Apple heeft voor ontwikkelaars van iOS-apps 

ook een eigen ontwikkelomgeving beschikbaar, het 

eerder in dit artikel genoemde XCode. Wil je een app 

ontwikkelen voor Windows Phone, dan kun je terecht 

bij Visual Studio. Alle drie deze ontwikkelomgevingen 

gebruiken een smartphone- of tabletsimulator, 

waarmee je kunt testen hoe je app eruit komt te 

zien op het mobiele platform waarvoor je 'm gaat 

ontwikkelen. 

Het schrijven van een goede app is  een vrij 

complex proces, maar op internet vind je ook wat 

eenvoudiger tools, waarmee je een simpele app kunt 

maken. Op een webpagina geef je dan bijvoorbeeld 

de titel van je app op, plaats je een aantal knoppen 

en koppel je code aan die knoppen. Na afloop 

kun je een installatiebestand downloaden, dat je 

op de verhaal l ijn. Een ontwikkelteam van een game 

bestaat doorgaans uit een grafisch ontwikkelteam 

en een team dat zich bezighoudt met de verhaa l l ijn 

van het spel. Er bestaa n  honderden game-engines, 

maar de bekendste zijn Unreal Engine, IW en Unity, 

waarop games als BioShock en Cal l  of Duty op 

zijn ontwikkeld. Sommige gameuitgevers, zoals 

Rockstar, gebru iken hun  eigen engine die niet door 

a ndere ontwikkelaars kan worden gebruikt. Als 

je zelf games wilt gaa n program meren, dan zijn 

er ook plekken waar je terecht kunt zonder dat je 

je  cv naar een grote gameontwikkelaar hoeft te 

sturen. Het bedrijf YoYo Games heeft een gratis 

en betaalde versie van het spel-ontwikkelplatform 

GameMaker (www.yoyogames.com). Hiermee kun 

je alvast kennis maken met de mogelijkheden van 

het maken van echte spellen. Met de betaalde versie 

kun je zelfs je games 'porten' naar verschi l lende 

besturingssystemen, zoals Android, Windows 

Phone en iOS. Het leuke van GameMa ker is dat je 

op je telefoon kunt installeren. Als je echter meer bestaande voorbeelden kunt aanpassen die met 

functionaliteit wilt, moet je vaak betalen voor de de ontwikkelomgeving worden meegeleverd. Dat is 

dienst. Als je a l leen even wi lt zien hoe een appje eruit ideaal a ls je wilt leren hoe de code precies werkt. : 

komt te zien, zijn deze diensten pri ma te gebruiken. 

Games 
H et programmeren van games is een compleet 

andere tak van sport, maar in essentie is het 

schrijven van code niet veel anders dan bij 'gewone' 

software. Bij games wordt echter gebruikgemaakt 

van een zogeheten 'engine'. Gameontwikkelaars 

gebruiken zo'n engine als framework, waarbij ze dan 

voorgedefinieerde functies kunnen aanroepen. Het 

framework zorgt er vervolgens voor dat de graphics 

correct op het scherm worden getoond, zonder dat 

er daar diepgaande ken nis van de programmeurs 

zelf voor nodig is. Z ij ku nnen zich dan concentreren 

- - - - - _  ... _ - - -
t -s . " ",· - - -:- _ __ ... _..e _ , _ __ _ _ _ _  ... 
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Python 3.5.2 Shell 

Python 3 . 5 . Z  (v3 . 5 . Z : 4defZaZ901aS , Jun Z6 Z016, 10 :47: Z5) 
[GCC 4 . Z . 1  (Apple Inc . butld 5666) (dot 3)] an darwtn 
Type "copyright" , "credits" or "ltcenseO" for more information . 
» >  x .. 5 
»> type(x) 
<class ' tnt ' >  
» >  y .. Z 
»> prtnt(x + y) 

7 
>>> prtnt(x • y) 

10 
»> print(x I y) 
Z . 5  
»> I 
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'" Bij een func

tie spring je vier 

spaties in. 

• • 

Functie definiëren 
je definieert een functie in Python als volgt: 

def functienaam ( a rgument 1 ,  argument2 ) :  

. . " argument1 += argument2 

. . . ' return argume n t 1  

Python is zeer minimalistisch: geen haakjes om de ver

gelijking in de if-statement, erachter een dubbelepunt 

en het if-blok inspringen met vier spaties. Een else if 

wordt in Python afgekort tot een elif . 

Lijsten en loops 
print ( functienaam ( l ,  2 )  ) Om een lijst met items aan te maken in Python, voer je 

Wat hier opvalt, is dat je bij de argumenten geen types de volgende code uit: 

hoeft aan te geven. Def staat voor definitie. Onderaan frui t = [ '  appel s ' ,  ' peren ' ,  ' bananen ' ]  

een functie kun je return gebruiken om een waarde terug print ( frui t [ 1 ] ) * het tweede i tem u i t  de 

te geven aan degene die de functie aanroept. In dit geval l i j  s t  

wordt d e  waarde argument1 dus teruggegeven en als ar- frui t . append ( ' druiven ' ) iI voegt achteraan 

gument gebruikt voor de print-statement. Ook gebruiken de l i j  st een n ieuw i tem toe 

we hier de operator +=. Dat is de verkorte variant van: 

argumentl = argument1 + argument2 

Belangrijk bij de statements in de functie is dat deze 

zijn ingesprongen. Python kent geen haken zoals java. 

Logische blokken worden hier onderscheiden door 

middel van een inspringing van telkens vier spaties. 

print ( frui t )  

O m  over alle items in een lijst te itereren, gebruik je 

een for-Ioop, die er in Python als volgt uitziet: 

for stuk fruit in frui t :  

. .  " print ( stuk_fruit )  

Python 3 . 5 . 2  (v3 . 5 .  2 :  4defZa2901a5 , Jun 26 2016 , 10:47: 25) 
[GCC 4 . 2 . 1  (Apple Inc . build 5666) (dot 3)] on darwin 

Elk item uit de lijst fruit stopt Python in de variabele 

stuk_fruit. je hebt vervolgens binnen in de for-Ioop 

toegang tot die variabele om er operaties op of mee 

uit te voeren. 
Type "copyright" ,  "credits" or "HcenseO" for more i nforlllOtton . 
» >  def functienaam(argument1, argument2) : 

argument1 +c argument2 
return argument1 

» >  print(functienaam(l , 2» 
3 
» >  

'" Speel ook 

met de waarde 

van x. 

ln: 1 0  Col: 4 

If/else 
Met een if-statement kun je code uitvoeren als aan een 

bepaalde voorwaarde is voldaan. Een if-statement ziet 

er als volgt uit: 

K = S 

i f  x == S :  

. . . ' print ( " x hee ft de waarde S " )  

e l i f  x < S :  

· · · · print ( " x i s  kleiner dan S " )  

e l s e : 

. . .  ' print ( " x is groter dan S " )  

• • Python 3.6.2 She.�I1 _________ _ 

In Python heb je ook een while-Ioop, de gegenerali

seerde variant van een for-Ioop: 

x = 0 

whi 1 e  x < S :  

. " ' x += 1 

' "  ' print ( ' Oe waarde van x is : ' + str ( x »  

• • Python 3.5.2 Shell 
--

» >  fruit - [ ' appels ' , ' peren ' , ' bananen ' ] 
» >  printCfruit[l] ) 
peren 
» >  fruit . appendC ' druiven ' ) 
» >  print(fruit) 
[ ' appels ' ,  ' peren ' ,  ' bananen ' ,  ' druiven ' ]  
» >  for stuk-fruit i n  fruit : 

appels 
peren 
bananen 
druiven 
»> I 

print(stuk-fruit) 

'" Het resultaat 

als je de for

loop uitvoert: elk 

Item uit de lijst 

wordt geprint. 

Python 3 . 5 . 2  (v3 . 5 . 2 :4defZa2901a5 ,  Jun 26 2016, 10:47:25) 
[GCC 4 . 2 . 1  (Apple Inc . butld 5666) (dot 3)] on darwin 

Ln: 28 Col: 4 
Type "copyright" ,  "credits· or "license()" for more i nformation . 
» >  x .. 5 
»> i.f x - 5 :  

print("x heeft de waarde 5n) 
elif x < 5 :  

print( "x is kleiner dan 5") 
else : 

print("x 1S groter dan 5") 

x heeft de waarde 5 
>>> I 

ln: 1 3  Col: 4 

Mineeraft: Pi Edition 
We gaan aan d e  slag met Minecraft P i  in combinatie 

met de Raspberry Pi, waarmee het mogelijk is om met 

Python Mineeraft te manipuleren en te bedienen. Deze 

software is standaard aanwezig op de nieuwste versie 

van Raspbian. je kunt controleren of het aanwezig is 

door op Menu te klikken en naar Games te gaan. Daar 
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v Hallo, wereld 

verschijnt in de 

chatfunctle van 

Minecraft PI. 

v Zorg ervoor 

dat je in een 

Minecraft Pl·spel 

zit en kl k dan 

op Run Module 

om je code uit 

te voeren. 

bevindt zich het menu-item Mineeraft Pi. Klik erop om Als je nu het bestand opslaat met Ctrl+S en op F5 

te beginnen, Ontbreekt d ie optie? Dan kun je Raspbian drukt, wordt de code uitgevoerd en zie je de tekst 

updaten door een terminal te openen en het comman- Hallo, wereld op de voorgrond van de Minecraft-

do sudo apt-get update uit te voeren, gevolgd door omgeving. Je kunt de code ook uitvoeren door op Run 

sudo apt-get dist-upgrade en de stappen te volgen. I Run Module te klikken in de menubalk bovenaan. 

In Minecraft Pi klik je op Start Game en kies je een 

wereld om je creaties in tot leven te brengen. Daarna 

is het nodig om de Python-editor te openen. Dat kun 

je doen door naar het hoofdmenu te gaan en dit 

keer te kiezen voor Programming I Python 3 ( IDLE). 

Vervolgens klik je op File I New Window en typ je het 

volgende om Minecraft te starten: 

from mepi . mineera f t  import Mineeraft 

me = Mineeraft . create ( )  

me . postToChat ( " H a l l o ,  wereld" ) 

Module uitvoeren 

Locatie 
Om de locatie van de speler op te vragen, voer je de 

volgende code uit: 

x ,  y, z = me . p1 a yer . getPos ( )  

In je Mlnecraft-object is een zogenaamd player-object 

aanwezig. Dat player-object bevat een functie, getPosO, 

die drie waardes in een keer teruggeeft, namelijk de 

X-, y- en z-coördinaat van de speler. Omdat Python 

een high-level programmeertaal is, kunnen we die 

drie waardes in één keer toekennen aan drie nieuwe 

variabelen, in dit geval x, y en z. 

Blokken 
Om een blok te plaatsen voor de neus van de speler, 

kun je de functie setBlockO gebruiken: 

me . setBloek ( x+ 1 ,  y ,  z ,  1 )  

Daarmee plaats je een blok recht voor de neus van de 

speler (x + 1 J, op dezelfde hoogte en diepte. Het laatste 

getal, de 1 ,  geeft het type aan. 1 staat voor steen, maar 

je hebt ook 0 voor lucht, 2 voor een grasblok, 3 voor 

modder en meer. 

Piramides 
Met de kracht van Python in combinatie met Minecraft 

is het mogelijk om snel prachtige vor�en te maken. In 

Als eerste importeer je de Python-bibliotheek van dit geval maken we een piramide: 

Minecraft. Daarna maken we een nieuwe Minecraft- from mepi . mineera ft import Mineeraft 

wereld aan - watje doet door op het geïmporteerde from mepi import bloek 

Minecraft-object de functie createO aan te roepen - en 

roepen we op die wereld postToChatO aan, waaraan je me = Mineeraft . ereate ( )  

wat tekst meegeeft die daarna wordt weergegeven op piramide_grootte � 1 0  

het scherm. level = 1 

- x ,  y ,  z = mc . p1 ayer . getPos ( )  

file J;dit F,Q,rmat Bun I Qptions �indows Help De grootte van de piramide zetten we op 1 0, maar 

door de manier waarop setBIocksO werkt, wordt de 

werkelijke grootte van het onderste niveau 20 x 20 

blokken. Level is een hulpvariabele die aangeeft op 

welke hoogte we zitten. Vervolgens genereer je de 

f tom mepi . mim�e - - - - - - - - - - aft 
me = Hineera f t . , Python Shell 
me . postToChat ( ' I 

Check Module Alt+X 

Run Module FS 

:-

ILn: 3lcor3� 
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piramide met een while-Ioop: 

x += 1 0  

z +- 1 0  

y +- 5 

whi 1e p i ramide_grootte >= 0 :  

. · · · me . se tBloeks ( x -p iramide_grootte , 

y+leve l ,  z-pi ramide_groo t t e ,  J 
x+piramide_groot t e ,  y+leve 1 , [1 



> Met een 

paar regels 

code maak je 

bijzonder mooie 

constructies in 

Minecraft. 

z+piramide_grootte,  bloek . STONE . id)  

· · · · piramide_grootte -= 1 

· · · · level += 1 

We stellen eerst de gewenste x, y en z in: we willen de 

piramide wel op voldoende afstand en hoogte van de 

speler. Daarna bepalen we de grootte van de piramide. 

De eerste keer plaatsen we blokken vanaf x - 10 tot en 

met x + 1 0  en doen dat ook in de diepte met de z-varia

bele, waardoor je dus onderaan 20 bij 20 blokken hebt. 

Vervolgens halen we 1 van de piramidegrootte af, waar

door bij de tweede stap in de loop we blokken plaatsen 

van x - 9 tot en met x + 9. De y verhogen we met 1 ,  

door middel van d e  level-hulpvariabele, waardoor deze 

laag een hoger geplaatst wordt. Het resultaat is een 

mooie piramide. We stoppen als de piramidegrootte

variabele nog maar een waarde heeft van O. 

Spel in  Mineeraft 
Laten we nu een kort spel bouwen in Minecraft. We 

bouwen het spel Whac-A-Mole na, een eenvoudig spel 

dat je vaak op de kermis kunt spelen waarbij er een 

mol verschijnt die je zo snel mogelijk moet raken met 

de hamer. In dit geval doen we dat met een stel blok

ken, waarbij steeds een blok van kleur verandert, dat je 

vervolgens met je zwaard moet aantikken. 

Spelbord 
Als eerste halen we weer de positie op van de speler 

en plaatsen we, het belangrijkste, het spelbord: 

from mep i . mineeraft import Mineeraft 

from mepi import bloek 

import random 

import time 

me = Mineeraft . ereate ( )  

SPECIAL 
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me . pos tToChat ( ' Whae-a-Mole ! ' )  

x ,  y ,  z = me . player . getPos ( )  

me . setBloeks ( x- l ,  y ,  z + 3 , x+l , y+2 ,  z+3 , 

bloe k . STONE . id)  

Vervolgens melden we dat het spel op het punt staat 

van beginnen. Met time.sleep(x) kun je het spel even 

een aantal seconden pauzeren, zodat de speler tijd 

heeft zich voor te bereiden. Daarna starten we het 

spel. 

me . pos tToChat ( ' Maak je klaar . . . ' )  

t ime . s leep ( 2 )  

me . po s tToChat ( ' Begin ! ' )  

Blok verlichten 
Het spel bevat een aantal hulpvariabelen, namelijk 

actieve_blokken en punten. In actieve_blokken hou

den we bij hoeveel blokken nu opgelicht zijn: blokken 

die de speler moet raken met het z",!aard om een punt 

te scoren. In  punten houden we bij hoeveel blokken de 

speler tot nu toe op tijd heeft geraakt. 

De operaties van het spel vinden plaats in de while-

A Het spelbord 

met een aantal 

opgelichte 

blokken, oftewel 

mollen, die 

de speler kan 

raken. 
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loop. Als al le negen blokken van het spel actief zijn, 

dan heeft de speler verloren en is het spel voorbij. Met 

time.sleep(O.2) geef je aan hoeveel tijd de speler krijgt 

per blok, voordat we weer een extra opgelicht blok, 

oftewel een extra mol, toevoegen. 

actieve blokken = 0 

punten = 0 

while actieve blokken < 9 :  
. . · · time . s leep ( O . 2 )  

. . · · actieve blokken += 1 

· · · · nieuw_blok_aangemaakt = False 

Vervolgens voegen we de variabele nieuw_blok_aan

gemaakt toe, die standaard onwaar is. Bij elke herha

ling van deze lus willen we een willekeurig blok laten 

oplichten, zodat de speler die kan raken. 

Willekeurig blok 
We maken een nieuwe while-Ioop in de while·loop 

hierboven, met als voorwaarde dat zolang er nog geen 

nieuw blok verlicht is we blijven herhalen. Dat is nodig, 

omdat als we wil lekeurig een blok gaan uitkiezen het 

kan voorkomen dat we een al verlicht blok van een 

vorige iteratie selecteren. We herhalen de l us totdat we 

een blok van steen hebben gevonden dat wel verlicht 

kan worden. 

de speler een blok heeft geraakt, controleren we het 

type van het blok en dan specifiek of het overeenkomt 

met G LOWSTONE_BLOCK. Is dat het geval, dan kunnen 

we een punt bij de score van de speler optellen. 

. . . . for hit_block inl 

mc . events . pol lBlockHi ts ( )  : 

. . . . . .  · · i f  mc . getBloc k ( h i t_block . pos . x ,  

hi t_block . pos . y,  hit_block . pos . z ) ==[] 

bloc k . GLOWSTONE BLOCK . id : 

. . . . . . . . . . . . mc . setBlock ( h i  t_block . pos . x ,  l 
hi t_block . pos . y , hit_block . pos . z , 

bloc k .  STONE . id) 

. . . . . . . .  · · · · actieve b l o kken -= 1 

· · · · · · · · · · · · punten += 1 

Het aantal opgelichte blokken, actieve_blokken, kun

nen we dan dus met 1 verminderen. Achteraf plaatsen 

we een melding met het totale aantal punten dat de 

speler heeft verdiend. Je speelt het spel overigens door 

met de rechtermuisknop op de blokken te richten en 

te klikken. 

• .:-:-�="7 fr� 1ICP1.IIlnecraft t�rl Mlnecraft 
'1"0lIl eept tapart bloeit 
tqx>rt rGl'ldoll 
import time: 
IIIC • Mlnecraft . crtote() 
DC.PQstTOChatC 'Whac·a·Wolel ') 
x, y, z • ec.p\oyer.getPosO 

ac.postToChatC'Mook je klaa4"' . • . ' ) 
ttae.sleep(Z) 
lIC.postToChatC 'Iegtnt ') 

Gcttevil-blokken - • 
put1ten .. e 
.rl l t octteve_blokken -< 9: 

tl .. .. I .. p(Z) 
Dct\eve..blDkken ... 1 
nleuwJ,.lO)uk1ngetlOdkt • fohe 
wtlt1e nat nteuw.JJlok..oangeaoakt: 

_-pos .. " • rondoll.rancUnt(·l,  1) 
y-PQs - '1 • ronao..roncUnt(8, Z) 
LPOs - z + 3  
U lDC.get81oc:t(l-J)OS, y-POs, I_poS) - block.STONE.td: 

1tC.5et81ock(JU)OS, Y-PQs , I-PQS, block.GlOWSTONEJlOCK. td) 
nte\MJ)\oIL.Gangtllaakt _ J',. .• , 

for htt-block in ac.evtnU.poUlloclcH\tI(): 

v Als Je alle 

code In zijn 

gehee onder 

elkaar zet, is 

dit het gehele 

Whac·a·Mole

spel dat we 

net hebben 

gemaakt 

Het wil lekeurig kiezen van een blok gebeurt met 

random . randint (begin ,  e i nd ) , dat tussen de 

begin en eind-variabelen een willekeurig getal uitkiest. 

Voor de x kunnen we tussen -1 en 1 kiezen en voor de 

y tussen 0 en 2, vanwege de grootte van het spelbord. 

We controleren met de if-statement of het willekeurig 

gekozen blok van steen is, dat is er dus nog één die we 

dan kunnen oplichten. Als dat het geval is, vervangen 

we dat blok met een GLOWSTON E_BLOCK en zetten 

we de variabele nieuw_blok_aangemaakt op True, 

zodat de loop stopt en het programma verdergaat. 

" DC.get'lock(htUlock.pos.�t htt-block.pos.y. httJt\OCIC.poS.I) _ b\OCIC.GlOISTOHE_BlOCK.\d: 

· · · · wh i l e  not nieuw_blok_aangemaakt : 

. . . . . . . .  x_pos = x + random . randint ( - I ,  1 )  

. . . . . . . . y_pos y + random . randint ( O ,  2 )  

. . . . . " ' z_pos = z + 3 

. . . . . . · · i f  mc . getBloc k ( x_po s ,  y_pos , L 
z_pos )  == b l o c k . STONE . id :  

. . . . . . . . . . . · mc . setBlock ( x_pos , y_pos ,  

z_pos , block . GLOWSTONE_BLOCK . id )  

· · · · · · · · · · · · n ieuw_blok_aangemaakt = True 

IK.SltllOCk(htLbloc.k.pos.x, h\t_b\OCIC.poS.y. hlLblotk.poS.l, block.STONE.ld) 
actltvt_blOkktn �_ 1 
punten .. 1 

Tot slot 
In  Minecraft kun je dankzij 

Python leuke dingen voor elkaar 

krijgen. Wil je nog meer weten 

wat je al lemaal kunt doen aan 

Blok geraakt? de hand van leuke voorbeelden? 

Om te controleren of de speler succesvol een opgelicht Bezoek dan ook eens 

blok heeft geraakt, gebruiken we de functie poll- www.instructables.comlid/ 

BlockHi ts ( ) in events. Deze functie geeft een lijst python-coding-for-minecraft : 

van blokken terug die de speler heeft geraakt. Met een 

for-Ioop doorlopen we elk blok. Om te controleren of 
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G A  M ET E E N  AA N D E  S LA G !  

hubbit� � W! Het is nog a ltijd  donker en koud, dus we zitten midden in  
het knutselseizoen !  Aan le id ing voor  de redactie om een 
b ijzonder pakket samen te ste l len ,  waarmee je zelf kunt 
gaan programmeren.  
Voor deze aanbied lllg geldt: Incl usief btw en exclusief verzendkosten, o p  = op. 

Deze aanbieding geldt zolang d e  special in  de winkel ligt. 

KN UTSELEN EN LEREN PROGRAM M EREN 

P rogrammeren heeft voor velen iets magisch, iets voor een 

selecte groep mensen die weet hoe wij producten het beste 

kunnen gebruiken en dat dan ook voor ons bepaalt. Maar er is 

iets aan het veranderen. Meer dan ooit zijn geïnteresseerden op een of 

andere manier bezig met code. Of het nu het bouwen van een website 

is, of het maken van slimme formules in Excel om kleine 

gegevensverzamelingen te beheren. Of zoiets 

handigs als het maken van e-mailregels om 

de berichtenstroom in te dammen; het is 

allemaal programmeren! 

ARDUINO 

Als redactie schatten we in dat velen van 

jullie best eens verder willen kijken dan 

Windows, dus zijn we op zoek gegaan naar 

een geschikt platform. Het is Arduino geworden, 

een betaalbare microcomputer die met eenvoudige instructies 

is te besturen en waar je direct andere hardware aan kunt kop

pelen. Dat kunnen luidsprekers, leds of motoren zijn, die je verbindt 

met drukknoppen, warmtesensoren of een microfoon. Met je eigen 

programma's laatje de Arduino reageren op z'n omgeving. 

25 WORKSHOPS 

Om je op weg te helpen hebben we een boek samengesteld met daar

in 25 uitdagende workshops waarin we uitleggen hoe je de Ardulno 

kunt laten doen watje wilt. De nadruk ligt niet zozeer op de elektroni

ca, maar op de code. We vertellen je precies hoe Je de componenten 

aansluit, maar zullen je niet vermoeien met een elektronicacursus. 

Dat is beslist interessant, maar wat ons betreft wat minder passend. 

Programmeren, hoe je techniek voor je kunt laten werken en uitein

deliJk hoe je zelf iets kunt maken wat Je daadwerkelijk kunt gebruiken 

zijn daarbij de leidraad. We zullen heel rustig beginnen met een paar 

eenvoudige circuits waarbij we toelichten wat een breadboard is en 

hoe het werkt, hoe je een led aansluit en hoe je de waarde van een 

weerstand afleest. Maar het gaat boven alles om het programmeren, 

dus dat doen we al vanaf de eerste workshop. 

. . . . . . . • . • . . . . . .  
- " 

e : . 

• . . . . . . . . . . . . . . .  � 

H ET PAKKET B ESTAAT U IT: 

• Projectboek • 25 praktische projecten 
• ± 200 com ponenten · Ardu ino 
Na no-com patibele microcomputer 
• 8read board · Jumperdraden 

DIRECT AAN DE SLAG! 

-

-

., 

Het boek wordt geleverd met een pakket van bijna 200 onderdelen om 

alle projecten direct te kunnen bouwen. De set bevat onder andere 

een Arduino Nano-compatibele microcomputer, een breadboard en 

draadjes om alle schakelingen zonder soldeerbout te kunnen maken. 

Sensoren voor warmte, licht en geluid, leds, een luidspreker en venti

lator maken het een zeer gevarieerd geheel. We beginnen eenvoudig 

met een programmaatje dat een led laat knipperen. Wat verderop 

laten we een piëzo-Iuidsprekertje 'Hallo Wereld' seinen in morse. We 

maken onder andere een slimme timer voor trappen huisverlichting, 

een schemerschakelaar, een lekkagemelder, een schakeling waarmee 

we met drie draaiknoppen alle kleuren uit een een rgb-Ied kunnen ha-

len, een pincodelezer, en bouwen uiteindelijk een digitale 

bingo-molen en een KnightRider-scanner die ook 

nog de bekende tune afspeelt! Elke workshop 

is voorzien van een indicatie van de moeilijk

heidsgraad en de benodigde tijd. Laat het 

voorjaar maar wachten, wij vermaken ons 

wel de komende tijd © 

I 
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Arduino 
De Raspberry Pi is een veelzijdig computertje, 

maar voor veel doe-het-zelftoepassingen is het 

overkil l .  Als je bijvoorbeeld zelf draadloze sen

soren wilt maken of eenvoudige schakelingen, 

heb je de processorkracht en de RAM van de Pi 

helemaal niet nodig. Een ideaal platform voor 

dit soort toepassingen is de Ard uino (buiten 

de VS heet het platform om auteursrechtelijke 

redenen overigens Genuino). Arduino-bordjes 

zijn dankzij hun rijk uitgeruste inputs en outputs 

ideaal om sensoren uit te lezen of apparatuur 

zoals motortjes aan te sturen. Ze bevatten een 

microcontroller met lage snelheid en weinig 

RAM, maar dat is voldoende voor dit soort 

toepassingen. Daardoor verbruiken ze ook 

weinig stroom en is ook voeding door batterijen 

mogelijk. 

De Arduino Uno is het Instapmodel 

van de Arduino-bordjes. 

[ e' �e mogelijkheden 
Er bestaan diverse Arduino-bordjes, elk met 

hun eigen voordelen, en al lerlei uitbreidings

bordjes in de vorm van Arduino Shields. 

H iermee communiceer je bijvoorbeeld 

draadloos met ZigBee, stuur je motortjes aan, 

communiceer je via het gsm-netwerk, lees je 

weersensoren uit enzovoort. Je eigen draadloos 

weerstation bouwen, een besturing bouwen die 

het deurtje van je kippenhok na zonsondergang 

a utomatisch sluit en voor zonsopgang automa

tisch opent? Het zijn maar enkele van de einde

loze mogelijkheden. Meer nog dan de Raspberry 

Pi is de Arduino echt doe-het-zelf. Je moet zelf 

aan het programmeren slaan in de Ardulno IDE 

( Integrated Development Environment). Nadat 

je programma (in Arduino-taal 'sketch') af is, 

upload je het van je computer naar het Arduino-

bordje via een usb-kabel. De Arduino draait dus 

geen volledig besturingssysteem, maar alleen 

het programma datje ernaar uploadt. Een 

goede vuistregel als je moet kiezen tussen een 

Arduino of Raspberry Pi is: als het project vooral 

om elektronica gaat, implementeer het dan met 

de Arduino; speelt software een belangrijke rol, 

kies dan voor een Raspberry Pi. 

Voorbeeldprojecten 
Maar hoe begin je aan zo'n zelfbouwproject? 

Welke hardware en software heb je nodig en 

welke stappen moet je uitvoeren? Hoe meer 

ervaring je met dit soort projecten krijgt, hoe 

meer je op eigen kracht kunt. Maar in het 

begin volg je het best wat voorbeeldprojec

ten. Gelukkig zijn er op internet voldoende 

handige Harry's te vinden die uitgebreid met 

geïl lustreerde stappenplannen hun project uit 

de doeken doen.Op de website Adafruit (www. 

adafruit.com), die ook elektronicacomponen

ten verkoopt, vind je talloze projecten voor de 

Raspberry Pi en Arduino. Ze zijn doorgaans 

uitgebreid gedocumenteerd met alle moge-

lijke achtergrondinformatie die je je maar kunt 

bedenken. Als je een bepaald project wilt maken 

en niet goed weet hoe het te realiseren, is de 

kans groot dat Adafruit iets gelijkaardigs al 

heeft gedaan. Ook op de blogs van Raspberry 

Pi (www.raspberrypi.org/blog/) en Arduino 

(https:/Iblog.arduino.cc) zijn leuke project jes 

te vinden.Op Hackaday (http://hackaday. 

com) kan iedereen projecten voorstellen. Je 

SPECIAL 
Zelfbouw 

Andere minicomputertjes 
De Raspberry PI en Arduino zijn niet de enige 

mini computertjes om mee te knutselen. Belde 

projecten hebben wel als voordeel dat er een 

grote community rond ontstaan is. zodat je 

er veel software en uitbreidingsbordjes voor 

vindt. Ook vind je zowel voor de Raspberry PI 

als de Ardulno talloze voorbeeldproject jes 

die je kunnen Inspireren. Maar wil je toch voor 

een ander minicomputertje kiezen, dan Is dat 

uiteraard ook mogelijk. Een populair bordje Is de 

BeagleBone Black. Het voordeel daarvan is dat 

dit on-board flashgeheugen heeft, zodat je geen 

sd-kaartje meer nodig hebt. Andere Interessante 

alternatieven zijn de ODROID-Cl. Cubleboard4 

en C.H.I.P. 

Op Hackaday vind je ambitieuze zelfbouwprojecten 

zoals een tricorder. 

vindt er dan ook de gekste knutselwerkjes. 

Wat den k je bijvoorbeeld van een tricorder uit 

Star Trek (https:/Ihackaday.io/projectJ139S

open-source-science-tricorder) of een slimme 

assistent voor in huis (https:/Ihackaday. 

io/projecti1 214-project-jarvis-ai-home

automation-assistant)? Er is wel heel wat 

verschi l  in de kwaliteit van de uitleg hoe je het 

project zelf kunt namaken. Bovendien gaat het 

vaak om projecten waarbij de bouwer speciale 

componenten gebruikt die je zelf niet hebt of die 

te duur zijn. Maar het levert zeker inspirerend 

materiaal op! 
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Arduino 
Geen zin in een Raspberry Pi ,  dan zijn er genoeg 

alternatieve printplaat jes waarmee je een 

slim systeem voor in huis kunt maken - zoals 

bijvoorbeeld de superkleine Arduino. Deze is zo 

compact, dat ervaren bouwers met een Arduino, 

wat led-lampjes en bijbehorende onderdelen 

zelfs een kleine plafondlamp intelligent kunnen 

maken. Ook hartstikke gaaf en interessant, 

maar wij laten dit a lternatief even achterwege 

in dit artikel. De Raspberry Pi is een makkelijker 

uitgangspunt, dat in combinatie met de UniPi 

bovendien net wat uitgebreider kan zijn. 

schakelaar met één van de schakelactoren op 

de U niPi. Vervolgens kun je aan de Raspberry Pi 

doorgeven dat je het licht wil aan- of uitzetten. 

De Pi geeft dit door aan de Uni Pi, die dankzij de 

aangesloten schakelkabels de betreffende lamp 

meteen kan bedienen. 

Domoticz 
Met bovenstaa nde setup heb je de hardware 

om een lamp te bedienen - nu de software nog. 

Wij gebruiken Domoticz, een opensource smart 

home-systeem dat je rechtstreeks op de Pi kunt 

installeren. Installeren is een eitje: je down-

Domoticz controlat yourjinger tips. I'J.O.l 

loadt de Raspberry Pi-image vanaf domoticz. 

com met een gewone computer, je zet deze op 

een microSD-kaart met een programma zoals 

Win32Diskimager (sourceforge.netJprojectsl 

win32diskimager/) en steekt deze microSO

kaart in de Raspberry Pi. Sluit de minicomputer 

eventjes aan op ethernet, zet hem aan en kijk in 

de instellingen van je router wat voor ip-adres 

hij heeft gekregen. Vervolgens kun je in de web

browser van een computer dat ip-adres invullen, 

gevolgd door ':8080'. Draait de Raspberry Pi 

met Domoticz op 1 92.1 68.0.1 1 2? Dan bezoek je 

1 92.1 68.0.1 1 2:8080 in je browser. 

In deze webview kun je alle apparaten ver

bonden met de Raspberry Pi en UniPi instellen, 

zodat je ze vanaf deze website op afstand kan 
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bedienen. Met andere woorden: als je met wifi 

bent verbonden, ben je ook met je sl imme lamp 

of andere smart home-apparatuur verbonden. 

Wil je ook op kantoor het licht kunnen besturen? 

Dan moet je de instell ingen van je router indui

ken om de poorten voor de Pi open te gooien. 

Bedenk echter wel dat je daarmee een deel van 

het netwerk openstelt voor mogelijke aanval

lers, waardoor je online beveiliging lager is dan 

je normaal gewend bent. Het is een risico datje 

zelf kiest om te nemen. 

Verwacht overigens niet dat het instellen van 

je apparatuur net zo simpel is als in een 'ge

wone' smart home-applicatie. De Raspberry Pi 

weet niet wat je hebt aangesloten - enkel dat er 

signalen worden afgegeven. Het is dus aan jou 

besturen. Omdat Domoticz vanaf een web pa- om een waarde te koppelen aan ieder signaal, 

gina bediend kan worden, heb je op alle ap- waarbij je vervolgens aangeeft wat er mee moet 

paraten binnen je thuisnetwerk toegang. Bezoek gebeuren. Ieder apparaat dat je aansluit, zul je 

je de website vanaf een smartphone? Dan kun daarom uitgebreid moeten testen, voordat je 

je vanaf je smartphone ook de lamp aan- of weet hoe je hem precies configureert. 

u itzetten. Wil je meer functionaliteit? Dan kun je Domoticz is gratis te downloaden, maar 

een smartphone-app zoals I mperiHome uit de 

app-winkel van je toestel downloaden. Deze app 

verbindt met Domoticz, zodat er bijvoorbeeld 

notificaties door je slimme apparatuur verzon

den kunnen worden. Zo stel je bijvoorbeeld 

in dat je een bericht krijgt als een lamp wordt 

bediend. Domoticz is vanaf je thuisnetwerk te 

de ontwikkelaars accepteren net als bij veel 

andere opensource-projecten donaties. Wel zo 

netjes om te doen ook, als je volledige huis hier 

op draait. Nog een leuk detail: je kunt Domoticz 

ook op andere platformen installeren, zoals > 

v Met het Domotlcz·bestunngssysteem stuur 

Je al je apparaten aan 
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computers met Windows of Linux. Het zorgt 

ervoor dat je naast een Pi ook een oude com

puterkast kunt benutten - al  heb je dan wel 

de juiste hardware nodig om je apparatuur te 

verbinden. 

Hang er een sensor aan 
Je hebt nu zowel de hardware als software om 

een simpele lamp te bedienen vanaf iedere 

computer in huis. Leuk, maar het wordt natuur

lijk allemaal pas écht handig als je het nodige 

kan automatiseren. Gelukkig biedt je Raspberry 

Pi-installatie daar ook genoeg mogelijkheden 

" Een losse temperatuursensor 

sluit je zo op Je Raspberry PI aan. 

Alternatieve besturingssystemen 
Er zijn overigens nog veel meer besturingssystemen 

die Ie op de Pi kunt installeren om apparatuur in 

huis te bedienen. Ben je  een beetje handig qua 

programmeren?  Dan kun je  alternatieven zoals Pi

Dome, Evok en HomeSeer alti jd nog eens uitprobe

ren. In essentie doen ze al lemaal hetzelfde: praten 

met apparatuur die je aansluit op je  P i  en UniPi .  De 

één is echter wat gebru iksvriendelijker, terwijl de 

ander wat meer vrijheid biedt. Op unipl.technolo
gy staat een lijst van a lle ondersteu nde besturings

systemen. Wi l le op extreem hoog niveau je  eigen 

ding bouwen, dan kun je er zelfs voor kiezen om je 

eigen software te programmeren. Desnoods instal

leer je een versie van Linux op de Pi ,  zoals Rasp

bian, waarop je vervolgens eigen software draait. 

Het fijne aan de P i  is d at hi j  zo open is, waardoor je 

volledig zelf de keuze hebt. 

60 R A S P B E R R Y  PI  & A R D U I N O  

voor. Naast apparatuur kun je namelijk ook je dat een rood oplichtend lampje bijvoorbeeld 

allerlei sensoren op de UniPi  aansluiten. Wil je betekent dat de thermostaat net door de Pi is 

een lamp die automatisch inschakelt zodra het aangezet. Bedenk wel dat de afstand tussen je 

buiten donker is? Dan kun je een lichtsensor op station en het apparaat een rol speelt. Je kunt 

je station aansluiten, waarna je in de software prima een deur van 20 meter verderop bed ie-

van je Pi aangeeft hoe die twee moeten samen

werken. 

De sensoren kunnen ook zelfstandig werken 

om jou over de situatie in huis in te lichten. Zo 

sluit je een thermometer aan om de tempera

tuur in de woonkamer te meten, die je vanaf 

een smartphone afleest. Wil je dat het niet te 

warm of koud wordt? Dan kun je een notificatie 

ontvangen zodra er een specifieke temperatuur 

wordt afgemeten. Wat je er precies mee doet 

hangt af van je eigen verbeelding en knutsel

capaciteit. Is er een sensor of apparaat dat kan 

worden aangesloten op de Raspber

ry Pi of UniPi? Dan kun je het in je 

slimme domoticasysteem integre-

ren. Wij hebben deze setup gebruikt 

zien worden bij onder andere elektrische 

deuren, rolluiken, thermostaten, sloten en uiter

aard verlichting. 

nen, maar dan heb je wel langere kabels en mis

schien af en toe een versterker nodig. Daarnaast 

is het wel zo handig om al die kabels netjes weg 

te werken, zodat je gasten niet het idee hebben 

dat ze bij Doe Brown binnenlopen. 

Bouw je eigen behuizing 
De Raspberry Pi en UniPi zijn in feite twee 

printplaat jes. Ze bevatten al les dat je nodig hebt 

om je slimme huis te besturen, maar ze zien er 

los natuurlijk niet heel mooi uit. B ij de Raspberry 

Pi kun je dat vrij makkelijk oplossen door een 

behuizing te kopen, maar in combinatie met de 

UniPi en mogelijke sensoren die je aansluit, is 

er niet snel een case te vinden. Het is daarom 

verstandiger om je eigen kastje te bouwen voor 

het domoticasysteem. Heel lastig is dat geluk

kig niet: koop wat planken, wat lijm of spijkers 

en zet de boel in elkaar. Je hoeft a lleen maar 

Je kunt er zelfs led-lampjes mee verbinden wat gaten te maken voor de aansluitpoorten 

zodat je de Raspberry Pi kunt 'aflezen'. Dan weet die je wil gebruiken, zoals voor bijvoorbeeld het 

stroomsnoer. 

W ij k iezen voor Domoticz omdat de webinter

face net wat toegankeli jker is .  Je maakt simpel

weg een microSD-kaart. steekt hem i n  de PI en 

kunt zonder gedoe met een a ndere computer 

verbinden. Bi j  veel alternatieven is dat niet zo. 

Ze vereisen dat je  de Pi met een muis,  toetsen

bord en monitor verbindt om a l les in  te stellen, 

of dat je  via SSH verbindt om zo op afstand in  

de commandl ine te werken. Pr ima als je  bereid 

bent om dat al lemaal te doen, maar waarom 

zou je ,  als Domoticz een i ntu lt iever a lternatief 

biedt? Begin nou maar gewoon lekker bij Do

moticz, alternatieven kun je a ltijd uitproberen 

zodra je het al lemaal wat beter snapt. Voordeel 

aan de Pi is namel ijk dat het wisselen van be

sturingssysteem simpel een kwestie is  van een 

microSD-kaartje omwisselen.  

Een paar tips hebben we wel voor je.  Ten eer

ste: zorg ervoor dat je bouwsel een paar goede 

gaten heeft. De Raspberry Pi is nu eenmaal 

een computer, en computers worden warm. 

Die hete lucht zal toch ergens heen moeten. En 

aangezien je hem in een doos stopt, kan het 

nooit kwaad om een paar 'heatsinks' te bestel

len. Dit zijn kleine, metalen blokjes die je op de 

processorchips van de Pi plakt, zodat de warmte 

daarin gezogen kan worden. Het zorgt ervoor 

datje Pi onder hoge temperaturen makkelijker 

functioneert. 

Bij het maken van de behuizing wordt pas 

echt duidelijk dat dit een hobbyproject is. Hoe 

mooi je domoticasysteem wordt, is namelijk vol

ledig afhankelijk van jouw creatieve vermogens. 

Sommigen maken er een ruwe houten doos 

van, die je l iever niet midden in de kamer zet. 

Anderen pakken er duurdere materialen zoals 

aluminium bij, om er een gadget net zo gelikt 

als een nieuwe Apple-product van te maken. 

Het is al lemaal aan jezelf en je kunt er zoveel 



kan bedienen, maar wel graag in de gaten 

houdt? Dan kun je ze op de Ri aansluiten om 

de st room af te lezen. Zo geeft het P'i-systee 

feil loos aan hoeveel stroom je wasmachine 

: .. . of wat die P.layStation 4 nou precies 

. .  .. ..  . . :  . .  
. . . ..  , .. . .. . . .. .  

In  huis aan  te sluiten, zodat je  het a lg 

energieverbruik in je huis kunt meten. . . . ..  . .. 
.. . .  .. ..  . .  .. . .  . .  . .  . .. .  

Ie ziet hoe die twee zich met elkaar verhouden. 

Op die manier kun je  een sl imme t . . . 
zoals bijvoorbeeld de Nest of Eneco ifoon 001< 
meteen vervangen met je eigen bouwsel .  
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e gebruiken de P. I  3 
voor deze test zoals 

hij wordt geleverd. 
. . . 

. .. . ... .. . .. 
zing, een micro-sd-kaartje van 1 6  

. , ... . .. 

5 euro uitkomt 

we voor twee tientjes ' :'  ... ... 
twee extra micro-sd-kaartjes van 8 

GB per stuk gekocht, voor. het geval 

. . ..  : . 
hoewel ex erts gebruikmaKen van 

zogeheten heatsinKs orn . . . 
berry-comfJute� koel . . . 

jUist weten hoe het apparaatje oR 

zichzelf functioneert. 

. .. : ... 
• • •  

.. . . . 
. .  : 

..
. 

... . . .  
. .. : 

I .  

Traag 

. .. ..  . ... 

. . • •  

• •  

• •  • 

!' .. .  • . .. .. • • 

• • 

het minicomfJutertje. 

. . . ... 



. .  . .. . 

oiJenen van de browser verloo 
.. . .  . .. . .. . 

• •  

.. ..  . . .  .. . . .. . .. 
tekstverwerker kunt gebrui-

. .  : .. 
draalden alsnog slecht, 

moesten we i n  de komende 

week een ORlossing voor vinden. 

Maar we hadden in elk geval een 

. -
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Quick start guide 

Flnlshed 1000ding 

fJlIConnect display 
If nol """I HDMI, 
pIue In your .!IIl ..... 
lV or dbpily • 

Raapberry PI � 
Qulck start Y:ttJ 

1 

" De standaard browser van Raspblan: Arora. 

simpelweg weigerde volledig te 

starten. Gelukkig konden we wel 

met collega's mailen vla Gmail, 

maar ook dat ging niet zonder hor-

ten of stoten. Het moge duidelijk 

Hoe bevalt het ons tot nu toe om zijn: wil je meer dan alleen schrijven 

de Pi 3 als serieuze computer te of simpele websites bekijken, dan 

gebruiken? We kunnen het meteen moet je heel veel geduld hebben. 

al verklappen: moeizaam. We 

gebruiken de Raspberry Pi voorna- Specifieke browsers 
melijk om artikelen te schrijven, iets Ook liepen we tijdens onze dag 

dat op zich wel aardig verliep. Maar schrijven tegen wat gekke complica-

zodra er iets meer moest gebeuren, ties aan die moesten worden opge-

bleef het kleine computertje al snel lost. Google Drive werkt bijvoorbeeld 

hangen. Het opslaan van afbeel- helemaal niet in de standaardbrow-

dingen duurde toch zeker een paar ser van Raspbian, waardoor we met 

seconden - gevolgd door nog meer experimentele versies van Firefox 

seconden als we ze bijvoorbeeld aan de slag moesten. Het open heb-

aan een e-mail wilden toevoegen. ben van meer dan twee tabbladen 

Een simpele tekstverwerker is bleek enigszins pijnlijk voor de Pi 

prima te gebruiken - het wordt - een best vervelende complicatie 

alleen een stuk lastiger zodra je met als je nieuwsartikelen op basis van 

geavanceerde webtools aan de slag bronnen moet schrijven. 

gaat. Zo hebben we een kwartier Enige technische kennis is wel 

gestaard naar het laadscherm van een must. Hoewel we veel software 

zakelijke chatapplicatie Slack, die vanuit de instellingen konden instaI-

leren, moesten we af en toe ook de 

command-line erbij pakken. Je moet 

dus weten wat een 'sudo apt-get' 

eigenlijk is, wil je alles uitje mini-pc 

kunnen halen. Dit voelde bij onze 

tests niet aan als een computer die 

je aan je moeder zou aanraden, 

maar vooral nog als een bak voor de 

meest fanatieke geeks. 

Zen 
Voor sommige gebruikers zijn 

dat allemaal bezwaren, maar als 

we heel eerlijk zijn vonden we de 

beperkingen soms best fijn. We 

konden al leen maar onze opdrach-

ten voltooien door gericht te werk 

te gaan: niet teveel vensters open, 

niet te veel tegelijk proberen en 

dus niet te vaak afgeleid raken. 

Het zorgde ervoor dat we simpele 

klussen sneller afmaakten. Er was 

geen gezellige groepschat om door 

afgeleid te worden - een chat op de 

achtergrond draaien kon immers 

het systeem laten bevriezen. 
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ijd om onze zorgen van de tweede 
. ... .: oe ... ... .. . .. .. • .. . .. .. 

Even een film pje afspelen: dat is oR 

gewone comRuters een eitje, toch? 

I. 
· - . 

· .. . .. ..  . ..  . .. . . . . . 

sReciale mediasReler via 

. . . - -

oude smart-tv is snelle� dan 

nuttig voelde dit niet. 

Maar. gelukkig IS de RasRber� F"i 3 

een verdraaid veelzijd .: .. . . ... 

... . .. ..  : .. . .. .. .. . . .. 

:- , ... . ..  .. . .. ... . . . 

e� bij en installeerden ORenELEG 
• • het kaartje. Dit is een sReci-

uitzetten en de sd-kaar 

zodat we met ORenELEC aan de 

. -

die je met behulR 

· . 

van de hdmi-Roort net zo maK-

kei ijk op' je tv aansluit. • •  

ma te doen ook, want doo� zijn 

handzame formaat verRIaats je 

de minicomRuter snel tussen 

kunt wisselen lijkt wel de kracht 
.. .. .. . . ..  ... ... .. 

is te zwak om alles vanuit één 

besturingssysteem te doen, 

: . ... . .  , ,  

sd-kaartje erbij te kORen kun je 

vaak al voor. een tientje tussen 

besturingssystemen schake-

Onze micro-sd-kaartje had 
: . . 

. .. .. . . .  . . .. 

, - - . :- . -

. .. . . .. .. 

" :-

schijf aan te sluiten OR 

- . . - . . 

. - . . 

. - -

Een externe naroe scnljt met 

flink wat omslag kan j 

:. .. .  . . ..  . ... .. ..  ... . .. .. 

• • 

. -

met twee browservensters. I n  

de één speelden w e  een lange 

YouTube-video af (met Flash, om 

hem extra zwaar te belasten), 

terwijl we in de ander het internet 

gingen afstruinen. In eerste in-

stantie een moeizaam proces: een 

Hoewel we tegen de nodige beper- stilstaande pagina met daarnaast 

kingen zijn aangelopen, verloopt 't een YouTube-video werkt prima, 

prima:  we kunnen werken, kijken maar probeer vooral niet over die 

fi lms en series door snel van pagina te scrollen. Op een bepaald 

micro-sd-kaart te wisselen en kun- punt waren we minutenlang bezig 

nen zonder problemen wat over 

het internet surfen. Leuk, maar 

we hebben nog niet het gevoel 

dat we alles uit deze knutsel-pc 

hebben getrokken. Hoog tijd om 

daar verandering in te brengen. 

We negeren daarom vandaag 

de eerste les die we over onze 

Raspberry Pi hadden geleerd: niet 

teveel tegelijkertijd doen. Door 

twee programma's of processen 

naast elkaar te laten lopen, wilden 

we ontdekken hoe snel we de Pi 

op zijn knieën konden krijgen. 

Deze test beginnen we vrij simpel: 

Onze opstelling van de Pi was tot nu 

toe vrij eenvoudig: een hdmi-beeld

scherm, muis, toetsenbord en een 

audiokabel voor twee luidsprekers. 

De bijgeleverde usb-adapter is krach

tig genoeg om al die apparaten van 

energie te voorzien en de Pi goed 

werkend te houden. Maar hoeveel 

accessoires kan die Pi nou eigenlijk 

precies van stroom voorzien? 

De Pi 3 heeft vier usb-poorten, 

dus we besloten om de nog niet 

gevulde twee aansluitingen maar 

eens van gadgets te voorzien. In de 

één staken we een externe harde 

schijf en in de ander een grote 

transistormicrofoon. Goed nieuws: 

om de onderkant van een webpa

gina te bereiken. 

Op z'n knieën 
Naarmate we wat langer bezig 

waren, liep de boel een stuk soe

peler. Tijd om hoger in te zetten. 

We wisselden de YouTube-video 

om voor een terminalvenster, 

waarmee we in één keer al le 

wachtende programma-updates 

installeerden. Tegelijkertijd speel

den we Mineeraft in een tweede 

scherm. Of nou ja, spelen ... de 

game veranderde op flink wat 

de Pi bleef gewoon werken. Pas 

toen we een tweede externe schijf 

aansloten - zonder eigen voedings

bron - weigerde de knutselcompu

ter om met deze schijf te verbinden. 

Waarschijnlijk omdat hij niet genoeg 

stroom kreeg om de externe harde 

schijf draaiend te krijgen. Vier ap

paraten werken dus, maar het kan 

natuurlijk altijd nog moeilijker. We 

pakten er daarom een usb-hub met 

vier aansluitingen bij en staken die 

in één van de poorten. Zo konden 

we in totaal zeven apparaten met 

de Raspberry Pi verbinden. We 

staken er nog twee Xbox 360-con

troIIers en een HOTAS-joystick bij in 

- en toen begon het apparaatje het 

toch echt moeilijk te hebben. Hoe

wel de Pi gewoon aanbleef, werden 

deze apparaten niet herkend. En 

dat terwijl ze het wel prima doen als 

je ze individueel aansluit. 



momentjes in een diavoorstell ing. 

Op momenten dat de update werd 

gedownload l iep het spel prima, 

maar tijdens het installeren werd 

er kennelijk net wat te veel van de 

Pi gevraagd. M inecraft is ineens 

Alleen met een adapter 
Het lijkt er dus op dat de Raspberry 

Pi 3 prima zijn vier usb-poorten van 

stroom kan voorzien maar als je 

meer probeert, dan kun je rekenen 

op problemen. Overigens geldt 

dat alleen als je een losse stroom

adapter gebruikt. We probeerden 

• heel even om de usb-poort van 

onze monitor als stroombron te 

gebruiken (handig, want dan heb 

je geen adapter nodig), maar de 

een stuk minder leuk als je één 

stuk erts per m inuut kunt delven. 

Daar l ijkt de grens dus te liggen. Je 

kunt bij een computer van 35 euro 

niet een 3D-game spelen terwijl je 

grote updates installeert, maar dat 

Pi weigerde dan om zichzelf in te 

schakelen. We verwijderden steeds 

meer apparaten om te zien waar de 

grens ligt, maar de kleine computer 

werkte pas weer toen we alleen een 

toetsenbord hadden aangesloten. 

'" Als je op alle usb-poorten een extern 

apparaat aansluit, bestaat de kans dat de 

Raspberry PI 3 dat niet trekt. 

is ook wel een beetje te verwach

ten. Hoewel we bij onze tests wel 

prima YouTube op de achtergrond 

konden draaien bij het browsen, 

liep de boel af en toe wel wat te 

haperen. 

Tijdens onze weekendtest willen 

we de mini-pc op afstand gebrui

ken. Zo kunnen we bijvoorbeeld 

vanaf een smartphone bij onze 

bestanden, of vanaf een laptop het 

Pi-scherm bekijken. Daar gebrui

ken we twee methodes voor: VNC 

en SSH. 

Bij VNC zouden we het gehele 

scherm van Raspbian moeten 

zien vanaf een andere computer 

of smartphone. We hingen de 

Pi alleen aan een stroomkabel, 

pakten er een een MacBook bij en 

MIneeraft spelen en updates tegelijk 

downloaden op de Raspberry PI 3 gaat 

wat moeizaam 

om te verbinden. Die verbinding 

was zo gemaakt, maar daarna 

ging het allemaal een stuk lastiger. 

We zijn van VNC wel gewend dat 

het beeldscherm wat schokkerig 

is, maar bij de Pi waren er soms 

wel vijf seconden nodig voordat 

het scherm op de juiste manier 

ververste. Met veel pijn en moeite 

konden we u iteindelijk een mapje 

met documenten openen om 

deze tekst te proberen te schrij

ven, maar na een tijdje besloten 

we toch maar om iets anders te 

proberen. 

SSH 
SSH blijkt gelukkig een stuk beter 

te werken. Vanuit de terminal van 

onze Mac kunnen we verbinden 

met Pi, die we op deze manier 

met de command-line kunnen 

startten de juiste VNC-software op bedienen. Van stotteringen of > 
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haperingen was geen sprake; 

het beperkte grafische gedeelte 

hiervan wordt immers door de 

MacBook geregeld. Oké, er is wat 

technische kennis nodig om je 

Pi op deze manier te bedienen. 

Maar we hebben bijna een week 

gewerkt op een Pi, dus hebben 

genoeg interesse om wat simpele 

Linux-commando's te leren. Met 

behulp van SSH kunnen we een 

simpele tekstverwerker openen in 

de terminal, waarin we dit artikel 

konden afmaken. Dat voelt nog 

steeds een beetje vreemd, want 

we zitten op het moment van 

schrijven op een laptop van meer 

dan d uizend euro, die draadloos 

verbindt met een knutselcomputer 

van 35 euro. Om op deze manier 

in een oersimpele tekstverwerker 

een stukje te schrijven. 

Retropie 
Hoe nutteloos dat ook kl inkt: 
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,.. Een beetje vreemd IS het wel om vla 

een MacBook van meer dan dUIzend euro 

verbinding te maken met een knutsel

computer van 35 euro en daar in een 

oersImpele tekstverwerker te werken. 

er zijn genoeg situaties waarin 

dit wel handig is. Zo hebben we 

op ons laatste micro-sd-kaartje 

bijvoorbeeld Retropie ge"instal

leerd - een gaming-OS waarmee 

je oude spellen kunt emuleren. 

Toen we hiermee speelden, was 

de PI verbonden met een televisie. 

Om het één en ander in te stellen 

verbonden we een toetsenbord, 

maar het bleek best een karwei 

om steeds op de knieën voor de tv 

commando's in te tikken. Dat werd 

al lemaal een stuk makkelijker toen 

we met SSH verbonden, zodat we 

dezelfde handelingen vanachter 

ons bureau konden invoeren. 

. ..  . ... I " · 

Tot slot 
Zouden we je het aanraden 

om fulltime op de Pi over te 

stappen? Nee, oftenminste niet 

zomaar. Het idee van een kleine 

computer voor een paar tientjes 

is aanlokkelijk, maar er zijn te 

veel dingen om rekening mee te 

houder die je leven moeilijker 

maken. Na een week verlangen 

wij terug naar de mogelijkheid 

om meer dan drie tabbladen in 

een browser te openen zonder 

dat de boel vastloopt. Dat is hoe 

we in 201 6 computers gebrui

ken, maar dat is iets dat voorals

nog onmogelijk is met de Pi. : 



Samen aankopen 
Sommige elektronicacomponen

ten kosten maar enkele euro's 

of zelfs centen. Als je daar dan 

enkele euro's verzendkosten 

voor moet betalen, komt dat vrij 

duur ult. Wil je op verzendkosten 

besparen, dan loont het dus de 

moeite om met cotlega-doe-het

zelvers af te spreken om samen 

een aankoop te doen. Op die ma

nier kun je de verzendkosten de

len of hoef je zelfs geen verzend

kosten meer te betalen omdat je 

samen boven het minimumbedrag 

voor gratis verzending uitkomt. 



� VeUem.lnKJI� 
• UttleBl1$ 

' OXBoird·� 
• KodllX8MC spe4en: 

SOS Solutions 
WWW.sossolutlons.nl 

_ --". -- --,. .......-... .... '-

o 0 

Raspberry Pi 3 
Oe allernieuwste Raspberry PI 3 
Wij hebben hem op voorraad! 

De Nederlandse webwinkei SOS Solutions is gespecialiseerd in de 

Raspberry Pi  en heeft daarvoor scherpe prijzen. Zo vind je er kits om 

een mediaspeler van je Pi te maken met de software Kodi. Maar SOS 

Solutions verkoopt ook Android-mini-pc's die als mediaspeler werken 

of van je tv een smart-tv maken, de magnetische elektronicamodules 

IittleBits en elektronische kits van Velleman. SOS Solutions is verdeler 

van Adafruit. Bestel je voor 1 6  uur, dan heb je je bestelling de volgende 

dag in huis. De verzending is gratis. Betalen kan onder andere met 

creditcard, iDeal, Bancontact en na ontvangst. 
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Elektronica Onderdelen Online 
www.eoo-bv.n l  
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Elektronica Onderdelen Online (vroeger Dick Best) is een bekende 

naam onder elektronica hobbyisten. Een Raspberry Pi of Arduino zul 

je hier niet vinden, maar je kunt er terecht voor breadboards, conden

satoren, weerstanden, transistoren, ic's, leds, sensoren, spanningsre

gelaars, meetapparatuur, soideerbenodigdheden en nog veel meer. 

Betalen is mogelijk via iDeal of een overboeki�g. De verzendkosten 

hangen af van het totale gewicht en beginnen vanaf € 1 ,75 (NL) of € 

2,50 (BE) voor briefpost en € 6,50 (NL) of € 8,00 (BE) voor pakketpost. 
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Conrad 
www.conrad.nl 

Conrad is de grootste webwinkel in de Benelux voor elektronica. Met meer 

dan 700.000 producten kun je er terecht voor alle mogelijke elektronische 

producten, gadgets, technische apparatuur, kabels, batterijen en elek

tronische componenten. Ook de Raspberry Pi en Ardulno en toebehoren 

vind je er, zij het wat duurder dan in de webwinkels die in die minicom

putertjes zijn gespecialiseerd. Vanaf € 35 Is de verzending gratis ais je via 

iDeal (in N ederland) of Sofort (in België) betaalt. Ook betalen via creditcard 

of acceptgiro kan, maar dan betaal je € 4,95 verzendkosten. De levering 

duurt twee tot vier werkdagen: je bestelling komt vanuit het magazijn van 

Conrad in Zuid-Duitsland. 
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www.lprototype.nl 

De Nederlandse webwinkel iPrototype specialiseert zich in opensource

hardware en 3D-printers. Je vindt er niet alleen de Raspberry Pi en 

Arduino, maar ook robots, 3D-printers, elektronische componenten, 

accessoires en gereedschap. i Prototype is verdeler van Adafruit Bestel 

je voor 1 7  uur, dan heb je je bestelling de dag erna in huis. Voor Belgiê 

is de levertermijn een dag langer. Vanaf € 75 is de verzending gratis; 

anders betaal je € 3,95. Betalen Is mogelijk via paypal, iDeal, Bancontact 

en overboeking • 
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Pimoroni 
https://shop.pimoronLcom 

Pimoroni  is een webwinkel uit het Verenigd Koninkrijk die zich focust 

op de Raspberry Pi en Arduino. Daarnaast vind je er ook elektroni

sche componenten en gereedschap, evenals de BBC micro:bit, een 

minicomputertje met sensoren, leds, knopjes, bluetooth en usb. Ook 

Adafruit-producten vind je er terug. Pimoroni maakt ook zeif pro

ducten voor de Raspberry Pi, zoals de Pibow-behuizingen en al lerlei 

HAT-uitbreidingsbordjes (Hardware Attached on Top), die je op de 

gpio-pinnen van de Pi monteert. Verzending kost 4 Britse pond (iets 

meer dan € 5) en duurt doorgaans drie tot vijf werkdagen. Je betaalt 

via payPal, creditcard of Bitcoin. 
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D e  Amerikaanse verdeler Mouser heeft alle mogelijke elektronicacompo

nenten en technische apparatuur. Het is een van de weinige groothandels 

die ook aan particulieren levert, zodat je moeilijk te vinden componenten 

hier zeker vindt. Zowel in Nederland als België zijn er afdelingen, en die le

veren vanuit Duitsland. Mouser levert doorgaans binnen de vijf werkdagen. 

Voor bestellingen van meer dan € 50 betaal je geen verzendkosten. Je 

betaalt via creditcard of overboeking. Mouser is een verdeler van Adafruit. 

Extra kosten bij internationale verzendingen 
Bij elke bestelling van € 22 of  meer b i j  een bedrijf bu i ten de EU moet 

je  a l lerle i  i nvoerkosten betalen ,  tenmi nste als  de douane je p akketje 

onderschept. Het exacte bed rag weet je niet bij  je  bestell ing, hoewel er 

websites bestaan die de kosten proberen te schatten ( www. invoercalcu

lator.nl  of www.invoercalculator. b e ) .  De koeriersdienst ( b ijvoorbeeld 

U P S )  geeft je  zending aan b i j  de douane. De kosten d ie  erbi j  komen, zijn 

onder andere btw, i nvoerrechten voor bestellingen van € 150 of  meer, en 

ink lar ingskosten voor  de koer iersdienst d ie  de  bestel l i ng  verzorgt. Wan

neer  de  koerier h et pakket je  b i j  je  leve rt .  moet  je  het  verschuld igde bedrag 

contant betalen. Zorg dus dat  je genoeg geld in h u is hebt ,  anders ontvang 

je  je  pakketje n iet. De koer iersd ienst stort het  bed rag d a a rna door aan 

de overheid, met uitzonder ing van de i n k lari ngskosten. Om verrassingen 

te vermijden, controleer je het best alti jd op de contactpagina van een 

webwinkel of deze buiten de  E U  is gevestigd. En  p robeer  je bestell ingen 

onder  de € 22 te houden.  

Als het te mooi is om waar te zijn ... 
Soms zie je op een Chinese webwinkel een aanbod dat gewoon 

te mooi Is om waar te zijn. Een spotgoedkoop gadget dat op 

alle andere plaatsen veel meer kost, daar moet je wantrouwend 

tegenover staan. Het Is natuurlijk altiJd mOlellJk dat die ene 

website aan een goedkope partiJ van het product Is gekomen, 

maar meestal scheelt er dan lets aan. BekiJk de beschrijving dan 

goed. Is het geen namaak? Of ontbreken er onderdelen die andere 

verkopers wel meeleveren? > 



AIiExpress' :' tk WInket vour 

op ce slaan: Oplo LED Co., Ltd. open: 4 year(s) 
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DealExtreme OK arduino - Free Shipping - .H X + 
www.dx.eom/nl 

ûCDGi5E 

Een oude bekende onder de Chinese webwin

kels is DealExtreme. Met meer dan 300.000 pro

ducten zit de website tussen M ini lnTheBox en 

AIiExpress qua aanbod. Zo zijn Arduino-bordjes 

en -benodigdheden er goedkoop te vinden en 

wordt er snel verzonden. De zoekresultaten 

Ec., AVORIET VAN DE FANS8'X.OOM 
zijn helaas niet zo fijnmazig te filteren als bij 

de concurrenten.  DealExtreme b estaat ook 

In het Nederlands, verzendt gratis wereldwijd 

met track&trace en accepteert betalingen met 

paypal, creditcard en iDeal. In de subsite http:// 

eud.dx.eom vind je de EU Dlrect-produeter:l die 

In twee tot vier werkdagen worden geleverd In 

Europa. Dat Is alleen mogelijk als je bestelwaar

de meer dan 30 dollar bedraagt. 

Let op de kleine lettertjes 
Bij elektronicaprojecten IS het belangrijk dat je dl' juiste componenten gebruikt 

Soms verschillen twee componenten maar in één letter of cijfer in hun naam of 

productnummer. Let dus goed op dat je met de juiste componenten te maken 

hebt als je op een webwinkel iets bestelt of prij7en gaat vergelijken tussen 

webwinkels. Als het onduidelijk is met welke versie van de component je te 

maken hebt, vraag dan om verduidelijking aan de webwinkel. Krijg je geen of een 

onbevredigend antwoord, laat de website dan links liggen. 

Banggood 
www.banggood .eom 
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Het Chinese Banggood heeft een aanbod van 70.000 producten, van 

elektronica tot j uwelen, Arduino-bordjes en -benodigdheden zijn er 

heel goedkoop. Banggood heeft ook een magazijn in de EU voor snel

lere verzending. Is een product aanwezig in het Europese magazijn, dan 

staat dat aangeduid met 'EU Direct'. De verzending is meestal gratis en 

betalen is mogelijk met paypal, creditcard en iDeal. Banggood heeft 

ook een app waarmee je kunt bestellen. 

arduino 
Ardulno, Xlaoml, THl, OOOGEE. LED Lampe, Androld Telefrn 

DX . "ardulno" 

categorie 
Electronica • 
Gereedschap(' 

Ardulno &. SCM 
Benodlgdheden(' 

Boards &. Shields 

Sensoren 

Kits 

Overige accessoires 

Zenders &. Ontvangers 

arduino(21S3) 

• Ardulno JOE 
* Open Sou ree 
• Quick OeveJopn 

Module I) 
* * * Promotion Produ + Laat meer zien 

DIY Onderdelen &. 
Componenten 
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Marktplaats en eBay 
Ook op Marktplaats en eBay vind je vaak goedkope componenten voor 

je elektronica project jes. Op Marktplaats biedt regelmatig Iemand 

wat componenten aan die hij niet meer nodig heeft en die je voor een 

spotprijsje kunt afhalen. En op eBay zijn ook heel wat Chinese bedrijven 

actief die doorgaans gratis wereldwijd verzenden. Als je wat rondkijkt, 

vind je wat je zoekt soms zelfs goedkoper dan op een website zoals 

AlIExpress. Het voordeel Is dat je misschien al een eBay-account hebt en 

dat je van de kopersbescherming geniet. : 



S P E C I A L  
Workshop adblocker 

R ECLAM ES B LO K K E R E N  
M ET P I - H O LE 

Het is  één van de grootste i rr i tat ies o p  i nternet : 

advertent i es .  Je  kunt  natu u rl i j k  voor e lk  apparaat 

een adblocke r  in je b rowser i nstal leren, maar 

als je ook je  smartphone, s l imme telev is ie en 

spelcomputer tegen reclames wi lt  beschermen ,  
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D KlS Hash: 

�Sian: 0.9.5 
Done. 

• 

o 

� J 

Disklmager downloaden 
Download het programma Win32Diskimager van www. 

sourceforge.netlprojects/win32diskimager, installeer 

het en open het programma. Sluit de SD-kaart aan op 

je pc en controleer welke schijfletter de SD-kaart krijgt 

toegewezen. In Disklmager kijk je of de juiste letter 

wor�t getoond en open je het Raspbian-schijfimage 

door op het mapje naast de letter te klikken. Klik op 

Write om het image naar de SD-kaart te kopiëren. 

Bevestig de actie door op Yes te klikken. Het schrijven 

van het besturingssysteem kan een paar minuten 

duren. Als het bericht Write Successful verschijnt, klik 

je op OK en haal je de SD-kaart uit je pc. 

• Raspbian installeren 
Voor de eerste installatie en configuratie van Raspbian 

moet je een toetsenbord en monitor op je Raspberry Pi 

aansluiten. De monitor verbind je via een HDMI-kabel 

aan de aansluiting van de Raspberry Pi. Schuif vervol

gens de microSD-kaart in de sleuf van je Raspberry Pi. 

Om de Raspberry Pi van stroom te voorzien, kun je een 

stroomadapter aansluiten of eventueel een usb-kabel 

tussen je Raspberry Pi en je pc aansluiten. Raspbian 

wordt gestart en regels met code verschijnen op je 

beeldscherm, wacht totdat het besturingssysteem zich 

• Raspbian configureren 
Voordat je de software Pi-hole op je Raspberry Pi zet, is 

het handig om even een paar instellingen in Raspbian 

te wijzigen. Ga naar Menu I Preferences I Raspberry 

Pi Configuration en geef bijvoorbeeld je locatie, 

tijdzone en toetsenbord indeling aan. Het is ook handig 

om je netwerkinstel l ing alvast even te configureren. Ga 

naar het netwerk-icoontje bovenin en kies je draad

loze netwerk. Meld je aan en je hebt de Raspberry Pi 

met het internet verbonden. Uiteraard kun je ook een 

bekabelde netwerkaansluiting gebruiken . 

SPECIAL 
Workshop adblocker 

Rlesystem 

Password: 

Expand Fdesystem 

Change Password 

Hostname 

Boot 
Auto logm 

Overscan 

Rastrack. 

[ raspberrypi 

o To Desktop 0 To CU 

t;? Login as user 'pi' 

o Enabled o Disabled 

Add to Rastracl<.. 

Cancel OK 

automatisch opent. > 
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2 Chance User Password 
3 Boot Qpti ons 

Chance pISsword for the default u 
Choose whether to boot i n to a des 
Choo.e whether to wai t for networ 
Se t up lancuace and reli onal s e t t  
Enable this Pi to work wi th t h e  R 
Add thi s Pi to the online Raspbe r 
Conticure oyerclocki nc for your P 
Conticure advanced .e t ti ncs 
Infor.ation about thi s confi curat 

4 Wai t for Network a t  Boot 
5 I n ternati onali sation Opti ons 
6 Enable Ca.era 
7 Add to Ras track 
8 Ovorclock 
9 Advanced Op ti ons 
B Abou t raspi - confi, 

<Select) <Fi nish> 

• Bestandssysteem uitbreiden 
Om ervoor te zorgen dat je alle beschikbare ruimte 

op je SD-kaart kunt gebruiken, kun je in de terminal 

op de Raspberry Pi of in je SSH-client op je pc of Mac 

het commando sudo raspi-config typen. Selecteer 

Expand Fi lesystem en kies vervolgens voor Finish.Je 

moet hierna je Raspberry Pi  opnieuw opstarten, kies 

daarom voor Yes als je gevraagd wordt dit te doen. 

Deze stap helpt ook vaak als je problemen tijdens de 

installatie van Pi-hole ondervindt. 

Pi-hole i nstalleren 
Geef in de terminal de volgende code in: curl -L 

https:/Iinstal l.pi-hole.net I bash. Klik twee keer op 

OK en als je bij het venster over de statische lP aan

komt, klik je nogmaals op OK. Pi-hole werkt namelijk 

alleen als de Raspberry Pi over een statisch lP-adres 

beschikt. Selecteer in het volgende venster of je de 

Raspberry Pi via ethernet of wifi hebt aangesloten, een 

selectie maak je door op de spatiebalk te drukken. Wil 

je naar het volgende venster, dan navigeer je met de 

pijltjestoetsen en bevestig je een actie met Enter. 

Thi s i ns taller wi ll transfor. your 
Raspberry Pi i n to a network-wi de ad 
bloeker l 
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• Statisch lP-adres 
Als het venster met de optie Select Protocols ver

schijnt, kies je voor IPv4, op dit moment werkt de 

adblocker via IPv4 namelijk het beste. Daarna krijg je 

de vraag of het aangeboden statische lP-adres voor 

jou oké is. In de meeste gevallen is dit prima en kli k je 

op Yes. Mocht het lP-adres in het bereik vallen van de 

adressen die je router willekeurig aan apparaten toewi

jst. dan kan dit een conflict opleveren. In dat geval kies 

je voor No en voer je zelf een lP-adres in. Als je voor 

Yes kiest, zal Pi-hole je sowieso nog even waarschuwen 

voor dit eventuele conflict. 

Conti eu re your deyi ces to use the 
Pi - hole as thei r DNS server usi nc : 

192 . 168 . 178.35 

Upstream provider 
De installatie is bijna klaar, op het einde vraagt Pi-hole 

of je de Upstream DNS Provider wilt wijzigen. Google 

is de standaardkeuze en dit is in de meeste gevallen 

prima, maar je kunt ook de upstream van OpenDNS, 

Level3, Comodo of Norton gebruiken. Als de tekst 

Make it so in beeld verschijnt, is de installatie klaar. 

Noteer het lP-adres van je Pi-hole, dit is het adres wat 

je apparaten voortaan moeten gebruiken, daarmee 

gaan we aan de slag in de volgende stappen. Sluit af 

met OK, er verschijnen nog een paar regels code en 

dan is het echt gedaan met de installatie. 



• Router of losse apparaten 
Om reclames te blokkeren. moet je nu al je inter

netverkeer yia de Pi-hole laten lopen. Dit kan op twee 

manieren. De eerste manier is dat je op al je apparaten 

naar je Pi-hole verwijst. Dit heeft als nadeel dat je dit 

op elk apparaat apart moet instellen. Een andere optie 

is om je router zo in te stellen dat elke verbinding 

door de Pi-hole gaat voordat het naar apparaten in je 

netwerk wordt doorgelaten. We leggen beide opties in 

de volgende stappen uit. 

Conf1 cure your devl ces to use the 
Pl -hole .s thel r DNS serVer us1 nc :  

192 . 168 . 178 . 3 5  

-

• Windows configureren 
In Windows 10 ga je naar het configuratiescherm en 

kl ik je op Netwerk en Internet I Netwerkcentrum. 

Klik op Adapterinstellingen wijzigen.  Klik met je 

rechtermuisknop op de verbinding die je wilt wijzigen 

en selecteer Eigenschappen. Zorg dat je in het tabblad 

Netwerken bent en selecteer Internet Protocol 

versie 4. Klik op Eigenschappen I Geavanceerd. Kies 

het tabblad ONS en voeg het lP-adres van je Pi-hole 

toe door op Toevoegen te klikken. Sluit af met OK en 

vergeet deze stappen niet ook bij je eventuele andere 

netwerkverbindingen te doen. 

Geavanceerde TCPIlP-inst<!lbngtO 

TCPIlP ONS-server x 

1 192. 168.118.35( 

1 TCII!YOegOn I ArnAen!n 
@Pnnaire en vert.�fIda! 1l'&«f1� � 

0�ripQ�������� 
� 

OOm! 1l'&«f1te'wegs1!1s lDewegen (op �): 

x 
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• Administratiepaneel 
Ga in je browser naar het lP-adres van je Pi-hole en typ 

achter het lP-adres ladmin. Dit is de configuratiepagi

na van je Pi-hole. Je ziet hoeveel reclame vandaag al is 

tegengehouden. hoeveel domeinen geblokkeerd zijn 

en welke apparaten welke aanvragen hebben gedaan. 

Onder Top Advertisers zie je van welke domeinen 

de meeste reclames worden geblokkeerd. Bij Query 

Log vind je een overzicht van al je internetverkeer. 

helaas kun je dit niet uitschakelen of bepaalde entries 

verwijderen. 

ONS 1 
8.8.8.8 

ONS 2 
8.8.4.4 

ANNUlEREN 

2 3 4 5 6 

w e r t y 

a s d f 9 h 

z x c v b 

7 8 9 

U 0 P 

k 

n m G 
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• Lokale ONS in je router 
De handigste manier is om al het verkeer vanuit 

je router naar je Pi-hole om te leiden. Ga naar de 

instellingen van je router en zoek naar het instellingen. 

scherm waar je DHCP-opties kunt wijzigen of waar je 

instellingen voor IPv4-adressen vindt. Hier vind je dan 

waarschijn lijk ook de optie om een lokale DNS-serv-

er aan te geven. Of deze optie in jouw router wordt 

aangeboden en of dit überhaupt mogelijk is, kun je 

ontdekken door in de handleiding van je router te 

kijken, te googelen of je provider een mailtje te sturen. 

11 OHCP vernieuwen 
Het kan zijn dat je op je apparaat nog even de DH· 

CP-lease moet vernieuwen voordat het verkeer via de 

Pi-hole wordt geleid. In Windows open je de Opdracht

prompt door in de zoek-balk cmd in te toetsen. Typ 

ipconfig /release en druk op de Entertoets. Als dit 

succesvol is, typ je vervolgens nog eens het comman· 

do ipconfig /renew en sluit je af door op Enter te 

drukken. Op je Mac vind je deze optie bij Systeem

voorkeuren / Netwerk. Kl ik op je netwerkverbinding 

en kies voor Geavanceerd. Klik op lCP/IP en selecteer 

Vernieuw DHCP-Iease. 

7 6  R A S P B E R R Y P I  & A R D U I N O  

8lacklist e n  whitelist 
Als je bepaalde domeinen wilt whitelisten of black

listen, dan kun je dat doen in het administratiepaneel 

van je Pi-hole. Websites 'leven' van advertentie-inkom

sten, dus het is 'aardig' om sites die je graag bezoekt 

te whitelisten. Klik op Whitelist of 81acklist om een 

domein toe te voegen. Omdat de Pi-hole op DNS

niveau reclames filtert, heeft het geen zin om gewoon 

een url toe te voegen. Op de website van Pi-block vind 

je via www.tiny.cc/wblist een heldere uitleg hoe je een 

whitelist of blacklist toepast op je Pi-hole. Op www. 

tiny.cc/unlistpi leggen we uit hoe je onze sites kunt 

whitelisten. : 

RECENT REP UI' 
. Whl�hel:I) 

... -... 

D 
D 
D 
D 
IJ 
IJ 
IJ 
IJ 
IJ 
IJ 

• Dors�ICftCnDNSlftl1npl 
)dlys.H.a:nap 

• DotI�IpreDNSICClnp' 
)4Ip.'becnlP 

• UtL,.p6·hoke:\mobIlrpt-wttb 
OpeI'mI -noDNS 
J�SIlocn .. 

• Ut!ncF!-hoItenmcbürpbcNwltii 
OjIcI\'PN-noDNS 
541)'s.1SlICIan.. 
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Image naar microSD-kaart schrijven 
Het gedownloade image is een gecomprimeerd 

gz-bestand. Uitpakken kan bijvoorbeeld met het pro

gramma 7-Zip (www.7-zip.org). Open het gz-bestand 

met 7-Zip en klik op Extract om het img-bestand 

erin uit te pakken. Steek daarna een microSD-kaart 

in de kaartlezer van je computer en start het pro

gramma Win32Diskimager (http://sourceforge.netJ 

projects/win32diskimager). Kies de schijfletter van je 

m icroSD-kaart, selecteer het img-bestand van Open

MediaVault en klik op Write om het besturingssysteem 

naar je kaartje te schrijven. 

------------------------------� 
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Je krijgt nu standaard het bedieningspaneel met al lerlei 

diagnostische gegevens te zien. Bovenaan zie je een 

l ijst met alle ingeschakelde en gestarte diensten. Vlak 

na de installatie is alleen SSH ingeschakeld, waardoor 

je met de tooi PuTTY op de commandline van je NAS 

kunt inloggen. In de widget daaronder zie je systeem

informatie, zoals het epu-gebruik en geheugengebruik. 

Klik bovenaan op Toevoegen om widgets voor je be-

-===r=�� ___ o=..'��==_�_��=�._�.: 1 standssysteem en je netwerkinterfaces toe te voegen. 

Met het kruisje verwijder je een widget en met het 

icoontje ernaast klap je de widget in of uit. 

Raspberry Pi opstarten 
Steek het microSD-kaartje in je Raspberry Pi en sluit 

de Pi met een ethernetkabel op je thuis netwerk aan. Diagnostieken 
Sluit eventueel al één of meerdere harde schijven op OpenMediaVault kan je veel meer tonen dan de 

de usb-poorten aan, hoewel dat later ook nog kan. Sluit systeeminformatie in het bedieningspaneel. In de 

tot slot de voeding aan, zodat je Raspberry Pi opstart. l inkerkolom vind je onder het kopje Diagnostieken 

Toetsenbord en muis heb je niet nodig, want je stuurt naast het bedieningspaneel nog drie andere onderdel-

OpenMediaVault via de webinterface aan. Zoek het en. Met een klik op Systeeminformatie krijg je niet 

l P-adres van je Pi op, bijvoorbeeld in de lijst met DH- alleen hetzelfde overzicht als in het bedieningspaneel, 

CP-Ieases van je router of met een mobiele app als Fing, maar in extra tabbladen krijg je nog gedetailleerdere 

en surf in je browser naar het adres. Kies je taal, meld systeeminformatie, waaronder prestatiestatistieken. 

je aan met gebruikersnaam admin en wachtwoord Kijk bij problemen zeker onder Systeemlogbestan-

openmediavault. den: hierin vind je hopelijk de sleutel tot een oplossing. 

D x 
En onder Diensten krijg je naast een overzicht van de 

diensten ook de mogelijkheid om te zien wie er op die 

diensten actief is. 
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Je NAS instellen 
Het volgende dat je doet is alle onderdelen onder 

Systeem afgaan voor wat basisinstellingen. Het wacht

woord van de gebruiker admin voor de webinterface 

verander je via Systeem I Algemene instellingen I 

Paswoord van de webbeheerder. Onder Datum en 

tijd stel je de juiste tijdzone in. Als je onder Melding 

de instellingen van de SMTP-server van je provider 

invoert, ontvang je via e-mail meldingen. En in Update

beheer vink je updates aan en kl ik je op Bijwerken om 

je systeem te updaten. Vergeet niet om telkens als je 

iets verandert links bovenaan van het hoofdpaneel op 

Opslaan te klikken en dan rechts op Toepassen. 

Schijf toevoegen 
Als alle basisinstellingen in orde zijn, is het tijd om je 

opslag in orde te brengen. Sluit je harde schijf of schi

jven via usb op je Raspberry Pi aan. Klik daarna in het 

linkerpaneel op Opslag I Fysieke schijven. Selecteer 

de schijf en klik op Aanpassen. Hier stel je zaken in 

als energiebeheer, spindowntijd en schrijfcache. Klik 

daarvoor na het aanpassen op Opslaan. Het beste 

selecteer je daarna ook de schijf en klik je op Wissen, 

zodat je van een schone lei begint. Maak een keuze uit 

snel of veilig wissen. 
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• Bestandssysteem aanmaken 
We hebben nu een schijf toegevoegd en geïnitiali

seerd, maar er staat nog geen bestandssysteem op. 

Ga daarom naar Opslag I Bestandssystemen en 

klik op Aanmaken. Kies in de keuzelijst bij Apparaat 

op je schijf. Geef eronder een label op, waarmee je 

het bestandssysteem een naam geeft. Laat het type 

bestandssysteem op EXT4 staan en klik op OK om het 

bestandssysteem aan te maken. Je krijgt nog een waar

schuwing dat alle data verloren gaan, maar die hebben 

we toch al  gewist. Klik op Ja om te bevestigen. Select

eer na het formatteren het aangemaakte bestandssys

teem (kijk naar het label) en klik op Koppelen. 
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• Gebruiker toevoegen 

-
. 

Voordat je bestanden op je NAS zet, definieer je 

gebruikers. Ga daarvoor naar Toegang tot rechtenbe

heer I Gebruiker. Klik op Toevoegen en dan Toevoe

gen. Geef de gebruiker een naam (in kleine letters) en 

wachtwoord en vul eventueel de andere velden in. In 

het tabblad Groepen zie je dat de gebruiker standaard 

al aan de groep users is toegevoegd. Dat is voorlopig 

de enige groep waarvan de gebruiker deel moet uit

maken, andere groepen kun je later toevoegen. Klik op 

Opslaan om de gebruiker aan te maken. Herhaal deze 

stap voor elke gebruiker. 
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• Gedeelde map definiëren 
Vervolgens definiëren we een gedeelde map. Klik 

daarvoor op Toegang tot rechten beheer I Gedeelde 

mappen en dan op de knop Toevoegen. Geef de map 

een naam. Bij Schijf(deel) selecteer je het bestandssys

teem dat je eerder hebt aangemaakt. Bij Bestandspad 

vul je het pad van de map in, als suggestie krijg je hier 

de naam van de map. Als het pad nog niet bestaat, 

maakt OpenMediaVault dit aan. Bij Permissies kunnen 

de beheerder en gebruikers standaard lezen en schri

jven en krijgt de rest geen toegang. Verander dit indien 

nodig. Druk op Opslaan om de map aan te maken. 
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Toegangsrechten finetunen 
De standaard toegangsrechten zijn goed als je alle 

gebruikers dezelfde toegang wilt geven. Wi l je geb

ruikers verschillend be handelen, selecteer dan de 

gedeelde map en klik op Toegangsrechten. Hierin 

kun je voor alle gedefinieerde gebruikers de stan

daardpermissies aanpassen. Wil je bijvoorbeeld één 

gebruiker geen toegang geven tot de map, kl ik dan in 

de kolom Geen toegang bij die gebruiker. Klik tot slot 

op Opslaan. 
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• Windows-netwerkdeling 
inschakelen 
Nu je een map met toegangsrechten hebt, hoef je 

d ie alleen nog maar te delen. Daarvoor schakelen we 

Windows-netwerkdeling in. Die dienst vind je onder 

Diensten I 5MB/CIFS. Vink Inschakelen aan. Verander 

eventueel je werkgroep als dat nodig is, maar normaal 

hoef je niets aan de andere instell ingen te veranderen. 

Kl ik op Opslaan en ga naar het tabblad Gedeelde 

bronnen. Klik op Toevoegen en kies een gedeelde 

map. Als naam waaronder de map zichtbaar is in je 

netwerk, wordt standaard de naam gekozen die je voor 

de gedeelde map hebt opgegeven, maar je kunt die 

hier nog veranderen. Klik op Opslaan. 
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RAID opzetten 

. 
-
-
-

Voor een betrouwbare NAS gebruik je nooit maar één 

schijf. Als die schijf uitvalt, ben je immers al je be

standen kwijt. Gelukkig ondersteunt OpenMediaVault 

ook RAID. Voeg daarvoor de schijven toe die je voor 

RAID wilt inzetten en ga naar Opslag l RAID-beheer. 

Kl ik op Aanmaken en geef je RAID-apparaat een 

naam. Kies het gewenste RAID-niveau en selecteer de 

schijven die je in je RAID-systeem wilt opnemen. Klik 

op Opslaan. Wacht nu even tot je RAID-apparaat is 

geïnitialiseerd. Het is zover als er clean in de kolom 

State staat. Daarna maakje op het RAID-apparaat een 

bestandssysteem aan zoals in stap 9. 

V Ifo � 0 ... 

.. 



...--__ It 

.�-e-.. ,.. n-
--
0_ 
"'-
. -tI-a-.�--. -c:J..-.... SSIIAU 
. --.------L-a.<--

'.-

. '  
::- .!.- + x 

" -

- � q ------=-_-:.-:� 
__ u ___ cu-.., .... 
........ �-....... _---�._-_ .. _ .. _""--------.".-==-..::.:::--�=.,..,-==-.::..":":".:'==..::r.::..=::=--... �::::.-:--= ... -.,._-
_ nAq 
=----.......... .......--.... ---'!'!!'f 
--� --�---... 
___ I'-a •• _____ ........ __ ...-IUlE:...,._ .... �_ .. _____ _ 
...-.- - --.._.----..-........... __ ._---_ .. -....... -.'/gftIO _ _  .......... _. ___ • ____ c. .. _ ...... _ ... _._�_. ___ _ 
- �q -----............ . .......-.-... -�-
_______ ' ... n ----- .... 

EJ_PlM___ __� ___ .... _ .... _ ... _...__ ...... _ ... __ l .... __ 
-J� ____ ��� __ -__ �� ______ --__ ���� ____________ � ____ __ 

DI OpenMediaVault uitbreiden 
Standaard is OpenMediaVault een eenvoudig 

NAS-besturingssysteem. maar de functional iteit 

is uit te breiden met allerlei extensies, Je vindt ze 

onder Systeem I Extensies. Zo zijn er extensies voor 

SSH-toegang via een webinterface. om e-mails te 

synchroniseren met IMAP. om van gedeelde mappen 

automatisch een reservekopie te maken als je een 

externe schijf aansluit. om muziek via DLNA of AirPort 

te streamen. om een printserver van je NAS te maken 

en nog veel meer. Wil je een extensie installeren. vink 

die dan aan en klik bovenaan op Installeren . 

• Nog meer u itbreiden 
De extensies die je normaal te zien krijgt. zijn de 

officieel ondersteunde extensies van OMV-Extras. 

Andere repository's schakel je via Systeem I OMV

Extras.org in. Daardoor krijg je toegang tot nog veel 

meer extensies. maar wees je ervan bewust dat ze 

niet officieel ondersteund zijn en je NAS dus instabiel 

kunnen maken. Zo kun je BitTorrent Sync installeren. 

downloadmanagers voor torrents en nieuwsgroepen. 

Plex Media Server en extensies om een Virtual Private 

Network (VPN) op te zetten. Vink de gewenste reposi

tory's aan. kl ik op Opslaan en doorzoek de extensies in 

Systeem I Extensies. 

................. + o x 

o 
. .  - - . . . 

'.
p-
ar..llJl n---
0_ 
... -
v -
a __ 
11-.p--

' . -e ..... .... 
9 ...... • 
.--.--

• ......... u ........ 
L-
Il ... 
<--

.-

• 0 ..- �IJW""" 
- - 

"'<.-. :;--- z-� 
......... -.-.r . ....... 
.-

� � -,...� 
., -- -

. -
� -;- �..-, 
.-

.-�..... ..........,-�_ ..... .... 
J ..... "..,.....- ,.".....,,,.,,.........., ..... . 

.-
.-- ---.... -

_.-

B"'*' DfaI u.v '--' 
� 

ji .  
Software fai lure 
Zo nu en dan geeft OpenMediaVault  op de Raspber

ry Pi  een gevaarlijk uitz iende foutmelding:  "Soft

ware fa i lure. Press left mouse button to continue".  

Kl ik dan ergens in de webinterface. waarna je wordt 

u i tgelogd. Log opnieuw in  en werk verder.  Het l i jkt 

een authenticatieprobleem te zi jn ,  maar heeft op 

het eerste gezicht geen impact op d e  werking van 

je NAS. Het is a l leen vervelend dat j e  opnieuw moet 

in loggen. : 
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Raspbian installeren 

------

Exit 

In deze workshop gaan we Raspbian installeren. Kies 

je later voor een ander besturingssysteem, verzeker 

je er dan van dat je een image downloadt voor de 

Raspberry Pi 1 en niet voor de Raspberry Pi 2 of 3. Wij 

kiezen op de download pagina (www.tiny.cc/rpidow) 

voor het image van Raspbian Jessie Lite. Dat bevat 

geen grafische interface en past daardoor op een 

microSD-kaart van 2 GS. Pak het bestand uit, steek 

een microSD-kaart in de kaartlezer van je computer en 

start het programma Win32Diskimager (www.tiny.cc/ 

w32di). Kies de schijfletter van je microSD-kaart, selec

teer het img-bestand van Raspbian en klik op Write om 

het besturingssysteem naar je kaartje te schrijven. 

Pi Zero aansluiten 
Steek de microSD-kaart met Raspbian in het daarvoor 

bestemde slot aan de zijkant van de Pi Zero. Sluit je 

tv-scherm of computermonitor via een HDMI-kabel 

met mini-HOM I-connector of een mini-HDMI-adapter. 

Opgepast dat de kabel je Pi Zero niet meesleurt, want 

het bordje weegt maar 9 gram! Om een toetsenbord 

aan te sluiten, heb je een micro-usb-OTG-adapter no

dig. Let op: gebruik daarvoor de micro-usb-aansluiting 

die het dichtst bij de mini-HDMI-aansluiting staat, met 

'USS' ernaast afgedrukt . 

• Eerste keer opstarten en in loggen 
In  de andere micro-usb-aansluiting steek je de 

voedingsadapter, waarna de Zero als alles goed gaat 

opstart. De eerste keer duurt het opstarten van de Pi 

Zero vrij lang, omdat Raspbian een aantal zaken na de 

eerste opstart moet configureren. Uiteindelijk krijg je 

een aanmeldprompt te zien met raspberrypi login:. Vul 

hier als gebruikersnaam pi in en vul op de volgende 

regel als wachtwoord raspberry in. Daarna krijg je de 

opdrachtprompt te zien waarin je allerlei opdrachten 

kunt ingeven om de Pi Zero te laten doen wat je wilt. 
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<Select> <Finish.> 

• Eerste configuratie 
Voer nu eerst het programma sudo raspi-config uit. 

Kies in het menu Expand Filesystem en druk op Enter. 

Hiermee vergroot je tijdens de volgende opstart het 

rootbestandssysteem zodat het de volledige grootte 

van je microSD-kaart inneemt. Druk op Ok en ga dan 

in het hoofdmenu naar Change User Password. Druk 

op Ok en geef een nieuw wachtwoord voor de gebrui

ker 'pi' in. Bevestig hetzelfde wachtwoord een tweede 

keer. Eenmaal terug in het hoofdmenu ga je met de 

tabtoets naar Finish en druk je op Enter. Herstart nog 

niet, maar voer het commando sudo halt op de op

drachtprompt uit om de Zero uit te schakelen. 
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Step O. Download New Kernel 
Package 

I Elhcrnet Tw�k" 
Otl"lof Modu.es 

Nieuwe kernel downloaden 
De Raspberry Pi Zero heeft geen netwerkaansluiting, 

wat het lastig maakt om er nieuwe software op te 

installeren. We kunnen prima een usb-wifi-adapter 

aansluiten en configureren (zie daarvoor een eerdere 

Pi-workshop op onze site via www.tiny.cc/rpitor). maar 

deze keer gaan we voor een andere aanpak. We sluiten 

de Zero via usb aan op onze computer en laten onze 

computer zijn internetverbinding met de Zero delen. 

Raspbian heeft daarvoor echter een nieuwe kemel 

nodig. Download de modular gadget kemel van de 

website van Adafruit: www.tiny.cc/mgker en klik daar 

de groene knop Download the modular Gadget 

kernel bij stap 0 aan. 
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• Kernel kopiëren 
Trek de voedingsstekker van de Zero eruit en verwij

der de microSD-kaart. Steek de kaart in je computer, 

waarna Verkenner het bootbestandssysteem opent. 

Kopieer nu de kemel naar het bootbestandssysteem. 

Op het moment van schrijven heette dat bestand 

gadgetmodulekerne'-151226a.tgz. Rechtsklik daarna 

op het bootbestandssysteem en kies Uitwerpen, 

waarna je de microSD-kaart veilig kunt verwijderen. 

Steek de kaart terug in je Zero, sluit de voedingsstek

ker weer aan en start je Zero op. Dat kan deze keer 

weer even duren omdat het rootbestandssysteem nu 

wordt vergroot. Log opnieuw in. 
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• Kernel installeren 
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N u  gaan we de nieuwe kemel installeren. 

Eerst verplaatsen we met sudo mv Iboot! 

gadgetmodulekerneU51226a.tgz . het tgz-

0 
• 

P 

lilt 
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bestand van de bootdirectory naar onze home

directory. Daarna pakken we het tgz-bestand (te 

vergelijken met een zip-bestand) uit met tar xvzf 

gadgetmodulekerne'-151226a.tgz. Als je waarschu

wingen over tijdstippen In de toekomst krijgt, negeer 

die dan. Maak een back-up van de huidige kemel met 

sudo mv Iboot!kernel.img Iboot/kernel.img.bak en 

kopieer de nieuwe kemel in de plaats met su do 

cp Itmp/boot!kernel.img lboot . 



• Overlays en modules installeren 
Naast de kernel hebben we ook nieuwe 'overlays' 

en 'modules' nodig. De overlays kopiëren we met de 

opdrachten su do cp tmp/bootJoverlays/* 

IbootJoverlays en sudo cp tmp/bootJ*dtb lboot. De 

modules kopiëren we met sudo cp -R tmp/bootJ 

modules/lib/* llib. Tot slot schakelen we de juiste 

module in door sudo na no letc/modules uit te 

voeren en onderaan het bestand de regel g.ether 

toe te voegen. Druk op Ctrl+O om het bestand op te 

slaan, bevestig de bestandsnaam met Enter en druk op 

Ctrl+X om nano af  te  sluiten. 

11 Netwerk op de Zero configureren 
Nu gaan we de Zero zo configureren dat hij voor zijn 

netwerk gebruikmaakt van de micro-usb-aansluit

ing. Voer sudo nano letc/networklinterfaces uit 

en voeg aan het einde van het bestand de volgende 

regels toe: allow-hotplug usbO en iface usbO inet 

dhcp. Sla het bestand op met Ctrl+O en sluit nano 

af met Ctrl+X. Open daarna een ander bestand met 

sudo nano letc/resolvconf.conf en voeg de regel 

name_servers=8.8.8.8 toe voor Google DNS. Sla 

ook dit bestand op en sluit nano weer af. Voer sudo 

resolvconf -u uit, schakel nu de Zero uit met sudo halt 

en trek de voedingsstekker eruit. 

Netwerk op de computer 
configureren 
Steek een micro-usb-kabel in de usb-OTG-poort van de 

Zero en de usb-kant in een usb-poort van je computer. 

De Zero zal nu opstarten (wat je ziet als je het scherm 

nog hebt aangesloten). Stroom haalt het bordje nu 

via de usb-kabel van je computer. Normaal installeert 

Windows nu automatisch de driver USB EthernetJRN

DIS Gadget. Indien dit niet gebeurt, download dan de 

driver linux.inf (www.tiny.cc/lininf). 

GltHub .... -

SPECIAL 
Raspberry Pi Zero 

..... 

4Dw..m . *_ M Y'-" " 

"'-" """'.fnW. evl-k.,neI/ Documentation / usb/ Hnux..1nf 

• 

; "-u ICJS �l.te _1 .. I.�" fil. 

; ",",,11ftt (c) IU • ..-, '-atI. 

: tlilh I. tk t_'.u f.,. 1" IIIJ l ... UlhU .. Mrt", _ '"- ban _·VSI 

: "'1 dl"1\'ef" thlt t-.... u.. _ IIIlS , •• • t .. t,...1 IoN' ..... '}'f) f.,. 
; � �  •. 1.b w --". '.,. Irl_ '. 111,.... s.n..r n. LU. 
; ..... ht ... _fti,.. .,..1_ .. ... ..... _ , ... �ft"_. 
, 
; '_IM. _ ...... _tH ... ,.,. .... .. hh U .. U_ L""""" UH ,.,.-t ... , ...... 
t'o'tnl .. l 
" ..... -
Uan 
U."GlnI 

Driver installeren 
Onder Windows 1 0 vindt het besturingssysteem niet 

de juiste driver en moeten we dus zelf de driver linux. 

inf installeren. Die is echter niet digitaal ondertekend, 

waardoor Windows het weigert te installeren. Volg deze 

instructies op www.tiny.cddrinst om ervoor te zorgen 

dat Windows de driver wel aanvaardt. Open dan het Ap

paraatbeheer, waar je je Pi ziet in de categorie Poorten 

onder COM3. Rechtsklik erop, kies Stuurprogramma's 

bijwerken I Op mijn computer naar stuurprogram

ma's zoeken. Blader naar de map waarin je linux.inf 

gedownload hebt en klik op Volgende om de driver te 

installeren. Aanvaard de waarschuwing dat de driver 

niet is ondertekend. 

x 

Selecteer het stuurprogramma dat u voor dele hardware wilt instaUeren. 
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Netwerk configureren 
Als alles goed is, zie je je Zero nu in het Apparaatbe· 

heer onder Netwerkadapters als Remote NDIS Com

patible Device. Open nu het Netwerkcentrum en 

klik l inksboven op Adapterinstellingen wijzigen. Bij 

je netwerkadapters staat nu een nieuwe adapter met 

als type Remote NDIS Compatible Device. Rechtsklik 

erop, kies Naam wijzigen en geef de adapter een her

kenbare naam, zoals Pi Zero. Rechtsklik nog eens en 

kies dan Eigenschappen. Selecteer Internet Protocol 

versie 4 (TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen. Klik 

Het volgende lP-adres gebruiken aan, vul als IP·adres 

192.168.137.1 in en als subnetmasker 255.255.255.0. 

Laat de rest leeg en klik op OK. 

11 

Eig�schappen van DraadJoz� netwerkverbtnchng X 

-. Dolen 

kIIernehetincIng dolen 

0�::�""""'1 
v..trdng ... -.-

OK _ 

Internet delen met de Zero 
Open nu je Netwerkverbindingen, rechtskl ik  op je 

netwerkadapter die voor je internetverbinding zorgt, 

kies Eigenschappen en klik op het tabblad Delen. 

Schakel Internetverbinding delen in en vul bij 
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Verbinding via thuisnetwerk j e  PI Zero adapter in. 

Klik op OK om te bevestigen. Herstart nu je Pi door 

de usb·kabel even uit je pc te trekken en er weer in te 

steken. Als alles goed gaat, krijg je na een tijdje (als je 

scherm nog op de Zero aangesloten is) het lP-adres te 

zien dat via DHCP aan je Zero is toegekend. 

• In loggen via PuITV 
Nu je een netwerkverbinding op de Zero hebt, kun je 

vanaf je computer met het programma PulTY inloggen 

op de Zero. Vul het juiste IP·adres in, als gebruikers

naam pi en je gekozen wachtwoord. Daarna krijg je 

een opdrachtprompt te zien. En omdat je computer 

nu zijn internetverbinding via de usb·kabel met je 

Zero deelt, kun je op je Zero ook software installeren. 

Update eerst de pakketlijst met het commando s udo 

apt -get update , upgrade alle aanwezige software 

met sudo apt-get upgrade en instal leer dan je 

favoriete software met sudo apt-get i n s tal l . : 



S P E C I A L  
Raspberry Pi 3 

D E  S N E LSTE 

RAS P B E R RY P l OO IT  

De Raspberry P i  Fou ndat i on z i t  n iet st i l .  E ind 2015 kwam de Raspberry P i  Zero 

u i t .  een gest r i pte versie van het m i n i computertje .  En de jongste telg in de fami l i e  

i s  d e  Raspberry P i  3 .  D i t model  i s  n iet a l leen snel ler  dan z i jn  voorganger door de  

64bit  -quadcore-processor, maar  heeft ook  w i f i  en  b luetooth i ngebouwd . I n  deze 

workshop gaan we aan de slag met de Raspberry Pi 3 .  
I\ Q [ !� V f: R V L O E S E M  

• • a.....,rlOoIC . 
C) _ 
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• Raspbian installeren 
In deze workshop gaan we Raspbian installeren. We 

kiezen op de download pagina (www.raspberrypi.org/ 

downloads/raspbian) voor het image van Raspbian 

Jessie. Heb je geen grafische interface nodig, dan 

volstaat ook Raspbian Jessie Lite, waardoor je meer rui

mte vrijhoudt op je microSD-kaart. Pak het zip-bestand 

uit, steek een microSD-kaart in de kaartlezer van je 

computer en start het programma Win32 Disk I mager 

(http://sourceforge.netlprojects/win32diskimager). 

Kies de schijfletter van je microSD-kaart, selecteer het 

img-bestand van Raspbian en klik op Write om het 

besturingssysteem naar je kaartje te schrijven. 

x 
Devic 

IL.:.....-------'-�--'-___ .!..---....:!....-_-!!..J f� [ D:\] 

6.41 658M BIs 

53 

Exit 

Pi 3 opstarten 
Als het image naar je microSD-kaartje is geschreven, 

steek je het kaartje in het daarVoor bestemde slot 

onderaan de Pi 3. Sluit je tv-scherm of computermon

itor via een H DMI-kabel aan en een toetsenbord via 

usb. Sluit de Pi 3 voorlopig via een ethernetkabel op je 

netwerk aan. Tot slot steek je de voedingsadapter in je 

m icro-usb-aansluiting, waarna de Pi 3 opstart. U itein

delijk krijg je ofwel de grafische interface ofwel (met de 

Lite-versie) de inlogprompt te zien. Vul in het laatste 

geval als gebruikersnaam pi in en op de volgende regel 

als wachtwoord raspberry. 
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2 Chançc User Password 
3 Boot Option. 
4 WAit for Network at Boot 
5 Internationali.satlon Options 
6 Enable CUIiI!!ItA 
7 Md to Rastrack 
a Overclock 
9 Advaneed Options 
o lIbout raspi-confi; 

<Select> 

Chanoe password for the default u 
Choose whether to boot into a d�s 
Choo!Sc whether to wait for networ 
Set up lanquaoe and reqional ,ett 
Enable this Pl. to work with tbe R 
Acid tb.i5 Pi to the online Raspber 
conflqure o�rclockinq for your P 
Confl.qure advanced settings 
Infom.ation about this confiqurat 

<Finish> 

• Eerste configuratie 
Je bent nu ingelogd en kunt opdrachten uitvoeren. 

Voer al lereerst het commando su do raspi-config uit. 

Kies in het menu Expand Filesystem en druk op Enter. 

Hiermee vergroot je tijdens de volgende opstart het 

rootbestandssysteem zodat dit de volledige grootte 

van je microSD-kaart inneemt. Druk op OK en ga dan 

in het hoofdmenu naar Change User Password. 

Druk op OK en geef een nieuw wachtwoord voor de 

gebruiker 'pi' in. Bevestig hetzelfde wachtwoord een 

tweede keer. Eenmaal terug in het hoofdmenu ga je 

met de tabtoets naar Finish en drukje op Enter. Volg 

de suggestie om je Pi te herstarten. 



Wifi grafisch i nstellen 
Gebruikje de Raspberry Pi 3 als een minidesktopma

chine, dan werkt wifi direct zonder drivers. Heb je in 

raspi-config Enable Boot to Desktop ingesteld, dan 

start de grafische desktop automatisch; anders start je 

die op met de opdracht startx op de opdrachtregel. Klik 

op het netwerkicoontje helemaal bovenaan rechts om 

de lijst van beschikbare wifi-netwerken te zien. Klik op 

het gewenste netwerk, voer je wachtwoord in en k l ik  op 

OK. Blijf je met je muiscursor boven het icoontje hangen, 

dan krijg je je lP-adres te zien. Je kunt nu desgewenst de 

ethernetkabel losmaken en draadloos surfen. 

• 

telenet-apn-2F518 

TELENETHOMESPOT 

TelenetWIFree 

Wifi scannen via de prompt 
Gebruik je de Raspberry Pi 3 als een server en heb 

je daardoor geen grafische interface geïnstalleerd 

(bijvoorbeeld als je het Lite-image voor de installatie 

gebruikte), dan heb je een andere aanpak nodig. Log 

in op je Pi via het toetsenbord of via PuTIV vanaf een 

andere computer. Geef de opdracht sudo iw wlanO 

scan I iess in. Scral door de uitvoer met de pijltjes

toetsen en zoek naar regels die beginnen met SSID. 

Onthoud de naam van het gewenste netwerk (die 

achter SSID wordt getoond). We gaan ervan uit dat het 

netwerk met WPA2 is beveil igd. Stop het scrollen met 

een druk op de Q-toets. 

Wifi instellen via de prompt 
Open het juiste configuratiebestand met sudo na no 

letc/wpa_supplicantlwpa_supplicant.conf. Ga naar 

onderen en voeg daar de volgende regels toe: 

network={ 

ssid="MijnSSID" 

psk="MijnWachtwoord" 

} 
Vul de gegevens voor jouw wifi-netwerk in. Druk op 

Ctrl+O en Ctrl+X om op te slaan en te sluiten. Wacht nu 

enkele seconden tot het programma wpa_supplicantje 

wijzigingen in zijn configuratiebestand heeft opgemerkt 

en kijk met ifconfig wlanO of je wifi-netwerkverbinding 

een IP·adres heeft gekregen. Zo niet, herstart dan met 

sudo reboot en probeer hetzelfde. Je kunt nu de ether

netkabel losmaken. 

SPECIAL 
Raspberry Pi 3 
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Bluetooth inschakelen 
De Raspberry P i  is al vanaf het eerste model een leuk 

computertje om als mediacenter in te zetten. Maar als 

je geen afstandsbediening hebt. bungelt die kabel van 

je toetsenbord wel heel onhandig tussen je tv-meubel 

en de bank. Model 3 heeft gelukkig een bluetooth-chip 

ingebouwd en daarmee is het heel gemakkelijk om een 

draadloos toetsenbord toe te voegen. Dat werkt het 

best op de opdrachtregel en hoef je maar één keer te 

doen. Typ daarvoor de opdracht bluetoothctl in. 

• Bluetooth-apparaten scannen 
Je zit nu op de opdrachtregel van bluetoothctl. wat je 

ziet omdat de opdrachtprompt niet meer 

pi@raspberrypi:- $ is. maar [bluetooth]#. Met help 

krijg je de beschikbare opdrachten te zien. Schakel eerst 

met power on bluetooth in als dat nog niet het geval 

is. Schakel de bluetooth-agent in met agent on en scan 

naar aanwezige apparaten met scan on. Je krijgt nu een 

lijst van bluetooth-apparaten die in het bereik van je Pi 

3 zijn. De lijst bestaat uit MAC-adressen en meestal een 

leesbare naam ernaast. zoals het modelnummer van je 

toetsenbord of de naam van je telefoon. 
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11 Bluetooth-toetsenbord toevoegen 
Typ nu de opdracht pair MAC in. waarbij je 

(telkens in deze stap) in plaats van MAC het MAC

adres van je toetsenbord invult (in ons geval pair 

SO:32:7S:E3:17:7B). Wellicht krijg je nu de vraag om 

een code in te typen op je toetsenbord. Geef daarna 

met tru s t  MAC aan dat je toetsenbord een vertrouwd 

apparaat is en verbind tot slot met de opdracht 

connect MAC.Je kunt nu met je toetsenbord draad

loos op je Pi typen. De verbinding blijft overigens na 

een reboot ook bestaan. Overigens is dit ook in de 

grafische omgeving mogelijk als het pakket blueman 

is geïnstalleerd. Klik dan op het bluetooth-icoontje 

bovenaan en daarna op Devices. kies je toetsenbord 

en volg de instructies. 

. ? " �"" 

• Bluetooth-speaker toevoegen 
Een bluetooth-speaker toevoegen verloopt op dezelfde 

manier. Maar deze keer tonen we je hoe je een speaker 

op de grafische manier toevoegt. Installeer eerst Pul

seAudio met het commando sudo apt-get install pul

seaudio pulseaudio-module-bluetooth. Klik daarna op 

het bluetooth-icoontje. kies Devices en klik op Search.Je 

bluetooth-speaker komt nu in de lijst van beschikbare ap

paraten tevoorschijn. Rechtsklik op de speaker. kies Pair 

en wacht even. Rechtsklik daarna nog eens en kies Trust. 

Rechtskl ik een laatste keer en kies Connect. Vanaf nu 

speelt je Raspberry Pi-geluid op je bluetooth-speaker af. 



Mathematica 
Tot slot gaan we kort in op enkele mogelijkheden 

om op de Raspberry Pi te programmeren. Door de 

krachtigere processor van de Pi 3 wordt dat immers 

steeds interessanter op het minicomputertje. Open 

in het menu Programming van de grafische desktop 

het programma Mathematica. Het programma opent 

een leeg notebook en een venster met links naar meer 

informatie. Mathematica is een wiskundig rekenpro

gramma van Wolfram, waarvan je bij Raspbian een gra

tis licentie krijgt. Bekijk zeker eens wat voorbeeldpro

jecten op de website http://demonstrations.wolfram. 

com om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. 

.. � o;) Ii! - . o =="""" 
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Node-RED is een programmeeromgeving van IBM voor 

loT-toepassingen (Internet ofThings). Start je Node-RED 

in het menu Programming, dan krijg je een terminalven

ster te zien met uitleg. Open daarna in je browser de url 

die in het terminalvenster te zien is: http://1 27.0.0.1 : 1 880/ 

als je op de Raspberry Pi zelf surft, en http://IP:1 880/ als 

je op een andere pc in je thuisnetwerk surft (waarbij lP 

uiteraard het lP-adres van je Pi is). In  deze webinterface 

programmeer je nu je toepassingen op een grafische 

manier, door blokjes in- en uitvoer aan elkaar te hangen. 

Meer lees je op de website http://nodered.org. 

Scratch 
Raspbian biedt in het menu Program ming ook Scratch 

aan, de grafische programmeeromgeving van het MIT 

om kinderen te leren programmeren. Helaas is het de 

oude versie 1 .4 en niet de nieuwe versie 2.0 die op de 

site http://scratch.mit.edu te vinden is. In  Scratch maak 

je games, animaties, interactieve verhalen of comput

erkunst door blokjes uit de bibliotheek van compo

nenten links te verslepen en aan elkaar te koppelen . 

.. -;;. Q .  • . 0 """"="""""" 
.]L 

1 # Wel cO/OIe to Sonic Pi v2. 9  
2 
3 live_loop : flibble do 
4 semple : bd_hau5 , n5te : 1 
5 sleep 0 . 5  
6 �n� 
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• Sonic Pi 
Een laatste interessante programmeeromgeving die 

Raspbian aanbiedt. is Son.ic Pi. Je componeert er muz

iek mee door te programmeren. Als je het programma 

voor het eerst opstart, kies dan linksonder de tutorial .  

Deze geeft je code die je kunt uitproberen en legt je uit 

wat die doet. Door daarmee te experimenteren, leer je 

de mogelijkheden van Sonic Pi al snel kennen en com

poneer je voor je het weet je eigen computermuziek. 

Meer informatie vind je op http://sonic-pi.net. : 
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" Ook van 

een klein 

scherm maak 

Je eenvoudig 

een dashboard, 

maar pas dan 

wel de grootte 

van je widgets 

aan. 

v Met een 

VESA-mount 

bevestig Je een 

Raspberry PI 

aan de achter

ziJde van een 

monitor of tv. 

Heb je wat te besteden, dan hang je een flink FuIlHD

scherm aan je Pi. Maar heb je nog een oude tv of 

computerscherm, dan is ook die perfect bruikbaar als 

dashboard. Het voordeel van een groot scherm is dat 

er meer widgets op passen. 

Denk ook aan de elektriciteitskosten als je zo'n 

dashboard de hele dag aan laat staan. De Raspberry 

Pi mag zelf dan maar iets van vijf euro elektriciteit 

per jaar kosten, een groot scherm kost natuurlijk 

veel meer dan dat. Er bestaan ook kleine schermpjes, 

bijvoorbeeld met een beelddiagonaal van 7 of 1 0  inch. 

Schermpjes met HDMI werken het makkelijkste, maar 

er zijn ook speciale schermpjes voor de Raspberry Pi 

die je aansluit op de DSI-poort die op alle modellen van 

de Pi aanwezig is. Soms komen die kleine schermpjes 

zonder behuizing. Die moet je er dan nog afzonderlijk 

bijkopen. 

Voor het mooiste resultaat bevestig je je Pi op de ach

terkant van je scherm. Dat doe je met een VESA-mount. 

Die bevestig je enerzijds aan de VESA-bevestigingspun

ten op de achterkant van je scherm, aan de andere kant 

bevestig je die aan de overeenkomstige punten op de 

behuizing van je Pi. Vooral bij gebruik van een groot 

scherm is deze aanpak interessant, omdat je Pi daar

door niet meer zichtbaar is. Met een klein schermpje 

kun je er ook voor kiezen om de Pi eenvoudigweg in het 

meubel waarop je scherm staat weg te werken. 
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De kostprijS van een zelfgemaakt dashboard hangt vooral af van welk 

scherm je gebruikt.  Laten we eerst eens ki jken hoeveel de Raspberry Pi 

3 en andere benodigdheden grofweg kosten. I n  plaats van al le losse on

derdelen van de Raspberry P I  bijeen te sprokkelen, kun je  soms ook leuke 

setjes kopen voor een redeli jk bedrag. En  heb Je  nog een oud scherm 

liggen dat je kunt hergebrUiken,  dan drukt dat u iteraard de p rijS. 

Raspberry Pi  

Raspberry Pi 3 

8 G8 microSDHC-kaart 

Behuiz ing 

Voed i ng 

Subtotaal: 

Klein scherm 

Adafrult HOM I 7 800x480 Display Backpack 

Micro-usb-kabel 

Subtotaal:  

Groot scherm 
Monitor 32 inch 

HOM I -kabel 

VESA-mount 

Subtotaal: 

Voeding 
Ook voor de voeding heb je meerdere mogelijke situa

ties. De kleine schermpjes voorzie je vaak via micro-usb 

van stroom, net zoals de Pi. De grotere schermen heb

ben uiteraard een grotere stekker. Gebruik je een groot 

tv-scherm en heeft dat ook een usb-aansluiting, dan be

staat de kans dat de Pi zelf vanaf die aansluiting te voe

den is. Zo heb je geen voedingsadapter voor de Pi meer 

nodig. Controleer wel goed of hoeveel mil l iampère die 

usb-poort levert. Officieel heeft de Raspberry Pi 3 een 

stroomadapter van 2,SA en SV nodig, maar als je hem 

niet te zwaar belast, dan werkt voeden via een usb

poort ook. Merk je echter dat je tegen rare problemen 

aanloopt (dat de Pi niet wil opstarten bijvoorbeeld), dan 

heb je toch een zwaardere voeding nodig. 

Software 

Raspbian Jessie installeren 
Nu je je hardware hebt gekozen, gaan we naar de 

softwarekant. We installeren als besturingssysteem 

op de Pi een Linux-distributie: Raspbian 8.0 Oessie). 

Dit is een speciaal voor de Raspberry Pi aangepaste 

versie van Debian Jessie. Dat geeft ons de flexibiliteit 

om allerlei software op de Pi te installeren. Ga naar 

€ 40,00 

€ 7 ,95 

€ 7 ,95 

€ 12 ,95  

€ 68 ,85  

€ 90 ,95  

€ 2,50 

€ 93.45 

€ 299,00 

€ 2,50 

€ 4 ,95 

€ 3 06.45 
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v Schrijf het 

Raspbian-

Image naar het 

mlcroSD-kaartje. 

www.raspberrypi.org/downloads/raspbian en 

download het volledige Image van Raspbian Jessie en 

pak het zipbestand uit. Steek nu een m icroSD-kaartje 

in de kaartlezer van je computer. Schrijf dan het i mg

bestand datje hebt uitgepakt naar het kaartje. Dat kan 

op Windows met het programma Win32Diskimager 

(http://sourceforge.net/projects/win32diskimager). 

Kies in Win32Diskimager de schijfletter van je microSD

kaartje, selecteer het img-bestand van Raspbian en klik 

op Write om het besturingssysteem naar je kaartje 

te schrijven. Let op: het programma overschrijft de 

volledige inhoud van het microSD-kaartje! Gebruik 

dus al leen een kaartje waar géén data meer op staan 

die je nodig hebt, en controleer dubbel of je de juiste 

schijfletter kiest voordat je op Write klikt. 

o x 

53% 

Wnte ExIt 

ca )) G 12:00 = 

Gargoyle � .,. 
Lucifer 

telenet-BE8A3 .. \ 

TELENETHOMESPOT 

TelenetWIFree � 

4 G B  groot en gebruikt dus standaard maar 4 GB van 

het kaartje. Na het vergroten van het bestandssysteem 

waarmee de totale 8 GB van het kaartje gebruikt kan 

worden, herstart je Pi en krijg je uiteindelijk de deskto

pomgeving LXDE van Raspbian te zien. 

Als je een netwerkkabel in de Pi steekt, heeft Rasp

bia n  nu toegang tot internet, maar in het geval van 

wifi moet je je netwerk nog instellen. Stel eventueel 

eerst een andere toetsenbordindeling in, want anders 

krijg je het wachtwoord van je draadloos netwerk niet 

correct ingesteld. Open daarvoor bovenaan links het 

menu en ga naar Preferences / Mouse and Key

board Settings, open het tabblad Keyboard, klik op 

Keyboard Layout en kies je gewenste toetsenbordin

deling. Klik dan bovenaan rechts op het netwerkicoon

tje, kies het SSI D van je draadloze netwerk en voer het 

'" Stel je wlfi

netwerk In. 

6.41658M Bfs 

Aansluiten en opstarten 
Steek nu de microSD-kaart met Raspbian in je Pi en 

" wachtwoord in.  In de volgende stap gaan we enkele 

opdrachten op de commandline uitvoeren. Dat doe je 

door bovenaan in beeld op het icoontje met het zwarte 

schermpje te klikken (het programma Terminal) of 

sluit een toetsenbord en muis aan op de Raspberry Pi. 

Sluit de Pi op het scherm aan en steek tot slot de voe

dingskabel in. Je krijgt op het scherm de melding dat 

de Pi het bestandssysteem vergroot. Het image dat we 

via het netwerk vanaf je gewone Windows-pc met het 

programma PuTTY in te loggen op de Raspberry Pi (zie 

kader 'Op afstand'). 

op het microSD-kaartje hebben geschreven, is namelijk Dashing installeren 

Op afstand 
Soms is het handig dat je vanaf een ander systeem de Raspberry P i  op 

afstand opdrachten kunt geven, zonder dat je een toetsenbord en muis op 

de Pi hebt aangesloten. Blijf eerst even met de muiscursor over het net

werkicoontje van Raspbian hangen, zodat Ie het lP-adres van de P i  te zien 

krijgt. Installeer daarna onder Windows het programma PuTTY ( www. 

putty.org ) .  dat gratis te downloaden is. Daarmee log je via het netwerk 

op Ie Raspberry Pi in. Start putty.exe op, vul het lP-adres van de Pi In b ij 

Host Name (or lP address) . laat het verbindingstype staan op SSH en 

de poort op 22. en k l ik  onderaan op Open.  Je krijgt daarna de vraag om de 

zogenoemde SSH-sleutel van de P i  te aanvaarden, wat nodig IS om verder 

te gaan. En tot slot vul je achter de regel Login as: je gebruikersnaam 

(standaard pi) in  en achter password: je wachtwoord ( standaard rasp

berry) .  Zodra je bent ingelogd. voer je via het PuTTY-venster opdrachten 

uit alsof je die in  het programma Terminal op de Pi uitvoert. 

94 R A S P B E R R Y PI & A R D U I N O  

O m  het dashboard met widgets te tonen, werken we 

met het programma Dashing (https:/Igithub.com/ 

dashing-io/dashing). Voor we dat installeren, hebben 

v Breng Rasp

bian up-ta-date 

voor je extra 

software Instal

leert. 



v Dashing start 

een webserver 

op die luistert 

op poort 3030. 

v Het voor-

beeldproject 

van Dashing 

toont je wat er 

zoal mogelijk IS. 

we nog enkele andere pakketten nodig. Werk eerst de 

pakketIijst bij met de opdracht sudo apt update en 

upgrade Raspbian daarna naar de nieuwste pakket

ten met sudo apt upgrade. Bevestig de upgrade met 

een druk op Enter. Installeer daarna enkele benodigde 

pakketten met sudo apt instali libssl-dev ruby-dev. 

Tot slot installeren we Dashing met sudo gem Install 

bundier dashing. 

Dashboard creëren 
Na de installatie maken we een nieuw Dashing-project 

met de naam test aan met dashing new test. Deze 

opdracht creëert de directory 'test' in de huidige direc

tory met alle benodigde bestanden voor onze widgets. 

Ga daarna naar die directory met cd test, voer de op

dracht bundie install uit om ontbrekende pakketten 

te installeren en start Dashing op met het commando 

dashing start. 

In de Terminal krijg je te zien op welke poort 

Dashing luistert, standaard poort 3030, en dat je de 

server stopzet met Ctrl+C. Je krijgt ook een melding 

dat de Twitter-widget al leen werkt als je je API-sleutels 

in het juiste bestand plaatst. Open nu de webpagina 
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van je Dashing-project. Als je dat op je Pi zelf doet, 

is het adres http://localhost:3030/. Ook vanaf een 

andere pc is het dashboard te openen, dan is dat met 

het adres http://IPADRE5:3030/, waarbij IPADRES het 

lP-adres van je Pi is. Standaard krijg je een voorbeeld 

te zien van de mogelijkheden. 

Anatomie van een dashboard 
Het loont om eens te kijken wat er in de directory 

van je Dashboard-project staat. Je kunt dit met de 

bestandsbeheerder van Raspbian doen of direct vanaf 

de commandline. Typ daarvoor op de Terminal of in 

PuTTY de opdracht Is in. De bestandsnamen in het 

blauw zijn d irectory's, in het wit zijn bestanden. Met Is 

directorynaam krijg je de inhoud van een directory 

te zien. De directory assets bevat afbeeldingen, let

tertypes, stylesheets en CoffeeScript-bibliotheken. I n  

dashboards staan j e  dashboards, die de lay-out van je 

widgets bevatten. Standaard zie je dashboards 'sample' 

en 'sampletv' (een 1 OBOp-versie van sample). In jobs 

staat Ruby-code die gegevens ophaalt om ze te tonen. 

In Iib komt extra Ruby-code als je die nodig hebt. 
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v Een dash

board definieer 

je In de vorm 

van htm- en 

Ruby-code. 

De directory public bevat statische bestanden, zoals 

een 404-pagina en favicon. En in widgets staat voor 

elke widget een directory met html-, css- en Coffee

Script -bestand. 

Sample-dashboard 
Bekijk bijvoorbeeld het sample-dashboard. Dat kun je 

doen met de teksteditor in de grafische interface van 

Raspbian of direct vanaf de commandline (zie ook het 

kader 'Teksteditors'). Typ voor de commandline-metho

de de opdracht na no dashboards/sample.erb. De 

inhoud daarvan is html-code met een beetje Ruby-code 

ertussen. Door de code van dit bestand te bestuderen 

en te vergelijken met wat je ziet in het sample dash

board, krijg je al een goed inzicht in hoe je zelf je eigen 

dashboard maakt. De eerste regel is <% content_tor 

:title do %>My super sweet dashboard<% end %>. 

Hiermee geef je als titel van de pagina 'My super sweet 

dashboard' op. In schermvullende modus krijg je die ti

tel overigens niet te zien. Daarna komt een div-element 

van klasse gridster, met daarin een ongeordende lijst. 

Elke tegel die je op het scherm ziet, wordt gedefinieerd 

in een Ii-element. Met attributen data-sizex en data

sizey definieer je de relatieve breedte en hoogte. Wil je 

bijvoorbeeld een tegel die twee keer zo hoog is als hij 

breed is, gebruik dan attributen data-sizex="l "  data

sizey="2" zoals bij de tegel met Buzzwords. Binnen elk 

Het bekijken en aanpassen van a llerlei bestanden met code op de 

Raspberry Pi kan op versch i llende manieren. In deze workshop gebrui

ken we veelvuldig h et programma 'nano', dat is een editor die dient om 

tekstbestanden te bewerken en is vooral handig voor configuratiebe

standen.  Nano bedien je vanuit de commandoprompt, dus: helemaal 

met je toetenbord. Het voordeel van nano is dat het  standaard aanwezig 

is in  Raspbian. plus dat je hem ook kunt gebruiken als je vanaf Windows 

op je Pi in logt met PuTTY. 

Niet iedereen voelt zich even comfortabel met de commandline, vooral 

wie een langdurige Windows-geschiedenis heeft. Raspbian start echter 

standaard op in  een desktopomgeving en ook die bevat standaard een 

teksteditor, het programmaatje heet Leafpad, maar wordt in  de inter

face gewoon aangeduid met Text Editor. Je kunt vanuit de bestandsbe

heerder van Raspbian met rechts klikken op elk tekst- of configurat iebe

stand en kl ikken op Text Editor. 

N og een andere manier beschrijven we in  de min iworkshop over Note

pad + +  op pagina 85 .  Dat is een populaire teksteditor voor Windows, die 

net als PuTTY via je  netwerk kan inloggen op de Raspberry Pi. Vooral 

voor lange lappen code is het voordeel dat je  gewoon in een venster 

werkt, en dat Notepad++ syntax highl ighting ondersteunt. 

bij kijken. Gelukkig hebben talloze enthousiastelin

gen a l  a l lerlei widgets gemaakt, die je op de pagina 

Additional Widgets op de GitHub-pagina van Shopify 

vindt (zie www.tiny.cc/dashaw). de originele ontwik-

Ii-element komt een div-element met een uniek data-id. kelaars van Dashing. Als voorbeeld gaan we enkele 

De andere attributen definiëren het type widget (Text, van die widgets in ons eigen project gebruiken. Maak 

Meter, List, Number enzovoort), een titel en tekst en nog eerst een nieuw dashboard met de naam pcm i n je 

andere gegevens afhankelijk van het type widget. Daar Dashboard-project aan. Dat gaat met het commando 

gaan we later verder op in. dashing generate dashboard pcm, wat een bestand 

pcm.erb aanmaakt in de directory dashboards. Bekijk 

de pagina http://IPADRES:3030/pcm in je webbrowser. 

Standaard staat er één lege tegel. Open het bestand 

met na no dashboards/pcm.erb en voeg aan het 

Ii-element de attributen data-title en data-text toe 

met de juiste waarden om een titel en tekst aan de 

tegel toe te kennen. Daarna voegen we de widget 

Analog Clock (www.tiny.cc/dashclock) toe. Omdat 

die widget in de vorm van een zogenoemde 'gist' komt 

op GitH ub, is die eenvoudig te installeren: neem het 

gist-id uit de url en voer de opdracht dashing install 

c85f8cbde72351 05dd1 6  uit. Na de installatie voeg je 

code voor de widget toe aan je dashboard. 

Open daarvoor je dashboard met na no 

dashboards/pcm.erb en voeg in het ui-element de 

onderstaande drie regels toe. Sla het bestand op 

met Ctrl+O en sluit na no af met Ctrl+X. 

) < l i  data-row= " l "  data-col=" l "  

Widgets toevoegen data - s i zex= " l "  data - s i z e y= " l " >  

In principe kun j e  zelf vanaf nul j e  eigen types widgets ) <div data-view="Myclock"></di v> 

maken. Daar komt echter heel wat programmeerwerk > </ l i >  
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XKCD #1 71 0: WAlKING INTO THINGS 

PubUshed;July 22, 2016 
A chHdhood spent walklng whU .. reading books has prepared me unexpeaedly weil for today's wortd. 

Weer-widget 
Een andere leuke widget toont het weerbericht met 

behulp van Forecast.io. We werken met de versie van 

mjamieson (www.tiny.cc/dashweather) en instal

leren die met dashing install 5274790. Vraag daarna 

een API-sleutel aan op https:/Ideveloper.forecast.io 

en open de Ruby-code van de widget met nano 

jobs/forecast.rb. Vul je sleutel in tussen de aanha

lingstekens achter forecast_api_key. Vul in de regels 

eronder ook de lengte- en breedtegraad van je locatie 

in. En verander op regel 24 minutely in hourly, want 

anders werkt de code niet. Voeg tot slot de widget toe 

aan je dashboard in dashboard/pcm.erb met de onder

staande regels. 

> e l i  data-row= " l "  data-col= " l "  

data-s i zex=" l "  data - s i z e y= " l " >  

> <div data-id= " forecas t "  

data-view=" Forecas t "  data-title-"Weather 

Forecast"></div> 

> < / 1 1> 

Strip-widget 
Een laatste voorbeeld-widget die we toevoegen is er 

één om dagelijks een comic van xkcd op je dashboard 

te tonen: Daily XKCD (www.tiny.cc/dashcomic). 

Installeer het met de opdracht dashing Install 

fd453f2c31a9d0131c52. Voeg dan aan het bestand 

dashboards/pcm.erb de onderstaande regels toe. 

> e l i  data-row= " l "  data-col= " l "  

data-sizex-" 3 "  data-s i zey= " l " >  

> <div data-view="DailyXKCD" data-id=" xkcd-

of-the-day" ></div> 

> < / 1 1> 

We gebruiken de code data-sizex= "3", wat het blok 

van de widget drie kolommen breed maakt, omdat 

de meeste comics van xkcd breed zijn. Je krijgt nu da

geliJks de recentste xkcd-comic te zien. Als je browser 

overigens scrollbalken toont, kijk dan eens in het be

stand dashboards/sampletv.erb hoe je de basisgrootte 

van een widget instelt. Als je die kleiner instelt, passen 

alle widgets op je dashboard en krijg je die lelijke 

scrollbalken niet meer te zien. 

Dashboard automatisch tonen 
We hebben nu een voorbeeld-dashboard gemaakt dat 

we in een webbrowser kunnen bekijken. Maar als je 

van je project iets wilt maken dat heel eenvoudig is te 

gebruiken, moet de Raspberry Pi de juiste webpagina 

automatisch tonen als het computertje opstart. We 

installeren eerst nog drie pakketten met sudo apt 

install midori unclutter httping. Midori is een licht

gewicht webbrowser, die ideaal is voor ons dashboard. 

Met Unclutter maken we de muiscursor onzichtbaar, 

omdat die op ons dashboard toch alleen maar zou 
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> We laten het 

dashboard auto

matisch op het 

scherm tonen 

na het opstarten 

van de Rasp

berry Pi. 

storen. Httping gebruiken we om te controleren of je 

Dashing-dashboard bereikbaar is. 

Open het bestand /etc/rc.local met de opdracht 

sudo nano /etc/rc.local. Voeg daarin vlak voor de 

regel exit 0 (helemaal onder aan het bestand) de regel 

cd /home/pi/test && dashing start -d toe. Daarmee 

starten we Dashing automatisch als daemon vlak 

nadat de Pi is opgestart. Sla het bestand op met Ctrl+O 

en sluit nano af met Ctrl+X. 

Autostart bewerken 
P rogram ma's die je in de grafische omgeving auto

matisch wilt opstarten, definieer je in het bestand 

-/.configllxsession/LXDE-pi/autostart. Open het 

bestand in Terminal met de opdracht nano 

-/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart. In het configu

ratiebestand autostart zie je drie regels. 

@ l xpa n e l  - -pro f i l e  LXDE-pi 

@pcrnanfrn --de s ktop - -pro f i le LXDE-pi 

@ xs creensaver - n o - s p l a s h  

De eerste regel start het programma Ixpanel op,  dat 

het paneel bovenaan het scherm toont. De tweede re

gel start het programma PCManFM op om de icoontjes 

op de desktop te tonen. En de laatste regel start de 

screensaver op. Die screensaver willen we niet, want 

dan is ons dashboard niet meer zichtbaar. Zet dus een 

#-teken aan het begin van die laatste regel .  Daarmee 

maakje van de regel een commentaarregel en wordt 

die niet meer uitgevoerd. Maak ook een commentaar

regei van de eerste twee regels als je niet wilt dat 

gebruikers de webbrowser kunnen verlaten en andere 

programma's kunnen uitvoeren. 

Voeg nu enkele regels toe aan het configuratiebe

stand. Met @xset s off schakelen we de screensaver 

uit en met @xset -dpms de stroombesparende modus 

van je scherm. Met @xset s noblank schakelt het 

scherm zichzelf niet meer uit na een bepaalde tijd en 

met @unclutter verbergen we de muiscursor. Daarna 
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moeten we (via een apart shell-script) een vertraging 

inbouwen tot ons Dashing-project is opgestart. We 

maken dat script straks, maar we voegen wel alvast 

een laatste regel toe aan het autostart-bestand dat 

het script aanroept: @sh /home/pi/start_browser.sh. 

Sla je wijzigingen op met Ctrl+O en sluit nano af met 

Ctrl+X. 

Browser starten 
Nu het shell-script starCbrowser.sh, we maken dat 

met na no met het commando: 

na no /home/pi/start_browser.sh 

Dat bestand krijgt onderstaande inhoud. 

) # ! / b i n / s h  

> wh i l e  ! h t tping -qc 1 http : / / l ocalhos t : 

3030/assets /application . j s ;  do sleep 1 ;  done 

> rnidori -e Fu l l screen -a h t tp : / / l ocalho s t : 

3030/pcrn 

Het belangrijkste stukje code is die laatste regel: het 

opstarten van de browser Midori in schermvullende 

modus en het openen van de url van ons dashboard. 

Hierbij moet je /pcm in de url natuurlijk vervangen 

door de naam van je eigen dashboard. Sla je wijzigin

gen op met Ctrl+O en sluit nano af met Ctrl+X. 

Uitproberen 
Test nu eens uit of je dashboard werkt door je Pi te 

herstarten. Dat kan door bovenaan links op het menu 

te klikken en dan op Shutdown / Reboot. Als alles goed 

gaat, herstart je Pi, start de grafische interface op en 

krijg je dan na een kleine vertraging je dashboard te 

zien, zonder paneel bovenaan of muiscursor. Tot slot 

kun je je dashboardcomputer nu op zijn definitieve 

plaats zetten zonder toetsenbord en muis. Voordat je 

dat doet, is het een goed idee om via een image een 

back-up te maken van het microSD-kaartje. Immers, 

mocht dat een keer corrupt raken, dan ben je niet al je 

code van het dashboard kwijt. : 



BENDOO BOX 3.B TECHN IEK SPELENDERWIJS 
De Bendoo Box 3.0 is hét complete pakket om meteen mee aan de slag. I n  het bijgeleverde 

kinderen op een creatieve manier vertrouwd te boekje, dat speciaal voor kinderen is ge-

maken met de werking van technologie. De Ben- schreven, leggen we stap-voor-stap de basis-

doo Box 3.0 is gebouwd rondom de nieuwe Rasp- beginselen van de werking van de hardware 

berry Pi 3 model B_ Deze mini-computer kan alles uit en laten we kinderen de eerste stappen 

wat een gewone computer ook kan. Bovendien zetten in de wereld van het programmeren. 

kunnen kinderen er uitgebreid mee experiment

eren, waarbij de kans dat het besturingssysteem 

crasht eigenlijk nul is. Robots aansturen, licht 

schakelen, films kijken, allerlei soorten sensoren 

eraan hangen, Minecraft spelen, surfen op het 

internet: noem het maar op of het is mogelijk. 

PROGRAMMEREN IS LEUK! 

Binnen een paar minuten hebben kinderen de 

onderdelen van de Bendoo Box 3.0 aangesloten 

op een beeldscherm en op het internet dankzij 

de geïntegreerde wifi-module. Ze kunnen er dan 
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BENDOO BOX 3.0: 
* Raspberry Pi 3 - Model B 

* Draadloos mini-toetsenbord 

(inclusief touch pad) 

* Geïntegreerde wifi-module 

* Geïntegreerde bluetooth (Low 

Energy) 

* Raspberry Pi-behuizing 

* 8 GB micro-SD-kaart 

(inclusief Bendoo-software) 

* Uitgebreid lesmateriaal 

* AC Adapter micro-usb 

* Utp-kabel (2m) 

* Hdmi-kabel ( 1 ,5 m) (Iet op: 

beeldscherm met hdmi-ingang 

is vereist!) 

RASPBERRY PI 3 COM PLEETSET 
I D EALE BASSISSET 

VOOR ELK PROJECT! 

RASPBERRY PI 3 
ADVANCED M EDIAPLAYERSET 

SPEEL AL J E  MED IA MO EITELO OS AF! 

De nieuwe Raspberry Pi 3 Model B past in dezelfde behuizing als 

zijn voorgangers, maar is intern aanzienlijk verbeterd. Hij is veel 

krachtiger en heeft geïntegreerde bluetooth en wifi. De nieuwe Pi 

is hiermee een volwaardige netwerkcomputer geworden. 

DE RASPBERRY PI 3 COMPLEETSET BEVAT: 

* Raspberry Pi 3 Model B 

* Netadapter 5 volt, 2,5 ampère 

* Originele behuizing 

* 16 GB micro-sd-kaart met sd-adapter 

* Hdmi-kabel (1 ,5 meter) 

* Netwerkkabel (2 meter) 

DE RASPBERRY PI 3 ADVANCED MEDIAPLAYERSET BEVAT: 

* Raspberry Pi 3 Model B 

* Netadapter 5 volt, 2,5 ampère 

* Originele behuizing 

* 8 GB micro-sd-kaart met sd-adapter en 

Mediacenter-software voorgeïnstalleerd 

* Hdmi-kabel (1 ,5 meter) 

* Netwerkkabel (2 meter) 

* Stereo-kabel 

* Handig mini-toetsenbord met touch pad t.W.V. € 29,99 

* Batterijen 

GA SNEL NAAR WWW.HUBBIT.NL 
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Andere veelgebruikte technologieën werken op 

een frequentie van 433,92 MHz. Tot deze famil ie van 

protocollen behoren producten van KlikAanKlikUit 

(KAKU, in België Trust SmartHome, vroeger COCO) 

en ELRO, maar ook heel wat draadloze weerstations 

zenden op deze frequentie uit. Deze producten zijn 

doorgaans wat goedkoper, omdat het om een minder 

geavanceerde technologie gaat: vanaf 1 5  euro vind je 

al  inbouwschakelaars. Het nadeel is dat je geen 'mesh 

networking' hebt, het bereik is dus niet zo groot, zeker 

als het signaal door muren moet in een goed geïso

leerd huis. Bovendien ondersteunen deze protocollen 

geen bidirectionele communicatie en gaat het signaal 

onversleuteld door de lucht. 

Benodigdheden: domoticacontroller 
Domoticz draait het best op een computer die continu 

is ingeschakeld, want de software moet dag en nacht 

je verlichting aansturen. We noemen die computer de 

controller. De Raspberry Pi met zijn lage stroomver

bruik is daarvoor ideaal. Bovendien is het minicompu

tertje klein en stil, en installeer je het dus eenvoudig 
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ergens waar het niet in de weg staat. Welk model van 

de Pi je als controller im; et, maakt vaak niet zoveel 

uit. De Raspberry Pi 3 is uiteraard het snelst en heeft 

ingebouwde wifi en bluetooth. Dankzij wifi heb je geen 

extra netwerkkabel meer nodig. En bluetooth maakt 

toepassingen zoals aanwezigheidsdetectie via het 

bluetoothsignaal van je smartphone mogelijk. Maar wij 

gebruiken zelf al twee jaar probleemloos een Rasp

berry Pi van de eerste generatie met Domoticz. Dus als 

je nog een oud modelletje hebt liggen: zolangje huis 

niet bomvol sensoren en lichtschakelaars staat, kan dit 

oude model zijn taak zeker aan . 

Benodigdheden: transceivers 
Je Pi dient uiteraard ook te communiceren met je 

slimme verlichting, in ons geval via Z-Wave en 433,92 

MHz. Dat doe je door er transceivers op aan te sluiten. 

Dat is overigens het voordeel van je eigen domotica

controller bouwen: je voegt eenvoudig ondersteuning 

voor een extra protocol toe door er een extra transcei

ver op aan te slu iten. 

Fabrikanten Vision, Aeotec en Z-wave.me hebben 

allemaal een Z-Wave-transceiver in de vorm van een 

usb-dongel, die compatibel is met de Raspberry Pi. 

Specifiek voor de Raspberry Pi is er ook de RaZberry, 

die je op de GPIO-pinnen van het minicomputertje aan

sluit. Het voordeel van de usb-dongels is dat ze ook op 

andere computers werken. Als je ooit je Raspberry Pi 

vervangt door een ander minicomputertje, is die usb

dongel dus eenvoudig te hergebruiken. Voor Z-Wave 

werken we met de Z-Stick 2 van Aeotec. 

Ook voor de protocollen op 433,92 MHz bestaan 

er diverse transceivers. Dat varieert van losse print-

v De Raspberry 

Pi IS met zIJn 

lage stroomver -

brUik Ideaal om 

als domotica

controller te 
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plaatjes die je voor enkele euro's koopt en op de 

GPIO-pinnen van je Pi aansluit en dan nog zelf moet 

programmeren, tot een professionele oplossing zoals 

de RFXtrx433E (zie kader). Deze RFXtrx433E sluit je 

aan via usb en ondersteunt talloze protocollen. Wij 

werken voor al le protocollen op 433,92 MHz met de 

RFXtrx433E. 

Benodigdheden: lichtschakelaars 
Is  je controller klaar, dan is het tijd om draadloze licht-

schakelaars te kopen. Alles hangt ervan af hoeveel geld op afstand in en uit te schakelen. Hetzelfde probleem 

je er aan wilt uitgeven en wat je prioriteiten zijn.  De heb je als je een stekkermodule in het stopcontact 

belangrijkste keuze is hier het protocol: Z-Wave-scha- steekt en daarop een lamp met stekker aansluit, zoals 

kelaars zijn duurder dan die voor KlikAanKlikUit, maar een staande lamp of bureaulamp. Heeft zo'n lamp een 

ze zijn betrouwbaarder en koppelen aan je controller snoerschakelaar, dan kun je die schakelaar ook ver-

terug of het in- of uitschakelen is gelukt. vangen door de Swiidlnter. Met deze (dure!) Z-Wave-

Daarnaast heb je nog de keuze uit verschillende oplossing heb je dan één schakelaar om de lamp zowel 

vormen van de schakelaar. Voor je plafondverlichting met de hand als via Z-Wave te besturen. 

is de meest flexibele oplossing een inbouwmodule die 

je achter je wandschakelaar i nstalleert of een module 

die je volledige wandschakelaar vervangt. Er bestaan 

ook schakelaars in de vorm van een fitting: je draait 

die in een standaard E27-fitting, draait de lamp erin en 

kunt de lamp daarna besturen. Of je koopt een 'slimme 

lamp' met ingebouwde schakelaar. Die laatste twee op

lossingen werken alleen als je de wandschakelaar van 

de lamp altijd ingeschakeld laat, anders is de lamp niet 
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Benodigdheden: sensoren 
Domoticz heeft uiteraard niet alleen de mogelijk

heid om je verlichting te besturen, het is immers een 

volledig domoticapakket. Dat betekent dat het via 

Z-Wave of 433,92 M Hz ook allerlei typen sensoren 

ondersteunt. In combinatie met verlichting zijn vooral 

bewegingssensoren, contactsensoren voor deur of 

raam en rookmelders interessant. 

Een bewegingssensor is het klassieke voorbeeld voor 

het automatisch regelen van je verlichting. Je laat je 

verlichting in de gang boven bijvoorbeeld automatisch 

aan gaan als je 's nachts op de gang loopt. Maar ook 

een contactsensor die je op de voordeur bevestigt, 

biedt interessante mogelijkheden. Je kunt het licht in de 

hal dan automatisch inschakelen als je 's nachts terug-

keert en je voordeur opent, zodat 

je niet meer in het donker (en 

misschien wat beneveld van 

de kroeg) naar de lichtknop 

hoeft te zoeken. Volg altijd 

goed de handleiding van 

de sensor bij de montage, 

want de beweging wordt 

optimaal gedetecteerd in 

een specifieke zone. Tot 

slot kun je ook sl imme 

rookmelders je verlich-

ting laten aansturen. 

In het geval van 

brand schakel je 

dan automatisch de 

verlichting in het hele 

huis aan, zodat je sneller 

het huis uit komt. 

" De SWlidlnter 

vervangt de 

snoerschakelaar 

van een lamp 

en is dan zowel 

met de hand als 

va Z-Wave te 

besturen. 

v Met bewe 

gingssensoren 

laat Je Je verlich

ting reageren 

op beweging in 

huis. 



> Domoticz 

kent heel wat 

instellingen om 

je domoticasys

teem naar je 

hand te zetten. 
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Domoticz installeren 
Als je alle hardware klaar hebt, download dan het 

image van Domoticz (http://sourceforge.netl 

projects/domoticzlfiles) voor de Raspberry Pi. Pak 

het uit en schrijf het met het meegeleverde program

ma Win32 Disk Imager naar een (micre)SD-kaart. Plaats 

die daarna in je Pi en start de minicomputer op. Volg 

de instructies in het bestand Readme.txt dat bij het 

o x 

* - � 0 
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image wordt meegeleverd. aangesloten, dan is het tijd om die in Domoticz toe te A Z-Wave-

voegen. Kl ik op Instellingen I Hardware. Voor een 

Taal en locatie Z-Wave usb-dongel kies je onderaan bij type Open-

apparaten 

moet je eerst 

In het netwerk 

opnemen. 

Zoek in de lijst met DHCP-Ieases van je reuter welk IP- ZWave USB. Geef de hardware een naam en klik op 

adres je Raspberry Pi in je netwerk heeft gekregen. Surf Toevoegen. Klik daarna op Instellingen I Log om 

nu naar http://IPADRES:8080, met in plaats van IPADRES eventuele foutmeldingen te bekijken. Voordat een 

het juiste lP-adres ingevuld.Je krijgt de webinterface te 

zien waarmee je Domoticz aanstuurt. Die interface past 

zich automatisch aan het formaat van je scherm aan: 

op je smartphone krijg je een compactere weergave. 

We gaan later op de diverse tabbladen in, maar klik 

eerst eens rechtsboven op Setup en dan op Settings. 

Hier stel je in verschillende tabbladen het gedrag van 

Domoticz in. Verander a l lereerst de taal naar Duteh, 

zodat je de interface in het Nederlands te zien krijgt. 

Voer daarna rechts van de taal je locatie in. Klik op de 

link en voer dan je adres in, zodat Domoticz je lengte

en breedtegraad opvraagt. Nu Domoticz je locatie weet, 

berekent het dagelijks de tijdstippen van zonsopgang en 

zonsondergang. Die zijn bruikbaar om het gedrag van je 

schakelaars te configureren. Denk maar aan een lamp 

die alleen 's nachts op een bewegingssensor reageert. 

Klik tot slot rechtsboven op Apply Settings om de wijzi

gingen in je instellingen door te voeren. 

Z-Wave-module toevoegen 
Heb je een Z-Wave-transceiver op je Raspberry Pi 

Z-Wave-apparaat te gebruiken is, dien je het in je Z-

We hebben het in deze workshop vooral over ver l icht ing in - en uitschil

kelen, maar het IS ook mogelijk om verl icht ing a utomatisch te d immen.  

Dat  is i n  a l ler le i  s i tuat ies nutt ig .  Missch ien wi l  J e  bijvoorbeeld 's nachts 

het badkamerl icht automat isch laten aangaan als Je  naar het toilet 

moet, maar wi l  je dilt gedimd doen zodat je rl let  verbl ind wordt en 

k laarwakker wordt van het felle l icht .  Of missch ien  wi l  Je d e  verl icht ing 

i n  je woonkamer automatisch sfeervol d immen wanneer je tv-kijkP 

U iteraard moet je dan wel  met dimbare lampen werken, dus let daarop. 

Bovendien heb je  dan geen schakelaar maar  een dimmer nodig. De 

meeste schakelaars voor Z-Wave of K l ikAanKl ikUit  bestaan ook in  een 

d immerversie. D ie dimmen overigens n iet  a l leen ,  maa r schakelen ook 

gewoon.  K ies Ie  voor inbouwmodules achter Ie wandschakelaars, houd er  

dan reken ing mee dat  een d immer a l leen met een pulsschakelaar werkt.  

Heb je nog drukschakelaars, vervang dan je wandschakelaars a ls Je  je 

lampen ook met d e  hand wilt d immen.  
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Wave-netwerk op te nemen. Klik daarvoor op Instellin- netwerk op te nemen. De instructies daarvoor staan 

gen / Hardware en klik naast je Z-Wave-controller op in de handleiding van de module. Doorgaans heeft het 

Instellingen. Kies bovenaan in het uitklapmenu Node toestel een klein knopje dat je moet indrukken. Is het 

beheer voor Sensor opnemen. Je hebt nu twintig opnemen gelukt, dan verschijnt het apparaat in de l ijst 

seconden de tijd om je schakelaar in het Z-Wave- met nodes. Indien niet, kijk dan op de logpagina welke 

foutmelding je krijgt. 
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Beweging boven 
SIAtUI Oft 
LHtIIIJtZJttt 2fJ1UQ 

Beweging woonkamer 
St.tu.:Off 
UMlrf}UiM. IO:'" 

Licht aan en uit 
Is de schakelaar eenmaal in je Z-Wave-netwerk opge

nomen, klik dan op Instellingen en dan Apparaten. 

Klik op het groene pijltje naast je nieuwe apparaat. 

Geef het een naam en klik op Apparaat toevoegen.  

Ga nu naar het tabblad Schakelaars, waar je  schake

laar is toegevoegd. Klik bij de schakelaar op Aanpas

sen. Wijzig het type schakelaar als je schakelaar als 

On/Off is toegevoegd, maar een dimmer is. Kl ik  op 

Opslaan om je wijzigingen door te voeren. Ga daarna 

terug naar Schakelaars en klik op de gloeilamp om de 

schakelaar in- of uit te schakelen of pas het dimniveau 

aan met de schuifbalk. 

Wil je een schakelaar automatisch op basis van een 

tijdschema aansturen, klik dan in het tabblad Scha

kelaars bij de betreffende schakelaar op Timers. Vul 

daar in hoeveel minuten of uren voor of na zonsop

gang of zonsondergang of op welk tijdstip de schake

laar in- of uitgeschakeld moet worden. Je kunt ook de 

weekdagen selecteren of zelfs een vaste datum. Ook 

kan Domoticz wil lekeur aan het tijdstip toevoegen, wat 

handig is voor een realistische aanwezigheidssimulatie . 

Klik na je keuze op Toevoegen. Een tijdschema tijdelijk 

inactiveren doe je door het te selecteren, Actief uit te 

vinken en op Aanpassen te klikken. 

KlikAanKlikUit -sensor toevoegen 
Heb je de RFXtrx433E op een usb-poort van je Rasp-

( De mogelijk

heden om een 

tijdschema op te 

stellen zijn heel 

flexibel. 



"""" 
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-
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-

" Met gebeur

tenissen creëer 

je in Domotlcz 

automatische 

scenario's zon

der één letter 

programmeer

code. 

+ 

berry Pi aangesloten, dan moetje die eerst ook aan 

Domoticz toevoegen. Klik daarvoor op Instellingen en 

Hardware en kies als type RFXCOM - RFXtrx433 USB 

433.92MHz Transceiver. Geef het apparaat een naam 

en klik op Toevoegen. Klik daarna naast het nieuwe 

apparaat op Modus instel len. Vink de protocollen aan 

die je nodig hebt (voor KAKU is dat doorgaans AC of 

ARC) en klik op Set Mode. In  het tabblad Instellingen 

I Apparaten verschijnen de apparaten nu zodra je ze 

gebruikt (bijvoorbeeld door binnen het bereik van een 

bewegingssensor te komen). Klik op het groene pijltje 

naast het apparaat en voeg het toe. 

Alleen in het donker 
Als je nu enkele sensoren en lichtschakelaars hebt 

geconfigureerd, wordt het tijd om die aan elkaar te 

koppelen. Daarvoor configureren we in Domoticz 

gebeurtenissen. Ga in het menu Instellingen naar 

Meer opties I Gebeurtenissen. Hiér maakje  in een 

interface met blokjes grafisch koppelingen tussen 

sensoren en schakelaars. Overigens werkt dat niet in 

Microsoft Edge of Internet Explorer. Met het gebeur

tenissensysteem van Domoticz configureer je een

voudig al lerlei complexe scenario's zonder datje één 

letter programmeercode hoeft in te voeren. Stel dat 

we een lamp in de badkamer automatisch 3 m inuten 

lang tot 1 0  procent wil len dimmen als er beweging 

op de gang is, maar al leen als het donker is en we 

slapen. Sleep dan l inks onder Control een If-blokje 

naar het midden en onder Logic twee and-blokjes en 

drie =-blokjes. Achter de Do van het If-blokje sleep je 

een Set-blokje. Onder Devices vind je je apparaten 

(sensoren en schakelaars). Voeg al le benodigde blok

jes toe en klik de blokjes aan elkaar. Geef de gebeur

tenis rechtsboven een naam en sla ze op. Vanaf nu 

gebeurt zo'n hele serie handel ingen automatisch bij 

het activeren van een 'gebeurtenis'. 

Meerdere tegelijk 
Wil je meerdere lampen tegelijk in- of uitschake-

SPECIAL 
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len met een timer, gebeurtenis of handmatig in de 

webinterface van Domoticz, maak dan een groep aan. 

Ga daarvoor naar het tabblad Groepen, klik rechtsbo

ven op Groep toevoegen, geef de groep een naam, 

kies als type Groep en klik op Groep toevoegen. Klik 

daarna op Aanpassen en voeg onderaan lampen toe. 

Met een groep bedien je dus meerdere schakelaars 

tegelijk als één schakelaar. Ideaal om al je l ichten met 

één knop uit te schakelen voor je gaat slapen. Wil je 

met één druk op een knop bepaalde lampen inscha

kelen en andere uitschakelen, dan heb je een ander 

type groep nodig, namelijk  een scène. Voeg een groep 

toe, maar kies dan als type Scène. Klik je daarna op 

Aanpassen, dan kun je niet a l leen lampen toevoe

gen, maar ook het commando (aan, uit en het niveau 

van een d immer) kiezen. Een ander verschil met een 

groep is dat een scène niet is in en uit te schakelen, 

je kunt ze al leen activeren. Een scène is dus ideaal 

om een bepaalde sfeer met je verlichting op te roe

pen als je tv gaat kijken. : 
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'" De Rasp

berry Pi 3 is 

de handigste 

webserver voor 

kleinschalig 

gebruik. 
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I RASPBIAN 

Raspblan IS the Foundatoon's offICIal supported operatIng system Vou can ,nsta!! ot 
woth n� or download the Image below end follow our DSIL l!r "y " 

Raspboan comes pre-Installed woth plenty of software for educatIon. programm ng 

and general use lt has Python Scratch. SonlC P' Java. Mathematoca end more 

Je eigen server in huis 
Voordat je een webserver kunt instellen, moet je na

tuurlijk wel een apparaat in huis hebben om die server 

op te draaien. Daar kun je een gewone pc voor gebrui

ken, maar vermoedelijk is jouw machine gebouwd om 

meer dan alleen een simpele server te draaien. Die 

pc verbruikt dus veel stroom als je hem continu aan 

laat staan - zonde voor zo'n simpele server. Een losse, 

minder krachtige pc die puur als webserver dient is 

RASPBIAN JESSIE 
Fo'I cIeoktop _ge baoed on 0ebI .. Jes ... 
Verslon 
Re:uH dlte 
Kemel .. ers!cn 
�e'eul! nctes 

P . .  . .  

I' .. y 2�lE 
20lf-O!-27 

SHA- E4c ... �E1l92gea5 1...,8!tbf!ib!&5!2ice9ccic15; 

daarom een stuk handiger. een SD-kaart bij kopen, waardoor je tussen de 70 en 

je kunt flink investeren in de bouw van je eigen 1 00 euro uitkomt. Een Raspberry Pi 2 werkt ook, maar 

server-pc: een krachtige processor en veel RAM zorgen de 3 heeft een ingebouwde wifi-module, waardoor je 

ervoor dat hij flink wat webverkeer aankan, zonder hem overal in huis kunt verstoppen. 

dat de website ooit al te traag wordt. Leuk als je naast 

het draaien van je boekhoudserver nog allerlei andere 

plannen hebt, maar wij richten ons nu al leen op het 

maken van een machientje voor je eigen administratie. 

En die boekhoud-pc wordt hoogstwaarschijnl ijk alleen 

door jou bezocht - of hooguit nog door een paar werk

nemers of col lega's. je hebt daarom helemaal geen 

krachtig bakbeest nodig voor je boekhouding. 

Wat ons betreft heb je aan een simpele Raspberry 

Pi genoeg. Daar kun je prima het besturingssysteem 

op installeren dat je nodig hebt om een webserver 

te draaien, en h ij is sterk genoeg om al jouw web

bezoekjes snel genoeg te verwerken. Een Raspberry 

Pi 3 kost slechts zo'n 40 euro, dus je bent al voor een 

klein bedrag klaar. Wij zouden er wel nog een goede 

behuizing, heatsinks, zelfstandige oplaadadapter en 

Voorbereiding 
De Raspberry Pi-webserver zal  draaien op Raspbian, 

een aangepaste versie van het Linux-besturingssys

teem. je steekt de gekochte microSD-kaart in een pc, 

downloadt het meest recente image van Raspbian 

op www.raspberrypi.org/downloads/raspbian 

en zet 'm op de kaart. Hiervoor kun je het beste een 

programma zoals Win32Diskimager gebruiken, dat 

je kunt downloaden op https:/Isourceforge.netl 

projects/win32diskimager. Vervolgens steekje het 

microSD-kaartje in de Pi en sluit je daar een muis en 

toetsenbord op aan, zodat je het besturingssysteem 

kunt instellen. 

Heb je eenmaal de desktopomgeving van Raspbian 

bereikt, dan moet je de terminal starten om je server 

r 

I � 
A Download 

het laatste 

image van 

Raspbian van de 

webSIte. 
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Rlospi-config 

expand_rootfs EXjNIId root pertltion ta tiU SD ellrd 
ave�1IIl a.. averse. 
conf�re_keylloerd !et keybHrd layout 
chllnv-..PIISS a.. I'II""Ord far pi' UHr 
cMnte_locale !et locale 
cMnte_tiH_ Set twz_ 
IIHOry_sp 11 t ChIInge _ry sp Ut 
uh Enlltle ar disllble "" server 
boa t Jlehp laur 5 tart cIesIc tap on boa t1 
update Try ta upgr" rnpi- eanfig 

Hier pas je 

al le instell in-

gen aan van 

de Pi, zodat Ie 

helemaal klaar is 

voor serverge

bruik. 

'-'" .. T ....... 
-... , lid 
....... 

17 _ 
----
T_ 
......... 

, Cdoon 
.. Comoda> 

0... 
, """ T .... 

-

In te stellen. Vanuit daar tik je su do raspi-config. 

Er opent een instell ingenscherm, waarbij je naar 

boot_behaviour navigeert en voor No kiest. De Pi zal 

na een reboot niet langer de desktopomgeving laden, 

maar alleen in de terminal starten. Hierdoor verbruikt hij 

minder processorkracht voor de grafische interface die je 

toch niet nodig hebt. Start nog niet meteen opnieuw op, 

want vanuit het instellingenscherm moet je ook nog even 

gaan naar memory_split. Daar kies je voor de optie die 

de meeste MB's stopt in RAM en de minste in de Video

Core. Je PI zal hierdoor zo min mogelijk processorkracht 

aan videokracht verlenen en alles richten op systeempro

cessen die de server gebruikt. Dit is logisch, aangezien je 

hem alleen maar vanuit de terminal gaat bedienen. 

Speclyt.�)'CIU ... t:I ccmed:= 
Holt Name po lP acimlJ Pat 

22 
"-'" ) Row T.... _ , SSH 

Je gaat op dit apparaatje je boekhouding bijhouden, 

dus een beetje extra veiligheid kan geen kwaad. Ga naar 

de optie Change password in het configuratiescherm en 

voer een uniek wachtwoord in, zodat de Pi niet langer zijn 

standaardwachtwoord gebruikt. Mocht het standaard 

wachtwoord worden gevraagd: dit is raspberry. 

Set .-»'Y split. 
Current: Z4IIM\8 fOl' ARM. 16M1.B far VideoCore 

(40 L40MlB far ARM, l&hB far Vld�ore 
2Z4 ZZ4MiB far ARM, 32MiB fOl' VldeoCOI'e 
192 192MiB far ARM, 64MtB fOl' VideoCore 
lZa lZIIMiB for ARM. lZIIMiB fOl' VldeoCore 

<Ü2/lceb 

HTML. PHP en MySQL 
Je bent er nu helemaal klaar voor om je Pi In een vol

waardige server te veranderen. Begin door sudo bash 

in te tikken, zodat niet ieder commando voorgegaan 

hoeft te worden door het woord su do. Dit commando 

werkt overigens na een tijdje inactiviteit of na een her

start niet meer, maar voor een serie commando's is het 

handig. Vervolgens tik je de volgende vier commando's 

in om al le benodigde pakketten te installeren: 

apt-get i n s t a l l  apache2 apache2-doc 

apache 2 - u t il s  

apt-get i n s t a l l  l ibapache2 -mod-phpS phpS 

php-pear phpS-xcache 

apt-get i n s t a l l  phpS-mysql 

apt-get i n s t a l l  mysql -s e rver mysql - c l ient 

v Druk op 'No' 

en je besturings· 

systeem hoeft 

niet helemaal op 

te starten. Ideaal 

voor een server. 

" Zorg dat 

de server zo 

min mogelijk 

geheugen aan 

grafische acties 

toewijst. 



Daarmee installeer je de software voor respectievelijk 

basiswebpagina's, PHP-pagina's, de verbinding met een 

MySQL-database en de daadwerkelijke software voor 

die data. Je hebt alle vier nodig om een server te draaien 

met alle functionaliteit voor onze boekhoudserver. Volg 

tijdens de installatie van al deze pakketten de mogelijke 

stappen die je krijgt voorgeschoteld. Moetje een wacht

woord verzinnen, onthoud deze dan goed. Deze zul je 

vaker nodig hebben bij het instellen van je server. 

Voer in de terminal su do chown -R pi /var/www 

in, zodat je volledig bezit hebt van de webservermap 

(werkt het sudo bash-commando nog, dan kun je 

sudo dus weglaten, voor de volledigheid gebruiken 

we hem in het vervolg wel weer). Vervolgens instal

leer je vsftpd met het commando sudo apt-get 

install vsftpd. Je hebt dan de benodigde software 

om je server via een ftp-programma te bereiken. Met 

het commando s udo na no /etc/vsftpd.conf wijzig 

je de instellingen hiervoor. Verander anonymous_ 

enable=YES in anonymous_enable=NO, zodat 

anonieme gebruikers niet zomaar toegang hebben. 

Verwijder het #-teken voor local_enable=YES en 

write_enable=YES. Voeg onderaan het commando 

force_dot_files=YES toe. Druk op Ctrl+X om het 

bestand af te sluiten en druk op Y om je wijzigingen te 

bewaren. Met sudo service vsftpd restart herstart je 

het ftp-program ma. 

Heb je a lles draaiend, dan kun je de Pi resetten om 

hem als server te laten functioneren. Na deze reboot 

moet je in de terminal nog wel één keer het comman

do su do apt-get install phpmyadmin intikken. Hier

mee installeer je de software waarmee je de MySQL

server kunt bedienen, zodat je de juiste configuratie 

voor de i nstallatie van de boekhoudserver op orde 

hebt. Tik sudo na no /etc/apache2/apache2.conf 

in de terminal en ga naar de onderkant van het 

geopende document. Daar voer je de regel lnclude 

• • D Al<herC7 )( 

� C <D 192.168.0.1/RNNKVHABMXRSHPCB/USerRpm/lndex.htm 

Address Reservation 

/etc/phpmyadmin/apache.conf in. Hierdoor is 

PhpMyAdmin met Apache verbonden. Met het 

commando /etc/init.d/apache2 restart herstart je 

Apache, waarna je het lP-adres van de Pi (zie kader) 

gevolgd door /phpmyadmin/ invoert (bijvoorbeeld 

192.168.1 .113/phpmyadmin/) om je MySQL-server te 

beheren. Hier maak je een database die je later bij de 

installatie van de boekhoudserver moet gebruiken. 

lP-adres 
Je server is te bereiken vanaf het lP-adres van je Rasp

berry Pi. Door dit adres (zie kader) in je browser te tik

ken, kun je bij de websites die hierop worden gehost. 

AI zul je daar op dit moment alleen een pagina zien die 

bevestigt dat de installatie geslaagd is. 

Om het makkelijker te maken de server te bereiken, is 

het handig om de Pi een vast lP-adres te geven. Dit doe 

je vanuit de DHCP-optie van je internetrouter. Zoek daar 

het huidige MAC-adres op van je Pi en kopieer dit. Geef 

vervolgens aan dat dit adres altijd een bepaald lP-adres 

van je router toegewezen moet krijgen. Dit zorgt ervoor 

dat je niet telkens een nieuw lP-adres hebt als de Pi of 

de router opnieuw opgestart moet worden. 

Het interne lP-adres dat je nu hebt, werkt alleen als 

je thuis bent. Wil je buiten je netwerk ook bij de boek

houdserver? Dan heb je een extern lP-adres nodig. 

Daar kom je achter met het commando cu rl icanhazip. 

com in de terminal. Houd er wel rekening mee dat je 

in de router het interne lP-adres van de Pi open moet 

stellen, zodat dit apparaat vrij met externe internetge

bruikers kan verbinden. Heb je geen zin in IP-gehossel, 

-

11 IlAC Addnu _ IP Addn .. - � 
1)4.,1I).7E_lo011 112.1 ..... 112 - �1!IIm 
� 112.111.0.121 - --
1JW1� 112.111.0.117 - � 1!IIm 
1JW1� 112.111.0.111 - _1!IIm 

AdcI _  ....... .. ...- NI .,.,.,. .. 

......... ...., 
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< In je router-

instellingen geef 

je aan welke 

apparaten een 

vast lP mogen 

hebben. 
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dan kun je altijd een domeinnaam kopen en koppelen 

aan je externe lP-adres, zodat je boekhoudserver op 

een 'echt' domein te bereiken is. AI is voor ons doel 

een lP-adres zo slecht nog niet - de kans dat iemand 

hier per ongeluk op terechtkomt is i mmers een stuk 

kleiner. Je wilt niet dat iemand jouw website zoekt en 

ineens weet waar je factuurinformatie staat. 

Je hebt nu een eigen webserver draaien op een 

Raspberry Pi, die overal ter wereld met het juiste I P

adres bereikt kan worden. We zijn er bijna: nu moeten 

we alleen nog maar de boekhoudsoftware op deze ser

ver installeren, zodat er ook daadwerkelijk een website 

te vinden is op het adres. 

I nvolcePlane 
Er zijn meerdere boekhoudprogram ma's die je op een 

server kunt installeren, waarvan we er in het kader 

'Alternatieven' op de laatste pagina ook een aantal 

noemen. Voor deze workshop gebruiken we Invoice

Plane. Daar zitten een paar redenen achter. Ten eerste 

is InvoicePlane opensource, waardoor iedere ontwikke

laar de code kan pakken om er eigen iteraties aan toe 

te voegen. Dit opensource-karakter zorgt er ook voor 

dat InvoicePlane gratis te downloaden is. Denk echter 

niet dat onze keuze enkel door gierigheid wordt be

invloed, want InvoicePlane is ook gewoon ontzettend 

krachtige en flexibele software, met de mogelijkheid 

om zo'n beetje iedere variabele aan te passen. 

De installatie van InvoicePlane stelt niet heel erg veel 

voor. Je downloadt de meest recente versie naar een 

computer via https:/Iinvoiceplane.com/downloads, 

waarna je het zi p-bestand uitpakt en via een ftp

programma uploadt naar je Raspberry Pi-webserver. Je 

logt in met de ftp-software door het lP-adres van je Pi 

in te voeren, samen met de gebruikersnaam Pi en het 

door jou eerder ingestelde wachtwoord. 

Installatie 
Staat alles eenmaal op je server, dan kun je de in

stallatie vervolgen in een browser. Daar bezoek je 

Uf) Jt1 lJi� tl!1 [Je!!' I,' :f; 
Heb je hostingru imte b i j  een bedrijf? Dan  kun  je daar ook  de boek

houdsoftware op draaien. Je kunt de bestanden hiervoor via een ftp

server uploaden naar bijvoorbeeld een mapje 'boekhouden', zodat je 

boekhoudsoftware te vinden is op www.jouwdomein.nl/boekhouden. Of 

je kiest een wat minder voor de hand liggende map naam - dan is de kans 

immers minder groot dat internetcrIminelen de locatie van je administra

tieve hoekje op het Internet kunnen raden. 

Dit is niet de goedkoopste optie. webhosting kost immers alt ijd geld, maar 

als je al een piekje hebt voor bijvoorbeeld een eigen website, betaal je hier 

toch a l  voor. 

1 1 0  

[lP-adres]/index.php/setup, waarbij je uiteraard het 

begin van de url vervangt door het daadwerkelijke IP

adres van de Pi. Je ziet een speciale installatiewebsite, 

waarop je ook een e-mailadres en wachtwoord voor 

je eigen account moet invullen. Zorg dat dit een uniek 

wachtwoord is dat je nergens anders gebruikt, je bevei

ligt hiermee je bedrijfsinformatie, dus voorzichtigheid is 

belangrijk. 

Tijdens de installatie zul je ook een MySQL-database 

moeten invoeren, die heb je als het goed is eerder in 

deze workshop aangemaakt in MyPhpAdmin. Voer de 

informatie in die je toen hebt gekozen. Deze database 

is de plek waar je factuurinformatie daadwerkelijk in 

terechtkomt, terwijl op de ftp-server alleen de basis

bestanden voor InvoicePlane staan. Is de installatie 

eenmaal afgerond, dan kun je in de terminal van je 

webserver wat aanpassingen maken. Met de opdracht 

sudo na no var/www/application/config/config.php 

open je een configuratiebestand, waarin je de code: 

$config['index_page'] = 'index.php'; 

moet vervangen door: 

$config['index_page'] = .. ; 

Duik via ftp in je server en hernoem het bestand 

htaccess naar .htaccess. Zo voorkom je dat iemand 

later nog eens InvoicePlane kan installeren, waardoor 

jouw configuratie in theorie gewist zou worden. 

Heb je InvoicePlane in een andere map dan de 

hoofdmap van je server gezet? Dan zul je het bestand 

htaccess moeten bewerken. Daarin moetje onderaan 

de coderegel RewriteBase Isub-directory toevoegen, 

waarbij je sub-directory vervangt door de mapnaam 

waar InvoicePlane in geplaatst is. 
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De juiste instellingen 
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Je hebt InvoicePlane als het goed is nu helemaal 

draaiend en kunt de boekhoudserver vanaf je lP-adres 

openen. Daarmee ben je er echter nog niet. Log in met 

het door jou gemaakte account en ga naar de optie 

Settings, zodat je de nodige instellingen kunt invoeren. 

Daar moet je onder andere de Nederlandse belasting-
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is opensouree 

en gratis te 

downloaden. 
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percentages invoeren, zodat InvoicePlane weet hoe je je de database waarin InvoicePlane geïnstalleerd staat 

facturen berekend moeten worden. Er zijn nog flink wat ergens naartoe exporteert. Versleutel dit exportbe-

basisinstellingen die stuk voor stuk handig zijn om langs stand, zodat je hem ook zonder superveel zorgen op 

te lopen, zoals je gebruikte valuta, hoe ver achter de een usb-stick of bij een clouddienst zoals Dropbox 

komma het programma mag terugrekenen en hoeveel kunt bewaren. Door data te versleutelen, voorkom je 

facturen je in één keer wilt zien. Misschien wel het be- dat iemand je database-back-up kan lezen, zelfs als je 

langrijkst is het instellen van je e-mail. Vanuit deze optie account op een clouddienst wordt gehackt en iemand 

kun je templates schrijven: vooraf getikte e-maiIs die au- bij de bestanden kan. : 

tomatisch bij facturen of offertes worden meegestuurd. 

Deze mails slaan op nieuwe facturen, maar je kunt ook 

alvast herinneringsmails schrijven. Die verstuur je vervol

gens met een enkele klik, mocht dat nodig zijn. 

Ben je alle instellingen afgegaan, dan is het slechts nog 

een kwestie van cliënten toevoegen onder de Clients

optie. Voer de namen en adressen van opdrachtgevers 

toe, zodat je ze bij het maken van een factuur vrij mak

kelijk kunt invoeren. Het maken van een factuur doe je 

vanuit Invoices. Loop alle in te vullen opties langs om 

hem af te maken, waarna je hem met de verzend knop 

naar de persoon in kwestie stuurt. De factuur zal als 

pdf-bestand naar de klant worden verstuurd. Door een 

factuur een deadline te geven, zal lnvoicePlane automa

tisch bijhouden of ie op tijd wordt betaald. Je moet zelf in 

de gaten houden of er geld op je bankrekening binnen

komt, zodat je bij Payments de betaling als gemaakt 

kunt registreren. Op deze manier heb je een overzicht 

van welke betalingen je nog moet ontvangen en welke 

opdrachtgevers nog tijd hebben om geld over te maken. 
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Tip: denk aan je back-ups ! 
Als je een beetje bedachtzaam met je server omgaat, 

zal hij het jarenlang kunnen volhouden, maar er 

bestaat a ltijd een kans dat hij op een dag crasht. Heb 

je geen back-up gemaakt, dan ben je al  je factuurinfor

matie in één klap kwijt. Het is daarom aan te raden om 

je boekhouddata eens in de zoveel tijd ergens lokaal 

op te slaan op bijvoorbeeld een usb-stick. 

Gelukkig heb je een back-up zo gemaakt. Je hoeft im

mers alleen maar in te loggen bij MyPhpAdmin, waarna 
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wanneer dat nodig is de koeling inschakelen of 

- dankzij een aangebracht verwarmingselement 

de temperatuur in koelkast juist verhogen. 

Om de boel te monitoren en de verzamelde data 

grafisch weer te geven, heeft hij een goedkope 

webserver nodig. Een afgedankte DD-WRT-router 

waarop het Arduino-bordje via usb wordt inge

prikt, blijkt te klus te kunnen klaren. Zijn eerste 

prototype - genaamd 'UberFridge' - waarmee hij 

het bij bier brouwen zo belangrijke 'gisten' perfect 

kan aansturen, blijkt prima te werken. 

Eerste BrewPi 
Zijn brouwsels beginnen stukken beter te sma

ken, maar helemaal tevreden is Elco nog niet. 

De webserver blijkt niet erg stabiel en de 1 6  MB 

intern geheugen van de router te  krap. Het euvel 

laat zich lastig oplossen, ook niet wanneer de 
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Een paar 
tientjes,  wat 
sensoren en 
een verbouwde 
koelkast is 
genoeg 

router wordt ingewisseld voor een iets groter 

exemplaar van Buffalo. 

Wanneer in 201 2 de eerste Raspberry Pi ver

schijnt, kan Elco zijn geluk niet op. "Een goedkope 

computer met maar liefst 256 MB geheugen én 

goede Linux-omgeving: dat was precies wat ik 

zocht. Ik  dacht: laat ik  de eerste zijn die het brou

wen van bier koppelt aan de Raspberry Pi. In die 

periode bedacht ik ook de merknaam BrewPi." 

De combinatie van Raspberry Pi met de Arduino 

voor het maken van bier werkt goed en wordt al 

snel opgepikt door o.a. Raspberrypi.org, Wired. 

com, Adafruit, Hackaday en Slashdot. Binnen 

een week heeft brewpi.com 50.000 bezoekers 

en besluit hij het Arduino-bordje als bouwpakket 

aan te bieden. De bestellingen komen binnen en 

uiteindelijk verkoopt hij wereldwijd honderden 

exemplaren. 

< Eén van de 

eerste prototy

pen met links 

de connectoren 

waarop tempe

ratuurmeters en 

relais kunnen 

worden aange

sloten. 
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Groei 
In de daaropvolgende periode verbetert Elco 

de software en de hardware. De BrewPi wordt 

inmiddels ook als kant-en-klare kit in zijn shop 

aangeboden en is voorzien van een handig 

display. Voor zowel het Arduino-bordje als de 

Raspberry Pi - inmiddels model B+ - levert hij 

een fraaie transparante behuizing. 
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Wanneer hij thuis zijn eigen opstell ing voor het 

maken van bier verder uitbouwt, is h ij echter 

niet altijd tevreden over de rvs-onderdelen 

die hij elders betrekt. "In veel gevallen wordt 

gebruikgemaakt van standaard loodgietersfit

tingen die je ook gewoon in de bouwmarkt kunt 

vinden. Een keteldoorvoer wordt in zo'n geval 

gemaakt door er simpelweg een draadeind 

v Het BrewPi Arduino Shield zoals het als bouwpakket 

werd verstuurd naar klanten die ervoor kozen om het zelf 

in elkaar te solderen. 

"t* 
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doorheen te steken met twee O-ringen, twee re

vetjes (sluitringen) en dat plat te persen. Ik vond 

dat dit netter kon, bijvoorbeeld door ervoor 

te zorgen dat zo'n O-ring in een groef wordt 

opgesloten." 

Elco gaat op zoek en vindt uiteindelijk een partij 

in China die zijn rvs-onderdelen voor een goede 

prijs kan fabriceren. Hij neemt de gok en plaatst 

Voor BrewPi  
b leek een markt 
te zij n 
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worden aange 

sloten. 



een bestelling van 1 00 stuks. Wat hij zelf niet ge

bruikt, biedt h ij aan via de shop. Er is markt voor 

en Elco besluit ook andere benodigdheden zoals 

pompen, kleppen, filters en kranen te gaan ver

kopen. Een student werktuigbouwkunde helpt 

hem bij het opnieuw ontwerpen van de onder

delen die niet aan zijn eisen voldoen, zodat ook 

deze kunnen worden geproduceerd. 

BrewPi 2.0 
De Arduino met uitbreidingsbordje mag dan 

een goedkope oplossing zijn voor het aanstu

ren van het m a ken van bier, nadelen zijn er 

ook. Niet a l  zijn klanten zijn even handig i n  het 

in elkaar zetten van de hardware of configu

reren van de software, waardoor Elco steeds 

meer tijd kwijt is aan het verlenen van support. 

Hij wil bovendien meer. Naast het meten van 

de temperatuur, het koelen of verwarmen 

moet zijn BrewPi bijvoorbeeld ook automa

tisch kleppen kunnen openen of sluiten en 

pompen kunnen aansturen. Elco: "De Arduino 

is eigenlijk een heel kleine microcontrol ler en 

op een gegeven moment kon er niets meer bij. 

In plaats van de software verder uit te breiden 

waren we al leen nog maar bezig met al lerlei 

optimalisaties." 

Over Eleo Jaeobs 
Elco Jacobs (1 985) studeerde elektrotechniek en 

werkte daarnaast vijf Jaar lang aan de Tech

nische Universiteit Eindhoven bij de faculteit 

Industrial Design waar hij studenten hielp bij het 

bouwen van al lerlei prototypen. Gedurende die 
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Eind 201 4  hakt Elco de knoop door. Hij besluit 

om de Arduino vaarwel te zeggen en stapt over 

op een bordje dat gebruikt maakt van Spark 

Core (www.particle.io): een microcontroller die 

speciaal voor het internet of things is ontwikkeld 

en standaard over wifi beschikt. Elco: "De soft-

tiJd ontwikkelde hij ook op basis van de Arduino ware van Arduino is community-based, terwijl 

een led-driver-bordje dat hij vanaf 201 1 in zijn 

eigen online shop verkocht. 

Na eerdere prototypes ontwikkelde hij in 201 2 

de BrewPi die - als één van de eerste bijzondere 

toepassingen voor de eerder in dat jaar uitge

komen Raspberry Pi - massaal door de media 

werd opgepikt. De vele aanvragen deden hem 

beslU iten om het zelf ontwikkelde BrewPi Ardui

no Shleld-bordje als bouwpakket te verkopen. 

Eind 201 4  introduceerde Elco de BrewPi Spark -

opvolger van het Arduino Shield - die krachtiger 

IS, stabieler en meer mogelijkheden biedt. 

In de BrewPi-store zijn naast de BrewPi Spark 

allerlei andere vaak door Elco zelf ontwikkelde 

accessoires en onderdelen te vinden zoals 

kleppen, spiralen, pompen en filters. Inmiddels 

komt meer dan 90% van de bestel l ingen uit het 

buitenland 

het platform van Spark Core vanuit een bedrijf 

wordt beheerd. Je kunt je hierdoor meer richten 

op ontwikkelen van goede software zonder dat 

je eerst allerlei software libraries van derden 

moet testen. En omdat de Spark een hardware

abstractielaag heeft, kun je met dezelfde api 

relatief eenvoudig overstappen wanneer er in de 

toekomst een nieuwe chip uitkomt." 

De nieuwe BrewPi Spark is in tegenstelling tot 

zijn voorganger voorzien van een kleurenscherm 

en alleen als bouwpakket (zonder solderen) of 

kant-en-klaar beschikbaar. Sensoren en andere 

apparaten kunnen bovendien voortaan via 

rj 1 1  ingeprikt, worden automatisch ontdekt en 

krijgen een eigen adres. "Ideaal. want hierdoor is 

de BrewPi Spark plug-and-play en kan deze in de 

toekomst een vrijwel onbeperkt aantal appara-

ten aansturen én uitlezen." 

v Eén van de vele onderdelen - in dit geval een spiraal 

om te koelen - die Elco inmiddels in eigen beheer laat 

produceren. 
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A Een losse temperatuursensor 

slUit Je zo op je Raspberry Pi aan 

Professionaliseren 
Momenteel werkt Elco samen met twee ontwik

kelaars in het buitenland om de software verder 

te verbeteren, maar hij heeft plannen om een 

fulltime ontwikkelaar aan te nemen. "Door de 

groei van mijn bedrijf kost het me echter steeds 

meer moeite hier zelf veel tijd in te steken." 

Omdat BrewPi niet al leen voor het maken van 

bier kan worden gebruikt, maar ook voor andere 

(fermentatie)processen of bijvoorbeeld het 

drogen van worst, wil hij naar een meer flexibele 

oplossing waarin gebruikers simpelweg de modu

les die ze nodig hebben kunnen 'aanklikken'. 

De BrewPi Spark maakt nog steeds gebruik van 

een webserver zoals de Raspberry Pi die wordt 

ingeprikt. Elco: 'Wanneer we het wifi-onderdeel 

van de Spark gaan gebruiken, is dit niet meer 

nodig en kan de webserver ook gewoon elders 

draaien, bijvoorbeeld op een NAS. BrewPi Spark 

. _,..,-_ .. _._.�_.-
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kan dan via de cloud worden aangestuurd." 

Zij n  klanten zijn inmiddels niet al leen meer hob

byisten, want ook steeds meer (semi)professio

nals ontdekken BrewPi. Sommigen brouwerijen 

gebruiken zijn oplossing als pilotsysteem voor 

testbrouwsels. Elco: "Ik denk dat het op termijn 

zonder meer interessant is om steeds meer 

producten te ontwikkelen voor de meer grootza

kelijke klanten." 
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Handige 
websites 

www.hobbybrouwen.n/ www.brouwmarkt.n/ community.brewpi.com 
Handige site die speciaal gericht is op Eén van de grootste online shops in Ne- Ervaringen, ideeën, problemen en oplos-

hobbyisten. Naast uitgebreide basisken- derland met benodigdheden voor het zelf singen van andere BrewPi-gebruikers kun 

nis zijn er ook al lerlei recepten te vinden, brouwen van bier. Van eenvoudige start- je vinden op het drukbezochte forum. Dit is 

adressen van leveranciers, informatie set tot semiprofessionele ketels, filters en ook de plek om het resultaat van je inspan-

over software en andere zaken. andere zaken. n ingen te delen met andere thuisbrouwers. 

Zo doet E/co het zelf 
Een kijkje in de keuken van de brouwmeester, 

leert dat Elco Jacabs zelf bepaald geen halve 

maatregelen neemt. Zijn installatie bestaat uit 3 

ketels van zo'n 70 liter met 1 3  gemotoriseerde 

kleppen en meerdere pompen die ervoor zorgen 

dat de productie van maisch, wort en bier tot in 

het kleinste detail kan worden gecontroleerd en 

gemonitord. E lke batch levert zo'n 40 liter bier op. 

AI met al vergt dit een investering van een paar 

duizend euro, iets wat - zoals te ontdekken op 

het BrewPi-forum - enthousiaste thuisbrouwers 

maar wat graag in hun hobby steken. Elco: "Ik 

krijg er nogal wat vragen en opmerkingen over en 

daarom komt er binnenkort een handleiding op 

de website waarin precies wordt uitgelegd hoe 

zo'n opstelling als deze in elkaar steekt." : 



PuTTY 
In deze masterclass maken we gebruik van PuTTY, een ssh-cllent 

voor Windows, waarmee je verbinding kunt maken met de PI en zo je 

commando's kunt uitvoeren. Dat is handig als je Pi bijvoorbeeld niet Is 

voorzien van een beeldscherm. PuTTY kun je  downloaden van www. 
chlark.greenend.org.uk. Om verbinding te maken met je PI, geef je het 

ip-adres op in het veld Host name en klik je op de knop Open. Vervol

gens krijg je de vraag om de username en het password in te vullen. Voor 

Raspbian is de username pi en het wachtwoord raspberry, beide zonder 

hoofdletters. 

Pu TTY Configuliltion 
CategOlY: 

g- Session I ! .... I..ogglng 

8- Tomlinal 
i : - Keyboard 
! i" BeI 
! 1_. FeaIu'es 
$ WlI1dow 
i !-�ce 
! !- Behavlour I ! 
! I T ranslilllon 
i ;- Selection 
i LCokJ<n 
è Connection f-Dita 

j .. Praxy f Telnel 
!- AIogin 

ril-mD L SeriaI 

- -
_ •• fC"". � -- - I I .�..:=:: 

Opttons � SSH comectIons 
Data 10 send 10 \he selVer 
Remote command 

Protocol optIons 
o Oon\ start 11 sheI or oorrmand 111 al 
D EnZlble CIOI'IIIIIe=Ioo 
Pref..-:! SSH protocol venIion 
e)1 ordy 1 ,,!; 2 ) 2 ordy 
EnayptIon options 

EJ EnabIe Iegacy use of qe.DES In SSH-2 

Open I 1 Canc:e1 

'" Met PunY kun Je vanuit Windows eenvoudig verbinding maken met je PI. 



Installeer (It 

NOOBS vl.4 . BUilt: Feb 18 201S 

Wllzlg config (el Online help Ihl Afsluiten (Escl 

t;:) Raspblan (RECOMMENDED) 
� \.. '-" A Debian wheezy port. optlmlsed ror the Raspberry Pi �------���--------��----------� 
o OpenEUEC_Pi1 -

OpenEUEC Is a rast and userfrlendly Kadi Entertainment Center dlstribu6. 

O OpenELEC_Pi2 -. : o OpenEUEC Is a rast and userfrlendly Kadi Entertainment Center dlstribU'*'. 

A Arch D IR" An Arch Unux port ror ARM devlces 

ft RaspBMC o H XBMC media center dlstributJon ror Raspberry Pi 

� Pidora 
o � Pidora 2014 15 a Fedora Remlx optlmlzed ror the Raspberry Pi "', 

b'an -r"""""�· 
Nodig: 2760 MB 
Beschikbaar: 7375 MB 

" Met NOOBS 

download Je de 

JUiste dlstnbutie 

voor Je Rasp· 

beny Pi. 

v Shairport 

downloaden en 

configureren, 

laai (1): I::: Nederlands f'1 Toetsenbord 191. � 

Stop de voeding van je Raspberry Pi 2 in een stopcon

tact en houd onmiddellijk de Shift-toets ingedrukt om 

het installatieprogramma opnieuw te openen. 

Vervolgens update je de pakketinformatie van Rasp

bian met het commando sudo apt-get update, zodat 

je de nieuwste versies van alle software kunt downloa

den. Daarna upgrade je al le software op de Pi met het 

commando sudo apt-get upgrade naar de nieuwste 

beschikbare versies. En je instal leert een boel pakket

ten die je nodig hebt om hierna de AirPlay-software te 

kunnen installeren: 

sudo apt-get install autoconf libtool 

libdaemon-dev I ibasound2-dev libpopt-dev 

avahi-daemon Iibavahi-c1ient-dev libssl-dev 

Shairport Sync installeren 
Om audio naar onze Pi te streamen via het AirPlay-
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protocol gebruiken we in deze masterclass de software 

Shairport Sync (https://github.com/mikebrady/ 

shairport-sync). Download de broncode met de 

opdracht git clone https:/Igithub.com/mikebrady/ 

shairport-sync.git, navigeer naar de gedownloade 

directory met cd shairport-sync, voer de opdracht 

autoreconf -i -f uit en compileer de broncode met 

.Iconfigure -with-alsa -with-avahi -with-ssl=openssl 

&& make. Tot slot installeer je de software met sudo 

make instalI. 

Celuld 

Toon allH Cl. 

5eIecIMr Hn apparaat voor gelUidluiMIer: 
H .... 

SAMSUNC 

RaspberryPlay 

In.tellingen voor het geHlecteerde apparaat. 

HOMI 

AJrPt&y 

v Hier kies je 

de uitvoer voor 

de standaard 

audiO in de Pi. 

Er ziJn geen uotvoerinstelllnuen beschlkbur voor het ue.electeerdl appatUt. 

Uitvoervolume: " --==-=v===- -4)� n Celuld uit 

� Toon volume In menubalk 

Start nu Shairport Sync met de opdracht shairport-sync 

-a RaspberryPlay - -d hw:O -t hardware -c PCM. 

Vervang RaspberryPlay door een naam naar keuze en 

zet die tussen aanhalingstekens als er een spatie in 

voorkomt. Dat is de naam waaronder je Pi zichtbaar is 

bij AirPlay-compatibele apparaten. Als je op je iPad of 

iPhone het AirPlay-menu opent, zie je de Raspberry Pi 

tussen de beschikbare apparaten staan om audio naar 

te streamen. In iTunes kun je dan de Pi kiezen als je op 

het icoontje naast de volumeregelaar klikt. En OS X laat 

zelfs toe om je Pi als standaard audio-uitvoerapparaat 

te gebruiken via Systeemvoorkeuren / Geluid / 

Uitvoer. 

Audio testen en tweaken 
Sluit speakers aan op je Pi en test het streamen eens. 

Als je daarvoor de jackaansluiting van de Pi gebruikt, 

zul je wel merken dat er vrij veel ruis op zit. Dat heeft 

alles te maken met de kwaliteit van de audio van de 

Raspberry Pi. Daarom raden we je ook aan om een 

externe usb-geluidskaart te gebruiken. Hoe je die 

installeert op je Raspberry Pi, lees je verderop. Het 

audiovolume staat overigens standaard vrij laag in 

Raspbian. Sluit Shairport Sync af met de toetsencom-
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'" Met Alsa

Mixer kun je de 

audio configu 

reren. 

binatie Ctrl+C. Met de opdracht alsamixer open je de 

volumeregelaar AlsaMixer. Met de pijltjestoetsen om

hoog en omlaag pas je het volume aan. Ga niet boven 

de 80%, want dan wordt het geluid sterk vervormd. 

Met een druk op Ese sla je de instelling op. 

Usb-geluidskaart 
Aangezien de jackaansluiting van de Raspberry Pi 

geen denderende geluidskwaliteit geeft, kiezen we 

ervoor om gebruik te maken van een externe usb

geluidskaart. Wij kozen voor de LogiLink TOOO, die 

standaard door Raspbian is ondersteund. Raspbian on-

Shairport Sync gebruiken dersteunt echter ook tal van andere usb-adapters; een 

Je hebt Shairport Sync geconfigureerd, maar standaard complete lijst van ondersteunde usb-geluidskaarten 

wordt de software niet opgestart a ls je de Raspberry Pi 

start. Dat is echter wel handig als je er geen omkijken 

meer naar wilt hebben en meteen audio wilt kunnen 

streamen zodra je de Pi opstart. Om het automatisch 

te starten moetje het opstartscript gebruiken, en deze 

aanpassen. Open het scriptbestand met het com

mando sudo nano lete/init.d/sharepoint-syne en 

ga naar regel 66, die begint met start-stop-daemon 

-start en eindigt met -d 1 1  return 2. Voeg achter de 

-d de volgende opties toe: -a RaspberryPlay - -d hw:O 

vind je op de site van el inux.org (www.elinux.orgl 

RPtVerifiedPeripherals#USB_Sound_Cards). Contro

leer met de opdracht aplay -l of je geluidskaart wordt 

herkend. Naast je eard 0 (de interne audiohardware 

van de Pi) krijg je een regel met eard 1 te zien waarbij 

USB Audio staat. 

Belangrijk om te weten is dat de Pi voorrang geeft 

aan zijn eigen audiohardware, waardoor je nog 

even wat commando's moet uitvoeren om ervoor te 

zorgen dat je extern aangesloten usb-geluidskaart 

-t hardware -e PCM. Sla het bestand op met Ctrl+O en als standaard wordt ingesteld .  Dat doen je dan direct 

sluit het af met Ctrl+C. Herstart nu je Pi en probeer nog voor al le audio op de Raspberry Pi. Open het confi-

eens muziek te streamen naar je Pi. guratiebestand van ALSA (TOOO) met de opdracht 

sudo nano lete/modprobe.d/alsa-base.eonf. Vind 

de regel met options snd-usb-audio index=-2 en 

vervang die door options snd-usb-audio nrpaeks"'1 . 
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'" Hier zoek Je 

de alias van Je 

geluidskaart. 
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Sla het bestand op met de toetscombinatie Ctrl+O en je dat in AlsaMixer ook definitief instellen, zodat het vo-

sluit nano af met Ctrl+X. lume automatisch hoger wordt en ook blijft. Start Alsa

Alias zoeken 
Voor de volgende stap moet je de alias van de usb

geluidskaart te weten komen. Voer de opdracht aplay 

-L uit. Bij ons zien we in de uitvoer onder andere 

front:CARD=Set,DEV=O. De al ias is dan front:Set. 

Maak dan een configuratiebestand voor asound aan 

met het commando sudo nano lete/asound.eonf en 

plaats daarin achtereenvolgens de regels (waarbij je 

in de laatste regel in plaats van front:Set uiteraard de 

juiste alias in jouw situatie gebruikt): 

pem.mmapO { 

type mmap_emul; 

slave { 

pem "hw:O,O"; 

} 
} 
pem.!default front:Set 

Volumemixer opzoeken 
Nu moet je nog nakijken hoe de volumemixer van 

de usb-geluidskaart heet. Bij de interne audio van 

de Pi is dat PCM (Plus Code Modulation). Open nog 

eens AlsaMixer om het geluidsvolume aan te passen 

en kijk welke naam er onder het volumebalkje en 

achter Item: staat. Bij onze LogiLink TODO is dat 

Head-phone. Open opnieuw het opstartscript van 

Shairport Sync met het commando sudo nano 

lete/init.d/shairport-syne en ga naar regel 66. 
Vervang daar -e PCM door -e Headpone of de over

eenkomstige naam in jouw situatie. Reboot daarna 

je Pi en sluit je speakers op de audio-uitvoer van de 

geluidskaart aan. Stream opnieuw de audio van je 

Apple-apparaat naar je Pi en geniet van de betere 

geluidskwaliteit. Bij elke reboot van je Pi kan het zijn 

dat het volume weer lager wordt gezet. Gelukkig kun 

Mixer en stel het volume in. Met de pijltjestoetsen naar 

links en rechts kun je van audio-uitvoer veranderen en 

met F6 kies je andere audioapparaten. Als je alles hebt 

ingesteld, druk je op Esc om je instellingen op te slaan 

en voer je daarna de opdracht su do alsactl store 0 uit 

om je instellingen definitief op te slaan. Na een re boot 

blijft je volume nu zo hoog staan als je hebt ingesteld. 

Meer opties 
Shairport Sync ondersteunt nog veel meer opties. 

Bekijk de webpagina op GitHub (https:/Igithub.eom/ 

mikebrady/shairport-syne) voor meer informatie. 

Een interessante eigenschap van Shairport Syncïs dat 

het af tijd gesynchroniseerd blijft met de bron van de 

audio en dus ook met andere apparaten waarnaar 

dezelfde audio gestreamd wordt. Dat betekent dat 

multiroom-audio eenvoudig mogelijk is: plaats ge

woon in elke kamer een Pi die Shairport Sync draait. : 

'" Opzoeken 

wat de naam 

is van de volu

memixer. 
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