8endoo Box Turbo

De roep om kinderen op school te leren programmeren wordt steeds
heviger. Gelukkig is er de Bendoo Box Turbo, die de programmeurs
van de toekomst kennis laat maken met de fun van technologie.
Beter kan het nieuwe schooljaar niet van start gaan...
De Bendoo Box Turbo is een compleet

waarmee u zelf interactieve verha-

zie n hoe leuk het is om met program

pakket rondom de nieuwste Raspberry

len, animaties en games kunt maken.

meren aan de slag te gaan.

Pi - een mini-computer met het formaat

Scratch werkt met bouwstenen d ie -

van een pinpas. De Pi werd aanvanke

net als Lego - handig in el kaar ku n nen

Tot slot

lijk alleen ontwikkeld voor educatieve

worden gepast. Tegelij kertijd leert u

Zijn er ook nadelen? Ja, het feit dat de

doeleinden, maar dankzij de lage prijs en

logisch denken en m aakt u kennis met

Bendoo Box bestemd is voor kinderen

uitgebreide mogel ijkheden is hij geliefd

'als dan'- routines, variabelen en a ndere

van 10 tot 14 jaar. Dit zou in onze ogen

bij jong en oud. Inmiddels zijn er al meer

zaken die ook terugkomen bij 'echte'

1 0 tot 99 jaar moeten zijn. Tijdens het

dan vijf miljoen exemplaren verkocht.

programmeertalen.

testen herin nerden we ons hoe leuk het

De Bendoo Box Turbo is erop gericht

Webserver

vooroordelen te experimenteren met

om kinderen meer te leren over techno

Ook wordt u itgelegd hoe een website

computers en software. Het is het

logie. Naast de supersnelle Raspberry

werkt en hoe u een eigen website kunt

gevoel van pionieren en ontdekken dat

Pi 2 Model B bevat de Bendoo Box

bouwen in WordPress. l n de doos van

veel lezers misschien nog wel kennen

Tu rbo een voedingsadapter, sd-kaart,

de Bendoo Box Turbo zit een kaartje

van de ZX Spectrum, Commodore 64,

hdmi-kabel, netwerkkabel, d raadloos

waarmee u twee jaar lang uw eigen .nl

Amiga en de eerste pc's.

mini-toetsenbord, leuke behuizing, wi

domein naam gratis k u nt gebruiken.

De Bendoo Box Turbo kost 1 1 9 euro en

fi-dongel en uitgebreid lesmateriaal. Het

Ook kan de Bendoo Box omgetoverd

dat is zonder meer een scherpe prijs,

enige dat nog nodig is, is een monitor

worden tot een heuse Raspberry

zeker omdat u tijdelijk geen verzend

of een tv met een hdmi-aansluiting. Met

Pi-webserver. Mooi speelgoed!

kosten betaalt! Wie de onderdelen los

ook al weer is om onbezorgd en zonder

de meegeleverde Bendoo Box software

koopt, komt al snel duurder uit en m o et

(gebaseerd op Raspbian) kan uw kind

Mineeraft

het doen zonder dat leuke lesmateriaal

(of ut) di rect aan de slag.

De blokvormige game M ineeraft d raait

én de gratis . nl-domeinnaam.

ook gewoon op een Raspberry Pi. Het

Aan de slag

leuke van Mi necraft o p

Belangrijk onderdeel van de Box is het

d e P i is dat er, met behulp

lesmateriaal, dat bijna 1 50 pagina's d i k

van Python, live in gepro

is. P raktische informatie wordt afgewis

grammeerd kan worden.

seld met tips en u itleg over technologie.

Deze koppeling tussen het

In het eerste deel maakt u kennis met

'echte programme-

de mogelijkheden van de Raspberry Pi.

ren' en de fu n

Het tweede deel gaat uitgebreid i n op

van Mine

de grafische programmeertaal Scratch,

craft laat

€119,-*

Ga voor deze aanbiedingen naar www.hubbit.nl

*

inclusief btw / op = op / exclusief verzendkosten
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In deze special krijg je een uitgebreide

introductie over de Raspberry Pi. De
nieuwste versie is zes keer zo snel als
zijn voorganger, met ongekende
mogelijkheden zijn: je kunt hem als
een gewoon mini-pc'tje gebruiken,
maar ook als mediaspeler of als het
hart van je eigen domoticasysteem.
Door het kleine formaat en het
lage stroomverbruik verwerk je hem
overal in. Deze cursus leert je hoe!

Vanaf pagina 54
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Congralulaüons. Thls browser is conflgured 10
Tor.
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Pagina 6

De m inicomputer Raspberry Pi is ongekend
populair en heeft zeer veel mogelijkheden.
Maar niet iedereen weet waar 'ie moet begin
nen.Daarom gaan we in de special van start met
een d ubbele basiscursus, waarbij we je stap

OOna·.IO::US:por. Tor

EINDELIJK PRIVACY
Pagina 43

Tor (afkorting van The Onion Router) is een
netwerkprotocol waarbij internetverkeer geano

voor stap uitleggen wat de mogelijkheden zijn.

nimiseerd wordt. Dat gebeurt door het verkeer

In dit eerste deel vertellen we je wat je met de

versleuteld via willekeurige medegebruikers te

Raspberry Pi allemaal kunt doen en installeren

laten verlopen. Dat is handig! Zetje Raspberry Pi

we een besturingssysteem .
......................................................···········0

MUZIEK STREAMEN
Pagina 14

Als je de gelukkige eigenaar van een Raspberry

in als Tor-router en surf voortaan anoniem!
0·····················································.............. .
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Get Started

Sel«t )'OUr d.o.ftç to 9"1 .r.rled loam mo<e about Wondows loT d<Mces
1. Select you.

Device

'iet
yo.
PC

p

Pi bent, maak je toch gewoon je eigen streaming
audiosysteem? Je sluit je Pi eenvoudigweg op
je speakers en op het netwerk aan, waarna het
minicomputertje muziek van internet ofvan je
lokale netwerk streamt. Je audiosysteem stuur je
draadloos aan via je smartphone, tablet of tablet.
0·····················································.........

BESTUUR JE HUIS
Pagina 33

D e Raspberry Pi i s een klein en veelzijdig com
putertje dat je kunt inzetten voor tal van taken.

Ra.pberry PI 2
n.�"! •• '- .... cNIIif.CMfIit:tlt-...IhM
...
,.. ..... �JMIWtr.fV
"....,'��4 ..... _�"'1.,.,...�'o ...,�

WINDOWS 10

Pagina 62

Tot nu toe hebben we in al onze workshops over
de Raspberry Pi alleen maar Linuxvarianten op het
minicomputertje geïnstalleerd. Maar sinds kort
kun je er ook Windows op installeren, aange·

De m i nicomputer heeft een laag energiever

zien Microsoft zijn nieuwste besturingssysteem

bruik en is daardoor het ideale startpunt voor

geschikt heeft gemaakt voor meerdere soorten

een eigen d omoticasysteem waarmee je je huis
bestuurt. Wij laten je stap voor stap zien hoe
je via je pc, smartphone of tablet je verlichting

apparaten. In deze workshop leggen we je uit hoe
je Windows 1 0 installeert op je Raspberry Pi 2 en
wat de mogelijkheden zijn.

aanstuurt, je huis op contact- en bewegingssen
soren laat reageren en slimme scenario's voor
je huis ontwikkelt.
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Wat kom je in dit artikel te weten?

•

Een korte vy te kunnen werken?

•

Het correct formatteren van een (mlcro-)sd-geheugenkaart

•

Downloaden van NOOBS en kopiëren naar de (micro )sd-kaart

•

Installeren besturingssysteem

•

Het configureren van Raspblan

•

Installeren LIbreOffice vla opdrachtprompt

•

Nieuwe software Installeren vla de GUl en de tooi Synaptlc

CU RSUS
Raspberry Pi - deel 1

eind februari 201 2. Het immens populaire systeem is
inmiddels aan versie 2 toe. De verschillen met drie jaar
geleden zijn groot: vier processorkernen in plaats van

Starterslijst

1, een hogere kloksnelheid, meer werkgeheugen (1 GB

Om niet voor onnodige verrassingen tijdens je eerste Raspberry-verken

in plaats van 256 MB) en een steeds groter groeiende

ningsronde te komen staan, zetten we even op een rijtje wat je - behalve

softwarecollectie.

de Raspberry Pi zelf - nog meer nodig hebt om een werkend geheel te
realiseren:

Voorbereiding
D e Raspberry P i is standaard niet voorzien van een
besturingssysteem, dus die heb je als eerste nodig om

- Een behuizing voor de Pi, deze voorkomt kortsluiting door op je bureau
rondzwervende paperclips en andere metalen objecten

iets met het apparaatje te kunnen. De beste keuze

- Usb-toetsenbord

is wat ons betreft Raspbian. Dit gebruiksvriendelijke

- Usb-muis

Linux-besturingssysteem heeft alles aan boord om ook

- Hdmi-kabel plus eventueel dvi naar hdmi converterplug als je monitor al-

beginners snel op weg te helpen. Raspbian is onderdeel

leen over een dvi-ingang beschikt

van starterspakket NOOBS (waarin je nog meer handige

- Netwerkkabel

tools aantreft) en kun je downloaden vanaf

- Voeding (telefoonlader met micro-usb-aansluiting. maximaal 5 volt, of

www.raspberrypi.orgldownloads/, pak het zip
bestand na het downloaden uit in een aparte map.
Download daarna de tooi SD Formatter vanaf www.

sdcard.orgtdownloads/formatter_4/ en installeer dit
programma onder Windows. Met deze software kun je

een usb naar micro-usb converterkabel in combinatie met een usb-voe
dingsadapter)
- SD-kaartlezer voor pc of laptop
- Snelle micro-sd-geheugenkaart van minimaalB GB, met een grotere heb je
meer ruimte voor extra dataopslag

het sd-kaartje voor je Raspberry Pi op de juiste manier
formatteren en daarna het besturingssysteem erop
installeren. Start SD Formatter en selecteer achter

Drive de net gevonden d riveletter, die door Windows
is toegekend aan het sd-station. Klik vervolgens op

l·

IJ

Option en kies in het nieuw geopende venster achter
Format Type de optie Quick, belangrijk is het om
achter Format Size Adjustment voor On te kiezen. Gewapend met die optie zijn later ook door de
Raspberry gebruikte geheugenkaarten weer helemaal
gebruiksklaar om ze voor een volgend experiment in
te zetten en kun je ze gebruiken in bijvoorbeeld een

Drtw
E�e

G-

r

SDFormatter V4.0
Formo. \Our drt... AI ofthe data' •
on .he drtw wlll ba �st when
S"�urormattt
�

fORMAT TYPE

[CUICK

50. SOI-C &00 S. OXC 10liJls 1iIr& trad!3mi1fks
ofSD-3C u.c
Ruf..""

81<4 MB VelUm! latei

FoI'JNt OlXbn

CanC8t

!NOOas
<

Optbn

CUlcKFOifMAT. fORMAT SIZE AD..IJSTMENTOff

Alleen format

teren met SD

digitale camera. Klik vervlgens weer op Ok en dan

Formatter levert

op Format, accepteer alle vragen met betrekking tot

een bruikbare

bevestigen van deze actie en wacht tot de formatteer

sd·kaart op_

actie is voltooid.
zorgt - zo leert de ervaring - regelmatig voor een niet

Kopiëren

startende Raspberry Pi.

Nadat het formatteren klaar is, kun je de eerder
uitgepakte bestanden rechtstreeks naar het sd-kaartje

De Raspberry aansluiten en starten

kopiëren. Dit is voldoende om de sd-kaart geschikt te

Nu is het tijd om je Raspberry Pi erbij te pakken. De

maken voor je Raspberry Pi, en kan het apparaatje er

minicomputer heeft geen aan/uitknop, het aansluiten

zo direct vanaf opstarten.

van de usb-kabel zorgt ervoor dat hij direct aangaat.

Nadat je de bestanden hebt gekopieerd, koppel je

Daarom moet je er eerst voor zorgen dat je de micro-

het sd-kaartje op de voor Windows vellige manier los

usb-kaart in de Pi stopt. Sluit vervolgens een usb-toet-

van je drive. Dat doe je als volgt: klik met de rechter

senbord en -muis aan, en sluit de netwerkkabel aan.

muisknop op het pictogram Veilig uitwerpen, in de

Vervolgens sluit je een hdmi-kabel aan op d e Pi en je

systeemwerkbalk rechtsonder in beeld. In het context-

monitor of tv. Nu kun je de voedingskabel aansluiten en

menu dat daarop opent selecteer je de geheugenkaart;

als het goed is zie je nu een kleurenwaaier. Na enkele

wacht vervolgens op de melding die aangeeft dat je de

seconden verschijnt het NOOBS-installatiemenu. Selec-

kaart kunt verwij deren. Het vroegtijdig verwijderen van

teer hier onder in beeld de optie Nederlands achter

de geheugenkaart zonder deze eerst los te koppelen

Taal en laat het toetsenbord op US staan.
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mand prompt-modus start (dat gaat voor de beginner
nog net even een stapje te ver) selecteer je hier optie

3 - Enable Boot to Desktop IScratchen en daarna

port. optlmlsed lor the Raspherry

Rilspb..m (AANBEVOlErJ]
A Deblan wheezy
Data PartitIon

�
o

It\
«

-

Adds an empty

O

Desktop Log in as user 'pi' at the graphical desktop.
!!I

PI

Dat selecteren doe je overigens via de cursortoetsen op
het toetsenbord en bevestigen gaat via de Enter-toets.
Navigeer nu met de tab-toets naar Finish en druk weer

512MB ext4 format partitIon to the partitIon layout.

op Enter en dan - metJa geselecteerd - nogmaals op

Raspblan Boot to Scratch
A version of Raspblan th at boots straight Into Scratch

L!l
lf.

OpenELEC Pil
.
OpenELECis a fast and userfrlendly Kadi Entertainment Center dlstrlbutl

rSchlJfrulmte

•

Enter.

De eerste éehte start
Nadat de Raspberry Pi weer opnieuw opstart, beland je

NodIQ: 11594 MB

wederom in het bootmenu. Dat gebeurt overigens niet

Beschlkbllar: 14337 MB

als je maar één besturingssysteem hebt geïnstalleerd.
Ta.1 (IJ:

I=

Nederlands

1·1

Toetsenbord (9):

�

Krijg je wel een bootmenu, dubbelklik dan op Raspbian
of wacht een paar seconden, waarna deze automatisch
wordt doorgestart naar de desktop van het besturings-

" Selecteer en

Kiezen en installeren

systeem. Omdat het Raspbian-besturingssysteem al is

installeer een

Selecteer in ieder geval Raspbian, dit is een op Linux

voorzien van een handjevol bruikbare software, kun je

of meerdere

gebaseerd besturingssysteem waar we straks als eerste

meteen aan de slag. De 'startknop' van Raspbian vind

besturingssyste

mee aan de slag gaan. Je kunt eventueel ook de overige

men.

besturingssystemen installeren, denk aan bijvoorbeeld
OpenELEC (dit is een mediaspeler gebaseerd op Kodi)
of het roemruchte RISC 051 Deze extraatjes moeten
overigens tij dens de installatie worden gedownload,
vandaar dat het aansluiten van een netwerkkabel en
een werkende internetverbinding noodzakelijk is. Heb
je geen verbinding met het web op je Raspberry Pi,

rr�!�d.). g
1" """'" )
�.�"

d
t: tttpm. �tn
'1 "'''''''
:: Hl!p

)

)
)

)

'

dan zie je alleen Raspbian staan. Klik op Installeer
linksboven en Ja ter bevestiging, wacht dan tot het
installeren en eventueel downloaden van alle geselec
teerde onderdelen is voltooid. Let wel, dit kan enige tijd
duren. Klik op OK als het installatieproces is voltooid en
dubbelklik dan op Raspbian om dit OS voor het eerst
te starten.

ii User P
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je In de linker bovenhoek, na een klik hierop zie je -

'" Een wer

net als bij Windows - 'mappen' met onder de noemer

kende Raspblan

van een map vallende apps. Onder Programmeren is

op de Raspberry

onder meer Scratch geplaatst, een grafische program

Pi!

meeromgeving voor beginners, Python en Mathema
tica. Dit laatste programma (www.wolfram.com/ma

thematical) is een programmeertaal voor wiskundige
en wetenschappelij ke vraagstukken; op de Raspberry is

<Select>

<FI"tsh>

voorzien in een gratis versie zodat je gratis kennis kunt
maken met een tooi die veel gebruikt wordt in profes
sionele en educatieve o mgevingen.

" Een grafische

Nog even configureren

LibreOffice installeren

omgeving is

Wanneer de Pi voor de eerste keer start na je bestu

Software installeren onder Raspbian kan ook a nders en

straks wel zo

ringssysteemkeuze, ga je niet direct door naar dat

veel sneller dan via de Pi Store, maar daar moet je sinds

prettig

OS. Eerst kom je namelijk terecht in een configuratie

de meest recente versie van Raspbian in eerste instan

menu. Om te zorgen dat Raspbian niet in de com-

tie toch voor de oprachtprompt kiezen. Zonder nu heel

8
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diep op de werking daarvan in te gaan, willen we je de
installatie van LibreOffice niet onthouden, al was het

Pi Store: links laten liggen

maar omdat je Raspberry Pi hiermee meteen een stuk

Onder het menu Internet in Raspbian vind je een webbrowser, een weblink

functioneler wordt. Start de opdrachtprompt via het

naar achtergrondinfo en informatie voor educatief gebruik én de Pi Store.

menu Start, H ulpmiddelen en vervolgens LXTerminal.

Deze appstore bevat echter láng niet alle software die je onder Raspbian kunt

Tik in de terminal eerst het volgende commando in:

gebruiken en ook werken ze niet altijd even lekker. Nadeel is ook dat je je moet

sudo apt-get update

registreren om er ook maar iets van te kunnen downloaden. Liever links laten
liggen dus.

gevolgd door een druk op Enter. Alle voor Raspbian
beschikbare software wordt nu opgehaald. Om LibreOf
fice te downloaden en installeren tik je het volgende

woord tik je raspberry en vervolgens op OK. Dit is

commando in

het standaard wachtwoord voor de administrator in

apt-get install libreoffice

Raspbian en adminstrator-rechten (of root-rechten zo
je wilt) zijn nodig voor Synaptic.

wederom gevolgd door Enter. Dit betreft een fors pak
ket aan downloads, dus ga er even rustig voor zitten.

Comfortabel kiezen

Na afloop kun je de terminal sluiten, je vindt LibreOffice

Klik nu op Sluiten in het info-venster en je beschikt

voortaan in het menu Start onder Kantoor. Behalve

vanaf nu over een handige software-manager voor

LibreOffice Draw, dit onderdeel zit verstopt onder

Raspbian. In het paneel linksboven kies je een ge

Grafisch.

wenste categorie, waarna je gewenste software in het
grotere paneel rechtsboven kunt selecteren. Bij elke
selectieactie wordt om een bevestiging gevraagd, klik
in het contextmenu op Markeren voor Installatie.
Mochten eventueel nog andere onderdelen nodig zijn,
dan wordt dit ook gemeld en je doet er goed aan die

'" De opdracht

Makkelijker kan ook

prompt is niet

De opdrachtprompt (command line) is - zeker voor be

heel ingewikkeld

ginners - misschien niet de meest aantrekkelijke optie

om te gebrui

om software te installeren. Daar is gelukkig een mooie

ken.

oplossing voor, maar dat betekent dat je nog één keer
via de opdrachtprompt aan de slag moet. Start eerst

voorgestelde extra's ook te accepteren. Heb je één of

v

meer programma's geselecteerd, klik dan op Toepas

manier software

Op deze

sen in de knoppenbalk en nogmaals op Toepassen in

downloaden

het samenvattingsvenster. Wacht tot alles gedownload

voor Raspbian

en geïnstalleerd is en je bent klaar. Deze methode

werkt toch een

werkt nét wat overzichtelijker dan de opdrachtprompt!

stuk prettiger.

-.....,.,....
_..

Sewl!\lf1tl'H!:�
__>1""'1

s
o
0
o
o

_
....�
.
.....
...
.......,
....

�yt""""wnt�
liu'.$tIC I1IHIrM Sh'IIqJ !pint
26. 1·2
261·2

�CttJ.andITUllCNtskl'BosWaB

Q.6.2DC711U.J �tltll)'ImnY"""lI'IlI'Itp,*" pMbtmtlbc!s
.al4-3

prd::.Il�W\�=rd

05.7-4

�·Ontw:�ktIin9l:or'XII:

-.,""
-., ""

•.

weer LXTerminal en tik daar het volgende commando

;wr�op
'ltS,fancylMlslf'oCIalotcf

in, gevolgd door Enter:
sudo apt-get install synaptic

Zodra je om toestemming voor extra schijfruimte wordt

......
10119��.1it:l9Sl�DgIbroMrl2.iW!ftnIC9tw�D.'tftIIJdntEtQllSI3kSllnl\Nlaglbn.lit"",,*,-

gevraagd tik je T gevolgd door een druk op Enter.
Na de installatie (die overigens even duurt) kan het

Volgende keer

terminalvenster weer worden gesloten; de inmiddels

Je kunt nu al flink wat d ingen doen met de Raspberry, in

nieuw geïnstalleerde tooi Synaptic vind je in het menu

het volgende deel van onze cursus kijken we wat er zoal

Start onder Voorkeuren. Klik hierop en er opent een

aan interessante software beschikbaar is en werpen

dialoogvenster met de naam Authenticatie. Achter

we een blik op Scratch, een alleraardigste grafische

Identiteit laat je de gebruiker pi staan, achter Wacht-

programmeertaal.
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Wat kom je in dit artikel te weten?

•

•

Meer over het Installeren van softwarepakketten met Synaptlc
Handige programma's Installeren voor Raspblan

•

Benader je netwerk vanuit Raspblan

•

De eerste stappen met Scratch

•

Print een papieren behuizing voor je Raspberry PI
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Synaptic
Het altijd verstandig om Synaptic even te verversen qua
inhoud, zéker als je de 'app store' een paar dagen niet
hebt geopend. Om die inhoud te vernieuwen, klik je
op de knop Herladen in de knoppen balk. Na eventjes

even voor zitten en je ziet dat alle bestanden die bij

wachten updatet Synaptic de interne database met

Gimp horen netjes worden opgehaald en daarna geïn

beschikbare pakketten (programma's). Je kunt per cate

stalleerd. Klik na afloop in het venster Veranderingen

gorie struinen door het aanbod, maar vaak is het snel

doorgevoerd op Sluiten.

ler - als je de naam van een app kent - om op de knop
Zoeken te klikken. In dit voorbeeld gaan we op zoek
naar afbeeldingseditor Gimp. Selecteer eerst in de lijst
met onderdelen het item Alles en klik dan op de knop

Zoeken. Tik in het veld achter Zoeken de opdracht
'GIMP' en klik weer op Zoeken.
In de lijst met resultaten scroll je een stukje naar be
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neden, klik op het selectievakje voor de optie GIMP en
daarna op Markeren voor installatie. Veel pakketten
voor de Raspberry (of beter: Raspbian) zijn afhankelijk
van andere al dan niet op het systeem geïnstalleerde
onderdelen. Niet aanwezige maar wel benodigde on
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gevraagd wordt of je de benodigde extra veranderingen
wilt markeren moet je dat dan ook vooral doen want

Gimp gebruiken

'" Beeldbe

anders werkt een app straks niet.

Daarmee hebben we meteen onze eerste handige app

werking op de

Klik op de knop Toepassen in de knoppen balk en

voor de Raspberry te pakken. Gimp vind je in het menu

Raspberry gaat

daarna in het geopende venster nogmaals op Toepas

Start onder G rafisch. Mocht je vorige keer inderdaad

via Gimp.

sen. De standaardinstellingen hier zijn in orde. Ga er

Libre Office geïnstalleerd hebben, dan trefje hier ook
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LibreOffice Draw aan. Start Gimp (in het startmenu

ook niet meer dan dat. Wil je een 'desktopervaring'

overigens voluit geschreven als GNU Image Mani

qua browser, Installeer dan Iceweasel. Achter deze

pulation Program) en je kunt tekenen, schetsen en

wat aparte naam schuilt overigens gewoon Firefox,

schilderen. Ook bestaande foto's en afbeeldingen zijn

enige verschil is - behalve de naam - dat het bekende

bewerkbaar dankzij bijvoorbeeld filters en meer moois.

Firefox-Iogo niet gebruikt wordt. Dat is namelijk een

Voor de meeste gebruikers die al bekend zijn met

beschermd beeldmerk. Zoek Iceweasel via Synaptic en

andere beeldbewerkers is Gimp even wennen, al was

selecteer behalve de app zelf ook meteen Iceweasel-

het maar omdat elk onderdeel van het programma een

110n-nl, het taalpakket waarmee je de software in het

eigen venster krijgt toebedeeld. In de afgelopen jaren

Nederlands kunt weergeven.

is Gimp echter ook wel uitgegroeid tot een behoorlijk
gebruiksvriendelijk en tamelijk veelzijdig grafisch stuk

Chromium

gereedschap, vandaar dat het programma in onze

Ben je meer een Chrome-fan, dan installeer je via

'must haves'-lijst is opgenomen.

Synaptic snel Google's browser. Onder Rasplan heet hij
overigens Chromium, dus als je die zoekterm gebruikt,
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overigens dat het volwaardige webbrowsers zijn, maar
tegelijkertijd ook dat ze wat 'sloom' aanvoelen en duide
lijk niet geoptimaliseerd zijn voor Raspbian. Dat het een
stuk sneller kan bewijst de standaardbrowser

""""'»
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Epiphany, maar die heeft weer net wat minder features
dan de alternatieven. Het zal dus waarschij nlijk schake
len worden tussen de browsers.
------- -----�.�.'� �

AbiWord

.... Ablword iS
een goede tekst·

Heb je geen behoefte aan een compleet kantoor

verwerker voor

pakket op je Raspberry, dan is er altijd nog AbiWord.

op Je Raspberry

Deze veelzijdige tekstverwerker is ook al een oude
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beschouwen. Zoek in Synaptic op abiword en selecteer
deze. Ook hier worden dan automatisch weer pakket
ten toegevoegd (waaronder abiword-plugin-grammar
en abiword-plugin-mathview) en geïnstalleerd. De soft
ware is verrassend compleet en altijd handig om even
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Iceweasells

eigen ijk gewoon

Iceweasel

leedave

Firefox.

De standaardbrowser in Raspbian is aardig, maar

Om mail te kunnen ontvangen en versturen vanuit

exact gelijk aan

Raspbian is een maile/ient noodzakelijk. Icedove is een

Thunderbird.

goed u itgangspunt, al was het maar omdat dit feitelijk
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het welbekende Thunderbird zonder Thunderbird
logo's is. Dat Icedove zo heet heeft wederom te maken
met het merkenrecht, voor de rest is de functionaliteit
hetzelfde als van Thunderbird. Installeer behalve
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Icedove ook icedove-11 0n-all, daarmee haal je alle

It'"'. De �llngn"ls1e privacy
V instellingen In Windows
10
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figuratie kan er gemaild worden. Dat is erg handig voor
het snel overhevelen van bestandjes, screenshots en ga
zo maar door van en naar je Raspberry Pi, zonder dat je
gebruik hoeft te maken van netwerkshares.

..... Icedove is
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Print je eigen behuizing
Een b e h u izing voor de Raspbe rry Pi is eigenlijk onontbeerlijk. een o p

�

j e b u reau rondzwervende papercl i p o f een nietje k u nnen een kort
......... _ .
.�

s l u i t ing veroorzaken en je Raspbe rry definitie kapot maken. Zonde
en ne rgens voor nodig want zelfs als je geen geld over h e bt voor een
passend plastic of metalen ka stje, kun je voor niks een b e h u izing afd ru kken. Check http://sixes.net/rdcHQ/rdchq-extra-credit-raspi-b/,
download de pdf a l d a a r en d r u k deze o p stevig p a p i e r af. Nog beter is
afd r u k ken o p gewoon p a p i er en deze afd r u k o p d i k stevig karton (bij
voorbeeld passepartoutka rton: www.petervanginkel.nl/cat/1256/

passepartoutkarton) pla kken. Na wat snij- en vouwwerk h e b je dan
een stevige beh uizing die je weinig tot niets heeft gekost. De tekenin

Shutter

gen o p de genoemde site zijn voor de Raspberry B+ ma a r zijn p rima

maakJe met

Om screenshots in Raspbian te maken, kun je de app

bruikbaar voor de nieuwe Raspberry!

Shutter

Shutter gebruiken. Na de installatie vind je Shutter on

A Screenshots

der Hulpmiddelen in het startmenu. Bij de eerste start
worden er wat zaken bijgewerkt, en dat kost even tijd.

een rondje willen laten lopen van precies 360 gra

Je maakt een screenshot met een klik op (bij voorbeeld)

den, dan sleep je uit de categorie Besturen eerst het

Selectie. Trek een rechthoek om het schermdeel dat je

item Wanneer {groene vlag} wordt geklikt. Het is een

vast wilt leggen en het wordt geïmporteerd in Shutter.

goede gewoonte om elk programma hiermee te laten

Vervolgens is deze screenshot te bewerken via een

beginnen, want hiermee start je elke app middels een

klik op de gelij knamige knop, zo kun je afbeeldingen
annoteren. Screenshots zijn erg praktisch om instellin
gen, procedures enzovoorts als geheugensteun vast te
leggen of te delen met anderen.

. - �����------------�w
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Scratch
Met de hier eerder besproken software kun je echt
aan de slag met Raspblan. In de komende afleverin
gen van deze cursus zullen ongetwijfeld meer apps de
revue passeren, maar voor nu is het tijd om een blik op
Scratch te werpen. We gaan hier zeker geen uitgebreide
Scratch-cursus geven, daarvoor zijn meer dan genoeg
alternatieven te vinden. Hoewel oorspronkelijk voor
kinderen bedoeld is de pdf die je kunt downloaden op

http://zieso-opmaat.nl/Scratch-Iessen.htmlbijvoor-

klik op de vlag rechtsboven het uitvoervenster. Onder

AZO ziet een

beeld zeer bruikbaar. Scratch zelf is een vast onderdeel

Bewegen sleep je dan het item richt naar 90 graden

eenvoudig

van Raspbian, je vindt het in het startmenu onder

om te zorgen dat de kat altijd eerst rechtop wordt

programma in

Programmeren. Laat je niet misleiden door de wat

gezet. Sleep uit de categorie Besturen het item herhaal

'kinderlijke' gebruikersinterface, met Scratch kan heel

10 maal en klik dat vast aan

richt naar 90 graden. Sleep

veel, inclusief het gebruik van ilo-poorten die in ruime

vervolgens - wederom uit de categorie Bewegen

mate voorhanden zijn op de Raspberry. Standaard zie

opties Neem 10 stappen en draal 1 5 graden. Klik

- de

Scratch eruit.
Als je hetzelfde
in Basic of C zou
willen doen is er

je een kat klaarstaan in het previewvenster voor de uit-

deze blokjes in de 'tang' van herhaal 10 maal. Om de

heel wat meer

voer van je progra m ma. Program meren is feitelijk een

kat echt volledig 360 graden te laten draaien kun je de

werk nodig.

kwestie van een flowchart opbouwen; de benodigde

draaihoek verkleinen naar 1 en de lus 360 keer uit laten

blokken zijn onderverdeeld in d iverse categorieën (zie

voeren. Of je laat de 1 5 graden staan en zet het aantal

veld linksboven in het Scratch-venster).

keren herhalen op 24 (360/1 5

=

24). We kiezen in dit

voorbeeld voor deze laatste mogelijkheid. Klik op de

Kat in een rondje

groene vlag rechtsboven het uitvoerveld en de kat loopt

Het basisidee is dat je de kat kunt besturen, erg ver

een keurig rondje.

gelijkbaar met de schildpad uit het aloude logo, maar

In het volgende deel van deze cursus gaan we onder

dan zonder code te hoeven tikken. Stel dat we de kat

meer een aanraakscherm op de Raspberry Pi aansluiten. 5
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04 I nternetradio

O 6 Zelf radiostations toevoe

je nu Pi MusicBox vanaf je pc, smartphone

05 Zoeken

tuur wilt doorlopen op zoek naar ra

of tablet. Internetradiozenders en podcasts

diozenders, gebruik dan de zoekfunctie. Klik

staat, voeg je dit eenvoudig toe. Klik links

kun je al onmiddellijk beluisteren. Klik daar

links op Search of bovenaan rechts op het

op Radio. In de twee tekstvelden boven het

voor links op Browse, en dan op Tuneln of

icoontje van het vergrootglas. Vul een zoek

knopje Play I Save vul je achtereenvolgens

Dirbie voor internetradio of op Podcasts als

term in en druk op Enter. In de zoekresultat

de url van de playlist van het radiostation

je een podcast wilt beluisteren. Daaronder

en vind je alle radiostations en podcasts die

in en de naam. Druk daarna op Play I Save

Via deze webinterface bestuur

Als je niet de hele menustruc

gen

Als je favoriete radiostation niet in de lijst

vind je nog allerlei categorieën, bijvoorbeeld

aan je zoekterm voldoen. Klik erop om ze

om je radiostation op te slaan en af te

voor muziekgenres of onderwerpen. Klik op

a f te spelen. Probeer ondertussen ook eens

spelen. De laatste 25 internetradio's die je
toevoegt worden overigens op deze pagina

een radiostation of aflevering van een pod

wat andere knopjes uit. Rechtsonder zie

cast om hem op je MusicBox af te spelen.

je een pauzeknopje, links onder het menu

bijgehouden. Helaas wordt dat in een

Klik op Back om terug naar de vorige map

vind je de volumeregelaar en een klik op de

browsercookie opgeslagen. Voeg je op j e

te gaan.

horizontale streepjes bovenaan verbergt het

smartphone een radiostation toe, d a n kun

menu .

je die niet vanafje pc opstarten.
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O 7 Spotify Premium

Ben J e d e gelukkige eigenaar van

08

�.

.

Spotify-account instellen
Nu moet je de gegevens van je

O9

Bekijk Spotify
Als je vervolgens naar het menu

een Spotify Premium-abonnement, dan

Spotify-account nog invullen in Pi MusicBox.

Browse gaat, zie je dat er een onderdeel

heeft Pi MusicBox nog meer voor je in petto.

Klik daarvoor links in de webinterface van

Spotify toegevoegd is. Klik je erop, dan

Helaas laat Spotify gebruikers van de gratis

Pi MusicBox op Settings en onder Services

krijg je mappen te zien met je persoonlij ke

versie van de dienst niet toe om muziek

op Spotify. Schakel daar de Spotify-onder

topnummers, wereldwijde topnummers en

naar zogenoemde third-party clients te

steuning in en vul je gebruikersnaam en

topnummers per land. Daaruit speel je een

streamen. Heb je een gratis account, dan zul

wachtwoord in. Eventueel kies je een lagere

voudig nummers door erop te klikken. Klik

je dus je abonnement moeten upgraden.

bitrate als je niet te veel bandbreedte wilt

je daarna bovenaan links op Now Playing,

Twijfel je nog, dan kun je altijd 30 dagen

verbruiken tij dens het streamen van muziek.

dan krijg je een afbeelding van het liedje te

gratis Spotify Premium uitproberen. Let wel

Klik tot slot onderaan de pagina op Update

zien en een voortgangsindicator.

op: je moet daarvoor je betaalgegevens in

settings. Je Raspberry Pi zal nu herstarten

vullen en Spotify zal automatisch 9,99 euro

en als alles goed gaat na de herstart toe

incasseren als je niet binnen de 30 dagen je

gang hebben tot Spotify.

Premium-abonnement stopzet.

...-___"'_._
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1 0 Afspeellijsten

11

aangemaakt of je op afspeellijsten van

nog handiger als je je Spotify-account hebt

op Queue klikt. Wil je de huidige wachtrij

anderen hebt geabonneerd, zijn die ook

toegevoegd. Je kunt hiermee immers in de

leegmaken, klik dan rechtsbovenaan op

in Pi MusicBox beschikbaar. Klik daarvoor

hele collectie van Spotify zoeken. De resulta

Clear. Wil je een nummer uit de wachtrij

linksboven op Playlists en kies dan je

ten krijgje mooi per artiest en per album te

verwij deren, klik dan op de drie vierkantjes
rechts en dan op Remove trom Queue.

Als je in Spotify afspeellijsten hebt

Zoeken op Spotify
De zoekfunctie van Pi MusicBox wordt

12 Wachtrij

De wachtrij krij g je te zien als je links

afspeellijst. Rechts krijg je dan alle nummers

zien. De nummers kun je weer onmiddellijk

te zien. Klik je eenvoudigweg op een num

afspelen of aan je wachtrij toevoegen. Ais je

Helaas is de wachtrij nog vrij rudimentair:

mer, dan wordt het afgespeeld. Je hebt nog

op een artiest of album klikt, krijg je de num

wanneer een lied in de rij staat, kun je de
volgorde van afspelen niet veranderen. Je

meer opties als je rechts bij een nummer op

mers van die artiest of op dat album op een

de drie vierkantjes klikt. Je kunt het nummer

afzonderlijke pagina te zien. Zo speel je heel

kunt een nummer wel afspelen voordat

aan je wachtrij toevoegen achter het huidige

snel willekeurige songs van Spotify af op je

deze aan de beurt is door erop te klikken.

liedje, onder aan de wachtrij toevoegen of

Raspberry Pi.

alle liedjes uit deze afspeellijst onder aan je
wachtrij toevoegen.

16
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Daarna gaat je wachtrij gewoon verder na
dat liedje.
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Mobiele besturing
Pi MusicBox draait o o k een

M PD-server (Music Player Daemon). Dat

14 Last.fm-accou nt instellen

15

je Pi-muzieksysteem afspeelt aan je Last.

muziek om op je Pi-muzieksysteem af te

spelen is natuurlijk de muziek op je eigen

Wil je dat alle nummers die je op

Muziek op het netwerk (1)
Een andere interessante bron van

betekent dat MusicBox ook aan te sturen

fm-lijst worden toegevoegd, geef dan in

is met een MPD-client op je s martphone,

de instellingen van Pi MusicBoxje LastJm

lokale netwerk. Heb je een uitgebreide mu

zoals M PDroid voor Android of MPoD

account in. Klik daarvoor op Last.FM, scha

ziekeolIectie op je computer staan, dan kun

voor iOS. Laat na de installatie de Default

kel de ondersteuning met het schuifknopje

je die ook via MusicBox afspelen. Je deelt

connection settings staan. Vul bij Host

in en vul je gebruikersnaam en wachtwoord

eenvoudigweg je muziekmap op je Win
dows-pc met de rest van je netwerk. Daarna

het l P-adres van je Pi in. Ga daarna naar

in. Klik helemaal onderaan op Update set

het hoofdmenu. Je kunt nu M usicBox

tings en wacht tot je Pi herstart is. Daarna

klikje in de instellingen van Pi MusicBox

besturen vanaf je smartphone of tablet.

wordt je LastJm-lijst op de achtergrond

op Network en wijzig je indien nodig de

Met de zoekfunctie kun je nu zelfs vanaf je

continu bijgewerkt met de m uziek die je op

standaardnaam van de werkgroep (WORK

smartphone in de hele collectie van Spotify

MusicBox afspeelt en vind je de tracks in je

GROUP) naar die van jouw netwerk. In

zoeken als je je account aan Pi MusicBox

l ijst met scrobbles.

gekoppeld hebt.

Windows 7 en 8 krijg je de werkgroepnaam
te zien als je op Windows-toets+Pause drukt.
>
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1 7 Muziek op het netwerk

18

Pi MusicBox op Musie files. Typ onder Net

Als je veel muziek op je netwerkshare gedeeld

den van zijn SD-kaart lezen. We raden dat

work D rive het adres van je netwerkshare

hebt, kan het wel even duren voordat de Pi

niet echt aan, omdat een SD-kaart slechts

met muziekbestanden in de volgende

helemaal is opgestart. Na die eerste scan

een kleine capaciteit heeft en niet zo'n

vorm: /lservernaam/sharenaam. Indien je

weet MusicBox echter de locatie van de

betrouwbaar opslagmedium is. Maar het is

netwerkshare enkel toegankelijk is met een

bestanden en is het scannen bij elke start niet

mogelijk. Ga daarvoor eerst in de instellingen

geldige gebruikersnaam en wachtwoord,

per se nodig. Schakel de optie Sean Music

van Pi MusicBox naar Music files en schakel

16

Muziek op het netwerk (2 )
Daarna klik je in de instellingen van

afspelen

Lokale bestanden
Pi MusicBox kan ook muziekbestan

vul deze daaronder ook in. Vul niets in voor

Files in de instellingen daarom uit als je niet

Resize filesystem in. Het image van Pi

gasttoegang. Schakel tot slot Sean Music

zo vaa k nieuwe muziek toevoegt. Telkens als

MusicBox dat je op je SD-kaartje geschreven

Files in, zodat Pi MusicBox naar je muziek

je bestanden op je netwerkshare hebt toege

hebt maakt immers niet gebruik van de vol

bestanden gaat zoeken op je netwerkshare.

voegd, moet je je Pi herstarten met de optie

ledige capaciteit van je SD-kaartje. Herstart

Klik daarna onderaan op Update settings

Scan Musie Files ingeschakeld om de nieuwe

en sleep de bestanden naar je MusicBox, die

om je Pi te herstarten.

nummers te Indexeren. Je muziekbestanden

in het Windows-netwerk zichtbaar is. Schakel

vind je onder Browser bij Loeal media.

Sean Musie Files in en herstart nog een keer.

,
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PuTTY
Wil je wat meer onder de motor

21

Hulp
Kom je problemen tegen, bekijk

hard verknoeid dat je er niet meer in slaagt

kap kijken, schakel dan in de instellingen van

om via de webinterface van Pi MusicBox

Pi MusicBox Enable SSH in. Na een klik op

op de website van Pi MusicBox, want wie

de schade te herstel len, dan is er nog een

Update settings en na een herstart van je

weet staat je probleem daar wel uitge

dan zeker eerst de FAQ en de handleiding

uitweg. Schakel je Pi uit, haal het SD-kaartje

Pi kun je nu inloggen via PuTTY, zoals je mis

legd. Je vindt er ook uitleg over wat wel en

eruit en steek die in de kaartlezer van je

schien gewend bent van vorige workshops

niet kan, en hoe je van bepaalde geavan

computer. Zodra Windows je de inhoud

over de Raspberry Pi. Vul als gebruikers

ceerde mogelijkheden gebruikmaakt. Op

van het SD-kaartje toont, open je de map

naam root in en als wachtwoord musiebox.

de website www.mopidy.com. het project

eonfig. Open daarin het bestand settings.

Toegang via PuTTY is handig bij problemen:

waarop Pi MusicBox gebaseerd is, vind je

ini met Kladblok. Alle regels die met een #

zo kun je de inhoud van de logbestanden

ook heel wat documentatie als je je verder

beginnen zijn commentaar: uitleg over de

bekij ken om foutmeldingen op te sporen.

in Pi MusicBox wilt verdiepen, evenals een

bijbehorende instellingen. Pas de nodige

mailinglist en een 'issue tracker' met de

zaken aan, steek het SD-kaartje terug in je Pi

bekende problemen.

en start die op.
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! Script uitleg
script zonder afbreking / met return..l
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking

OpenELEC Pi2
OpenELEC-iI a fast

Arth

Jo. Alth
lR� An linUI pon ror AAM dtMce5
IIMC
f"\
K_
.eNC media centet" dlsUibuUon tor R.lspbeny PI
[. �
.::;, ...
f'td0l'. 2014 ii. Futen Atmlx opUmiZtd fot lhe Raspbefry PI
"'.

1-10

---"....
kschIlcbaar- 7]75 MI

•

and userfriendly Koetl EnttrUinment center diRrlbu6
�
,
�

·

·

·

WO R KS H O P

Plex op je Raspberrry Pi 2

3

GPG-sleutel importeren
Gebruiker uglymagoo biedt een pakket aan van Plex Media Server dat

op de Raspberry Pi 2 draait. Eerst zorgen we ervoor dat we het Plex-pakket

4 Pakket installeren

We maken nu een configuratiebestand aan waarin we de repository

(softwarebron) van uglymagoo toevoegen. Open daarvoor het nieuwe

via https kunnen downloaden. Daarvoor updaten we de pakketlijst met de

bestand met de opdracht sudo nano /etc/aptlsources.list.d/pms.list en voeg de

opdracht sudo apt-get update en installeren we het juiste pakket met sudo apt

regel deb https://dev2day.de/pms/ wheezy maln toe. Sluit het bestand af met

get install apt-transport-https. Daarna voegen we de GPG-sleutel van uglymagoo

Ctrl+X, druk op J om de wijzigingen op te slaan en bevestig met Enter.

toe via het commando: wget -0 - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key I sudo

Update opnieuw de pakketIijst met sudo apt-get update, waarna je uiteindel ij k

apt-key add - . .

PI ex Media Server uit de repository van uglymagoo kunt installeren met de
opdracht sudo apt-get install plexmedlaserver.

5 Webinterface

Na de installatie van het pakket draait Plex Media Server automatisch

en kun je het programma via je browser aansturen via de webinterface die
draait op http://IP-ADRES:32400/web, waarbij je l P-ADRES vervangt door het
lP-adres van je Pi. Weetje het lP-adres niet, voer dan de opdracht lp addr
show uit of kijk in de lijst met uitgedeelde lP-adressen van de DHCP-server

van je router. Bevestig op de webinterface de algemene voorwaarden van
Plex, waarna je lege pagina's voor kanalen en afspeellijsten te zien krijgt.

20
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6

Opslag
Nu moetje je mediabestanden beschikbaar maken. Dat kan door een

7 Netwerkopslag aankoppelen

Voer nu de opdracht sudo nano /ete/fstab uit en voeg helemaal onderaan

externe harde schijf aan te sluiten op de Pi, of door bestanden van je NAS

de rege I 1ll92.168.0,63/downloads /mntlshare/nas elfs guest,uld=1000,gld=1000,

via het netwerk met je Pi te delen. Gebruik je een externe harde schijf, kijk

loeharset=utfB O O toe. Indien je niet met gasttoegang werkt, gebruik dan

dan naar het artikel over de Raspberry Pi als fotolijstje (www.tiny.cclraspli

username=gebrulker. password=waehtwoord in plaats van guest, waarbij je uiter

jst). In deze workshop koppelen we een netwerkschijf aan. Maak eerst een

aard de juiste waardes invult. Druk op Ctrl+X om na no af te sluiten, druk

subdirectory onder /rrlritlshare aan voor elke Windows-share waarvan je

op J Om de wijzigingen op te slaan en bevestig met Enter. Voer daarna sudo

mediabestandeh wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld m�t het commando

mount -a uit om de netwerkshare te koppelen. Voer de opdracht sudo nano I

sudo mkdlr -p /mntlshare/nas. Deel dan op je NAS of Windows-pc de directory

ete/re.loeal uit, plaats de opdracht mount -a vóór de regel

en onthoud het lP-adres en pad, bijvoorbeeld 1/1 92.1 68.0.63/downloads.

wijziging op.

8

9

Bibliotheek toevoegen
Klik i n de weblnterfacé van Plex linksboven op het plusteken om een

bibliotheek toe te vbegen en kies dan het' typé bibliotheek: films, tv-series,
muziek, foto's öfl)ome-video's. Geef dan Jé bibliotheek �ên naam en kies

een taal. Èlke bibliotheek mag slechts één type media beval:ten, dus zorg

exit 0 en sla deze

Bibliotheken
Aan de linkerkant zie je de bibliotheken die je zojuist toegevoegd hebt.

Klik op een bibliotheek om meer te zien. Zo kUri je bij tv-series bovenaan
kiezen om je media per tv-serie, per seizoen of per aflevering te bekijKen. Klik
je rechtsboven op het icoontje met de negen vierkantjes, dan kun je kiezen

dat je Je mappen I!erst op orde hebt gemaakt. Klik op Voigendè en dan

uit de weergave van posters, dêtails en een lijst. In principe kun je in deze

op Blader nàar dé media màp. Kies daar I en navigeér dan naar je map I

webinterface ook media afspelen, maar in het pakket van de Plex Media

mntlshare/nas, waarna je a chtereenvolgens op Toevoegen klikt en op
Voég een bibllotheel< to• .

Server van uglymagoo was tijdens onze test transcoding niet goed geconfigu
reerd. Andere clients werken wel, maar voorlopig zonder ondertitels.

>
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10

ook kanalen voor online media. Klik in de linkerzijbalk op Kanalen en dan

11

op Installeer kanalen. Je krijgt dan toegang tot de lij st met beschikbare

jbalk op Kanalen klikt. Blijf je met je muiscursor boven het kanaal hangen,

kanalen. Standaard krijg je eerst een vijftal 'featured' kanalen te zien, maar

klik dan op het tandwiel dat verschijnt om het kanaal te configureren

Door kanalen bladeren
Plex Media Server kent naast de bibliotheken met je eigen media

Kanalen installeren
H eb je een interessant kanaal gevonden, klik erop en klik dan op

Installeren. Na de installatie krijg je het kanaal te zien als je in de linkerzi

je kunt ook de nieuwe kanalen bekijken, de populairste kanalen en recent

(voor YouTube kun je bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord en

bijgewerkte kanalen. De beschikbare kanalen zijn ook per categorie of per

je voorkeursregio opgeven). Of klik op het kruisje om het kanaal te sluiten

mediatype te doorbladeren. En met More

zonder de wijzigingen op te slaan. Media uit het kanaal afspelen gaat ge

•..

I All Available Plug-ins krijgje

woon door op het kanaal te klikken en naar het gewenste online mediabe

de volledige lijst met beschikbare kanalen te zien.

stand te navigeren.

12

Plex tor Android installeren
Nu Plex Media Server je media streamt, heb je alleen nog

maar een Plex-client nodig. Op Android is dat Plex for Android

(http://tiny.cc/plexdroid). De app is gratis, maar het streamen is
beperkt tot één m inuut per video of muziekbestand. Met het abon
nement Plex Pass (https:/Iplex.tv/plexpass, vijf euro per maand)
wordt die beperking opgeheven en krijg j e toegang tot heel wat
Premium-features, zoals het opslaan van je media op je mobiele

13

Plex tor Android
De Plex-app detecteert

automatisch de Plex Media Serv

apparaten om ze offline te bekijken en synchronisatie van je media

er op je Raspberry Pi wanneer je

in de cloud. Ook voor d e Chromecast, Xbox 360, PlayStation 3 en 4,

Android-apparaat met hetzelfde

smart-tv's, iOS, Windows Phone 8, Mac, Windows en Linux bestaa n

netwerk verbonden is. Je bladert

e r clients (https:/Iplex.tv/downloads).

eenvoudig door je bibliotheken
....
�
...
",

.

. .

en kanalen. Druk op een film
of aflevering van een serie om
een beknopte beschrijving te
zien en klik op Afspelen om het
streamen te beginnen. Rechts
boven heb je icoontjes om een
media bestand aan je afspeellijst
toe te voegen of om het op een
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andere speler af te spelen. Je
kunt ook een film die je op een
ander apparaat aan het bekijken
was, op je Android-apparaat
voortzetten.
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1 4 Plex-account

1 5 Plug-ins

Media Server rechtsboven op het icoontje van de instellingen, ga dan naar

worden om extra informatie over je mediabestanden te tonen. Zijn er

Server, geef in het tabblad Algemeen je gebruikersnaam en wachtwoord

meerdere plug-ins ingeschakeld, dan sleep je ze in deze lijst naar de juiste

Heb je een Plex-account, klik dan in de webinterface van je Plex

In het tabblad Agents kies je welke plug-ins er ingeschakeld

in en klik op Log in. In dit tabblad verander je ook de naam waaronder je

plaats om de volgorde aan te passen aan je voorkeur. Zo kun je filmposters

Plex Media Server bij de clients beschikbaar is en kies je of je Raspberry Pi

van MoviePosterDB gebruiken, beschrijvingen van Wikipedia en fan-art van

automatisch controleert of er updates beschikbaar zijn. Klik je rechtsboven

fanart.tv. Klik je naast een plug-in op het tandwiel, dan kun je instellingen

op Toon geavanceerd, dan krijg je meer instellingen te zien, met Verberg

van de plug-in aanpassen. Vaak is dat nodig om accountgegevens bij de

geavanceerd zie je daarna weer enkel de basisinstellingen.

dienst in te vullen.

16

Bibliotheken instellen
Ga naar het tabblad Bibliotheek om daar de bijbehorende instel

lingen aan te passen. Vink bijvoorbeeld de optie Update mijn bibliotheek

automatisch om Plex Media Server automatisch veranderingen in je
mappen te laten detecteren. Een andere optie is Update mijn bibliotheek

regelmatig, waarmee je instelt dat Plex Media Server volgens met een
bepaalde interval (kwartier, uur, dag etc.) je bibliotheek bijwerkt. Voor muz
iekbibliotheken gebeuren de automatische updates overigens niet, tenzij je
dat expliciet aanvinkt, want het scannen van je muziek duurt lang. Klik tot
slot op Bewaar wijzigingen.
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> Vertrouw en

verbind is hier
de correcte
optie.

OpenELEC
Het koppelen van je externe bluetooth-toetsenbord
of toetsenbord-trackpad-com binatie verloopt via een
klik op OpenELEC onder Systeem. OpenELEC - feitelijk
een speciaal voor Kodi geoptimaliseerde minimalis
tische Linux-distributie - fungeert als brug tussen de
Raspberry-hardware en Kodi, vandaar dat je hardware
gerelateerde zaken hier dus terugvindt. Allereerst
moet bluetooth als OpenELEC-functie ingeschakeld
worden, klik daarvoor op Diensten om vervolgens in
het paneel rechts de optie Schakel Bluetooth in te
activeren.

v

Schakel hier

bruikte chipset bevatten. Onze bluetooth 2.1 -stick van

Ao

Soms wel, soms niet

het merk Esperanza werkte dan ook direct, evenals

peld, maar

In het OpenELEC-configuratiescherm vind je vervolgens

overigens de meer recente LogiLink BT001 5 bluetooth

het blijkt geen

Wél gekop·

onder bluetooth de ingeprikte adapter. Het blij ft een

4.0-stick. Als je een werkende stick hebt getroffen,

werkende com

beetje Russische roulette, want zoals gezegd zal niet

dan is het koppelen verder erg eenvoudig. Druk een

binatie.

elke stick werken. De grootste kans op succes bieden

paar seconden op de 'koppelknop' van je bluetooth

de bluetooth

waarschijnlijk de goedkope bluetooth 2.1 -sticks van

apparaat en na even wachten zie je het apparaat

adapter in.

B-merken omdat die vaak een standaard en veelge-

verschijnen in een lijstje. Klik erop met de muis en kies
ervoor om het (combi)toetsenbord te vertrouwen en
koppelen.

Koppelcode
Nu moetje een koppelcode invoeren. In theorie zou nu
je toetsenbord - na een klik op Klaar en een succesvol
le koppeling - moeten werken. Je raadt het echter al:
niet alleen de gebruikte sticks kunnen roet in het eten
gooien, maar ook niet alle combinaties van bluetooth
toetsenborden en OpenELEC fungeren. Onze twee
toetsenborden weigerden mee te werken, ondanks het
feit dat ze wél (een poosje) gekoppeld bleven.
Bluetooth is duidelijk niet de sterkste kant van Open
)

ELEC. Even googelen op 'bluetooth openelec raspberry

RASPBERRY P I 2 0 1 5
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> Eerst de wlfi

optie activeren.
pi' bevestigt dit beeld: een scala aan problemen. Ook
een toch voor de hand liggend iets als streamen van
draadloze bluetooth-audio is ook in de meest recente
versie van dit systeem nog altijd niet mogelijk. Jammer,
want bluetooth-speakers en headsets zijn inmiddels
toch gemeengoed te noemen!

Wifi
Ook voor draadloze netwerkadapters geldt hetzelfde:
lang niet alles werkt. Toch Is het zeker als je een N- of
ac-router in gebrui k hebt de moeite waard om een
compatibele wifi-stick te vinden, want de ethernet
poort van de Raspberry Pi 2 ondersteunt nog altijd

Klik op Verbindingen en - als het goed is - zie je een

'" Als je een lijst

maar maximaal 1 00 Mbps. Die snelheid kun je al

lijst met beschikbare draadloze netwerken verschijnen.

met netwerken

verdrievoudigen bij gebruik van een losse wifi-stick

De twee wifi-adapters die we nog toevallig hadden

Ziet verschijnen.

" Soms wordt

met een doorvoersnelheid van (maximaal) 300 Mbps.

liggen, deden het uitstekend in combinatie met de

weet Je dat Je

een.bluetooth

Heb je eenmaal een stick aangesloten en OpenELECI

Raspberry: zowel een 1 50 Mbps Asus USB·N1 0 als de

stick werkt.

toetsenbord

Kodi gestart, dan klik je onder Systeem weer o p Ope-

300 Mbps Asus USB-N 1 3 werden direct herkend. Als

niet goed

n ELEC. Schakel vervolgens onder Netwerk de optie

alles bij jou ook werkt, dan klik je op het gewenste net-

herkend.

Actief in.

werk en daarna op Verbinden. Vul het bij je draadloze
netwerk behorende wachtwoord in en klik op Klaar.
Na enige tijd is je draadloze verbinding opgezet.

Conclusie
De combinatie OpenELEC en Kodi is een veelbeloven
de. Het is interessant om te zien hoe soepel alles op de
Raspberry Pi 2 draait, maar het is jammer dat er wat
problemen zijn met bluetooth. Juist een mediacenter
moet feitelijk natuurlijk moeiteloos om kunnen gaan
met bluetooth-apparatuur. Wat dat betreft is ook het
gemis aan bluetooth-audio een groot nadeel. Gelukkig
is Kadi volop in ontwikke l ing, dus de kans dat er In de
toekomst betere ondersteuning voor randapparatuur
wordt geboden, is groot.
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D o m o t i ca s e t d e Lu xe
Stuur al je domotica-apparatuur aan met deze starterset: een
Raspberry Pi inclusief de RfxCom Transceiver, alle benodigde
accessoires. Deze set werkt met vrijwel alle op afstand bedienbare
apparatuur, waaronder de producten
van KlikAanKlikUit.
Automatiseer stap voor stap je huis. N iet a l l es hoeft overhoop,
je h oeft geen n ieuwe d raden te trekken en j e kan o p kleine
schaal begi n nen. De set bestaat u it: Raspberry Pi 2 model B,
SV 2.0A voe d i ng, behu izi ng, 8 G B class 1 0 Patriot Memory mi
cro SD ca rd m et S D adapter, software geïnsta l leerd (Domo
ticz), h d m i-kabel, netwerk-kabel, RfxCom U S B
433 M H z tra n sceiver ty p e E, KlikAa n KlikU it-set,
bestaande u it drie stekkerdoosontva ngers e n
e e n afsta n d s bediening

€1 59,-*

Inel BTW

R a s p b e r ry P i S e n s e H AT
Maak een meetlaboratorium. De SenseHAT is één van de meest
veelzijdige add-on bordjes
voor de Raspberry Pi.
H et bevat een gyroscoop, 3 D-accelerometer, mag
n etometer, temperatu u rmeter, barometer en een
i n stru ment d at de l uchtvochtigheid meet. H ie rmee
kan j e jouw e igen weerstation bouwen, bewegin
gen detecte ren of een led-matrix aa nstu ren . De
SenseHAT is geschikt voo r Raspberry Pi 2 model
B, model B+ e n model A+. De i n sta l latie is zeer
eenvoudig.

€39,95*

incl. BTW

Ga voor deze aanbiedingen naar www.hubbit.nl

*

Voor al onze aanbiedingen geldt' prijzen inclusief btw I op

=

op I exclusief verzendkosten

! Script uitleg
script zonder afbreking / met return ...
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking
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3

4 Bestandssysteem vergroten

Het image dat we naar de microSD-kaart geschreven hebben, is

Eerste opstart

2 GB groot, maar je m icroSD-kaartje heeft zeker meer opslag (want dat

Steek de m icroSD-kaart in je Pi, sluit het minicomputertje via een eth

hebben we nodig om ROMs en savegames op te slaan). We moeten dus

ernetkabel op je netwerk aan en via een HDMI-kabel op je televisiescherm.

het bestandssysteem even groot maken als de capaciteit van het mi

Sluit ook een toetsenbord aan via usb (zie het kader 'Een gamecontroller

croSD-kaartje. Druk daarom op F4 om een commandoprompt te openen

aansluiten' voor andere opties). Sluit als laatste de voeding aan en kijk hoe

en typ de opdracht sudo raspl -config in. Kies Expand Filesystem. Ga daarna

je Pi o pstart. Na een tijdje krijg je het welkomstscherm van EmulationSta

met de tabtoets naar Finish en druk op Enter. Bevestig dat je je Pi wilt

tion te zien met de boodschap of er controllers gedetecteerd zijn.

herstarten.

CONFIGURING
KEYBOARD

5

Toetsen configureren
In de volgende stap configureren we de toetsen op ons toetsen

bord of gamepad. Houd een toets ingedrukt. Daarna krijg je de kans om
één voor één a llerlei toetsen toe te kennen aan de fysieke toetsen van je
toetsenbord of gamepad. Dus up, down, left, right, A. B enzovoort. Druk
eenvoudigweg een toets in om hem toe te kennen aan de geselecteerde
toets op het scherm. Als we vanaf nu specifieke toetsen benoemen,
hebben we het over de toetsen die je daaraan hebt toegekend. Wanneer
je ze a llemaal hebt ingesteld en onderaan OK is geselecteerd, druk dan
>

op A.

R A S P B E R RY P I 2 0 1 5
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6

Emulators
EmulationStation toont standaard alleen de emulators waarvoor

7 Game spelen (1 )

Start je een spel, dan wordt eerst de emulator opgestart en zie je even

games beschikbaar zijn. Onderaan links zie je op elk moment met welke

wat boodschappen voorbij scrollen op een zwart scherm. Daarna start

toets je welke actie uitvoert. Door de emulators bladeren gaat met de pijltjes

je de game en zie je de beelden die zoveel herinneringen opwekken. Stel

toetsen en met een druk op A selecteer je een emulator. Selecteer PORTS,

eerst de toetsen in je game in (hoe dat gaat hangt van game tot game af).

waarna je enkele sharewareversies te zien krijgt van Doom 1 , Duke Nukem

Ook de muis werkt als de game dat ondersteunt. Als je de game afsluit,

30, Quake en Quake 111 Arena. Druk op B om terug naar het overzicht van

kom je automatisch terug in het venster van EmulationStation met de lijst

emulators te gaan of selecteer een game en druk op A om het te starten.

van games in de gekozen emulator.

AM/GA

A pO RTS

..L.

Macintosh

8

ROM i nstalleren
Heb je een ROM-bestand van een game die je wilt installeren, dan

moet je die nog in de juiste map plaatsen zodat EmulationStation het op
pikt. Gelukkig deelt RetroPie die mappen op je Windows-netwerk. Open de
RetroPie-share in Verkenner en navigeer naar de map roms en dan naar
de juiste map voor de console waarvoor de ROM is bedoeld, bijvoorbeeld

n64 als het om een Nintendo 64 gaat. Plaats het ROM-bestand erin. Druk
daarna op je Pi op F4 en sluit de commandoprompt af met Ctrl+D, waarna
EmulationStation herstart en als het goed is je game herkent.
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Game spelen (2)
Als dit d e eerste game was die j e voor die console hebt geïnstalleerd,

10

DOSBox
Wie weet heb je nog heel wat DOS-games liggen. Dankzij DOS

wordt de console toegevoegd aan het hoofdscherm van EmulationSta

Box, een x86-emulator met DOS, zijn deze games wellicht nog op je Pi

tion. Selecteer je de console, dan zie je je game in de lijst met beschikbare

te spelen. Op de website DOS Games Archive (www.dosgamesarchive.

games voor die console staan. Als een game toch niet lijkt te werken

com) zijn ook nog heel wat DOS-games te downloaden. Druk op F4 om

(sommige ROMs zijn corrupt en sommige games worden gewoonweg nog

een commandoprompt te openen, maak een map aan voor je DOS-game

niet ondersteund door EmulationStation), druk dan op F4 of Esc om de

(bijvoorbeeld met mkdir - /wolf3d ), ga naar die map (met cd - /wolf3d ) en plaats

game te verlaten.

er je game in: download bijvoorbeeld de sharewareversie van Wolfenstein

. .
.
........ .. .. .. l1li. - ... ... .. ."' • ••111
.

..

..

..

111.111

. ..
111._ ••••••••••• •

30 met wget http://lmage.dosgamesarchlve.com/games/lwolf14.zlp en pak het uit
met unzlp lwolf14.zlp. Start daarna DOSBox met loptlretrople/emulators/dosboxl
bln/dosbox.

11

12
DOS-game installeren
Je krijgt nu een DOS-prompt te zien. Hierin gaan we onze game

DOS-game spelen
De game is nu in DOSBox te spelen, maar we wiJlen hem recht

streeks uit het IBM-menu in EmulationStation kunnen opstarten. Maak
daarvoor via de pc een bestand wolf3d.sh aan met als inhoud de regels #!/

installeren. Koppel eerst de map van de game aan de d riveletter 0: met het

bin/bash en /optlretrople/supplementary/runcommand/runcommand.sh 1 "/optlretroplel

commando mount d Ihome/pi/wolf3d. Koppel ook de map met roms aan

emulators/dosbox/bln/dosbox -c \ "MOUNT [ /home/pI/RetroPie/roms/pc\" -c \"e:\" -c \ "cd

de driveletter C: via mount c Ihome/pi/RetroPie/roms/pc/. Ga dan naar

WOLF30\" -c \"WOLF30.EXE\" -c \"exlt\"" en plaats het in de map met ROMs voor

d rive 0 met 0: en start het installatieprogramma met instalI. Bevestig de

de pc. Maak het tot slot uitvoerbaar met de opdracht chmod +x -/RetroPlel

installatiemap (C:\WOLF3D) door op Enter te drukken en druk op C om de

roms/pc/wolf3d.sh op de commandoprompt en druk op Ctrl+D om Emulation

installatie te voltooien. Typ daarna exit om DOSBox te verlaten en Ctrl+D

Station te herstarten. Je game verschijnt nu in de lijst.

om EmulationStation te herstarten.

>

R A S P B E R RY P I 2 0 1 5

IJ

31

WO R K S H O P
Raspberrry Pi 2 als gameconsole

13

Linux-game installeren
Voor Linux bestaan er heel wat opensource-games die eenvoudig

te installeren zij n. We installeren Slash'EM: druk op F4 en typ sudo apt-get
Instal! slashem-sdl in. Maak daarna een bestand

slashem.sh aan met als

1 4 Thema downloaden

Op het forum van RetroPie (http://tiny.cc/rpt) zijn thema's te vinden

inhoud de regels #!/bin/bash en /optlretropie/supplementary/runcommand/runcom

waarmee je het uiterlijk van EmulationStation aanpast. Open een comman

mand.sh 4 slashem-sdl. Plaats het bestand via de netwerkshare van RetroPie

doprompt op je Pi met F4 of log via PuTTY in en maak een map aan voor de

in de map met ROMs voor de ports. Maak het tot slot uitvoerbaar met de

thema's met het commando mkdir -I.emulationstation/themes. Ga naar

opdracht chmod +x - /RetroPie/roms/ports/slashem.sh op de commandoprompt en

de map met cd -I.emulatlonstation/themes en download er het thema

druk op Ctrl+D om EmulationStation te herstarten. Je game verschijnt nu

met wget http://example.com/thema.zip (vervang example.com daarbij

in de l ijst van ports. Dat werkt voor alle games die SDL (Simple DirectMedia

door de juiste link). Pak het bestand uit met unzlp thema.zip. Open in Em

Layer) gebruiken.

ulationStation de instellingen, ga naar U I Settings, druk op A, kies Theme

Set en het thema. Na een druk op de startknop krijgt je EmulationStation
zijn nieuwe uiterlijk.

�>.-:-" >.

1 5 5craping (1 )

2 GAMES AVAJtABlE
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stellingen, druk op A voor Scraper en kies bij Scrape from als bron voor de

16

informatie TheGamesDB (http://thegamesdb.net) ofThe Archive (https://ar

je game. Klopt die, druk dan op A om het te aanvaarden. De scraper geeft

RetroPie kan ook allerlei informatie over je games 'scrapen' (oog

sten, verzamelen) en in de overzichtslijsten tonen. Open daarvoor de in

5craping (2)
EmulationStation toont welke informatie het gevonden heeft voor

chive.org). Ga dan naar Scrape now en druk op A. Je kunt nu kiezen om al

soms meerdere opties. Kies dan de juiste met de pijltjestoetsen. Als het

je games te scrapen of alleen van bepaalde consoles. Ga tot slot naar Start

gaat om een bestand dat geen game is, kies dan Skip. Als je na het scrapen

en druk op A om het scrapen te beginnen. Als de scraper de game niet kan

uiteindelij k naar je lijst met games gaat kijken, zie je dat EmulationStation

identificeren, geef dan zelf de naam in met Input.

er een afbeelding en heel wat informatie bij toont.

A pORTS

SCRAPING I N PROGRESS
PC (X86)

GAME 3 OF 1 4 · WOlfJD.SH

RATING:
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Lokalisatie-instellingen
Klik rechtsboven op Setup en dan op Settings. Hier stel je in

verschillende tabbladen het gedrag van Domoticz in. Verander je de
taal naar Dutch, dan krijg je de interface in het Nederlands te zien.
Geef je je locatie in, dan berekent Domoticz de tijdstippen van zon
sopgang en -ondergang. Handig om het gedrag van je schakelaars te
configureren; denk aan een licht dat alleen 's nachts op een beweg
ingssensor reageert. Klik daarna rechtsboven op Apply Settings.

3 Webinterface

Zoek in de lijst met DHCP-Ieases van je router welk lP-adres je Rasp

berry Pi in je netwerk heeft gekregen. Surf nu naar https://[IP-adres], met
het juiste l P-adres op de plek van de vierkante haken. Negeer de waar
schuwing over het beveiligingscertificaat. Dit is de webinterface waarmee
je Domoticz aanstuurt. In Dashboard komen alle apparaten waarbij je op
het sterretje kli kt op de andere pagina's. In Switches komen alle schake
laars, bij Temperature alle temperatuu r- en luchtvochtigheidssensoren,
in Weather neerslag-, luchtdruk- en andere weersensoren en in Utility
energiemeters. De webinterface past zich automatisch aan je scherm aan;
op mobiele apparaten krijg je een compactere weergave.

5 Toegang van buitenaf

Toegang tot Domoticz van buiten ons lokale netwerk is ook mogelijk,

maar dan gaan we eerst de beveiliging opkrikken. Vul in de instel lingen
onder Websitebeveiliging een gebruikersnaam en wachtwoord in. Als je
apparaten op je lokale netwerk vertrouwt en daarvan geen authenticatie
vereist, vul dan onder lokale netwerken het IP-adresbereik in, zoals

1 27.0.0.*;1 92.1 68.0.*. Bewaar de instellingen en stel dan in je router port
forwarding in: laat een poort op je publieke l P-adres naar poort 8080 op
het lP-adres van je Raspberry Pi doorverwijzen. Lees de wiki (http://ct.link.
idg.nl/dosa) voor instructies om Domoticz via het veiliger https van buite
naf te bereiken.

Domotla ...
Secure Remote AtcHS
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Notificaties
Je kunt ook waarschuwingen krijgen, bijvoorbeeld als je een raam laat

openstaan wanneer je het huis verlaat. Installeer daarvoor de app Push
over (Android/iOS), Prowl (iOS), Notify My Android (Android) of Pushalot
(WindowslWindows Phone). Dat zijn allemaal gratis apps met beperkingen.
Met een in-app-aankoop krijg je onbeperkt push-notificaties. Registreer je
bij de app, vraag een API-sleutel aan en vul die in de instellingen van 00moticz in. Klik op Testen om te testen of je apparaat een notificatie krijgt .
Als je liever notificaties via e-mail krijgt, vul dan in het tabblad E-mail je
e-mailaccountgegevens in en vink Stuur e-mail notificaties aan.

WO R KS H O P
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7 Z-Wave

"---. +�

er nodig. Het voordeel van de Raspberry Pi met Domoticz is dat die diverse

8

transceivers via usb kan aansluiten om verschillende domoticaprotocol

Z-Wave-netwerk opnemen (include). Klik in Domoticz op Instellingen en

len te ondersteunen. Z-Wave ondersteun je op de Raspberry Pi met het

dan Hardware en klik naast je Z-Wave-controller op Instellingen. Kies

RaZberry-dochterbordje (http://razberry.z-wave.me) op de GPIO-pinnen of

bovenaan in het uitklapmenu Node beheer voor Sensor opnemen. Je

met een usb-stick als de Aeotec Z-Stick Series 2 (http://aeotec.com/z-wave

hebt nu 20 seconden de tijd om je schakelaar in het Z-Wave-netwerk op te

usb-stick). Sluit de RaZberry aan of steek de stick in een usb-poort en klik

nemen. De instructies daarvoor staan in de handleiding van het apparaat.

Om met domotica-apparaten te communiceren, heb je een transceiv

Z-Wave-schakelaar opnemen
Voor je een Z-Wave-apparaat kunt gebruiken, moet je het in je

op Instellingen en dan Hardware. Kies bij type OpenZWave USB en geef

Doorgaans heeft het toestel een klein knopje dat je moet indrukken. Is het

de hardware een naam. Klik onderaan op Toevoegen. Klik op Instellingen

opnemen gelukt, dan verschijnt het apparaat in de lijst met nodes. Indien

/ Log om eventuele foutmeldingen te bekijken.

dit niet het geval is, kijk dan op de logpagina welke foutmelding je krijgt.

9

Z-Wave-schakelaar configureren
Is de schakelaar eenmaal in je Z-Wave-netwerk opgenomen, klik dan

op Instellingen en vervolgens Apparaten. Klik op het groene pijltje naast

10

Timer
Wil je een schakelaar op basis van een tij dschema aansturen, klik

dan in het tabblad Schakelaars bij de betreffende schakelaar op Timers.

je nieuwe apparaat. Geef het een naam en klik op Add Device. Ga naar

Vul daar in hoeveel m inuten/uren voor of na zonsopgang of -ondergang

het tabblad Schakelaars en klik bij de schakelaar op Aanpassen. Wijzig

of op welk tijdstip de schakelaar moet worden in- of uitgeschakeld. Je kunt

het type schakelaar als je schakelaar als On/Off is toegevoegd, maar een

ook de weekdagen selecteren of zelfs een vaste datum. Ook kan Domoticz

dimmer is. Klik op Opslaan om je wijzigingen door te voeren. Ga daarna

toeval aan het tijdstip toevoegen, wat handig is voor een realistische aan

terug naar Schakelaars en klik op de gloeilamp om de schakelaar in- of uit

wezigheidssituatie als je inbrekers op afstand wilt houden. Klik tot slot op

te schakelen of pas het dimniveau aan met de schuifbalk.

Toevoegen. Een tij dschema tijdelijk inactiveren doe je door het te selecter
en, Actief uit te vinken en op Aanpassen te klikken.

RAS P B ERRY P I 20 1 5

i

35

>

WO R KS H O P
Domotica met de Raspberrry PI

11

KlikAanKlikUit
Z-Wave is een tweewegssysteem: schakelaars geven feedback

( Een stekker

aan de controller over hun toestand (bijvoorbeeld aan of uit). Heb je dat

module die in

niet nodig, dan is een systeem zoals KlikAanKlikUit (in België COCO) een

het stopcon

goedkopere oplossing. Dit stuur je op je Raspberry Pi aan met de RFX

tact past is de

trx433E USB 433.92MHz Transceiver (http://ct.link.idg.nllrfx). Dat is een

eenvoudigste

prijzig apparaatje, maar ondersteunt naast KAKU allerlei protocollen die op

oplossing om

433,92 MHz werke n , waaronder HomeEasy, Xl 0 en ook allerlei sensoren

lampen slim

van draadloze weerstations. De meerprijs voor de RFXCOM-transceiver ten

te maken.

opzichte van Z-Wave verdien je snel terug, doordat KAKU-modules goedko
per zijn dan vergelijkbare Z-Wave-modules.

•

•

Drudloos uw ölpparattm bedienen

Automfitklrint en '''''utomatkM1nl
'''
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KlikAanKlikUit-sensor toevoegen
Sluit de RFXtrx433E aan op een usb-poort van je Raspberry Pi.

Klik op Instellingen en Hardware en kies als type RFXCOM RFXtrx433
•

USB 433.92MHz Transceiver. Geef het apparaat een naam en kli k op
Toevoegen. Klik daarna naast het nieuwe apparaat op Zet Mode. 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.

13

Notificatie
Als je in de instellingen van Domoticz een systeem voor notificaties

op je smartphone of een e-mailaccount hebt geconfigureerd, kun je bij
elke sensor notificaties instellen. Heb je een draadloze temperatuursensor
in je koelkast staan en wil je een waarschuwing krijgen als de temperatuur
te veel oploopt Oe hebt bijvoorbeeld de koelkastdeur laten openstaan), klik
dan bij die sensor op Notificaties. Kies bij Type voor Temperatuur, bij

Wanneer voor Groter, vul bij Waarde de drempelwaarde in en kies een
Prioriteit, zoals Noodgeval. Klik tot slot op Toevoegen.

36
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1 4 Gebeurtenissen

1 5 Alleen i n het donker

toont Domoticz allerlei gegevens over je huis en ben je in staat om appa

eenvoudig allerlei complexe scenario's zonder datje één letter program

raten inje huis te besturen. Maar een echt domoticasysteem kan allerlei

meercode hoeft in te tikken. Stel dat we een lamp in de gang automatisch

zaken automatisch besturen. Daarvoor moeten we in Domoticz 'gebeurt

willen laten aangaan als de voordeur opengaat, maar alleen als het donker

enissen' configureren. Ga in het menu Instellingen naar Meer opties en

is. Sleep dan links onder Control een if-blokje naar het midden en onder

Als je nu een aantal sensoren en schakelaars hebt geconfigureerd,

Met het gebeurtenissensysteem van Domoticz configureer je

klik dan op Gebeurtenissen. Hier maak je in een interface met blokjes

Logic een and-blokje en een =-blokje. Onder Devices vind je je apparaten.

grafische koppelingen tussen sensoren en schakelaars, om apparaten

Voeg alle benodigde blokjes toe en klik de blokjes aan elkaar. Geef de

automatisch in of uit te schakelen of je notificaties te sturen.

gebeurtenis rechtsboven een naam en sla op.

1 6 Groepen

1 7 Scènes

gebeurtenis of handmatig in de webinterface van Domoticz, maak dan een

andere uitschakelen, dan heb je een ander type groep nodig, namelijk een

groep. Ga daarvoor naar het tabblad G roepen, klik rechtsboven op Groep

scène. Voeg een groep toe, maar kies dan als type Scène. Klikje daarna

toevoegen, geef de groep een naam, kies als type Groep en klik op Groep

op Aanpassen, dan kun je niet alleen apparaten toevoegen, maar ook het

Wil je diverse apparaten tegelijk in- of uitschakelen met een timer,

Wil je met één druk op de knop bepaalde apparaten inschakelen en

toevoegen. Klik daarna op Aanpassen en voeg onderaan apparaten toe.

commando (aan, uit en het niveau van een dimmer) kiezen. Een verschil

Met een groep bedien je dus diverse schakelaars tegelijk als één schake

met een groep is wel dat een scène niet kan worden in- of uitgeschakeld, je

laar.

kunt deze alleen activeren.
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! S cript uitleg
script zonder afbreking / met return..,
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking

WO R K S H O P
VPN op Je Raspberry Pi

O 5 VPN-configuratie

O 6 OpenVPN installeren

gende opdrachten de nieuwe NAT-regels

Pi een OpenVPN-dient. Daarvoor heb je een

VPN-software: sudo apt-get Install openvpn

in: sudo Iptables -t nat -A POSTROUTING -0 ethO -j

account bij een VPN-provider nodig die het

resolvconf. Bevestig met Enter. Krijg je

OpenVPN-protocol ondersteunt. Met wat

een foutmelding, probeer dan eerst de

O4

Tor verwijderen (2)
Daarna geven w e met d e vol

MASQUERADE, sudo Iptables -A FORWARD -I ethO

Nu maken we van onze Raspberry

Installeer daarna de Open

wlanO -m state --state RELATED,ESTABLlSHED

geluk levert je provider ook een configuratie

pakketIijst te verversen met sudo apt-get

-I ACCEPT en sudo IptabTes -A FORWARD -I wlanO

bestand voor OpenVPN. Rechtsklik op de url

update en probeer het opnieuw. De soft

van het bestand in je browser en kopieer de

ware kan als dient én als server werken,

link. Typ dan in je Pum-venster op de Rasp

afhankelijk van de inhoud van het con

-0

-0

ethO -j ACCEPT. Sla de configuratie op met

sudo sh -e "Iptables-save > lete/iptables.lpv4.nat".

We hebben er in de vorige workshop al voor

berry Pi wget " , plak de url, voeg er " aan toe

figuratiebestand. We moeten enkel het

gezorgd dat die configuratie bij het booten

en druk op Enter. Krijg je geen configuratie

configuratiebestand van onze VPN-provider

van je Pi ingelezen wordt. Nu hebben we

bestand, kopieer dan een voorbeeldbestand

op de juiste plaats zetten: dat kan met

alle Tor-specifieke aspecten van de vorige

met cp lusrlshare/doe/openvpn/examples/sample

sudo cp CONFIG.ovpn lete/openvpn/ellent.eonf,

workshop ongedaan gemaakt.

eonflg-files/ellent.eonf clIent.ovpn en lees op http://

waarbij CONFIG de bestandsnaam van het

ct.link.idg.nINpn wat je daarin verandert.

gedownloade configuratiebestand is.

. �

.. .

.

-_..__..._-..._---_...--

...._ .. _.--.-

-----

• ....'.. __ u.

""_ .._--..-

-_._--
_..._..... --�
-_.._-----'-'--_.
_._..._---------_..---_.
----

O 7 Andere bestanden

O8

en om in te loggen, dan worden die vaak als

je van je VPN-provider gekregen hebt, moet

op het draadloze netwerk verbonden zijn via
de OpenVPN-verbinding omleiden. Dat kan

Gebruikt je VPN-provider certificat

Configuratie aanpassen
Aan het configuratiebestand dat

O9

Omleiding
Nu moeten we de apparaten die

afzonderlijke bestanden aangeboden op de

je waarschijnlij k nog iets aanpassen. Open

website. Download ook deze naar je Pi zoals

het daarom met de teksteditor Nano: sudo

met een nieuwe NAT-regel:

we in stap 5 met het configuratiebestand

nano lete/openvpn/cllent.eonf. Als er een regel

sudo Iptables -t nat -A POSTROUTING

deden, en kopieer ze naar dezelfde map als

dey tun in het configuratiebestand staat, ve

MASQUERADE. Sla de configuratie op met sudo

het configuratiebestand: sudo cp CA lete/open

rander die dan in dey tunO. Voeg nog twee

sh -e "Iptables-save > lete/lptables.lpv4.nat". Voer

vpnl, waarbij

CA de naam van het bestand

-0

tunO -j

regels toe: up letc/openvpn/update-resolv-eonf

sudo nano letc/defaultlopenvpn uit, voeg de regel

is (voor de certificate authority). In andere

en down letc/openvpn/update-resolv-conf.

AUTOSTART="elient" toe en wijzig de regel die

gevallen heb je geen certificaat maar enkel

Lees ook de rest van het bestand eens

begint met OPTARGS in OPTA RGS

een wachtwoord, en is dat in het configu

na. Sla het bestand op met Ctrl+O en sluit

seeurlty 2". Laat OpenVPN daarna automa

ratiebestand gedefinieerd. Soms zijn ook

het af met Ctrl+X. Verwijder de huidige

tisch starten bij het booten met sudo update

de certificaten in het configuratiebestand

NAT-regels nu weer met sudo Iptables -F en

rc.d openvpn enable. Herstart je Pi en probeer je

opgenomen.

sudo Iptables -t nat -F.

VPN-router uit.

="

-- serlpt

>
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VPN-server
Tot nu toe hebben we van onze Pi

11

Verwijder toegangspunt
Als je van je Pi geen toegangspunt,

1 2 Certificaten

De OpenVPN-software hebben

een VPN-router gemaakt die een verbinding

Tor-router ofVPN-router gemaakt hebt,

we in stap 6 al geïnstalleerd voor de

met een externe VPN-server kan delen met

ga dan verder naar stap 1 2. I n het andere

VPN-router, en anders installeer je die met

alle apparaten in je lokale netwerk. Maar

geval moeten we enkele stappen ongedaan

sudo apt-get Install openvpn. Om OpenVPN als

we kunnen de Pi ook zelf als VPN-server

maken. Voer de opdrachten in stap 3 uit

server te gebruiken, moeten we echter onze

inzetten. Dat is handig als je op vakantie

om de NAT-regels en eventueel de Tor-soft

eigen certificaten aanmaken. Ga daarvoor

programma's van Uitzending Gemist wilt

ware weer te verwijderen, evenals sudo sh

naar de OpenVPN-configuratiedirectory met

bekijken: dan zet je op je laptop in het

-c "Iptables-save > /etc/lptables.lpv4.nat" om de

cd /etc/openvpn en voer sudo make-cadir easy-rsa

buitenland een VPN-verbinding op naar je

n ieuwe (lege) NAT-regels na een herstart

uit. Omdat we nu voor de rest van de work
shop allemaal opdrachten met sudo moeten

Raspberry Pi thuis, waardoor de websites

te houden. De wifi-stick heb je ook niet

die je bezoekt het (Nederlandse) lP-adres

meer nodig, dus die kun je uit de Pi halen.

uitvoeren, voeren we één keer sudo -s uit,

van je internetverbinding thuis te zien krij

Verwijder dan ook de programma's die van

zodat we de volgende keren geen su do

gen. Zo word je dus niet geblokkeerd door

je Pi een toegangspunt maakten: sudo apt-get

meer hoeven op te geven. De opdrachtregel

de landrestrictie.

re move Isc-dhep-server hostapd.

begint nu met root in plaats van met pi.

13 Variabelen

1

15 Servercertificaat

Ga nu naar de directory easy-rsa met

4 ��

maal brengt een certificate

Daarna maken we een certificaat

en sleutel aan voor onze OpenVPN-server.

cd easy-rsa en open het bestand vars met nano

authority (CA) certificaten uit waarmee het

vars. We geven nu een aantal variabelen een

eigenaarschap van een publieke sleutel

Dat kan met .Ibulld-key-server Frambozentaart,

waarde, zodat we bij het aanmaken van cer

bewezen wordt, maar we kunnen dat

waarbij Frambozentaart de naam van onze

tificaten later niet telkens dezelfde waarden

evengoed zelf doen. We maken daarom een

server is. Aanvaard weer de standaard

hoeven in te geven. Wijzig de inhoud van de

CA-certificaat aan. Met souree ./vars laden we

waardes, zeker voor Common Name, die

variabelen KEY_COUNTRY, KEY_PROVINCE,

de variabelen in die we hierboven aange

gelijk moet zijn aan de naam van de server

KEY_CITY, KEY_ORG, KEY_EMAIL en KEY.

past hebben, met .Iclean-all verwijderen we

die je aan build-key-server doorgegeven

Voor het land vul je een tweeletterige land

alle sleutels die al aanwezig zijn en met .I

hebt. De vraag voor een challenge pass

code in (ni), voor de andere waarden is de

bulld-ca maken we uiteindelijk het CA-certifi

word antwoord je met Enter, waardoor het

inhoud vrij. Verander KEY_SIZE in 1024, want

caat aan. Druk bij elke vraag op Enter om de

leeg blijft en ook de optionele bedrijfsnaam

de standaardwaarde 2048 is te zwaar voor de

standaardwaarde te aanvaarden, ook bij de

laat je leeg. Op de vraag Sign the certif

Pi. Zie voor een voorbeeld de afbeelding hier

Common Name en Name.

boven. Sla op en sluit af met Ctrl+O en Ctrl+X.

40

ij

RA S P B E R RY P I 2 0 1 5

icate? antwoord je bevestigend met y,
evenals op de vraag erna.

16

Clientcertificaten
Nu we de serverkant in orde heb

1 7 Serverconfiguratie (1 )
Kopieer nu de sleutels naar

18

Serverconfiguratie (2)
Zoek i n het configuratiebestand

ben, moeten we voor elke dient een certifi

letc/openvpn met de opdracht cp keys/

naar de regel ;push "redirect-gateway

caat en sleutel aanmaken met de opdracht

ca.crt keys/Frambozentaart.crt keys/Frambozentaart.

def1 bypass-dhcp" en verwijder de punt

key keys/dh1024.pem /etc/openvpn. Kopieer de

komma (;) vooraan de regel zodat deze ac

d e dient is. Accepteer weer dezelfde stan

voorbeeldconfiguratie met: zcat /usr/share/doc/

tief wordt. Daardoor wordt je VPN-server de

daardwaarden en kies zeker bij Common

openvpn/examples/sample-config-flleslserver.conf.gz

default gateway van de aangesloten dients,

.Ibulld-key cllentl, waarbij

client1 de naam van

/etc/openvpn/server.conf. Open het bestand

zodat ze via de VPN-verbinding kunnen

Name de voorgestelde waarde, namelijk de

>

naam van de dient, zoals client1. Voor de

met de opdracht nano /etc/openvpn/server.conf

rest antwoord je hetzelfde als bij de server.

en zoek naar de regels die achtereenvol

;push "dhcp-option ONS 208.67.222.222"

H erhaal dit voor alle apparaten waarmee je

gens beginnen met ca, cert, key en dh.

en de bijna identieke regel erna. Die twee

met het VPN wilt verbinden en zorg dat je

Geef daarachter de juiste naam van de

regels zorgen dat de dients de DNS-servers

voor elke dient een unieke naam gebruikt.

bestanden, zoals ca ca.crt, cert Framboze

van OpenDNS gebruiken. Sla tot slot het

Tot slot voer je nog de opdracht ,Ibulld-dh uit

ntaart.crt, key Frambozentaart.key en dh

bestand op met Ctrl+O en sluit het af met

(dat hoeft slechts één keer).

dh1 024.pem .

Ctrl+X.

surfen. Verwijder ook de ; vooraan de regel

>
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Start OpenVPN
Om nu OpenVPN te starten, moeten

20

.

Mobiele clients
Als je met je VPN-server wilt ver

21

Hulp
OpenVPN heeft heel wat meer mo

we naar het juiste configuratiebestand ver

binden op Android- of iOS-apparaten, dan

gelijkheden dan we hier getoond hebben.

wijzen. Voer daarom nana letc/defaultlapenvpn

moetje nog enkele stappen uitvoeren. Die

Op d e al vermelde webpagina https:/Iwiki.

uit en voeg AUTOSTART="server" toe. Als

lees je op https:/Iwiki.debian.org/OpenVPN

debian.org/OpenVPN vind je enkele tips.

je eerder in deze workshop een VPN-router

onder de titel "Debian Server with Android

Maar ook de website van OpenVPN zelf

van je Pi gemaakt heb, moet je de AUTO

/ iOS devices" vanaf de tekst "Create dient

(https:/Iopenvpn.net) staat boordevol met

START="client" hierdoor vervangen. Sla

profile file...... De opdrachten daar plaatsen

informatie. Klik links op Documentation om

op en sluit af met Ctrl+O en Ctrl+X. Laat

de CA, het dientcertificaat en de dientsleu

de uitgebreide documentatie te bekijken.

OpenVPN daarna automatisch starten bij

tel in het configuratiebestand van de dient

Ook de voorbeeldconfiguratiebestanden

het booten met suda update-red apenvpn enable.

zelf, zodat de app OpenVPN Connect ze kan

staan overigens vol met informatie die

Herstart je Pi. Kijk dan in de basiscursus

openen.

uitlegt waarvoor alle opgenomen regels

over VPN op http://ct.link.idg.nllvpn hoe je
op je dient met je OpenVPN-server verbindt.

dienen. En als er iets misloopt, kijk dan eens
naar foutmeldingen in de uitvoer van grep
avpn Ivar/lag/syslag.
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O4

DHCP-configuratie ( 1 )
Configureer de DHCP-server met

O5

DHCP-configuratie (2)
Configureer vervolgens naar

O6

Statisch lP-adres
Nu moeten we nog instellen dat

sude nane /elc/dhcp/dhcpd.cenf de. Plaats een

welke netwerkinterface de DHCP-server

wlanO elke keer bij het opstarten van de

hekje (#) voor de regels die beginnen met

luistert, met het commando suda nana /elc/

Raspberry Pi hetzelfde statische lP-adres

option domain-name en option do

defaultllsc-dhcp-server. Vul beneden bij de regel

krijgt. Dat kan met suda nana /etc/netwerk/lnter

main-name-servers. Verwijder het # voor de

I NTERFACES="" de naam van je draadloze

faces. Plaats een hekje (#) voor alle regels die

regel #authoritative;. Zoek naar A slightly

netwerkinterface in die je in stap 2 gezien

na aliow-hotplug wlanO komen, wan t die

different configuration en verwijder de

hebt, bijvoorbeeld INTERFACES="wlanO".

configuratie gaan we niet gebruiken. Voeg

hekjes voor elke regel van dat deel, behalve

Sla op en sluit af met Ctrl+O en Ctrl+X. Geef

daarna drie regels toe: Iface wlanO Inel static,

voor de gezochte zin. Verander de volgende

je wifi-interface nu een statisch l P-adres met

address 10.5.5.1 en nelmask 255.255.255.0. Sla op

gegevens: verander 224 na netmask in 0; 26

suda ifcanflg wlanO 10.5.5.1 nelmask 255.255.255.0.

en sluit af met Ctrl+O en Ctrl+X. Herstart

na range in 2; ns1.internal.example.org in

Herstart daarna de DHCP-server met

daarna je Pi met suda re baal en controleer

8.8.8.8, 8.8.4.4 (Google DNS); internal.exam

suda service Isc-dhcp-server reslar!. Nu krijg je

daarna met de opdracht Ifcanflg wlanO of de

ple.org in local; en 31 na broadcast-address

voor de regel Starting ISC DHCP server:

wifi-interface automatisch het juiste l P-adres

in 255. Sla op (Ctrl+O) en sluit af (Ctrl+X).

dhcpd in het groen ok te zien.

krijgt.

JJ.L
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07 Toegangspunt

Nu het draadloze netwerk werkt,

O8

Hostapd uitproberen
Nu is het moment daar om je

O9

Configuratiebestand
Zodra dit werkt, moet je instellen

configureer je het toegangspunt met sudo nano

hostapd-configuratie uit te proberen. Doe

/etUhostapd/hostapd.conf. Je maakt hiermee een

dat met de opdracht sudo hostapd /etc/hostapd/

zal gebruiken met het commando sudo nano

nieuw configuratiebestand. Vul dat met de

hostapd.conf. Kijk goed naar de meldingen van

/etc/default/hostapd. Voeg de regel DAEMON_

eerste set regels uit stap 3 van de webpagi

het programma om problemen te ontdek

CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" toe. Sla het

welk configuratiebestand hostapd standaard

na http://ct.link.idg.nllrpi. Achter ssid vul je

ken. Probeer nu met een ander apparaat te

bestand op met Ctrl+O en sluit het af met

de naam in die je aan je draadloze netwerk

verbinden met het draadloze netwerk met

Ctrl+X. Verder moeten we nog instellen dat

wilt geven en achter wpa_passphrase vul je

het SSID datje geconfigureerd hebt. Vul het

meerdere wifi-clients die met het draadloze

het wachtwoord in voor je netwerk. Sla het

gekozen wachtwoord in. Als alles goed gaat,

netwerk verbinden, dezelfde internet

bestand op en sluit het af (met Ctrl+O en

krijg je in de uitvoer van hostapd de verbind

verbinding via de ethernetkabel kunnen del

Ctrl+X). De andere instellingen laat je voor

ing te zien, samen met het MAC-adres van

en. Voer daarom sudo na no /etc/sysctl.conf uit en

lopig zo, maar ze zijn later nog te veranderen.

het verbonden apparaat. Als dat werkt, druk

zoek naar de regel #net.lpv4.1pJorward=1 .

Lees daarvoor de online documentatie via de

dan op Ctrl+C om hostapd af te sluiten.

Verwijder het hekje (#), sla het bestand op

link http://ct.link.idg.nl/apd.

en sluit het af (Ctrl+O en Ctrl+X).
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1 0 , �etwork address transla

11

D a n rest e r o n s nog één zaak voor w e een

zorgen dat de DHCP-server en hostapd

shop en een Tor-router van je Raspberry

werkend toegangsput hebben: het configur

automatisch opstarten bij het opstarten van

Pi te maken, moet alles tot nu toe werken.

eren van NAT (network address translation).

de Raspberry Pi. Voer daarvoor de com

Zonder werkend toegangspunt kan je Pi

Voer hiervoor deze opdrachten uit: sudo Ipta

mando's sudo update-red Isc-dhcp-server enable

immers niet als Tor-router functioneren. Kijk

bles -t nat -A POSTROUTING -0 ethO -I MASQUERADE,

en su do update-red hostapd enable uit. Herstart

bij problemen eens op de informatiepagina

dan sudo Iptables -A FORWARD -11 ethO

nu je Raspberry Pi en probeer met een

via http://ct.link.idg.nl/uwa om te controle

tion

-0

wlanO

Automatisch opstarten
Nu moeten we er enkel nog voor

12

Problemen
Om verder te gaan met de work

-m state --state RELATED.ESTABLISHED -I ACCEPT

draadloos toestel op het SSID van je Pi te

ren of je wifi-adapter wel op de Pi onder

en sudo Iptables -A FORWARD - I wlanO -0 ethO -1

verbinden. Is dat gelukt, probeer er dan ook

steund is en of je eventueel andere d rivers

,A

CCEPT. Sla op met sudo sh -c "Iptables-save

>

/

etcllptables.lpv4.nat". Voer daarna sudo nano /
etc/networkllnterfaces uit en voeg aan het einde

mee te surfen. Als alles goed gaat, heb je nu

moet downloaden of speciale configuratie

je eigen draadloos toegangspunt gemaakt!

stappen moet uitvoeren. Lees ook zeker de
al vermelde online documentatie op http://

van het bestand de regel u p Iptables-restore < /

ct.link.idg.nllapd als je iets aan de instellin

etcllptables.lpv4.nat toe.

gen van hostapd wilt veranderen.
>

R A S P B E R R Y PI 2 01 5
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1 3 Tor installeren

1 4 Tor-router

15

tor. Open het configuratiebestand van Tor

ingesteld dat verbindingen op het wi

sudo sh -e "iptables-save

met sudo na na /ete/tor/torre en voeg de vol

fi-netwerk rechtstreeks via de ethernetin

In stap 1 0 hebben we er al voor gezorgd

Installeer Tor met sudo apt-get Insta I!

Terwijl we in stap 10 hebben

Logbestand
Sla eerst de NAT-configuratie op met
>

/ete/lptables.lpv4.nat".

gende zeven regels toe, en sla het bestand

terface gaan, moeten we die nu langs de

dat die configuratie bij het booten van je

daarna op en sluit het af (Ctrl+O en Ctrl+X):

Tor-software laten gaan. We verwijderen

Pi ingelezen wordt. Nu maken we nog een

Log notlee file /var/log/tor/notlees.log

de oude NAT-regels met sudo I ptables -F en

logbestand aan voor Tor:

VlrtualAddrNetwork 172.16.0.0/12

sudo iptables -t nat -F. Daarna voeren we de

sudo toueh /var/log/tor/notiees.log

AutomapHostsSutfixes .onlon,.exlt

volgende drie opdrachten uit:

sudo enown debian-tor Ivarllog/tor/notiees.log

AutomapHostsOnResolve 1. TransPort 9040

sudo Iptables -t nat -A PREROUTING -I wlanO -p tep I

sudo ehmod 644 /var/log/tor/notices.log

TransListenAddress 10.5.5.1

--dport 22 -I REDIRECT --to-ports 22

Herstart Tor (sudo service tor restart) en con

DNSPort 53 en DNSLIstenAddress 10.5.5.1

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -I wlanO -p udp

troleer of je geen foutmeldingen ziet. Vervol

Zorg dat bij TransListenAddress en DNSLis

--dport 53 -I REDIRECT --to-ports 53

gens laatje Tor automatisch mee opstarten

tenAddress hetzelfde lP-adres staat als het

sudo Iptables -t nat -A PRE ROUTING -I wlanO -p tep

met de opdracht sudo update-rc.d tor enable.

statische adres van je wifi-interface.

--syn -I REDIRECT --to-ports 9040
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1 6 Tor testen

1 7 M et Tor browsen

18

phone of tablet verbindt met de SSID van

je op de testpagina van Tor een interface te

giobeperkingen te omzeilen, dan kan dat heel

je Raspberry Pi, surf je automatisch via het

zien en gelukwensen dat je browser geconfi

eenvoudig. Open het configuratiebestand

Tor-netwerk. Om te controleren of je echt

gureerd is om Tor te gebruiken. Het lP-adres

met sudo nano /ete/tor/torre en voeg de volgende

via Tor surft, bezoek je in je browser de web

dat je daar te zien krijgt, verandert bovendien

regels toe: StrletExitNodes 1 en ExitNodes [us) .

pagina http://check.torproject.org. Indien de

elke tien minuten omdat de Tor-software

Dit in de veronderstelling dat je enkel via

Tor-verbinding niet werkt, krijg je een ui met

op je router dan een ander pad gebruikt en

exit-nodes in de Verenigde Staten wilt surfen.

een rood kruis erover te zien en de melding

de laatste onion-router in dat pad dus een

Je kunt ook meerdere landen voor de ex

dat je geen gebruikmaakt van Tor. Kijk dan

willekeurige server is. Je zult merken dat het

it-nodes toestaan, bijvoorbeeld met ExitNodes

met de opdracht less /var/log/tor/notiees.log of

surfen via Tor heel wat trager gaat, maar je

[deJ .[fi) . Sla het bestand op met Ctrl+O en

er in het logbestand informatie staat die je

hoeft dan ook niet altijd via Tor te surfen. Op

sluit het af met Ctrl+X en herstart Tor met het

helpt om het probleem te lokaliseren. Druk

momenten dat je je anonimiteit niet zo be

commando sudo service tor restart. Verifieer op

op d e Q-toets om het programma 'Iess' te

langrijk vindt, schakel je eenvoudigweg over

een website zoals www .whatismyip.com dat

verlaten.

naar je normale draadloze toegangspunt.

je lP-adres tot het gekozen land behoort.

Als je nu op je computer, smart

46
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Werkt de Tor-verbinding, dan krijg

Kies je land
Als j e Tor wilt gebruiken o m re
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1 9 Voorzorgen

Voordat je nu enthousiast allerlei

20

Accounts
Een andere fout die je niet mag

21

..

Encryptie
Tot slot: surfen via Tor betekent

schimmige websites gaat bezoeken in de

maken is eerst op een account (van bij

niet dat je niets meer hoeft te versleutelen.

veronderstelling dat niemand je meer kan tra

voorbeeld een webdienst) inloggen zonder

Herinner je immers hoe het Tor-netwerk

ceren, moet je enkele voorzorgsmaatregelen

je Tor-verbinding en daarna op dezelfde

werkt: het netwerkverkeer van jou naar de

nemen. Op https:/Ipanopticlick.eff.org kun je

account inloggen via Tor. Als je de dienst zelf

eerste onion-server is versleuteld, evenals

zien hoe traceerbaar je via je browser bent.

niet vertrouwt, weet die nu immers datje

het verkeer tussen onion-servers onder

Schakel bijvoorbeeld de Flash-plug-in van je

Tor gebruikt. Je echte lP-adres kan opge

ling. Het netwerkverkeer tussen de laatste

browser uit als je via Tor surft, want Flash

zocht worden van je eerste sessie toen je

server en de website die je bezoekt wordt

biedt heel wat gluiperige manieren die je ano

nog geen Tor gebruikte. Wil je echt volledig

echter niet door Tor versleuteld. Gebruik

nimiteit in gevaar brengen. Cookies vermijd je

anoniem blijven, maak dan een speciaal

daarom altijd https voor gevoelige websites,

het best ook tijdens je anonieme surftochten.

account aan datje enkel via Tor gebruikt,

zodat niemand je activiteiten op de websites

Open ook geen doc- en pdf-bestanden vanuit

zodat er geen enkele link met je identiteit te

kan afluisteren. En gebruik encryptie als je

de browser terwijl je via Tor surft, want daar

vinden is.

anoniem wilt e-mailen, chatten of videobel
len via Tor.

zitten mogelijk dubieuze scripts in.

\IW.a. Shoncut.
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Teufel Concept E - Krachtpatser

0 4 Download

O 5 Configureer lighttpd

O 6 Configu reer Selfoss

download knopje. Kopieer de link erachter

ules in voor de webserver met de opdracht

de opdracht cd Ivar/www/selfoss/. In die map

O p de Selfoss-site staat een groen

Nu schakelen we nog twee mod

Ga naar de map van Selfoss met

naar het klembord, open een PuTTY-ven

sudo IIghttpd-enable-mod lastcglastcgl-php. Daarna

staat een configuratiebestand voor de web

ster naar je Raspberry Pi (zie ook http://

moeten we nog een instelling van PHP aan

toegang. Daar passen we iets in aan met de

ct.link.idg.n llrbp) en typ wget, een spatie, en

passen. Doe dat met de opdracht sudo nano /

opdracht sudo nano .htaccess. Op één van de

plak de link door in het PuTTY-venster te

etc/php5/cgl/php.lnl. Hiermee open je het doc

eerste regels van het bestand staat de regel

rechtsklikken. Druk op Enter, waarna het

ument php.ini in de teksteditor Nano. Start

#RewriteBase Iselfoss. Haal het hekje (#)

zip-bestan d van Selfoss op je Raspberry Pi

de zoekfunctie met een druk op Ctrl+W, typ

aan het begin van de regel weg, sla op met

gedownload wordt. Pak het zip-bestand uit

max_executlon_tlme in en druk op Enter. Nano

Ctrl+O en sluit af met Ctrl+X. Daarna maken

met de opdracht sudo unzlp -d /var/www/selloss

toont nu de juiste regel, daar verander je het

we het bestand met de instellingen voor

selloss-*.zlp. Met de opdracht sudo chown -R

getal naast het gelijkheid steken naar 1 20.

Selfoss klaar door een standaard bestand te

www-data:www-data /var/www/selloss/ geven we

Druk op Ctrl+O om je wijziging op te slaan

kopiëren met de opdracht sudo cp delaults.lnl

de webserver toegang tot de directory.

en Ctrl+X om Nano a f te sluiten.

conllg.lnl. Open het met de opdracht sudonano
conllg.lnl om instellingen aan te passen.

>
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O 7 urls herschrijven

O8

van de webserver om urls te herschrijven. Daarom moeten we nog het

atisch elk uur de rss-feeds laten updaten. Dat kan met de opdracht

Selfoss is voor zijn werking afhankelijk van de mogelijkheid

Automatisch updaten
Het enige dat we nu nog moeten doen, is Selfoss autom

een en ander aanpassen in de configuratie van lighttpd. Op de wiki

sucfo na no /etc/cron.hourly/selfoss, waarna je de volgende tekst ingeeft: op

van Selfoss (http://ct.link.idg.nllsel) vind je instructies over de lange

de eerste regel #!lbln/bash, daarna /usr/bln/curl -5 -5 -m 3300 http://127.0.0.11

herschrijfregels. Voer de opdracht sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf uit,

selfoss/update » /tmp/selfoss.update.log 2>&1 en op de laatste regel exit O.

haal het hekje weg voor de regel met modJewrite onder de sectie

Sla op en sluit Nano af, waarna je het bestand uitvoerbaar maakt met

server.modules en voeg op het einde van het bestand de code uit de

de opdracht sudo chmod +x /etc/cron.hourly/selfoss. Herstart daarna d e

wiki toe. Sla je wijzigingen op met Ctrl+O en sluit Nano af met Ctrl+X.

webserver o m voorgaande instellingen door t e voeren met sudo service
IIghttpd restart.

---
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O9

Eerste gebruik
Surf nu in je browser naar http://

IP/selfoss, waarbij lP het lP-adres van je

10

Feed toevoegen
Een feed toevoegen gaat eenvoudig

11

Update
Selfoss laadt niet standaard de be-

door linksonder op het icoontje van de wolk

richten uit een nieuwe feed die je toege
voegd hebt. Daarvoor moetje een update

Raspberry Pi is. Dat kan even duren en

met de pijl te klikken. Klik dan bovenaan op

wellicht krijg je een timeoutmelding. maar

bron toevoegen. Geef de feed een titel en

uitvoeren. We hebben onze Raspberry Pi in

dat is enkel de eerste keer omdat Selfoss al

voeg (optioneel) enkele tags toe, gescheiden

stap 7 zo geconfigureerd dat Selfoss elk uur

lerlei zaken moet klaarzetten. Als alles goed

door een komma. Kies bij de soort bron

zijn feeds updatet, maar je kunt dit updaten

gaat, krijg je daarna een webpagina te zien

voor RSS Feed en vul eronder de url van

ook zelf forceren. Bezoek daarvoor de web

met de melding geen items gevonden en

de feed in. Zodra alles ingevuld is, klik je

pagina http://IP/selfoss/update (waarbij je in

links een aantal menuonderdelen, waar

onder de tekstvelden op opslaan. Overigens

plaats van lP het lP-adres van je Raspberry

onder markeer gelezen, nieuwste, TAGS

kun je bij het type bron ook kiezen voor

Pi gebruikt). Krijg je de boodschap finished,

en BRON. Het ziet er allemaal wat leeg uit,

een YouTube-kanaal, Twitter-gebruiker of

ga dan terug naar de vorige pagina. Je krijgt

maar daar gaan we snel iets aan doen door

Facebook-pagina.

dan alle nieuwe berichten in je feeds te zien.

feeds toe te voegen.

50

'I

RAS P B ERRY P I 2 0 1 5

WO R KS H O P
Raspberry Pi rss-Iezer

• �_ _

IJ ' • • _

��

..

. . .

- - -- -

- --- - - - ---

- ------ ---

- - - -.

- - - ---

c:...,. _ a..- ,..,.., u.. � "
_.,.. o...- ..... � ... . _ ..

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

- - - - -- - - - --

._....,....

- - - - --

..... a_

------

. . . . ..

"•
- - --- - - ---

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

12

I mporteer feeds
Heb je in een andere feedreader een

13

- --

1 4 Lezen

Navigeren

Wil je een bericht lezen, kli k dan op

Links in de interface van Selfoss

lijst met feeds die je in Selfoss wilt gebruiken,

krijg je een balk te zien waarmee je door je

de titel van het bericht om de samenvat

dan is dat perfect mogelijk. Exporteer eerst

feeds navigeert. Je kunt de nieuwste feeds

ting ervan te bekijken. Klik op de ster om

je lijst met feeds in je andere feedreader

opvragen, de ongelezen feeds of degene die

het bericht bij je favorieten te plaatsen

naar een opml-bestand (Outline Processor

je een ster gegeven hebt (een soort favorie

(bijvoorbeeld als je het later wilt lezen) en

Markup Language). Klik dan in de interface

ten). Feeds zijn ook te filteren op tags. Als je

op openen om het bericht op de originele

van Selfoss onderaan op de wolk. met de pijl

aan elke feed een of meerdere tags toege

website te openen. Daarnaast staan ook en

en dan op of importeer opml bestand of

kend hebt tijdens het toevoegen, kun je zo

kele sociale-mediaknopjes, waarmee je het

google reader. Klik op de knop Bladeren en

snel bijvoorbeeld enkel het n ieuws lezen of

bericht deelt op Google+, Twitter, Facebook,

kies op je computer het opml-bestand. Druk

enkel berichten over computers. Wanneer

Delicious of het naar iemand mailt of het

daarna op Deliver my OPML!, waarna alle

je één specifieke feed wilt bekijken, dan kan

in Pocket of Readability opslaat om later te

feeds die In het opml-bestand staan, toege

dat ook nog door onder BRON de gewenste

lezen.

voegd worden aan Selfoss.

feed te kiezen.

---
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1 5 Sneltoetsen

16

als je er heel wat hebt. Gelukkig kent Selfoss heel wat sneltoetsen,

niet meer om op tags te filteren om even snel bij te zijn met specifiek

die overigens erg lijken op die van Google Reader. Was je dus vroeger

nieuws. Gelukkig ondersteunt Selfoss ook een zoekfunctie. Klik links

Met d e muis door je feeds bladeren, is niet altijd even handig

Zoeken
Heb je al wat meer feeds verzameld, dan volstaat het wellicht

een verwoed gebruiker van Google Reader, dan zul je snel met Selfoss

boven op het vergrootglas, waarna er een zoekvenster verschijnt. Typ

aan de slag kunnen. Zo selecteer en open je met de spatiebalk het

daarin je zoekterm en druk op Enter, waarna je enkel de berichten te

volgende bericht, met de S-toets geef je het huidige bericht een ster

zien krijgt waarin die zoekterm vermeld wordt. Deze kun je stuk voor

(of verwij der je die) en met V-toets open je de url van het bericht in

stuk lezen en met de knop markeer gelezen linksboven als gelezen

een nieuw tabblad.

markeren.
>
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1 7 Beveiliging

18

thuisnetwerk je feeds bekijkt, open dan

wat interessante instellingen. Je homepage

mediaknopjes gebruikt die Selfoss stan-

het configuratiebestand met de opdracht

Wil je niet dat iedereen op je

Lezen
In het configuratiebestand staan nog

19

Sociale-mediaknopjes
De kans is klein dat je alle sociale

is standaard een pagina met de nieuwste

daard toont. De overbodige ballast is

sudo nano Ivar/www/selfoss/conflg.lnl. Vul daar

berichten. Wil je liever de ongelezen bericht

eenvoudig uit te schakelen. Ook daarvoor

achter username= een gebruikersnaam in.

en zien, verander dan met de opdracht

moet je in het configuratiebestand eonfig.

Achter password= komt niet je wachtwoord,

sudo nano Ivar/www/selfoss/config.lnl de regel

inl duiken. Standaard staat er een regel

maar een hash ervan. Surf daarvoor naar

homepage=newest in homepage=unread.

share=gtfprde in, Dat lijkt wat cryptisch,

http://IP/selfoss/password/ met l P het IP

Krijg je liever je favorieten te zien, maak er

maar de opeenvolgende letters stellen

adres van je Raspberry Pi, geef een wacht

dan homepage=starred van. Voegje achter

gewoon alle getoonde sociale media voor:

woord op en klik op generate password.

unread_order= de tekst ase toe, dan worden

Googie, Twitter, Facebook, Pocket, Readabi

Kopieer de lange tekenreeks, plak die achter

ongelezen berichten van oud naar nieuw ge

lity, Delicious en e-mail. Als je bijvoorbeeld

password= in het configuratiebestand en

toond in plaats van andersom. Tot slot is auto_

enkel e-mail, Facebook en Twitter wilt tonen,

sla het op. Vanaf nu vereist Selfoss dat je je

mark_as_read=1 handig: berichten die je leest

in die volgorde, maak er d a n share=eft van.

aanmeldt.

worden automatisch als gelezen gemarkeerd.
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Ol U nboxing

Ra s p b e r ry Pi 2

Het eerste wat opvalt op de Raspberry Pi 2 zijn de vier
usb-poorten (usb 2.0) en de ethernetpoort ( 1 00 Mbit/s).
Leg die zijde aan de rechterkant. Aan de linkerzijde zit
een microSD-kaartslot, waarboven een DSI-aansluiting
(display serial interface) geplaatst is. Voor huis-, tuin- en
keukengebruik is de H DMI-aansluiting echter handi
ger, of de 3,5 mm mini-jack-aansluiting voor analoge
audio en video via tulpstekker. Tussen de HDMI- en
jack-aansluiting zit de aansluiting voor de Raspberry
Pi-camera module. In de linkeronderhoek zie je een

< 01

micro-usb-aansluiting om de Pi van stroom te voorzien.

berry PI 2 komt

Tot slot zie je aan de zijde ertegenover 40 GPIO-pinnen

In een antista

waarmee je allerlei elektronica kunt aansturen.

De Rasp

tische zak in
een kartonnen
dOOSJe.

", 01

De

meeste aansluitIn
gen zitten aan de
bovenkant van de
--,
c=r.'
.art�
-....
���
\."".. ......
'
�� -..t:On

Raspberry PI 2.
< 01
....... ......
swn... ...
( 129,95

Het mi

croSD-kaartslot

( 30,95

s zichtbaar aan
de onderkant.

' M.\ni..

"""" .....

• Netwerk

>
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02 Kaal
Met de Raspberry Pi koop je alleen een kaal moeder

Model 2 B

bordje. Om het te kunnen gebruiken, heb je nog een
heleboel andere componenten nodig. Allereerst een
behuizing. Je hebt de keuze uit heel wat modellen,

•

•

Raspberry Pi

maar let erop dat je een behuizing voor de Raspberry Pi

l.IOCSot;,t" J
M�8'

2 of Raspberry Pi Model B+ (zij hebben dezelfde aanslu

...--:.
C'yM6tt'l k-hul",,=r"

itingen) koopt. Je kunt trouwens ook zelf een behuizing

a. �n 28 Ikhuill"1

�aen merk ,..nT.der)

ZWART
{ 6,95

van Lego maken, zoals je in het vorige nummer van
Computer!Totaal kon lezen. Het besturingssysteem zet

"' .

ModMyPI Helix
8ehuizins · Model 8 · '
2.

_,t

•• el'l 28 8ehulrint

elrtn merkl••nr.derJ

( 10,95

WIT
( 6,95

8t en 28 8dwuing
Mulûcomp ·ZWAAT

Muhkomp.

GPIOU.I
:
..�
J.tIF,a�f;U:MlltPl

je op een microSD-kaart.

..
n
'lI ".N:"

Áü6Io \.,.,.., ��:

03 Kabels

v��':U��.1

'"

Met een ethernetkabel sluit je je Pi op het netwerk
1I:.�!.S !kIr1!,�
'Iun.�,s.t/ft

aan. Doe je het liever draadloos, sluit dan een
wifi-adapter op een van de usb-poorten aan. Zoek wel

8 t � 2811d1uilinl

dtt'n merk Cunr.f)·
TRANSPARANT
( 6,95

""' .....
-�
\'OCNl:"'In'3<1ke1'MU.l<1tf1

eerst op de wiki van de Raspberry Pi (http://ct.l i n k.idg.
nl/rpw) of de adapter ondersteund wordt. De a ndere

( 9,95

.ten28 khuirinl

TRAHSPARAHT
( 9,95

usb-poorten zijn beschikbaar om een toetsenbord
en/of muis op aan te sluiten. Voor heel wat toepassin

de andere kant een RCA-connector aan. Wil je alleen je

,, 02

gen is dat echter niet nodig, bijvoorbeeld als je de Pi

luidsprekers aansluiten om muziek af te spelen, gebruik

behUizingen In

daarvoor dan een klassieke audiokabel met jack-con

alle kleuren voor

als server inzet.
Wil je je Pi als mediacenter of minidesktopcomputer

nector.

de Raspberry PI

Om de Pi van stroom te voorzien, gebruik je een

gebruiken, dan moetje ook een scherm aansluiten.
Sluit je televisie- of computerscherm via een HDMI-ka

voedingsadapter zoals voor je telefoon. Zorg echter

bel op het computertje aan. Heb je nog een oude

dat die zeker 1 ampère stroom kan voorzien. Sluit je

televisie met analoge Composiet-video, sluit dan een

veel usb-apparaten aan, doe dat dan met een gevoede

kabel met aan de ene kant een jack-connector en aan

usb-hub.

> 03 Met

de nodige
randapparatuur
maak Je van een
Raspberry Pi 2
een heuse desk·
topcomputer.
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05 Eerste opstart
) 04 Met SD For

Sluit nu alle benodigde kabels aan. Om te starten
is dat een toetsenbord en muis op de usb-poorten,

Formol you' drive. All ol lhe d.I.
\he drive wiU be looi when )'OU
lormol ,l

matter format

on

teer je (micro)

�_
�
...
__

SD, SDHO end SDlG:) Locos .... Irodomorks ol
SD-SC, LLC.

SD-kaartjes.
Drive '

Sizo :

rLlbK

10:_
..:;
,

-J
.1 1

_
_
_

-256

MB

Ralresh

Volume Label

HDMI-kabel van je televisie- of computerscherm naar
de Pi. Als laatste sluit je de voedingsadapter op de
micro-usb-aansluiting aan en steekje die in het stop

:

contact.

Formoi OpI.., .
FORMAT, FORMAT slZE ADJusTMENT OFF

L

een netwerkkabel op de ethernetaansluiting en een

L) [

Formo

Als alles goed gaat, start je Pi nu op en toont hij op

OPI"'"

het scherm een lijst van de besturingssystemen die
je kunt installeren. Stel eerst onderaan de juiste taal

Ex�

(Nederlands staat ertussen) en toetsenbord indeling in.
Kies daarna een besturingssysteem om te installeren.

,, 05

Voor de meeste toepassingen is Raspbian aan te raden,

kabels op de

04 NOOBS

maar voor een mediacenter kies je OpenELEC_Pi2 of

Raspberry Pi 2

Nu moeten we nog een besturingssysteem op de

RaspBMC.

aan,

Sluit alle

microSD-kaart van de Pi installeren. Als je de mi
croSD-kaart ooit al gebruikt hebt, dan is het verstandig
om hem eerst even te formatteren. Gebruik daarvoor
het programma SD Formatter, dat je op de website van
de SD Association downloadt (http://ct.link.idg.nllsdf).
Installeer de software, steek je m icroSD-kaart in de
kaartlezer van je computer en kijk welke schijfletter
Windows aan het kaartje toekent. Start SI? Formatter
op, selecteer de juiste schijfletter en klik op Format.
Ga daarna naar de downloadpagina (www.raspberrypi.
org/downloads) van de Pi en download het zipbestand
van NOOBS (New Out Of the Box Software). Pak het
zipbestand uit en kopieer alle bestanden erin naar je
microSD-kaartje. Als alles gekopieerd is, verwijder dan
v

04 Download

het kaartje veilig en steek het in het microSD-kaartslot
van je Pi.

NOOBS voor de

'" 05

Met NOOBS installeer je eenvoudig allerlei besturingssys·

temen op een Raspberry Pl.voor elk wat Wils!

Raspberry Pi 2,
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,
-

DOWNLOADS

m

..'

InstaUHr UI

@
'*
I
o
o
o
o

infO" .....
-

Online help

Ihl

..·�nlesc

----

:,",Pblan IRECOMMENDED)
A Oebian wheezy port, optlmised ror the Raspberry Pî

NOOBS
� $hOuId st.an wr.ntmas Ycuc;&l'l�' B't

NOOIS " M easy � �r.� � w!:h con:ar;s � ItMo
J:tOndH . � of al':rmr""eop«r.JnQ srr.tm5 wtcnal"f tftt!" �
ftl:lm Ule r.".tmtt el'ld�s:dtd.
HOOIS lJta lCCl'C.la'lS the s..tITW q:.ftr.:inc;��'M#ICutR2�pr�
� n � tne S*Tle Cl;lt1r.ing $�sdec:.Ion mM.I � R.�
andt".nt .,.�toce��ins:aItd

A
'A
00
rSchijh'u,m..

Arch
Nt Arch UnuJC port for ARM devius

IJ

o

RaspBMC
XBMC media center dlstribuUon for Raspberry PI

",-

•••

NOOBS UTE

•

O R

. tf\

Pielora

Pidora 20U Is a Fedora RemIJ: optimized for the Raspberry Pi

Ra...blan · _ '0 Scratch

•

I

Beschikbaar 7375 MB

"OIalll)

•

p.E.

NodlQ 2760 NB

RASPSWI

· .

•
OpenELEC Pi2
OpenELEC-1s a fast end userfriendly Kadi Enterta'nment Center distribu6.

so...;,;: In DUt MIp I»OH

NOOIS
.... _ .....

I-

•
OpenELEC Pil
OpenELEC15 8 'ast and uset1nendly KocH Entertainment Center distribu6

.,..,ta-,Y'

ItJt:. In � SMO ct:ft.. Ct � NOOBS bdow and jollDw ll'.t' �

0I!*0t

--

I
i= �rlands :=::;1 Toetsenbord 19): �

RASPBERRY PI 201 5

>

ij

57

BAS I S C U R S U S

Raspberry Pi 2

Raspbian IS a free apera l mg
sysl em based on L i n u x a n d
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0 6 Installatie
Vink Raspbian aan en klik in de menubalk op In

in as user 'pi' at the graphical desktop.

stalleer (i). Bevestig met Ja. De installatie zelf duurt

Wil je raspi-config afsluiten, ga dan met de tabtoets

even, maar je krijgt ondertussen op het scherm wat

naar Finish en druk op Enter. Je kunt later op elk mo

tips te zien, zoals de standaardgebruikersnaam (pi) en

ment de configuratie opnieuw veranderen door op de

het wachtwoord (raspberry). Deze gegevens heb je na

opdrachtprompt van Raspbian raspi-config in te typen

de installatie nodig om in te loggen. Als de installatie

en met een druk op Enter te bevestigen.

voorbij is, klikje op OK, waarna de Pi herstart.
De eerste keer voert Raspbian het programma
raspi-config uit, waarmee je een aantal zaken kunt con

i

06Je kunt

met Raspbian

RESOURCES

rug.
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De Pi uitschakelen gaat met de opdracht sudo halt
of (als je het desktopsysteem gebruikt) door linksboven

. Menu / Shutdown te kiezen. Als er geen meldingen

figureren. Wil je de Pi ook als desktopsysteem gebruik

meer op het scherm verschijnen en alleen het rode

en, ga dan met de pijltjestoetsen naar Enable Boot to

ledje op de Pi nog brandt, trek je de voedingsadapter

Desktop/Scratch, druk op Enter en kies Desktop Log

uit het stopcontact.
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Win32 DisIc Imagt!!
lmage Fie

-------

M:/RASPBERRVPI/IMAGE/20 14-U-24-wheezy"i'aspbian.img

[CapyI D

MOS Hash:

Device

�([N:\l ·1

Progress

Version: 0.9.5

L?n"CëCJ 1

Read

Write data in 'Image Rle' to 'Device'

" Wln32 Disk

11

wme

kaartlezer van de computer geplaatst. Via de Windows

v

Verkenner controleer je achter welke stationsletter

ken om de

Overklok-

je de m icro-sd-kaart kunt vinden. De aldus gevonden

Raspberry Pi wat

stationsletter moet je onthouden. Je start vervolgens

sneller te laten

Win32 Disk Imager en je kopieert het gedownloade en

werken.

�,---Exit_- · ---'.

Installatie-image

Imager schrijft

Een installatie-image zorgt ervoor dat je de Raspberry

de inhoud van

Pi helemaal schoon kunt booten, waarna je het bestu-

het imagebe

ringssysteem helemaal naar eigen wens kunt inrichten.

stand naar de

Dat besturingssysteem kan reeds in die installatie-

micro·sd-kaart.

image zitten, maar ook is het mogelijk dat je het moet

Gaat best rap.

downloaden nadat de installatie-procedure actief is

<Ok)

geworden. Er wordt trouwens sowieso gedownload om

<An1III leren)

te updaten, dus is het aan te raden om de Raspberry Pi
direct al op vast ethernet aan te sluiten. Immers, vast
ethernet (in combinatie met een dhcp-server) werkt
altijd en van wifi is het altijd even afwachten of de

uitgepakte Raspbian-image werkelijk razendsnel naar

Raspberry Pi de adapter direct herkent en ook moetje

de micro-sd-kaart (afbeelding linksboven). Vervolgens

nog zien aan te koppelen bij een wifi-basisstation.

kun je de m icro-sd-kaart veilig uit de computer verwijderen en deze meenemen naar de Raspberry Pi die je

Voor een installatie-image kun je terecht op de website

meteen daarna van voeding kunt voorzien. En daarna

raspberrypi.org. Op deze website vind je allerlei nut-

is het even afwachten totdat de 'Raspberry Pi Software

tige informatie over de Raspberry Pi, maar óók een

Configuration Tooi' verschijnt.

downloadsectie met meerdere besturingssystemen die
uiteenlopen van een vrij normale Linux-versie (Rasp

Configureren

bian) tot een compleet mediacentrum (RaspBMC). Ook

En met behulp van die Raspberry Pi Software Confi

is er een speciale Noobs-versie waarmee tij dens de

guration Tooi ga je - in dit geval - de Linux-distributie

i nstallatie kan worden beslist hoe de Raspberry Pi zich

Raspbian configureren. We noemen enkele belang

zal gaan gedragen. Voor nu gaan we aan de slag met

rijke stappen die je altijd kunt herhalen, want met het

Raspbian, waarvan je het zip-bestand moet downloa-

commando sudo raspi-config en dan een Enter start

den.

je de configuratietooi steeds weer opnieuw. Maar dan
wel ingelogd met gebruikersnaam 'pi' en wachtwoord

Installatietools

'raspberry'.

Intussen heb je nog twee installatietools nodig: Win32
Disk Imager en SD Formatter. Win32 Disk Imager

(sourceforge.netlprojects/win32diskimager) om
i mages (die op de computer staan) naar de micro
sd-kaart over te hevelen; omgekeerd kan trouwens

<

ook. SD Formatter (www.sdcard.orgldownloads/

ken van de

Het overklok

formatter_4) dient om een micro-sd-kaart grondig te

Raspberry PI

formatteren; nodig als je met Noobs aan de slag gaat.

zorgt voor extra

Als het downloaden is afgerond, graag het zip-bestand

warmte-ontwik

(met daarin de Raspbian-image) uitpakken en de beide

keling Die extra

utilities installeren op de computer.

warmte is snel
ler af te voeren
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Image micro-sd

met een paar

I ntussen heb je een micro-sd-kaart in de geheugen-

koelribben.
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onder Raspbian.
Standaard zijn
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nogal wat nut
tige applicaties
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geïnstalleerd.
Waaronder een

4> " . 0 "

browser.

- Expand Filesystem. Hiermee zorg je ervoor dat het

de gegenereerde warmte wat sneller kwijt!

besturingssysteem a lle opslagruimte op d e micro-sd

Waarmee de Raspberry Pi van een compleet wer

kaa rt kan gebruiken. Standaard is slechts een klein

kende versie van Raspbian is voorzien. Als je opnieuw

gedeelte van die micro-sd-kaart gepartitioneerd.

boot van de m icro-sd-kaart, wordt deze van extra

- Enable Boot to Desktop/Scratch. Je geeft aan of

Linux-partitieruimte voorzien en - indien ingesteld

er - tij dens het booten - op de opdrachtregel, in een

- kun je doorstarten naar de grafische omgeving die

Windows-achtige omgeving of met de visuele pro

reeds zeer compleet wordt afgeleverd (zie afbeelding

grammeertaal Scratch dient te worden gestart.

boven).

- I nternationalisation Options. De Raspberry Pi kent
een aardig woordje Nederlands; net als veel appli

Backuppen

weer. Hier is

caties die je later installeert. Alleen moet je dan wel

Tot slot nog even over het back-uppen van de

te zien hoe

aangeven dat je in het Nederlands (nl_NL.UTF-8) wenst

Raspberry Pi. Dat komt neer op het teruglezen van

we een image

te worden aangesproken.

de image vanaf de micro-sd-kaart waar reeds een

maken van de

- Overclock. De processor van de Raspberry Pi draait

geïnstalleerd besturingssysteem op staat. Daarvoor

inhoud van de

standaard op 700 M Hz. Dat kan worden overgeklokt

gebrui k je andermaal Win32 Disk I mager, maar dan

micro-sd-kaart.

naar wel 1 000 M Hz. Doe dat laatste in combinatie

natuurlijk in de omgekeerde volgorde. Je maakt na

Als backup voor

met een paar koelribben, die je onder anderen op de

melijk een image van de inhoud van de m icro-sd-kaart

later.

processor plakt. Daardoor kan het mini-moederbord

(afbeelding links onder). Let wel, dat is inclusief de

v

Heen en

nieuwe Linux-partitie met daarop - als dat reeds van
toepassing is - al je persoonlij ke bestanden! En als er
later lets misgaat met de micro-sd-kaart in de Rasp
berry Pi, dan heb je een backup bij de hand waarmee
je in de toekomst vliegend doorstart!

RASPBERRY PI 2
De Raspberry Pi is er Inmiddels In een aantal versies.
De nieuwste variant van deze minicomputer is de
Rapsberry Pi 2. Dat model heeft een snellere proces
sor, dubbel zoveel geheugen en is volledig compatibel
met de eerdere Raspberry Pies. En omdat de nieuwste
PI 2 een ARMv7-processor heeft, kun je er volledige
linux-distributies op draaien, zoals Ubuntu en straks
zelfs Windows 10! De hier uitgelegde tips werken voor
alle Pi's.
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Script uitleg

script zonder afbreking / met return ...
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking

o

I

ms·kJt.githubJotconhmVen·l..JS/GctSl.lf1t"d.htm

Select your device to gel stalted. Learn more about Windows ioT devices
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Visual Studio
2015

W e gaan ervan u i t dat
je Windows 1 0 op je
computer hebt staan.
Verifieer of je minstens
de publieke release
hebt draaien. Als je

winver in het start
menu typt en op Enter
drukt, moet het i nfo
venster m instens build

1 0240 vermelden. Is dat
in orde, installeer dan
Visual Studio Commu
nity 201 5 (http://tiny.cc/
mivs). Kies als instal
latietype Custom, vink

U niversal Windows
App Development
Tools / Tools and Windows SDK aan en klik op InstalI. De installatie du
urt overigens wel een tijdje, want er worden meerdere gigabytes gedown

I r Î
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load en geïnstalleerd.
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About MictO$011 V�I Studb

D4 Visual Studio

lkemeS".....us
l C.eftSe lmns

Miaosott Vlsual Studio Comrn4.nity 2015
Vmton '.423107.0 Dl04REL
Cl 2Q1S Mk:to:soft CorpooItion.
Allrights_

Mkrosott.NET frameworic
_ UOOO79
" 2DIS Miacsoh (orpotHion.
All riohts reserved.
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IMndows Updat.

lnstalled ptOducts:

I loC!!ken

IlIWERKEN EN 8MJUGING

nut

imteUing

Onderdelen voor ontwikkelaars gebruiken
Deze insteningft1 lijn allefll bedoeld voor gebruik doof

GenerateUnltTest 1 0

MKtOlOtt �e � SeMc:es Toots 1 .4
NuGet l'Ikbo< Manager 3.2.0
PreEmptiw Analytics Visualiur 1.2

SQlSerYtr Oaq Tools H050616_0

�Too'I tor � Wmdows�

,cm

111

l

The Vrsu.1 Studio Tools lor Universal WindoNs Ipps .11ow )'OU te buttd a SIngle t.tWetYI Ipp I!xperi�e thlt
Cln reach t'!'If!fY device running W:ndows IQ: phone, tablet. PC..net more. lt Indudes the Miaosoft W""'ows 10
Software Ot!Yefopmenl lCil

watning: 'Thi$ computer prDOI'ilm Is protected by � Iaw and intemltionll trNUes. 1.Jnauttioriud re"pfOduction Ol'

disuibution ol lhis program. Ol"" portion of 11. may resuli ln sewre cM! Md crirnlnaI penaltie:s, Ind wil! be prosewted
10 \he maximum ment pos6ible undet' !he Ifto.

OK

4 Visual Studio starten

ment Settings op General staan, kies een kleurenschema en druk op

5 Ontwikkelaarsmodus

Start Visual Studio. Dat kan de eerste keer enkele minuten duren omdat

/ Online. Zoek in de lijst Visual Studio Gallery naar Windows loT Core

alle instellingen worden voorbereid. Ga na of in het menu Help / About

Project Templates en klik op Download en daarna op InstalI. Sluit Visual

Microsoft Visual Studio minstens versie 1 4.0.231 07.0 D1 4Rei staat bij

Studio af. Ga daarna in de instellingen van Windows naar Bijwerken en

Start na de installatie Visual Studio 201 5. De eerste keer vraagt het

programma of je je wilt registreren, maar dat hoeft niet. Laat Develop

Open nu in Visual Studio het menu Tools / Extensions and Updates

Visual Studio en minstens versie 1 4.0.23 1 21 .00 D 1 400B bij Vlsual Studio

beveiliging en open het tabblad Voor ontwikkelaars. Kies daar Modus

Tools tor Universal Windows Apps.

voor ontwikkelaars. Bevestig metJa dat je de beveiligingsrisico's begrijpt.
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6

loT Care downloaden
Nu onze computer klaar is, is het tijd om onze Raspberry Pi 2 te

7 Kaart b eschrijven

Steek een m icroSD-kaart (eventueel met adapter) in je kaartlezer en

prepareren. Download daarvoor eerst het iso-bestand van Windows 1 0

start het programma WindowsloTlmageHelper op (zoek in het startmenu

loT Core voor de Raspberry Pi 2 (http://tiny.cc/wioh). Open het iso-be

op WindowsloD. Selecteer bovenaan in het programma de microSD-kaart

stand, zodat het zichzelf als een virtuele schijf aankoppelt. Open de schijf

die je wilt beschrijven (controleer of je de juiste schijfletter hebt!) en blader

en dubbelklik op het bestand Windows_1 0-'oT_Core_RPi2.msi om het te

onderaan naar de locatie van het ffu-bestand uit de vorige stap. Klik tot slot

installeren. Na de installatie vind je een bestand f1ash.ffu in de directory

op Flash. Wanneer het image volledig naar je microSD-kaart is geschreven,

C:\Program Files (x86)\Microsoft loT\FFU\RaspberryPi2. Je kunt nu de

dan klik je op het icoontje Hardware veilig verwijderen en media uitwer

virtuele schijf van het iso-bestand 'uitwerpen'.

pen rechtsonder in het systeemvak en selecteer je de kaartlezer. Haai pas
daarna de microSD-kaart uit je kaartlezer.
•

• WiI'ldowsIoTCDfelrn.lOeHe!�

c

D: 104Gb IGeneric STORAGE DMCE usa DeYiceJ

.. .

ft _
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8

Windows opstarten
Steek de microSD-kaart met Windows 10 loT Core in het kaartslot

muis en HDMI-monitor aan en steek daarna de voedingskabel in je Pi en

9

in het stopcontact. Windows 1 0 loT Core start nu op. Na enkele minuten

apps die je voor Windows 1 0 loT Core kunt schrijven. Een interessante

krijg je op je scherm een standaardapp te zien d i e wat informatie over de

voorbeeldapp is Blinky Sample (http://tiny.cc/blky), die een ledje laat knip

netwerkverbinding van je Raspberry Pi 2 en aangesloten usb-apparaten

peren. Om de led op je Raspberry Pi 2 aan te sluiten, heb je een bread

van de Raspberry Pi 2. Verbind het computertje via een ethernetkabel
met hetzelfde lokale netwerk als je computer. Sluit een toetsenbord,

toont.

Blinkende led
Microsoft biedt op zijn website heel wat voorbeeldcode aan voor

board, twee m/f-jumperwires en een weerstand van 220 ohm nodig. Volg
de instructies van de voorbeeldapp om het geheel op de correcte manier
op de GPIO-pinnen van je Raspberry Pi 2 aan te sluiten.
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Voorbeeldapp openen
Download de broncode (http://tiny.ccJbldk) van alle voorbeeldapps

11

App op de Pi 2 starten
Ga na of in het uitklapmenu bovenaan in de tooibar als architectuur

van M icrosoft en pak het zip-bestand uit. Ga in de verkenner naar de map

ARM staat. Klik daarnaast op Device en vink in het uitklapmenu dat verschi

samples-develop\Blinky\CS en open het bestand Blinky.csproj. Visual Stu

jnt Remote Machine aan. Normaal staatje Pi (onder de naam minwinpc)

dio wordt nu geopend en toont je rechts alle onderdelen van het project.

onder Auto Detected. Indien dit niet het geval is, vul dan onder Manual

Dubbelklik op een bestand om de inhoud ervan te bekijken. De xaml-be

Configuration bij

standen bevatten de xml-code die de interface beschrijft, terwijl de xaml.

Address het lP-adres

cs-bestanden d e C#-code bevatten die het gedrag van de app definieert.

van je Pi 2 in, kies None
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voor Authentica-

tion Mode en klik op
Select. Druk dan op FS,
waarna Visual Studio
de Blinky app naar je Pi
2 uploadt en opstart.
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Het ledje zal nu samen
met de simulatie op het
scherm van je Pi knip
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peren. Druk in Visual
Studio op Shift-FS om
de app te stoppen.

x

Remote Connections

Found 1 connection
e Ma"",,1 Configuration
Address:
Autllentlcation Mode; Windows
Select

e Auto Detected

-------,
mlnwtnpc

..--

Address: 192.168.0.148:40Z0
Autllentication: None
Archttecture;
WIndOWS Versfon:
DeveIoper lIcense: None
I

Autllentication 15 nol ....bled. Attaching to this instanc.
may bi! harmlul la your computer

L_

Not all devices can bi! auto d.tected. II you do not set! a devoce you
are expecting directty enter !he lP address uslng 'Manual
Configul1ltion'

Lcammort:aboutRemot!!DlagnostlÇ$

12

I nloggen met PuTTY
Net zoals je op Raspbian met het programma PuTTY via het

een beveiligingswaarschuwing waarbij je op Yes klikt, krijg je de vraag login

13

as:. Vul hier als gebruikersnaam administrator in, druk op Enter en geef

deren. Iedereen kent immers het standaardwachtwoord van Windows 1 0

netwerk kunt inloggen op je Pi, is dat ook mogelijk op Windows 1 0 loT
Core. Start dus PuTTY, geef het lP-adres van je Pi in en klik op Open. Na

Wachtwoord veranderen
Het eerste wat je nu zou moeten doen, is je wachtwoord veran

dan als wachtwoord p@ssWOrd. Na een druk op de Enter-toets krijg je de

loT Core. Typ daarvoor i n PuTTY de opdracht net user administrator nIeuw

vertrouwde opdrachtprompt C:\> te zien, exact dezelfde als je op je pc met

wachtwoord in, waarbij je uiteraard je wachtwoord invult in plaats van

nieuwwachtwoord. Voor de veiligheid is het ook beter om niet altijd als

het programma Opdrachtprompt ziet.

administrator in te loggen. Maak daarom een gewone gebruiker aan

'g PuTTV Configuratlon
CaWlIaoyEj3 Session
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wachtwoord kiest.
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1 4 Procesbeheer

Met de opdracht lUst krijg je een lijst van processen die momenteel

draaien. Als de lijst langer is dan je PuTTY-venster, voer dan tlistl more uit.

1 5 Opstartprogramma's

H e t programma loTStartup beheert opstartprogramma's o p j e

Met de spatiebalk scrol je dan scherm voor scherm door de lijst. Oe lijst

Windows 1 0 loT Core-apparaat. M e t loTStartup list krij gje een lijst van alle

toont naast het process-IO de naam van het programma. Met lIist It krijg je

geïnstalleerde apps. Staat er bij een app Headed, dan betekent het dat die

een boomstructuur te zien: een proces dat door een ander proces is opge

app iets op het scherm toont. Een app met Headless draait op de achter

start, springt in de lij st in. En met tIIst Ic krijg je de volledige opdrachtregel

grond zonder interface. Met loTStartup startup krijg je te zien welke van die

te zien waarmee het proces is opgestart. Wil je een proces beëindigen, typ

apps automatisch opgestart worden. Je kunt ook de opstartprogramma's

dan �III PlO in, waarbij PlO het proces-I O is.

vervangen: zo zorgje met IaTStartup add Blinky ervoor dat niet de stan

t!1 192.168.D.148- PuTlY

o

x

daardapp wordt opgestart, maar de app Blinky waar we vanaf stap 9 mee
aan de gang zijn gegaan.
t!1 192168.0.148 - PuTlY

o

x

Bestanden delen
Windows 10 l oT Core start sta ndaard een server voor
Windows-bestandsdeling. De hele C-schijf van j e Raspber
ry Pi 2 wordt daardoor gedeel d . Ga i n je verkenner naar
je netwerk en vul als adres \\IPADRES\c$ in. G eef d a n je

16

Windows-services beheren
Windows 1 0 loT Core start net zoals de desktopversie van Win

gebru ikersnaam en wachtwoord voor Windows 10 l oT Core

dows allerlei services op de achtergrond. Met de opdracht net start krijg

in. Je krijgt nu toegang tot a l l e besta nden op je Pi 2. Wil je

je een lijst te zien van alle services die momenteel draaien. Met (let stop

besta ndsde l i ng n iet automatisch laten opstarten, typ dan

servicenaam stop je een service en met flet start service ...,

de opdracht deze opdracht in:

naam start je die opnieuw. Je Pi uitschakelen gaat overigens met shutdown Is

eg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControISet\servlces\lan

It 0 en rebooten met shutdown Ir It O . Of als je een muis en scherm op je Pi

hebt aangesloten, klikje bovenaan rechts op het powericoontje.

anserver Iv Start It REG_OWORO Id Ox3 1

Wil je terug naar het standaardgedrag, voer d a n dezelfde

.. --..--... ....
..-..-..-.-..... .
-----

opdracht in, maar dan met Ox2 i n plaats van Ox3.
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Wat gaan we doen 7
In dit artikel laten we je zien hoe je in een
paar eenvoudige stappen een perfecte
behu izing maakt voor je Raspberry Pi 2.
Daarbij is het uiteraard belangrijk dat
a l l e poorten en aans l u i tingen bereikbaar
blijven (zonder d a t j e daar een hele truken
doos voor open moet trekken) en dat er
genoeg openingen z ijn voor ventilatie.

" Papa, dat is mijn Lego! " Leg maar eens uit aan je zoontje dat je z'n Lego confisqueert voor je werk.
Waarom? De Raspberry Pi 2 is te kwetsbaar om zonder behuizing te gebruiken en ik ben niet handig

genoeg om er eentje te bouwen van hout of metaal. Maar ik ben wel goed in Lego! En daar bouw je dus
een prima behuizing mee.
MARTIN GIJZEM IJTER

Afmeting bepalen

Dichtbouwen

Leg met een rij enkele stenen (dus één steen

Wanneer alle openingen zijn geplaatst, bouw

breed) een kader om de Raspberry Pi heen op je

je de rest van je behuizing dicht alsof je een

bouwplaat. Deze stenen zijn niet definitief, maar

gewoon lego-huisje bouwt (denk wel aan de

geven je een kader om in te werken.

ventilatie).

TIP Als je ervoor kiest om je bouwplaat af te knippen

TIP Let erop dat je Raspberry Pi goed klemvast ligt, je

met een tang of te figuurzagen ter grootte van het

wilt er stekkers uit kunnen trekken zonder dat de hele

kader dat je zojuist hebt gebouwd, dan is dit het

boel direct verschuift- Gelukkig past de lego perfect.

moment om dat te doen.

we kunnen hem nu zelfs zonder grond plaat gebruiken.

Openingen

Testen

Bekijk waar de openingen moeten komen. Je wilt

Test nu of alle openingen groot genoeg zijn door

i m mers wel gewoon je H D M I- en stroomkabel

de kabels daadwerkelijk aan te sluiten en je

kunnen aansluiten zonder datje de behuizing

Raspberry Pi-behuizing is klaar.

moet afbreken.

TIP Ramen en deurtjes zijn een uitstekende manier

TIP Optioneel kun je het dak ook met scharnieren vast-

om toegang te bieden tot poorten en aansluitingen,

maken, zodatje het geheel eenvoudig kunt openen, bij-

zonder dat je behuizing direct helemaal open is.

voorbeeld als je later nog componenten wilt plaatsen_
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! Script uitleg
script zonder afbreking / met return
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking
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NOOBS starten
We gaan ervan uit datje in de basiscursus over de Raspberry Pi 2 het

4 OpenELEC installeren

NOOBS toont nu een lijst met besturingssystemen die je kunt install

besturingssysteem Raspbian met de hulp van NOOBS hebt geïnstalleerd

eren. Heb je Raspbian al geïnstalleerd, dan staat die al aangevinkt. Wil je

(pagina 1 08). Als je nu OpenELEC wilt installeren, gaat dat heel eenvoudig.

OpenELEC naast Raspbian installeren, vin k dan ook de OpenELEC-optie aan

Steek de voeding van je Raspberry Pi in een stopcontact en houd onmid

en klik op Installeer. Let op: dit installeert Raspbian opnieuw en overschrijft

dellijk de Shift-toets ingedrukt. Staat er nog geen besturingssysteem op de

alle bestanden! Wil je alleen OpenELEC draaien, verwij der dan het vinkje bij

microSD-kaart van je Pi, kijk dan in de basiscursus hoe je NOOBS installeert

Raspbian, vink OpenELEC aan en klik op I nstalleer. Let op: voor de Raspber

en start je Pi ervan op.

ry Pi 2 moetje de optie OpenELEC_Pi2 kiezen. Klik na de installatie op OK.
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5 Besturingssysteem kiezen

--�-��-

Heb je m eerdere besturingssystemen geïnstalleerd met NOOBS, dan

6

OpenELEC-wizard
De eerste keer dat je OpenELEC opstart, leidt een wizard je door de

instellingen. Kies je taal (Nederlands is beschikbaar onder Duteh), klik op

Volgende, geef je Pi een naam op het netwerk (standaard OpenELEC) en

krijg je na d e i nstallatie en elke volgende keer dat je de Raspberry Pi opstart

klik op Volgende. Normaal heeft je Pi al via DHCP een lP-adres gekregen en

een opstartmenu te zien. Selecteer het besturingssysteem dat je wilt

krijg je dat in het volgende scherm te zien. Klik op Volgende om te beves-

opstarten en klik erop. Als je na tien seconden nog geen keuze hebt

tigen, of klik op het netwerk en kies dan Wijzigen om een statisch lP-adres

gemaakt, start Raspbian automatisch op. Onderaan in het venster kun j e

in t e stellen. In de stap erna schakel j e Samba (bestandsdeling) en SSH in

overigens je taal en toetsenbordindeling kiezen als je dat bij de installatie

(om op afstand opdrachten uit te voeren, dat hebben we later in de cursus

van NOOBS vergeten bent.

nodig).

)
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7 Altijd de juiste tijd

Het zou ons te ver voeren als we alle instellingen zouden nagaan, dus

8

Automatische update
Ga (in de OpenELEC-instellingen) naar het tabblad Systeem en kies

neem zelf eens een kijkje onder Systeem I Instellingen (de instellingen

bij Automatische updates voor auto. Zo hoef je er niet de hele tijd aan

van Kodi) en SYSTEEM I OpenELEC (de OpenELEC-specifieke instellingen).

te denken om beschikbare updates te installeren. Na de wijziging van

Klik even op die laatste voor wat essentiële instellingen. Ga eerst in het

de instelling begint OpenELEC al onmiddellijk een beschikbare update te

tabblad Netwerk naar NTP Servers en vul drie ntp-servers in, bijvoorbeeld

downloaden. Klik in het hoofdscherm van Kodi op de powerknop link

O.nl.pool.ntp.org, 1 .nl.pool.ntp.org en 2.nl.pool.ntp.org, zodat je tijd altijd

sonder en kies dan Opnieuw opstarten om je Pi te herstarten. Daarna

juist staat. Ga daarna naar de Kodi-instellingen in het onderdeel Uiterlijk

updatet OpenELEC zichzelf en herstart het besturingssysteem je Pi weer. In

en klik in het tabblad land en Taal op Tijdzone land. Zodra je je land

de OpenELEC-instellingen in het tabblad Over controleer je welke versie je

gekozen hebt, staat d e tijd correct.

draait.

9

IR ia050I TSOPl8238

•

I nfraroodsensor aansluiten
We maken nu een infraroodontvanger voor onze Pi. Schakel de Pi

eerst uit. Leg de infraroodsensor TSOP38238 (zie kader 'Infraroodontvan
...__. - - _

-

..._-_._--_."..........

�- ::'::=-:.:':':- --':':=':;"-::::' --'• •------

ger kopen') plat met de bolle kant naar boven en de pootjes naar je toe
gericht. Steek elk pinnetje in een uiteinde van een jumperwire. We noemen
de pinnetjes nu van links naar rechts 1 , 2 en 3. Pin 1 sluit je aan op pinnetje
6 (vanaf links geteld) op de bovenste rij van de GPIO-pinnen van de Pi,
pinnetje 2 verbind je met het derde pinnetje van links op de bovenste rij en
pinnetje 3 met het eerste van links op de onderste rij van de GPIO-pinnen.
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1

0

PuTTY
Om onze zelfgemaakte infraroodontvanger te gebruiken, heeft

11

Kernelmodule inschakelen
Om de kernelmodule in te schakelen, voeren we een aantal op

OpenELEC nog d e juiste driver nodig in de vorm van een kernelmodule.

drachten in. Met mount -0 remount.rw /flash koppelen we het bestandssysteem

Gelukkig is die al beschikbaar, maar moeten we moeten hem nog wel even

van OpenELEC opnieuw aan zodat we ernaar kunnen schrijven. Vervolgens

inschakelen. Dat doen we via het programma PunY (http://ct.link.idg.nl/

openen we het configuratiebestand met nano /fIash/conflg.txt. Voeg helemaal

put). Download het programma en schakel in de OpenELEC-instellingen bij

op het einde van het bestand de regel dtoverlay=lIrc-rpl toe. We sluiten het

Diensten de optie SSH in als je dat al niet had gedaan in de wizard. Start

bestand af met de toetscombinatie Ctrl+X, druk op V om de wijzigingen op

dan onder Windows PunY op, vul het lP-adres van de Pi bij Host Name

te slaan en bevestig met Enter. Herstart de Pi daarna met reboot.

in en klik onderaan op Open. Aanvaard de SSH-sleutel van de Pi en vul als
gebruikersnaam root en als wachtwoord openelec in.Je kunt nu in het

-

------ �--

- -�

venster van PunY opdrachten voor je Pi ingeven.
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Infraroodontvanger afwerken
Als dit alles werkt, is het tijd om de infraroodontvanger af te werk

en. Plak wat isolatietape rond het uiteinde van de jumperwire en de infra
roodsensor, zodat hij zeker vast blijft hangen. Als je behuizing een opening
voor een GPIO-kabel heeft, gaan de jumperwires er normaal ook door. Indi
en nodig moetje ze wat buigen om ze door de uitsparing te krijgen. Heb
je alles zo afgewerkt, richt dan de sensor naar de plaats waar je normaal
je afstandsbediening gebruikt. Plak de sensor eventueel met dubbelzijdige
tape aan de platte kant vast aan je tv-meubel.

1 2 Afstan dsbediening toevoegen

De enige taak die ons nog rest is de afstandsbediening toevoegen.

Log daarvoor opnieuw met PunY in op je Pi en schakel eerst het program
ma lircd dat naar infraroodsignalen luistert uit met klllall llrcd. Maak daarna
een nieuw configuratiebestand aan met Irrecord /storage/.config/llrcd.conf en
volg de instructies. Druk een voor een op alle toetsen van je afstandsbe
diening, zodat lire de toetsen leert. Daarna geefje de toetsen achtereen
volgens een naam die begint met KEY..J zoals KEY_POWER enzovoort (zie
hiervoor http://ct.link.idg.nl/afs) en druk je de bij behorende toets in. Na het
toevoegen van je afstandsbediening herstart je je Pi met reboot en bestuur
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1 4 Netwerkmap toevoegen

15

dat en kun je daarvan je media laden. Waarschijnlijk heb je al je media be

de juiste gedeelde map op je NAS bladeren. Selecteer de locatie en klik op

Als je een externe harde schijf op je Pi aansluit, herkent OpenELEC

Netwerklocatie
Normaal toont OpenELEC nu je Windows-werkgroep en kun je naar

standen echter al op een netwerkschijf staan, wat handiger is. Om daar

OK. Geef daarna je locatie onderaan een naam (bijvoorbeeld Video's NAS)

toegang tot te krijgen, klik je in het hoofdscherm van OpenELEC op VIDEO'S

en klik op OK. Je krijgt dan de mogelijkheid om te kiezen hoe de inhoud van

I Bestanden I Videos toevoegen. Klik rechts op Bladeren om een locatie

de map wordt verwerkt. Daarna is de gedeelde map beschikbaar in de lijst

toe te voegen en kies dan een protocol. Voor bestanden van je NAS of Win

met locaties onder VIDEO'S I Bestanden en zijn a l je mediabestanden op

dows-computer is dat meestal de optie Windowsnetwerk (SMB).

je NAS rechtstreeks in OpenELEC af te spelen.

1 6 Add-ons

Kodi heeft ook allerlei add-ons waarmee je onder andere toegang

krijgt tot online mediabestanden. Klik maar eens op VIDEO'S I Add-ons

I Meer verkrijgen. Zo vind je er Apple iTunes Trailers, YouTube, Game
Trailers.com, maar ook Uitzending Gemist. Klik op een add-on en dan op

Installeren. Daarna krijg je toegang tot de add-on via VIDEO'S I Add-ons.
Ook voor afbeeld i ngen en muziek heeft Kodi add-ons, evenals voor inte
gratie met Dropbox, Sonos en heel wat andere systemen.
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! Script u itleg
script zonder afbreking / met return
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking
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3

12C kernelondersteuning
De BMP1 80-sensor maakt gebruik van het 12C-protocol (Inter-Integrat

4 12C testen

We moeten nog één kernelmodule automatisch laten inladen. Voer

ed Circuit) voor communicatie met de Pi. Ondersteuning daarvoor moeten

de opdracht sudo nano /etc/modules uit en voeg een regel met 12c-dev toe. Sluit

we eerst in de kernel inschakelen. Log in Raspbian in met gebruikersnaam

het bestand en sla het op via Ctrl+X, toets J en druk op Enter. Herstart je Pi

pi en wachtwoord raspberry en voer dan de opdracht sudo raspi-config uit.

met sudo re boot. Daarna testen we of de f2C-ondersteuning werkt. Installeer

Navigeer naar Advanced options en druk op Enter, en doe daarna hetzelf

daarvoor eerst enkele tools met de opdracht sudo apt-set install i2c-tools.

de met 12C. Op de vraag of je de 12C-interface wilt inschakelen, ga je met

Voer daarna het commando sudo i2cdetect -y 1 uit om te controleren welke

de pijltjestoets naar Ja en d rukje op Enter. Bevestig datje de kernelmodule

aangesloten apparaten je Raspberry Pi op de 12C-bus herkent. Voorlopig

automatisch wilt laden. Druk daarna In het hoofdmenu van raspi-config op

zijn er dat nog geen, maar het is een handige manier om te testen of de

Finish en zeg dat je de Pi nog niet wilt rebooten.

12C-ondersteuning werkt. De opdracht mag geen foutmelding tonen.
-�-�1'ëjW

-

Al OVerscan
A2 Ho-,ena:e:
A3 He=ary Spl le
A4 SSB
A5 Device Tree.
A6 SPI
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Enable/Disable re::aoce: �d l1n

ot: Device
aU'elCa&elc lcading

Enable./Dlsable t:he use
Enable/DUable

8readboard aansluiten
Omdat we in deze workshop meerdere sensoren gaan aansluiten op

6

8MP180 aansluiten
De BMP1 80-sensor komt met een pinheader met zes pinnetjes.

dezelfde GPIO-pinnen, gebruiken we een breadboard. We gaan nu met m/f

Snijd één pinnetje eraf en plaats de pinheader met vijf pinnetjes in de

jumperwires de drie eerste GPIO-pinnen van links van de Pi op de onderste

gaatjes van het sensorbordje Oe moet ze vastsolderen, maar je kunt de

rij, met gaatjes in het breadboard verbinden, en hetzelfde voor de derde

pinnetjes voorlopig op de juiste plaats houden met isolatietape), met de

pin van links op de bovenste rij. Noem de pinnen achtereenvolgens 3V3,

grootste kant van de pinnetjes bovenaan. Sluit nu vier van de pinnetjes

SDA, SCL en GND. Bekijk de Raspberry Pinout online (http://pi.gadgetoid.

met m/f jumperwires op de juiste gaatjes in het breadboard aan. VIN op

com/pinout). Steek 3V3 in het bovenste gaatje in de linkerkolom +, GND in

het sensorbordje steek je in de linkerkolom +, GND in de linkerkolom -,

het bovenste gaatje in de linkerkolom -, SDA i n 1 a en SCL in 3a.

SDA in 1 c en SCL i n 3c. De gaatjes a tot e n met e in dezelfde rij zijn immers
verbonden, evenals alle gaatjes in de kolommen + en -.

>
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7 Python-library installeren (1 )
Als je alles correct hebt aangesloten en je nu weer de opdracht sudo

8

BMP180 testen
De Python-library komt met twee voorbeeldprogramma's in de

d irectory examples. We proberen er eentje van uit om te testen of de

i2cdetect -y 1 uitvoert, krijg je in de uitvoer van het programma het getal 77 te

sensor werkt. Ga naar de juiste directory met cd examples en voer het

zien. Nu moeten we nog de software installeren om de sensor uit te lezen.

testprogramma uit met sudo python slmpletest.py. Je krijgt nu de temperatuur,

I nstalleer eerst enkele benodigdheden met sudo apt-get Install git bulld

luchtdruk, hoogte en luchtdruk op zeeniveau te zien. Het andere voor

essential python-dev python-smbus. Daarna downloaden we de Python-library

beeld program ma logt de waardes van je sensor periodiek in Google Does.

van Adafruit, de maker van het sensorbordje, met het commando git clone

Wil je dit proberen, bekijk de code dan met na no google_spreadsheet.py en vul

https:llgithub.com/adafruitiAdafruiUython_BMP.git. Installeren doen we met de

je accountgegevens in. Dit laten we als oefening voor de lezer.

commando's cd Adafruit_Python_BMP en sudo python setup.py InstalI.

9

AM2302 aansluiten
De volgende sensor die we aansluiten is de AM2302 die de temper

10

Python-library i nstalleren (2)
Nu moeten we nog de juiste software installeren o m d e AM2302

atuur en luchtvochtigheid meet. Eerst sluiten we het vierde pinnetje op

uit te lezen. Ga terug naar je home-directory met cd en download daarna

de onderste rij GPIO-pinnen van links (op de Raspberry Pinout-website

de Python-library met de opdracht gIt clone https:lIglthub.com/adafrultiAdafrult_

GPCLKO genoemd) op Sa op het breadboard aan met een m/f jumperwire.

Python_DHT.git. Installeer de library met de commando's cd AdafruiCPython_DHT

Steek de gele draad van de AM2302 nu in Sc, de rode draad in de linkerko

en sudo python setup.py instalI. Het testen van de sensor gaat eenvoudig met

lom + en de zwarte draad in de linkerkolom -.

cd examples en dan sudo .IAdafruitDHT.py 2302 4. Als alles goed gaat, krijg je nu

de temperatuur en luchtvochtigheid te zien. Soms krijgje overigens geen
waardes te zien. Probeer h et dan opnieuw, want Raspbian kan de sensor
niet altijd betrouwbaar uitlezen.

>
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11 Wifi

Verzeker je ervan dat je een usb-wifi-adapter hebt die compatibel is

met Raspbian. Koop je de adapter in een gespecialiseerde Pi-shop, dan zit

12

Netwerkconfiguratie
Open met het commando sudo nano /etc/network/interfaces het configu

ratiebestand voor je netwerkinterfaces. Vervang de regel iface wlanO inet

je meestal goed. Wij hebben de TP-LiNK TL-WN823N 300 Mbps draadloze

manual door iface wlanO inet dhcp, en vervang wpa-roam letc/wpa_

mini-adapter gekozen omdat hij zo klein is. Sluit de adapter via usb aan

supplicantlwpa_supplicant.conf door wpa-conf letc/wpa_supplicantl

en geef dan de opdracht Iwconflg in. Zie je in de uitvoer informatie over je

wpa_supplicant.conf. Sla het bestand op en sluit het af door weer de toet

adapter staan, bijvoorbeeld achter de naam wlanO, dan wordt je adapter

scombinatie Ctrl+X te gebruiken, kies J en een druk op Enter. Start daarna
sudo wpa_cli op om opdrachten te geven aan het programma wpa_supplicant

door Raspbian herkend.
-

...

' �

.

voor de configuratie van je wifi-netwerk.
-- ------
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13 Wifi instellen

Scan de beschikbare wifi-netwerken met de opdracht scan en toon

de resultaten met scan_results. Creëer een netwerk met add. network. Je krijgt

1 4 Registreren op Weather Underground

Als je sensoren werken, gaan we ons eigen weerstation als Personal

Weather Station opnemen in het netwerk van Weather Underground, zodat

als uitvoer 0, het volgnum mer van het nieuwe netwerk. Stel dan het SSI D

anderen onze metingen via internet kunnen opvragen. Creëer een account

in van het netwerk waarmee je wil verbinden: seCnetwork 0 ssld "mijnssid".

(http://ct.link.idg.nllwug) door je e-mailadres in te geven en een gebruikers

Geef ook je wachtwoord in met setnetwork 0 psk "mijnwachtwoord" Schakel

naam en wachtwoord te kiezen. Klik op de link in de bevestigingsmail. Regis

het netwerk in met enable_network 0 en sla de configuratie op met save_config.

treer daarna een nieuw Personal Weather Station op www. wunderground.

Verlaat het program ma met de opdracht exi� en herstart je Pi met reboot.

com. Geefje locatie in, vul in hoeveel meter je Pi zich boven de grond

•

Hierna heeft je Pi draadloos toegang tot internet en kun je de ethernetka

bevindt (in feet) en klik op Verify Location. Vul in het volgende venster nog

bel verwijderen.

enkele gegevens in en klik op Submit, waarna je je Station 10 krijgt.
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1 5 Waardes uitlezen

16

lezen. Voor de temperatuur gebruiken we de waardes van de BMP1 80 om

hebben, waaronder de twee van Adafruit voor onze sensoren. Daarna

dat die accurater zijn. Open een nieuw bestand met cd en nano lees_waardes.py

lezen we de temperatuur en luchtdruk van de BMP180 in. De temperatuur

Nu moeten we een scriptje schrijven om de juiste waardes uit te

Python-scriptje
In ons script importeren we eerst enkele library's die we nodig

en geef de code in die je op http://ctlink.idg.nl/piweer2 vindt. Gebruik bij

rekenen we om naar Fahrenheit en de luchtdruk naar inches kwik omdat

regels die inspringen een tab en geen spaties en voer je eigen id en wacht

Weather Underground die eenheden verwacht. Tot slot lezen we ook

woord in. Sla het bestand op met Ctrl+O en sluit het met Ctrl+X. Daarna

de luchtvochtigheid van de AM2302 in. Daarna creëren we de url om de

zorgen we dat deze code elke vijf minuten uitgevoerd wordt. Typ daarvoor

gegevens te uploaden (http://ct.link.idg.nl/wups). Vul hier je ID en wacht

sudo crontab -e in en voeg onderaan de volgende regel toe: */5 * * * * python 1

woord in. Daarna bezoeken we die url met het programma cu rl en kijken of

home/pi/lees_waardes.py. Sla weer op en sluit af.

het uploaden gelukt is.

f J /\lOr/bin/python
import sys
trom datetil:le import datetil:le
import os
import Adatruit_BMP • BHP08 5 as BMP08S
import Adatruit_DBT
bmp180 - BHP08S .BMP08S 0
temperature - ' ( O : 0 . lf ) ' . tor....t (b::!p18 0. read_temperature O • 1 . 8 + 32)
pressure - ' ( 0 : 0 . U ) , . tOrJ:lat (b::p180. read"'pressure 0 • 0 . 000296133971008484)
hWllidity, temperature2 - Ada truit_DBT . read_retry (Adatruit_DHT .AM2302, 4)
it hu:rldity 15 not None :
hu:rldity - ' ( O : O . U ) ' • tomat (hu:rldity)
url • , http://weather:station.wunderg!round.co::t/weatherstation/updateweather:station .phP?
ID-MIJNIO'PASSWOROaMIJNWACHThWRD,action-upda te raw,dateutc-I + datetiEl2 . utcnow
() . :l tr!til::H! ( ' \Y-\m-\d+'H :'M:'S ' } . replace ( ' : I , " 3A' ) + · ,tempf· ' + tecperature +
" hwrldity- ' + humidity + " baromin- ' + pres:sure
print url
:statw: - os.popen ( ' curl IIr + url + " " ) . readline:s O
if ("success" in status (O) ) :
print ·Upload qelukt'"

1 7 Kaartje

1 8 Afwerken

weerstation zoekt, krijg je de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk te

header aan de BMP1 80 als je dat nog niet gedaan had, want anders kan de

zien. Je d raagt nu bij aan het netwerk van Weather Underground door de

sensor weleens ophouden met werken. Plaats je Pi en het breadboard met

Als je nu op de kaart van Weather Underground naar je persoonlijke

Tot slot is het tijd om je weerstation af te werken. Soldeer de pin

weerparameters te uploaden zodat iedereen het weer bij je in de buurt kan

de sensoren in een weerbestendige behuizing en zet die op een plaats in de

opzoeken. Weather Underground houdt grafiekjes, minima, maxima en

schaduw, zodat de gemeten waardes correct zijn. Laat een stroomkabel door

gemiddeldes bij, dus die kan iedereen ook opvragen.

een van de gaatjes van de behuizing gaan om de Pi van stroom te voorzien .
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kunnen bewegen. Standaard staat alleen onze kat er.

aan naar 5. Nu is je eerste programma klaar. Klik

Ook het speelveld zelf staat er, zodat de achtergrond

bovenaan het kader van het speelveld, naast de naam

aan te passen is. In het kader rechts heb je drie tabbla

van je programma (Untitled), op het groene vlaggetje.

den: Scripts, Uiterlijken (indien je het speelveld hebt

Scratch voert het programma dan uit. Als je op de kat

geselecteerd Achtergronden) en Geluiden.

klikt, verschijnt er vijf seconden lang een tekstballon
>

met de boodschap 'miauw!'.

Hallo wereld !
Het eerste dat traditioneel in een programmeertaal
wordt aangeleerd, is "Hello, world!". Het programma
toont de eenvoudigste manier om de tekst "Hello,
world!" in die programmeertaal op het scherm te
tonen. Tegelijkertijd dient dit als introductie van de
basisbeginselen van het progra mmeren en het werken
met de ontwikkelomgeving. Daarom gaan we nu als
een soort "Hello, world'" in Scratch een programma
schrijven dat de kat "miauw'" doet zeggen als je er met
de muis op klikt.
Verzeker je ervan dat je linksonder de sprite van de
kat hebt geselecteerd. Klik in het tabblad Scripts op

Gebeurtenissen. Je ziet nu allerlei blokjes die opdrach
ten in de taal Scratch voorstellen. Sleep wanneer op

deze sprite wordt geklikt naar rechts. Met dit blokje
laatje de sprite reageren op een klik. Welke reactie er
komt, hangt af van het blokje dat je in het uitsteeksel
onderaan vastklikt.
Klik dan onder Scripts op U iterlijken. Sleep het
blokje zeg Hello! 2 sec. naar rechts en laat de inkeping
bovenaan het blokje passen in het uitsteeksel van het
vorige blokje. Wanneer je in de buurt komt, krijgt het
uitsteeksel een witte rand. Als je dan het blokje loslaat,
wordt het naar het andere blokje toegezogen en klikt
het er aan vast.
Dubbelklik nu op het tekstveld dat Hello! zegt en
pas de tekst aan naar miauw!. Dub.belklik ook op het
tekstveld waarin 2 staat en pas het aantal seconden
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Onze kat heeft twee uiterlijken, waartussen je kunt
overschakelen om het dier te laten lopen. Het is ook
mogelijk o m nieuwe uiterlijken voo r je sprite toe te
voegen, door er zelf een te tekenen, te uploaden of
met je webcam te fotograferen. Klik je op Kies uiter

lijk uit bibliotheek (het eerste icoontje onder Nieuw
u iterlij k), dan krijg je de keuze uit heel wat bestaande

-

uiterlij ken.

__ � / .:z ", �

I�h

Voorlopig houden we het bij de twee standaardui
�.�

c:IIB

-

terlijken van onze kat. Klik op het tabblad Scripts en
dan o p Uiterlijken. Sleep het blokje volgend uiterlijk
naar rechts en zorg dat het niet aansluit op de andere

A

Projecten

Je eerste

blokjes die er al staan. Klik op het blokje om het effect

Scratch-pro

Geef je programma nu een andere naam door

ervan te zien in het speelveld links: bij elke klik zie j e

gramma doet de

U ntitled te vervangen door een andere tekst en klik

de kat van houding veranderen.

kat miauwen.

in het menu Bestand op Nu opslaan. Klik daarna in

Klik dan op Beweging en sleep het blokje neem

v

Met de uiter

hetzelfde menu o p Go To My Stuff. Daar krijg je nu

10 stappen naar rechts en laat het op het blokje

lijkenbibliotheek

al je projecten te zien: niet alleen diegene die je zelf

volgend uiterlijk aansluiten. Klik erop om te zien hoe

van Scratch heb

expliciet onder een bepaalde naam hebt opgeslagen,

de kat niet a lleen van houding verandert, maar ook

je toegang tot

maar wellicht ook heel wat projecten zonder naam

vooruitloopt. Met andere blokjes u it Beweging laat je

een massa af

die Scratch automatisch heeft opgeslagen om te voor-

de kat draaien, ga je naar specifieke coördinaten of

beeldingen voor

komen dat je je progra m meerwerk verliest. Kli k je bij

verander je de coördinaten.

je programma's.

een project op Bekijk van binnen, dan krijg je de ont
wikkelomgeving te zien zoals we ze hiervoor gebruikt
hebben en kun je het programma aanpassen.
Ben je deze keer niet geïnteresseerd om je pro
gramma aan te passen, klik dan in de lijst met pro
jecten op de naam van het project. De projectpagina
toont links het program m a zelf, dat je start door op
het groene vlaggetje te klikken. Rechts kun je instruc
ties invullen, zoals de toetsen die je moet gebruiken
v

om het programma te besturen, opmerkingen en

Beschrijf

je project en

tags. Klik je bovenaan rechts op de knop Delen, dan

deel het met

wordt je programma met andere Scratch-gebruikers

anderen.

gedeeld.

�

0

�

0

*

IJ

UH.�ijkOt1b1b1lothook

-

.
.

,

---

.....

.t..

�...

,..,..

t � �
1
# , � ,t - » \
r
t
......

....

�,_..

-_ .

�

.......

Herhaling

8
....... . .... ..... ,._""'

..... ..... .....0..___........
..
.

. ..

. �_..-

Miauw

Een van de basiscomponenten van een program
meertaal is een 'lus': een structuu r waarmee je
aangeeft dat bepaalde opdrachten moeten worden

,. .

""" ""' .. .. _
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herhaald. Klik op Besturen en sleep het blokje her

haal tot naar rechts en klik h et rond de twee blokjes
die je hierboven hebt toegevoegd.
We willen de kat met deze lus de hele tijd laten

,.

lopen totdat h ij bijna tegen de rand komt. We heb
ben dus een test nodig of de kat a a n de rand is. De
x-positie van de rechterrand is 240. De kat is 90 breed
(45 naar links en naar rechts), dus om hem precies tot
de rand van het beeld te laten lopen, zou hij tot het x

U iterlijk
We gaan terug naar de ontwikkelomgeving. Klik je
o p het tabblad Uiterlijken bij een sprite, dan krijg
je de verschillende 'uiterlijken' van die sprite te zien.
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coördinaat 1 95 kunnen. Dit is niet erg fraai, dus laten
we hem tot maximaal 1 80 lopen.
Klik o p Functies en sleep het blokje > naar de ope
n ing in het blokje herhaal tot. Ga dan naar Beweging
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blokje wanneer op deze sprite wordt geklikt. Een
blokje verwijderen doe je door het terug naar een
van de paletten met blokjes te slepen. Tot slot klik je
op Gebeurtenissen en sleep je wanneer [vlaggetje)

wordt aangeklikt tot het bovenaan maak x vastklikt.
Dit is nu ons volledige programma. Klik op het
vlaggetje bovenaan het speelveld. Scratch plaatst de
-
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kat dan op x-coördinaat -1 80 en laat hem lopen tot

'il
«g

1 80. Daarna miauwt de kat 5 seconden. Als je tijdens
.. . ..

d e werking van het progra m m a op het rode bolletje
bovenaan het speelveld klikt, stopt het programma
voortijdig.

" Met een

en sleep het blokje x-positie naar de opening vóór

lus herhaal

het groterdan-teken. In de opening na het groterdan

je bepaalde

teken vul je 1 80 in.

opdrachten in
Scratch.

Onze lus is nu klaar. Om de kat wat verder te laten

Zelf verder
Naast de categorieën scripts die al aan b o d kwamen,
zijn er nog andere. Met de opdrachten in Geluid

lopen, zetten we hem eerst helemaal links. Dat doen

speel je geluiden af, die je i n het tabblad Geluiden

we door het blokje maak x 0 in de uitsparing boven

kunt toevoegen door ze op te nemen, te uploaden of

de lus te klikken en de 0 te vervangen door -180. Klik

uit de geluidenbibliotheek te halen. Met de opdrach

op het blokje om het effect ervan te zien.

ten in Pen teken je op het speelveld. In Data maak

Daarna klikken we het blokje zeg miauw! 5 sec.
onder het blokje herhaal tot en verwijderen we het

je variabelen of lijsten aan waarin je waardes kunt
opslaan. De opdrachten in Waarnemen maken inter
actie mogelijk door onder a n dere op toetsaanslagen
of muisbewegingen te reageren. En in Meer blokken
voeg je speciale types blokken toe, bijvoorbeeld om
het PicoBoard sensorbordje of een LEGO-constructie
met LEGO WeDo aan te sturen.
Als je nu onderaan in plaats van de sp rite van de
kat het speelveld selecteert, krijg j e i n de respectie
velijke tabbladen rechts toegang tot andere scripts,
achtergronden en geluiden. Zo bevat de categorie

v

U iterlijken blokken om de achtergrondafbeelding te

Uitbreidingen

Met de Juiste

veranderen of een visueel effect toe te passen. Extra

kun Je ook

sprites toevoegen is uiteraard ook mogelijk: door ze

hardware

te selecteren uit de bibliotheek, zelf te tekenen, te

aansturen met

uploaden of te fotograferen. En voor je het weet, heb

een Scratch-pro

je je eigen computerprogrammaatje geschreven.

gramma.

n

x

Meditor

f-

---j

0

I8

+
scratch.mitedulproje<:Is/1904Z032/'editor

Extension Library
Alle
Hardware
PIcoBoard

LEGO WeOo
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script zonder afbreking / met return ..J
script met spatie na afbreking
script zonder spatie na afbreking
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O3

Beheerder
Herstart nu de CUPS-server, zodat

O 4 Beheerder

Sluit nu je printer aan op één

die het gewijzigde configuratiebestand

van de usb-poorten van de Raspberry Pi en

opnieuw inleest: sudo service cups restart.

schakel hem in. Klik dan in de webinterface

Omdat we vanaf de volgende stappen de

van CUPS bovenaan op Administration

printserver willen beheren via de web

en klik op het knopje Add Printer. Je krijgt

interface, voegen we ook de gebruiker 'pi'

dan de vraag om de gebruikersnaam en het

toe aan de groep van beheerders van de

wachtwoord in te geven van een printerbe

printserver: sudo adduser pi Ipadmin.

heerder. Daarna krijg je naast Local Prin

Verander ook het wachtwoord als je dit nog

ters alle aangesloten usb-printers te zien en

niet gedaan hebt: passwd. Bezoek nu in je

naast Discovered Network Printers alle

webbrowser de url https:IIIP:631/, waarbij

ontdekte netwerkprinters. Als je printer zelf

lP het l P-adres van je Raspberry Pi is. Als je

al een netwerkaansluiting heeft, kun je die

een waarschuwing krijgt over het beveili

immers ook door je Pi laten beheren.

gingscertificaat, negeer dat dan.

Add Printer
Name: Brother_Hl-5250DN_senes
DescrIptIon: Brother Hl·5250DN series
locatlon: Sportkamer
Connectlon: usb IlBrotherIHL·525ODN%20senes?senal=C8J529306
Sharfng: Share Th,s Pnnler

Make: Brother

O5

Merk en model
Selecteer je printer

en klik op Continue. Op de
volgende pagina geef je je
printer een naam, beschrijving
en locatie. Hierna vin k je Share

This Printer aan om de printer
te delen met andere com
puters op je netwerk. Klik op
Or Pro.lde a PPD File:

Continue. Op de pagina erna

lrAdcf
:-;:;;
_
=-"

geefje het merk en model
van je printer in. CUPS doet al
een suggestie, maar die is niet
altijd correct. Staat je printer
er niet tussen, download dan
op de website van de fabrikant
een ppd-bestand (postScript
Printer Description) voor de
printer. Wijs het bestand
aan via Bladeren en voeg de

CUPS and!he

CUPS logo .,. ..-.rb 0/ AppIe Inc. CUPS Is copyright 2007·2012 AppIe 'nc AI rlvh\S re...

printer toe.
>
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O6

Standaardinstellingen
Nadat je op Add Printer geklikt

07

�.�-

Testpagina
Je printer is nu aan CUPS toe

O8

Voeg printer toe in Windows
Nu je Raspberry Pi als printser

hebt, kun je een aantal standaardinstellin

gevoegd, zodat je Raspberry Pi erop kan

ver werkt, moeten we ervoor zorgen dat

gen voor je printer i ngeven. Welke instellin

afdrukken. Maar uiteraard moeten we dit

we vanuit Windows toegang krijgen tot de

gen mogelijk zijn, hangt van je printermodel

eens uittesten. Klik op de beheerpagina van

printer. Omdat we op onze Raspberry Pi een

af. Bij onze printer zijn de instellingen vrij

de printer bovenaan op het uitklapmenu

recente versie van CUPS draaien, deelt die

beperkt, opgedeeld in drie onderdelen (Ge

Maintenance en kies dan Print Test Page.

automatisch je printer op je netwerk. We

neral, Banners en Beleid), maar bij andere

Onderaan de pagina krijg je daarna de sta

hebben dus enkel software voor Windows

printers krijg je heel wat opties te zien. Klik

tus van de testafdruk te zien, bijvoorbeeld

nodig om de printer te ontdekken. Daarvoor

op elk van de onderdelen en wijzig de instel

Sending data to printer. Controleer nu of

download je het p rogramma Bonjour Print
Services for Windows van Apple (http://

lingen als je ze standaard anders wilt. Klik

de testafdruk met succes uit je printer rolt.

tot slot onderaan op Set Default Options

Deze beheerpagina kun je overigens altijd

ct.link.idg.nllbps). Start na installatie de

om je wijzigingen door te voeren.

opnieuw oproepen door bovenaan rechts

Wizard Bonjour-printer, die automatisch

op Printers te klikken en daarna op de

de printer op je Raspberry Pi-printserver

naam van je printer.

herkent. Klik op Volgende.

84
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van je printer, zodat Windows de juiste driver kan installeren. Normaal

1

gezien heeft Windows m instens de juiste fabrikant al geselecteerd en

van je configuratiescherm. Vervolgens kun je door met rechts op de

Driver
In de volgende stap selecteer je de fabrikant en het model

Voorkeursinstellingen

.

Na de installatie van je printer verschijnt het apparaat onder

Printers en faxapparaten in het onderdeel Apparaten en printers

met wat geluk zelfs het j uiste model. Staat je model er niet tussen, kies

printer te klikken allerlei opties instellen, zoals de voorkeursinstellin

dan een gelijkaardig model (zoek op de website van de fabrikant welk

gen. Je kunt de printer ook als je standaardprinter instellen en door op

model ermee compatibel is) of klik op Bladeren om een aangepaste

het icoontje te dubbelklikken krijg je de afdruktaken te zien. Kortom,

driver te installeren. Die vind je wellicht nog op de website van je prin

voor Windows gedraagt de printer zich alsof hij rechtstreeks op je

terfabrikant. Klik op Volgende en tot slot op Voltooien.

computer aangesloten is.

�

11

lt . .... ,...,. ......

... .. ....... I.)- .... ,..,., I/II .. .......

Voeg printer toe in OS X
In os X gaat het toevoegen van je

printer nog eenvoudiger. Open in de sys

teemvoorkeuren Afdrukken en scanners
en klik linksonder op het plusteken. Als alles
correct verloopt, krijg je in het menu dat
verschijnt je printer op de Raspberry Pi te
zien. Klik erop, waarna je Mac automatisch

12

AirPrint
Nu configureren we AirPrint. Hiervoor installeren we op de Raspberry een programma

de juiste drivers downloadt en je printer

voor AirPrint met het commando:

configureert. De printer is nu toegevoegd,

sudo wget https://raw.glthub.com/tlfontalne/airprlnt-generate/master/airprlnt-generate.py

en je kunt klikken op Open afdrukwachtrij
en dan in het menu Printer allerlei taken

Daarna passen we twee bestanden aan (omdat het AirPrint-protocol aangepast is in iOS 6) met
de commando's:

uitvoeren, zoals een testpagina afdrukken of

sudo sh -c "echo 'Image/urf appllcatlon/pdf 100 pd!toraster' > /usr/share/cups/mlme/alrprint.convs"

dit de standaardprinter maken.

sudo sh -c "echo 'Image/ur! urf strlng(O.UNIRAST <00>)' > /usr/share/cups/mlme/alrprlnttypes"

>
(
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1 4 AirPrint in iOS

.
�
""

I

Als alles goed verloopt, zie je o p

j e i P a of iPhone in het dialoogvenster met
de printerselectie nu automatisch de via
je Raspberry Pi gedeelde printer. In Safari
bijvoorbeeld druk je op het deelknopje

13

links naast de u rl, kies je Druk af, dan Kies

AirPrint (2)

printer en daar krijg je je printer te zien.

Herstart CUPS met sudo service cups restart. Daarna genereren we het AirPrint-ser

Druk erop om de printer te kiezen, stel

vicebestand met het commando:

het aantal exemplaren in en bepaal of je

sudo python airprint-generate.py -d /etc/avahi/services/

dubbelzijdig wilt afdrukken. Druk tot slot

Daarna herstarten we Avahi met sudo service avahi-daemon restart. Dat voltooit de Air

op Druk af.

Print-ondersteuning op je Raspberry Pi. Wel een waarschuwing: afdrukken via AirPrint-protocol gaat
op de Pi een stuk trager dan op de normale manier als normale netwerkprinter. Houd hier rekening
mee als je langere documenten wilt afdrukken. Probeer als test een kort document van één pagina.

1 5 AirPrint op
mogelijk om via AirPrint

1 6 AirPrint op

documenten op je printer af te

Druk daarna i n Print Bot op

drukken. Dat kan met de app

Printer en kies de fabrikant

PrintBot (http://à.link.idg.nl/

en het model van je printer als

Android

Ook onder Android is het

86
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Android (2)

prb). Met de gratis versie kun

die nog niet automatisch juist

je drie afbeeldingen of pdf-do

gekozen zijn. Druk op OK. Ook

cumenten met een maximum

de standaard paginagrootte

van 1 MB per maand afdruk

en paginaresolutie zijn nu te

ken. De Pro-versie kost d rie

kiezen. Druk op Print test

euro. Die laat je een onbe

page om te controleren of de

perkt aantal afdrukken maken,

printer correct geconfigureerd

ondersteunt bestanden tot 20

is. Daarna kun je vanuit eende r

MB en kan ook webpagina's

welke a p p die acties om be

met afbeeldingen afdrukken.

standen te delen ondersteunt

Druk in de app op Network

PrintBot kiezen om een do

connection I Scan. Selecteer

cument a f te drukken. Kies de

de gevonden printer en druk

printer en de resolutie en d ru k

op OK om hem toe te voegen.

daarna op Print.
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1 7 Google Cloud Print

18

diensten dan van het Apple-ecosysteem, dan

Cloud Print met je Google-account. Dat kan

sudo service cloudprintd start. Log nu met
hetzelfde Google-account in op www.google.

Maak je liever gebruik van de GoogIe

19

Google-login
Nu moetje inloggen bij Google

Printen vanuit de cloud
Start nu de cloudprint-service met

kan dat ook, namelij k met Google Cloud Print.

door op je Raspberry Pi de opdracht sudo

We moeten dan van de op de Raspberry Pi

service cloudprintd login in te geven. Geef

com/cloudprint en klik op Printers, waarna

aangesloten printer een Google-cloudprinter

daarna je Google-gebruikersnaam (zonder

je de door je Raspberry Pi gedeelde printer

maken. Dat kan met de software cloudprint

@gmail.com) en het bijbehorende wacht

te zien krijgt. Het voordeel van Google Cloud

service (http://ct.link.idg.nl/cps). Rechtsklik

woord in. Gebruik je tweefactor-authenti

Print ten opzichte van AirPrint is dat dit ook

op die website op de twee .deb-bestanden

catie, dan moetje weten dat de cloudprint

over internet werkt. Je dient hiervoor met

en kopieer de link. Typ in PuTTY wget en een

service dat niet ondersteunt. Maak dan

hetzelfde Google-account in te loggen als

spatie, waarna je tegelijk op de linker- en

eerst online een nieuw applicatiespecifiek

beveiliging. AirPrint daarentegen is enkel be

rechtermuisknop klikt om de link te plakken.

wachtwoord (http://ct.link.idg.nllgcp) aan en

doeld om op je lokale netwerk te gebruiken

Doe dat voor beide links om de bestanden

geef dat daarna in op je Raspberry Pi. Als al

en voorziet dan ook niet in gebruikers en

te downloaden. Installeer ze daarna met de

les correct is, krijg je de melding datje CUPS

wachtwoorden.

opdracht su do dpkg -i cloudprint*.deb.

printers als cloudprinters toegevoegd zijn .

.

..
-�

_ .

� '
-

�
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Printen in Google Chrome
Google Cloud Print wordt van huis

.

"

. -

C>p_I __

21
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Printen onder Android
Het mag niet verbazen dat Android

22

Problemen ?
Lukt er iets niet. open dan in je

uit al door Google Chrome ondersteund. Als

Google Cloud Print goed ondersteunt. Instal

browser de beheerderspagina van CU PS,

je een document afdrukt, klikje dan bij de

leer daarvoor de officiële app Cloudprinter

klik op Administration en dan rechts onder
het kopje Server op View Error Log. Googel

bestemming op Wijzigen en kies je onder

van Google (http://ct.link.idg.nl/cla). Zodra

aan in de lijst onder het kopje Google Cloud

je de app geïnstalleerd hebt, kun je je

dan op de foutmeldingen die je ziet om een

Printer je printer. Chromebooks drukken

cloudprinters selecteren bij het delen van

oplossing voor je probleem te vinden. Meer

standaard via Google Cloud Print af. GoogIe

documenten. Open je de app los daarvan,

informatie vind je ook op de website van

diensten ondersteunen echter ook Google

dan krijg je een lijst met recent afgedrukte

CUPS (www. cups.orgl, waar je op Help kunt
klikken om allerlei documentatie te lezen.

Cloud Printer als je een a ndere browser

bestanden te zien. Druk je op het printe

gebruikt. Druk je bijvoorbeeld een document

ricoontje bovenaan, dan kun je een lokaal

Dezelfde documentatie vind je ook als je in

af dat je in Google Drive hebt staan, dan krijg

bestand selecteren uitje foto's, galerij en

de beheerderspagina van je eigen CUPS

je bij de bestemming de keuze tussen een

andere bestanden om naar de cloudprinter

installatie op Online Help klikt.

lokaal aangesloten printer of je printers die

te sturen.

je op Google Cloud Print hebt aangesloten.
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Een eerste test
Stel je camera in op de "Auto"-stand en gebruik het
volgende commando om een foto te nemen:
gphoto2 --capture-Image
Standaard bewaart gphot02 de foto op je camera,
maar let op! Zonder verdere configuratie gebruikt

$ gphoto2 - - ge t - config Imain/ setting s / c aptu reta rget
Label : Captu re Ta rg et
Type : RADIO
C u r rent : Inte rnal RAM
Choice : 9 Inte rnal RAM
Choi ce : 1 Memo ry c a rd
A

Afbeelding 1

bijvoorbeeld 'Camera Settings', 'Image Settings' en
'Capture Settings'. De 'Capture Target'-optie bevindt zich

gphot02 het RAM-geheugen van jouw camera en

onder 'Camera Settings' en wordt door gphot02 geïden

niét de SD-kaart. In feite wordt de foto dus weg

tificeerd als '/main/settings/capturetarget'. De gphot02

geschreven naar een onbereikbare locatie! Daarom

--get-config-optie toontje zowel de huidige waarde als

moet je gphot02 vertellen om de SD-kaart te gebrui

de mogelijke andere waarden:

ken als opslagmedium. Dat doe je met het volgende
commando:

gphoto2 --get-config /main/
settlngs/capturetarget

gphoto2 --config

In afbeelding 1 zie je dat de waarde Q voor 'Internal
Je komt nu terecht in een interactief menu waarin

RAM' staat en de waarde 1 voor 'Memory card'. Willen

je alle (ondersteunde) opties van je camera kan wijzi

we dit terug aanpassen naar 'Memory card', dan gebrui

gen. Ga nu naar 'Camera Settings' > 'Capture Target'

ken we het volgende commando:

en gebruik de pijltjestoetsen om 'Internal RAM'
te wijzigen in 'Memory card'. Verlaat dit menu en

gphoto2 --set-conflg /maln/

probeer opnieuw om een foto te nemen. Gphot02

settings/capturetarget= 1

vertelt je meteen de bestandsnaam van de foto,
bijvoorbeeld: '/s to re_ OOO l 0001lDC/M/l D l NCD60/
DSC_0823JPG'.

Wil je weten welke opties er beschikbaar zijn? Met
het volgende commando krijg je een beknopt overzicht:

Een andere oplossing is om de foto's meteen
naar je PC te downloaden en niet te bewaren op je

gphoto2 --list -config

camera. Gebruik daarvoor het commando:
Meer informatie over één specifieke optie krijg je
gphoto2 --capture-image-and-download

met het reeds vermelde --get-config-commando. Wil
je meteen alle mogelijke waardes van elke optie zien?

Let wel op dat in dit geval de foto nu ook eerst

Gebruik dan:

wordt weggeschreven naar de SD-kaart en pas
daarna naar je computer wordt gedownload. De

gphoto2 --list-all-conflg

SD-kaart is wellicht trager dan het RAM-geheugen
van je camera. In combinatie met --capture-image

Dat resulteert wel in een ellenlange output. dus

and-download wijzig je het Capture Target dus het

je pipet dit beter even naar less! Tot slot willen we

beste terug in 'Internal RAM'. Dat doe je via het

nog even benadrukken dat voor opties die je niet via

configuratiemenu (zoals hierboven uitgelegd) of met

gphot02 instelt de huidige waarden genomen worden.

het volgende commando:

Dat lij kt misschien vanzelfsprekend, maar houd dit
toch in het achterhoofd als je je camera in erg uiteenlo

gphoto2 --set-config /main/
settings/capturetarget=Q

pende omstandigheden gebruikt. Pas je vaak heel wat
instellingen aan op je camera, dan zet je die het beste
allemaal terug op de standaardwaarden via gphot02.

Instellingen aanpassen

Alleen zo ben je zeker dat je steeds de correcte instel

Gphot02's --config-optie is erg handig om de

lingen g� bruikt!

verschillende configuratie-opties van je camera te
verkennen. In een script is dat echter onbruikbaar:

Foto's nemen

daar moetje de --set-config-optie gebruiken, zoals

Intussen zijn we klaar voor het echte werk! Afhankelij k

we h ierboven deden. Maar hoe werkt dat precies?

van het type foto's dat je wilt nemen vanaf je Pi, pas

Zoals je in het configuratiemenu kon zien, zijn de

je de camera-instellingen aan. Welke instellingen je

opties onderverdeeld in verschillende categorieën,

precies nodig hebt, laten we aan jou over. Bedenk even
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$ g p h o t 0 2 - - s et - c o n f i g /ma i n / c a p t u re s e tt i n g s / f - n um b e r=6 - - s e t - c o n f i g /m a i n / c a p t u
re s e t t i n g s / e x p o s u rem e t e rmo de=l - - s e t - c o n f i g /m a i n / c a p t u r e s e t t i n g s / f o c usm e t e rm o d e
= 1 - - c a pt u re - i m a g e - a nd - d own l o a d
N ew f i l e i s i n l o c a t i on / s t o re_ eeele e e l / c a p t e e e e . j pg on t h e c am e ra
S a v i n g f i l e as c a p t e e e e . j p g
D e l e t i n g f i l e / s t o re_ e e e l e e e l / c a p t e e e e . j p g o n t h e cam e ra
D ele t i n g I c a p t e e e e . j pg l f rom f o l d e r I / s t o re_ e e e l e e e l l . . .
'" Afbeelding 2
welke instellingen je meestal op je camera zelf aanpast

standsnaam te specificeren. Hierbij kan je een aantal

en zoek daarvoor de geschikte gphot02-commando's.

variabelen van het date-commando gebruiken (zie

Staat je camera op een statief en wil je foto's nemen

de manpages van gphot02 en date voor meer uitleg).

van een landschap, dan zou dit er als volgt kunnen

Bijvoorbeeld: --filename=%d%m%y_%H%M%S_%n.%C

uitzien:

voor het formaat DDMMVY_H HMMSS (dag/maand/
jaar/uur/minuten/seconden), gevolgd door een volg

1 . Exposure Program : A

nummer en de bestandsextensie.

2. F-Number: f/B
3. Exposure Metering Mode: M ulti spot

Burst mode

4. Focus Mode: AF-S

Je hebt misschien al gemerkt dat het even duurt

5. Focus Metering Mode: Single Area

voordat je camera reageert wanneer je een gphot02commando verstuurt. De eerste keer na het inscha

Het bijpassende gphoto2-commando zie je in af

kelen duurt dat ongeveer 30 seconden en de keren

beeld ing 2. Merk op dat we slechts 3 van de 5 opties

daarna duurt dat nog steeds een vijftal seconden. Ook

op die manier instellen. Sommige opties zijn immers

het downloaden van de foto kan wel enkele seconden

read-only: je kan met gphot02 wel de huidige waarde

duren. Maar wat als je een reeks foto's snel na elkaar

ervan opvragen, maar aanpassen is niet mogelijk.

wilt nemen? De meeste camera's beschikken over een

Dat bleek het geval te zijn voor opties 1 en 4 in ons

zogenaamde 'burst mode' om meerdere foto's snel na

voorbeeld. Probeer je zulke opties aan te passen, dan

elkaar te maken. Gebruik volgende opties om bijvoor

geeft gphot02 gelukkig wel een waarschuwing. Zo weet

beeld 4 foto's in burst mode te nemen:

je meteen welke opties je nog manueel moet instellen
op je camera.
Voer je het commando uit afbeelding 2 meermaals

--set-config /main/capturesettings/
capturemode= 1

uit om meerdere foto's te nemen, dan stoot je tegen
een ander probleem. Gphot02 probeert elke foto
met dezelfde bestandsnaam op te slaan. Je krijgt dus

--set-config /main/capturesettings/
burstnumber=4

een prompt met de vraag of het bestaande bestand
captOOOO.jpg mag overschreven worden. Niet erg han

(Controleer wel eerst of die opties voor jouw camera

dig in een script! Er zijn verschillende manieren om dat

hetzelfde zijn.) Helaas bleek het niet mogelijk te zijn

op te lossen:

om via --capture-image-and-download die vier foto's

•

•

•

gebruik de --force-overwrite-optie om bestaande

ook effectief te downloaden. Gphot02 hing vast na het

bestanden zonder pardon te overschrijven;

downloaden van de eerste foto. De drie laatste foto's

hernoem het bestand captOOOO.jpg voordat je gpho

waren we dus effectief kwijt. Bij een tweede poging

t02 opnieuw start (dit neem je op in het script waarin

gebruikten we dan maar --capture-image en lieten we

gphoto gestart wordt);

de foto's wegschrijven naar de SD-kaart. Dit bleek wél

gebruik de --filename-optie om een andere be-

correct te werken: in afbeelding 3 zie je een voorbeeld.

$ gphot02 - - s e t - config /main/settings/captu reta rget;l - - s e t - confi g /main/capt u re

setting s / captu remode;l - - s et - config /ma i n / capture s ettings/bu rstnumbe r;4 - - c apt u r
e - image
New file is in l o c ation / s t o re 99919991/ DC IM/ 191NCOS9/0SC 982S . J PG o n t h e camera
New file is i n location / s t o re 99919991 / D CIM/191NCOS9/0SC e82S . J PG o n t h e came ra
New f i l e is i n l o c ation / s t o re 99919991/0CIM/ 191NCDS9/0SC 9827 . J PG o n t h e came ra
New f i l e is i n l o cation / s t o re= 99919991/0CIM/ 191NCOS9/0SC 9828 . J PG o n the came ra
> Afbeelding 3
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$ gphot02 - - inte rval=19 - - f rames=19 - - captu re - image - an d - download - - filename=%d%m
%y_%H%M%S_%n . %C
Time - lapse mode enabled ( interval : 19s ) .
Captu ring f rame #1/19 . . .
New file is i n location / s t o re_ 99919991/capt9999 . j pg o n the camera
Saving file a s 219715_ 143517_ 9 . j pg
Deleting file / s t o re_ 99919991/capt9999 . j pg on the camera
Deleting · capt9999 . j pg · f rom folde r · / s t o re_ 99919991 · . . .
Waiting f o r next capt u re slot 1 s econds . . .
Captu ring f rame #2/19 . . .
New file is in location / st o re_ 99919991/capt9991 . j pg on the camera
Saving file as 219715_ 143521_ 1 . j p g
Deleting file / s t o re_ 99919991/capt999 1 . j pg on the camera
Deleting · capt9991 . j pg · f rom fold e r ' / s t o re_ 9991999l ' . . .
Waiting for next capt u re slot 7 s e conds . . .
Captu ring f rame #3/19 . . .
New file is i n lo cation / s tore_ 999l9B9l/capt9992 . j pg o n the camera
Saving file a s 2l97l5_l4353l_ 2 . j pg
Deleting file / s t o re_ 9991999l/capt999 2 . j pg on the camera
Deleting · capt9992 . j pg · f rom fold e r · / sto re_99Bl9991 · . . .
Waiting for next cap�ure slot 7 s econds . . .

> Afbeelding 4

Op die manier waren we in staat om foto's te nemen

neemt. Oat script start je dan op de gewenste tijdstip

tegen de maximaal ondersteunde snelheid (Bij de

pen vanuit cron.

Nikon 060 is dat iets meer dan 2 foto's per seconde in

Een heikel punt bij time-lapse video's is de belichting.

jPEG-formaat).je moet de foto's dan wel achteraf nog

In principe wil je dat de belichting zo egaal mogelijk

downloaden naar je PC als je ze verder in een script wilt

blijft, anders wordt het eindresultaat een geflikker van

gebruiken.

jewelste. Zaken zoals iso-waarde, d iafragma en sluiter

Wil je verschillende foto's na elkaar nemen met een

tijd stel je dus het beste manueel in. Ook scherpste 1-

langer interval? Gebruik dan opnieuw capturemode=O

len doe je beter manueel. Het nadeel is echter dat bij

en voeg volgende opties toe aan gphoto2:

sterk wisselende omstandigheden (bijvoorbeeld een

•

•

frames: bepaalt hoeveel foto's er genomen moeten

zonsondergang of zonsopgang) een deel van je foto's

worden;

erg onderbelicht of overbelicht worden. I n dergelijke

interval: bepaalt het interval (in seconden) tussen de

gevallen laat je de sluitertijd beter automatisch bepalen

verschillende foto's.

door je camera, terwijl je het diafragma niet verandert.

In afbeelding 4 zie je bijvoorbeeld hoe je om de 1 0
seconden een foto neemt tot j e er 1 0 hebt. Met deze

HOR

methode kunnen we weer wél --capture-image-and

Ook voor High Oynamic Range ofwel HOR-foto's is

download gebruiken in plaats van --capture-image.

gphoto2 een handige tooI. Moderne camera's beschik

Laat de --interval-optie gewoon weg als je wilt blijven

ken vaak zelf over een functie om de benodigde foto's

fotograferen tot je gphoto2 afsluit met Ctrl-C.

te nemen voor een H OR-foto. Bij oudere modellen is
dat meestal niet het geval. Voor een H OR-foto heb je

Time-lapse

minstens drie verschillende foto's nodig die enkel ver

Intussen heb je een vrij goed beeld van gphoto2's

schillen in belichting. Maar het is niet zo eenvoudig om

mogelij kheden om je camera aan te sturen. Maar

meerdere identieke foto's te nemen waarbij slechts één

waarvoor zou je dit nu precies gebruiken? We geven

instelling gewijzigd is. Oe kans bestaat dat je de camera

twee korte voorbeelden, al laten we de precieze uitwer

ietwat beweegt door de belichting aan te passen of de

king hiervan natuurlijk aan jouzelf over. Een Pi en een

ontspanner afte drukken. Ook verlopen er al gauw 5 à

camera zijn ideaal om ergens verdekt op te stellen en

1 0 seconden tussen de verschillende foto's. Voor een

op gezette tijden een foto te nemen. Achteraf voeg je

H OR-foto op basis van 7 foto's is er zo bijna een minuut

al die foto's samen tot één vloeiende time-lapse video.

verschil tussen de eerste en de laatste foto. Maar geen

Experimenteer vooral zelf met het interval tussen de

paniek: gphoto2 is ideaal om dat soort klusjes te auto

verschillende foto's. Time-lapse video's zijn ideaal om

matiseren!

bijvoorbeeld de beweging van wolken, het groeiproces

Het is immers mogelijk om meerdere foto's te nemen

van planten of de vooruitgang van bouwwerken te vol

via één gphoto2-commando en voor elke foto bepaalde

gen. Aangezien het interval meestal vrij lang is (gaande

instellingen te wij zigen. Voor H OR-fotografie is met

van enkele minuten tot pakweg éénmaal per dag), hoef

name de belichtingscorrectie van belang. Controleer

je niet persé gphoto2's time-lapse modus te gebruiken.

eerst de mogelijke waardes voor jouw camera:
>

je kan ook een script schrijven dat gewoon één foto
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gphot02 - - set - config /main/settings/captu reta rget=l - - set - config - value /main/c
ptu resettings/exposurecompensation= -4999 - - capture - image - - set - config - value /ma
n/captu resettings/exposu recompensation= - 2999 - - capture - image - - set - config - value
/main/captu resettings/exposu recompensation=9 - - capture - image - - set - config- value
/main/captu resettings/exposurecompensation=2999 - - capt u re - image - - set- config - v a
u e /main/captu resettings/expos u recompensation=4999 - - capture- image
file is in location /store 99919991/DCIM/ 191NCD69/DSC 9859 . J PG on the came ra
file is in location /sto re-99919991/DCIM/ 191NCD69/DSC- 9869 . J PG on the came ra
file is in location /sto re-99919991/DCIM/191NCD69/DSC-9861 . J PG on the came ra
file is in location /sto re-99919991/DCIM/ 191NCD69/DSC-9862 . J PG on the came ra
file is in location /sto re=99919991/DCIM/191NCD69/DSC=9863 . J PG on the camera

- - inte rval= - l - - captu re -image - and - download
waiting fo r SIGUSRl to capt u re .
ring f rame #1 . . .
file is in location /store 99919991/DCIM/191NCD69/DSC 9864 . J PG on the came
loading ' DSC_9864 . J PG ' f rom folder ' /sto re_99919991/DCIM/191NCD69 ' . . .
file as DSC 9864 . J PG
file /store 99919991/DCIM/191NCD69/DSC 9864 . J PG on the came ra
' DSC 9864 . JPG ' f rom folder ' /store - 999ï9991/DCIM/191NCD69 , . . .
Awalkeill e d b y SIGUSR1 . . .
u ring f rame #2 . . .
file is in location /sto re 99919991/DCIM/191NCD69/DSC 9865 . J PG on the came
loading ' DSC_9865 . J PG ' f rom folde r ' /sto re_99919991/DCIM/191NCD69 , . . .
file as DSC 9865 . J PG
file /store 99919991/DCIM/191NCD69 /DSC 9865 . J PG on the camera
' DSC_9865 . J PG ' f rom folder ' /store_999ï9991/DCIM/191NCD69 , . . .
by

AC H T E RG RO N D
Raspberry Pi wordt nog populairder

De BBC micro:bit
De BBC gaat het daarom opnieuw proberen met
de micro:bit. De instapdrempel voor dit device is
voor maker-kids veel lager dan voor de Raspber
ry Pi. Je sluit dit device aan op de USB-poort van
de PC van je vader, je moeder of die op school
staat. Vervolgens kun je meteen beginnen met
het 'maken': vanaf de bekende Windows, Linux
of Mac OS X werkomgeving van die PC, op het
grote H O-beeldscherm en met het volwaardige
toetsenbord en de muis ga je programmeren en
van andere leeftijden) zowel in als buiten Groot

hardware aansturen. Welke hardware dan, zal je

micro:bit wordt gratis weggegeven én komt eind

denken? Nou, de micro:bit bevat een matrix van

van dit jaar (2015) als product op d e markt in d e

Brittan nië. Een andere succesfactor is dat het

vijf bij vijf LED's, waarmee je tekens en cijfers en

G root-Brittannië en ook in andere landen. Ook

project gesponsord wordt door tientallen grote

letters kunt weergeven en scrollen door ze op de

is de intentie om het product open source te

namen, waaronder ARM (die ook de processor

juiste manier aan te sturen. Het printje is klein

maken. De BBC vergelijkt de BBC M icro met de

heeft ontwikkeld), Barclays, Freescale, Microsoft,

en kan gevoed worden door twee AA-batterijen,

m icro:bit. De micro:bit uit 201 5 is echter 1 8 keer

Samsung. element14, Cisco, Open University, de

zodat je het na p rogram meren mee kunt nemen

sneller in het uitvoeren van code dan de BBC

Python Software Foundation en vele anderen.

en op je jas kunt bevestigen (als je de batterij

M icro uit 1 981 . Daarnaast is hij één-zeventigste

Microsoft heeft een online omgeving ontwik

kunt verbergen). Als voorbeeld noemt de BBC de

van het formaat en 6 1 7 keer lichter van gewicht.

keld om de m icro:bit te programmeren en simu
leren. Nog een reden waardoor succes verzekerd

mogelijkheid om via smartphones en Bluetooth
de m i cro:bits aan te sturen en elkaar berichten

Controller

is: er komen community's met codeerclubs, op

te sturen die op de LED's verschijnen. Verder

De micro:bit bevat weliswaar een ARM proces

leidingsmaterialen voor de 1 8.000 IT-docenten in

heeft de micro:bit twee knopjes die je kunt

sor om de code te kunnen draaien, het systeem

G root-Britta nnië (erg belangrijk), online trainin

uitlezen, een magnetometer en een bewegings

is geen computer en draait ook geen Linux (of

gen en last but not least: de BBC gaat de media

sensor. Ook zijn er drie analoge/digitale 'input

Windows). De micro:bit past dus - net als de

vullen met content. Dit varieert van trainingen op

output ringen' om signalen naar andere devices

BBC Micro in de jaren '80 - in het tijdbeeld van

TV, radio en online, waarbij ook gebruik gemaakt

als de Raspberry Pi en Arduino te sturen.

vandaag. Het is een Internet-of-Things device

gaat worden van bekende BBC-merken, zoals

dat kan communiceren met andere micro:bit

Doctor Who en EastEnders. Er komt ook een

Back to the future

controllers, maar ook met smartphones. De

drama over de making of Grand Theft Auto en

De BBC heeft het kunstje al eens eerder gedaan

m icro:bit is dus een soort 'Arduino for kids'. De

een documentaire over Bletchley Park waar de

in de jaren '80. De BBC M icro is in 1 981 op de

m icro:bit programmeer je met Scratch (of de

'codebrekers' van de Britse inlichtingendienst

markt gebracht met als doel om computerken

Google variant Blocky) of bijvoorbeeld Python.

in de Tweede Wereldoorlog waren gehuisvest.

nis te verspreiden. Het was een computer

Dit kan gewoon op de PC waarop het device is

Game-ontwikkeling en geheime codes zijn twee

systeem dat je moest kopen. Tony Hall, BBC

aangesloten. Daarna compileer je d e code en

thema's die jonge jongens absoluut aanspreken.

Director-General, zegt hierover: "Dit is precies

draai je deze op de controller.

De enige tekortkoming in het concept lijkt dat
vooral de jongens uit groep 7 worden aange

wat de BBC wil, de industrie op zeer grote schaal
samenbrengen en een verschil maken voor

Succes verzekerd !

miljoenen. Net zoals we dit met de BBC Micro

Wat de Raspberry Pi niet helemaal gelukt is -

ook meisjes in die leeftijd interesse krijgen voor

in de jaren '80 deden, willen we nu de digitale

namelijk grote groepen kinderen enthousiast ma

techniek (in d it geval computers). Maar het zal

visionairs van de toekomst inspireren." De BBC

ken voor elektronica, computers en programme

uiteindelijk afhangen van de exacte content die

ren - gaat de micro:bit waarschijnlij k wel lukken.

d e BBC aan gaat bieden.
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sproken, terwijl het juist oh zo belangrijk is dat
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rijkste reden is dat in oktober 201 5 één miljoen

R Pi. .. RIP ... ?

kinderen uit groep 7 (van 1 1 en 1 2 jaar oud) in

Betekent de BBC micro:bit dan het einde voor

de Groot-Brittannië gratis een micro:bit krijgen.

de Raspberry Pi? I n tegendeel, de Raspberry

Daarna wordt het device ook te koop aangebo

Pi kan als programmeer-device dienen voor

den voor anderen (ouders, leraren en kinderen

m icro:bits en de micro:bit controller kan worden

AC H T E RG RO N D
Raspberry Pi wordt nog populairder

Connection Sharing - op de PC) door middel
van PowerShelI verbinding te maken en zo een
remote opdrachtregel te openen. Je ontwikkelt
apps voor de RPi met Visual Studio 201 S die je
naar de RPi upload waar de Visual Studio Re

·

&

mote Debugger draait. Op de site van Microsoft
vind je een voorbeeld C# applicatie om een
LED aan te sturen op je Raspberry PI en enkele
andere maker-projectjes.

3 digitallanalogue
inputJouput rings

-

m1e�blt

2S individually
programmabIeLEDs

MicJ'o.USB
Comector

I>«elerometer ancI compass
32-bitARM� Cortex'" MOCPUwith
BIuetOOlh Low EneraY

Windows 1 0 loT Core voor de Raspberry Pi is
overigens nog lang niet zo ver uitontwikkeld als
de populaire Linux-versies. Zo is de grafische
performance niet geoptimaliseerd, omdat de
video driver nog in ontwikkeling is en camera's
worden bijvoorbeeld slechts beperkt onder
steund, de PiCam functioneert helemaal niet.

aangestuurd met de Raspberry Pi en als add-on

uiteraard niet via NOOS aangeboden en kan ook

Microsoft gokt ook niet op één paard: Windows

fungeren. De micro:bit verlaagt de drempel,

niet zomaar als image naar je SD-kaartje worden

1 0 loT Co re is er ook voor de MinnowBoard

waarna geïnteresseerde kinderen vervolgens

geschreven met elke tooi die je kent. Je down

MAX.

voor Sinterklaas of hun verjaardag een Arduino

loadt een ISO-image en installeert de applicatie

en/of Raspberry Pi kunnen vragen. De Raspber

die zich daarop bevindt. De installatie werkt

Conclusie

ry Pi krijgt de rol van de slimme gateway en de

alleen op een fysieke PC die voorzien is van

Beide ontwikkelingen zijn goed voor de Rasp

micro:bit heeft de rol van het Internet-of-Things

Windows 1 0. Zoals we gewend zijn van Microsoft

berry Pi. De BBC kan bijdragen tot een grotere

device. Het wordt spannend wat dit Britse

moet er eerst akkoord worden gegaan met een

interesse in het platform door kinderen, de

initiatief wereldwijd en vooral in Nederland gaat

lange eindgebruikerslicentie. Met de geïnstal

oorspronkelij k doelgroep. En ook al zijn de

betekenen.

leerde I mage Helper kopieer je het image Flash.

meesten van ons geen fan van closed source

ffu naar de SD-kaart.

en Microsoft, Windows 1 0 loT Core zal groepen

Windows 10 loT Care

Als dat gelukt is, start de RPi op en zie je

Windows-ontwikkelaars laten kennismaken met
de Raspberry Pi. Wellicht leidt dit tot nog meer

Daar waar de BBC zich juist op kinderen richt en

uiteindelijk een scherm (DefaultApp) met de

de Raspberry Pi promoot als vervolgstap, richt

hostnaam, een lP-adres en wat andere infor

projecten met het leukste device van de laatste

Microsoft zich juist niet op de kinderen door

matie. Werken met Windows 1 0 loT Co re doe je

jaren: de Raspberry Pi. En zo dragen de BBC en

Windows 1 0 uit te brengen voor de Raspberry Pi,

door vanaf een andere PC via het netwerk (of via

Microsoft beiden hun steentje bij aan de groei

onder de naam Windows 1 0 loT Core. Micro

een directe ethernetkoppeling en ICS - Internet

ende makers-cultuur en het Internet ofThings.

soft had al langer Windows-varianten voor de
ARM-architectuur (denk aan de Windows CE van
vroeger en wat moderner, Windows 8 op Surf
ace Pro RD. Erg lastig om Windows 1 0 geschikt
te maken voor de Raspberry Pi zal het dus niet
geweest zijn. Organisatorisch zal het binnen
Microsoft gevoeliger hebben gelegen: een gratis
besturingssysteem voor een nagenoeg helemaal
open source hardware-platform.
Windows 1 0 Core voor de Raspberry Pi 2 is
niet alleen een uitgekleed en geoptimaliseerd
besturingssysteem voor dat device, het is ook
een OS zonder de bekende Windows GUL Tel
daarbij op dat de RPi zelf ook geen rekenwon
der is en dan merk je dat het DOS-tij dperk
een beetje herleeft in een modern loT-jasje.
Windows 1 0 installeer je op de RPi anders dan
je gewend bent. Het besturingssysteem wordt
> Schrijven van het Windows 10 Raspberry Image
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Onderwerp

Ik ben me toen gaan verdiepen in de Raspberry

logo is zelf ontworpen en 30-geprint. 30-printen

gereed. Oe N i n 1 0do is net zo gebruiksvriende

Pi en het aansturen van de GPIO-pinnen. Het

maakt het makersproject niet alleen netjes af,

lijk en ziet er even sjiek uit als een commerciële

moet toch mogelijk zijn om het computertje te

maar het voegt ook een extra nieuw en complex

console. Je kunt hem dus gerust een plekje

gebruiken tijdens goocheltrucs? Oe compactheid

element toe aan het geheel. En uitdagingen

geven naast je Playstation of Xbox in de woon

maakt het mogelijk het apparaatje weg te wer

zoeken en daarvan leren, was waar dit project

kamer. Het project is veel bekeken en beschre

ken en via de GPIO kunnen vervolgens special

nu net om begonnen was.

ven op allerlei sites over makers en techniek,

en rookmachines en elektromagneten," vertelt

Te koop

3ders.org, Element14, 3dprintboard.com, re

Oaniel. "Maar zover is het nog niet. Ik heb met

De Nin1 Odo is nu al een enorm succes. Twee

troforum.nl, mancave.conrad.nl en uiteraard

mijn "University of Life" opleiding natuurlijk geen

maanden na het idee was de eerste Nin1 Odo

op raspberrypi.org. Oagelijks ontvangt hij vele

waaronder Tweakers, AdaFruit, 3dprint.com,

effects worden aangestuurd, zoals lampen, vuur

IT-achtergrond, behalve wat BASIC-ervaring op
school. Gelukkig is er over de RPi ontzettend
veel informatie op internet te vinden, dus ik
ben heel veel gaan zoeken, lezen, studeren en
uitproberen."

Het NinlOdo-project
Vorig jaar in november nam Oaniel het besluit
om een deel van zijn spaarzame vrije tijd aan
de Raspberry Pi te besteden, naast muziek,
goochelen en zijn fam ilie. Hij zocht een studie
object dat alle aspecten bezat - programmeren
in Python, elektronica, mechanica en design én
dat ook nog eens cool was om te maken. Het
einddoel is om zoveel mogelijk kennis op te
doen, zodat de Raspberry Pi in een later stadium
concreet inzetbaar wordt bij zijn goocheltrucs.
"Ik wilde iets gaafs maken wat ook nog leuk was
om te doen. Omdat mijn partner en zoon van 1 1
echte gamers zijn, net als ik, lag een retrogame
console met RetroPie (een versie van Emulation
Station voor de
Raspberry Pi) voor de hand. Om mechanica
en elektronica als componenten toe te voegen
zijn onder meer een stappen motor en LEO's
toegevoegd," gaat Oaniel verder. 'Wat me opviel,
ook na het lezen van het Raspberry Pi nummer
van Linux Magazine van vorig jaar, is dat het bij
veel van die makersprojecten vooral gaat om d e

techniek t e laten werken. Oe uiteindelij ke fini

shlng touch, de afwerking, wordt vaak niet meer
gedaan, omdat het project immers technisch
afgerond is. Veel projectjes eindigen in houten
kastjes of doosjes, hangen aan elkaar met kabel
tjes en plakband of zien er goedkoop uit."
Daniel heeft een ontwerp gemaakt voor een
behuizing, waarbij hij het oude ontwerp van de
N ES in het achterhoofd hield. Oeze heeft hij la
ten 30-printen om zo een goed ogend "eindpro
duct" te kunnen laten zien. De naam is afgeleid
van het oorspronkelijke device en het Nin1 0do-

i

) Ontwerpen van de Ninl Odo case.
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shop www.nin1 0doshop.com en met een ware

Ingekorte onderdelenlijst

distributeur in de VS (LowPowerLab). Er komt

- Raspberry Pi 2 model B

een veel goedkoper nieuw model, gemaakt van

- USB H U B (2.0 met 4 poorten powered)

doorzichtig Acrylraat en een luxe 3d-geprinte
versie. Ook de losse onderdelen worden in de
shop aangeboden.

inclusief adapter
- Metalen Push Button Wit & Blauw van
www.iprototype.nl
- LED Smm rood van www.iprototype.nl

Power off

- LED houder van www.kiwi-electronics.nl

Na het maken van een ontwerp op papier is op

- H D M I koppelstuk van www.al lekabels.nl

de werkbank het eerste prototype gemaakt.

- DC Barrel Jack Paneel connector van

Erg lastig bleek de aan/uit-schakelaar. Je wilt
de Raspberry Pi netjes met een shutdown

www.iprototype.nl
- SV Stappenmotor van www.hobbyelec

uitschakelen, nadat je op het knopje hebt

tronica.nl

gedrukt, zodat je niet eindigt met een corrupt

- ATX Raspi PowerSupply van lowpower

filesysteem op je SD-kaartje of nog ernstigere

lab.com

schade. De schakelaar werd als bouwpakket

- Controller van

aangeschaft en moest nog in elkaar gesoldeerd

www.1 23afsta ndsbediening.nl

worden, maar het bleek niet goed te functIo

- Netwerkkabel CatSE van www.alleka

neren. Een tweede vertoonde hetzelfde euvel:

bels.nl

de condensator bleef te lang opgeladen na het

- Netwerk koppelstuk van www.alleka

uitschakelen, waardoor de LED-lampjes bleven

bels.nl

branden, terwijl de Raspberry allang u itge

- LED Blauw (extra fel) van www.iproto

schakeld was. Een andere aan/uit-schakelaar,

type.nl

een kant-en-klaar printplaatje, werkte wel naar

- Heat Sink kit van www.iprototype.nl

fanmails uit de hele wereld met vragen over het

behoren (zie de lijst van onderdelen). De Rasp

- SD Kaart 8GB

project. Het is een eindproduct, dat je zo op de

berry Pi model B+ bleek voor RetroPie goed te

- Gatande Poelie met een 4mm gat van

markt zou kunnen brengen. De meest gestelde

functioneren, maar hij is wel maximaal overge

vraag is dan ook: waar kan i k de N i n 1 Odo

klokt en voorzien van koelelementen. I nmiddels

- Tandriem van www.kiwi-electronics.nl

kopen? Het antwoord is: binnenkort. Het ma

is de Nin1 Odo geüpgraded naar de snellere

- Ta ndriem Clamp van www.iprototype.nl

www.kiwi-electronics.nl

ken van dit device is nu nog handwerk en de

RaspBerry Pi 2 model B en is overklokken niet

- 4mm Asje SOcm van www.conrad.nl

behuizing is een relatief dure component in het

meer nodig. De opstarttijd van de overgeklokte

- Draad, male & female crimp-headers

geheel. Als je dit apparaatje kant-en-klaar zo

Raspberry Pi Model B+ was ruim 50 seconden

(Dupont)

zou moeten kopen, dan ben je zo 500 euro kwijt

en de opstarttijd van de niet-overgeklokte Rasp

- S x 680 Ohm weerstanden voor de LED's

(manuren voor het monteren meegeteld). Maar

berry Pi 2 Model B was slechts 27 seconden. Je

- Condensator 1 OOu F voor de tweede

Daniel krijgt zoveel emaiIs en vragen dat de

ziet dus meteen de snelheidstoename van het

push button

console te koop komt, in een gloednieuwe web-

nieuwe device terug.

- Verf. lijm. enzovoort

Montage
Het ontwerp voor de case is gemaakt in het
gratis en simpel te gebruiken Autodesk 1 23D.

Nfn10do
a

Retro-Pfproject

Vervolgens is de case met een 3D-printserver
geprint in XT-Co Polyester (door printics.nl).
Dit is wat duurder dan ander materiaal, zoals
PLA-plastic (PolyLactic Acid) of ABS-plastic
(Acrylonitrile Butadiene Styrene). Het resultaat
is echter wel mooier en steviger. De eerste 3D
print kostte 1 6S euro en het duurde maar liefst

Loading

36 uur om te printen. "Het was heel spannend
••••

toen de 3D-afdruk met de post werd geleverd."
vertelt Daniel. "Een meetfoutje is zo gemaakt,
< Nlnl Odo Splash screen
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helemaal in de eighties. Er is één kleine maar:
ROM's voor de geëmuleerde consoles en ROM's
voor de d uizenden games moet je zelf zoeken
en downloaden.
Officieel en legaal bekeken, mag je de
meeste games alleen spelen als je het originele
exemplaar in je bezit hebt, maar het is een wat
grijs gebied.

DIY
Je bouwt de N i n l Odo zelf helemaal na. Daniel
heeft alles gedocumenteerd op Hackaday. Je
vindt er de instructievideo's, de onderdelenlijst,
Python-scripts, het Raspbian image met Retro
Pie voor op je SD-kaartje en het Splash image.
Uiteraard vind je ook het ontwerp van de be
huizing in een collectie STL-bestanden, die je zo
naar de 3D-printer kunt (laten) sturen. Daniel:
"De Ninl Odo bouwen kost je waarschijnlijk
slechts één vrije zondag, ervan uitgaande dat
je vooraf alle onderdelen hebt aangeschaft en
de 3D-print van de case hebt laten maken. De
totale kosten schat i k op 250 à 300 euro. Dat
is inclusief de kwaliteits-3D-print van de case

" Super Mario op de Nlnl Odo
dus ik heb meteen elk onderdeel gepast, en het
klopte wonder boven wonder allemaal precies."

men met een camera waren kwalitatief onder

en een Raspberry Pi 2 model B, maar exclu

d e maat. Om screen captures van de Ninl 0do

sief beeldscherm. I k weet dat er veel mensen

haarscherp te kunnen opnemen, is een speciaal

bezig zijn een N i n l Odo te bouwen. Ik zou het

H D MI-capture device gekocht (van AVerMedia).

fantastisch vinden om later eens foto's te zien

Vervolgens is alles gemonteerd, inclusief de

In drie HD-films van 20 minuten wordt alles

van Ninl Odo's in een andere kleur of met een

Raspberry Pi, een ATX power supply, de stap

haarfijn uit de doeken gedaan. "Het maken van

aangepast ontwerp."

penmotor en de USB-hub. De N i n l Odo heeft

de video's heeft m isschien nog wel meer tijd en

een verlicht knopje, dat de cover opent waar

inspanning gekost dan het hele Ninl Odo-pro

One more thing ...

de USB-aansluitingen onder weggewerkt zijn.

ject zelf," lacht Daniel. "Ik zorg in de video voor

Als je bij een goochelaar o p bezoek bent, dan

Elk van de vier USB-poorten is voorzien van een

de rekwisieten, i k ben de acteur, de regisseur,

weet je van tevoren dat je 'geïllusioneerd' naar

LED. I n deze versie gaan alle vier d e blauwe

de opnameleider en de man van de het geluid

huis gaat. Ik krijg een pak kaarten in het doosje

LED's aan, maar uiteindelijk moet elke LED

en de belichting. Dat l ijkt eigenlijk best veel op

in m ijn handen geduwd. "Noem mij een wille

aangeven of er een device in de betreffende

het uitvoeren van een goochelact in een zaal of

keurige kaart." Uhh, harten vrouw? Het doosje

poort zit. Links zit het eveneens verlichte (en

op een podium." Het resultaat mag er dan ook

gaat open, de kaarten worden eruit gehaald

beruchte) aan/uit-knopje. De Raspberry Pi moet

zijn. Het zijn leuke illustratieve video's, goed ge

en u itgevouwen met de achterzij den van de

vervolgens nog voorzien worden van Raspbian,

monteerd en voorzien van 3D-effecten en titels.

kaarten zichtbaar. Harten vrouw is d e enige,

RetroPie en het speciale splash screen voor

Je kunt ze zelf bekijken via de links verderop.

console geboren!

die andersom in spel kaarten zit. Hoe doet ie
dat nou ....

N i n l 0do. En zo is de eerste N i n l Odo game

Gamen maar
Je schakelt de N i n l Odo in met een druk

De tweede Nin l Odo

op de aan/uit-knop, de cover gaat open en het

Ingekorte onderdelen lijst

De eerste is geboren? Ja, Daniel heeft o o k nog

splash screen verschijnt op het beeldscherm.

D a n i e l op H a c kaday

een tweede exemplaar gemaakt, in een iets

Je sluit je controllers aan o p de USB-poorten.

hackaday.io/projectl

verbeterde case. De reden hiervoor was om het

Dat kunnen speciaal aangeschafte controllers

4387-raspberry- p i - n i n l 0do

hele maakproces op video vast te leggen, zodat

zijn of bijvoorbeeld N ES- of SN ES-controllers,

andere makers het gemakkelijk kunnen nabou

die je nog ergens hebt liggen. Even later zit je

D a n i e l op G i t H u b

wen. Na het inrichten van een tijdelijke studio

in het menu met vele tientallen emulators van

githu b.co m/Th eDaniel Spiesl

met meerdere camera's en licht is de montage

RetroPie. Je selecteert een emulator en ver

N i n l 0do-Project

van de Ninl Odo vastgelegd. De schermopna-

volgens het gewenste spel en je waant je weer
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led: die heeft twee ingebouwde i nfraroodleds

Bij de andere aanpak maken we gebruik van de

om signalen te verzenden en een ingebouwde

software van IguanaWorks. De transceiver van

led om signalen te ontvangen. De dualsocket

Iguanaworks heeft dan een daemon nodig die de

versie heeft in plaats van de transmitterleds

hele tijd op de achtergrond d raait. Een clientpro

twee stereo 3,5 mm jack sockets om I R-emitters

gramma communiceert met het apparaat via de

op aan te sluiten. Handig als je, zoals in ons ge

daemon. Maar daarvoor moeten we eerst voorko

val, een Raspberry Pi in je tv-kast hebt zitten en

men dat onze distributie de kerneldriver iguanair

de USB-transceiver geen direct zicht heeft op

laadt, want die eist de exclusieve controle op het

de led kubus. Je steekt er dan een kabel in met

apparaat op. Haal de driver uit het geheugen met:

op het eind d e e mitter die je buiten het meubel
vastplakt, bijvoorbeeld bovenaan het televisie-

Listing 1

scherm of aan de rand van de kast. Er is ook

sudo rmmod Iguanalr

een hybride versie met één stereo 3,5 mm jack

En voorkom dat hij in het vervolg geladen wordt

socket en één ingebouwde transmitterled.

door hem te blacklisten (zie Listing 2).

Naast de USB I R Transceiver is er ook de
Socket Receiver, d i e geen ingebouwde i nfra-

Listing 2

rood ontva nger heeft. In de bovenste socket

echo ' blacklist iguanalr' I sudo tee /etc/modprobe.d/

steek je een I R-emitter en in de o nderste een

Iguanair.conf

I R-ontvanger. We kozen deze versie, o mdat je

A

Met een smartphonecamera controleer je eenvoudig

of een led infraroodlicht uitstraalt

hiermee d e meeste flexibil iteit hebt. Het appa-

IguanaWorks biedt downloads aan in de vorm

raatje kan i n een kast weggestopt zijn, terwijl

van rpm- en deb-bestanden en repository's voor

zowel de zender a ls de ontvanger via kabels

i386 en amd64 (evenals voor Raspbian voor de

op de juiste plaats gericht worden.

Raspberry Pi). Zo gaat het toevoegen van de re
pository op een Debian- of Ubuntu-gebaseerde

Op zoek naar een infrarood transceiver

Software installeren

64-bit distributie als volgt

Vervolgens begon de zoektocht naar een infrarood

In de meeste moderne Linux-distributies is de

(zie Listing 3).

transceiver. Er zijn heel wat mogelijkheden, van

IguanaWorks USB IR al ondersteund. Wanneer je

zelfgemaakte transceivers tot out-of-the-box wer

het usb-stickje in je computer steekt, dan laadt

Update daarna de pakketIijst en installeer de

kende. Je hebt transceivers die je via USB aansluit,

de kernel d e driver iguanair. Daarna kun je i n

IguanaIR-software:

op een seriële poort, op de audio jackaansluiting

principe L1 RC gebruiken met d e 'default' d river

of op de GPIO-pinnen van de Raspberry Pi. Daar

voor je infrarood avonturen. L1RC is een bekend

Listing 4

naast heb je nog de keuze uit een afzonderlijke

softwarepakket voor infraroodzenders en -ont

sudo apt-get update

zender en ontvanger of een transceiver die beide

vangers dat met heel wat software samenwerkt,

su do apt-get Install iguanair

taken heeft verenigd.

zoals het mediacenterpakket Kodi. We slaagden

Na l a ng wikken en wegen van alle mogelijkhe-

er echter niet in om het apparaatje op deze

den koos i k voor de USB-infrarood transceiver

manier aan de praat te krijgen. Op de website

van Iguanaworks. Het verenigt zender en

van IguanaWorks is deze aanpak ook slechts

" De USB IR van IguanaWorks ondersteunt ook de

ontva nger in één, waardoor we gemakkelijk

summier gedocumenteerd.

Raspberry PI

Start daarna de daemon met:

met één a pparaatje kunnen experimenteren
met het registreren en terug uitzenden van
de signalen van de afstandsbediening. De
USB-interface zorgt er bovendien voor dat je
het gemakkelijk kunt hergebruiken i n a ndere
computers, terwijl een GPIO-oplossing speci
fiek voor de Raspberry Pi zou zijn. Bovendien
ondersteunt de transceiver Linux en heeft
Iguanaworks alle bijbehorende software en
drivers onder de GPLv2 vrijgegeven. Het enige
nadeel is de prijs: $ 40,- plus verzendingskosten
en douanekosten, aangezien het apparaatje
helemaal uit de Verenigde Staten moet komen.
Iguanaworks heeft verschillende modellen.
Allereerst is er de USB IR Transceiver met dual

>
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De eerste keer dat je je USB IR gebruikt, krijg je

Sla de signalen op

wellicht de foutmelding 'ERROR: Failed t o get

Nu zijn we op het punt aangekomen dat we de

Listing 5

id.'. Dat is eenvoudig op te lossen door je ap-

signalen van de afzonderlijke knoppen kun

sudo /etc/init.d/iguanaIR start

paraat een id te geven:

A

Test de Infrarood ontvanger Uit met de afstandsbediening

nen opslaan. Voer voor elke knop de volgende
opdracht uit (zie Listing 1 1 ).

Controleer of het apparaat met de daemon kan

Listing 9

com m uniceren:

Igdient --set-id leguaan

één keer op de knop terwijl je de afstandsbedie

Listing 6

Test de ontvanger

igclient begint altijd met een regel 'receiver on:

De volgende stap is om de ontvanger testen.

success' als de ontvanger succesvol Ingescha

Nadat je de opdracht uitgevoerd hebt, druk je
ning naar de infrarood led richt. De uitvoer van

Igdient --get-version
De uitvoer zou dan iets als het volgende moeten

Sluit de ontvanger dus aan in de onderste soc-

keld is. Daarna is de stroom opgebroken in

ket van de USB IR en start de dient:

USB-pakketten. Elk USB-pakket begint met een

Listing 1 0

signaal een regel met 'space: X' of 'pulse: X'. Als

Igdient --receiver-on --sleep 1 0

er geen infraroodsignaal is, bevat het USB

zijn:

Listing 7
get version: success: version=Ox030B

regel 'received X signal(s):', en daarna voor elk

pakket slechts één signaal: een lange spatie van
Krijg je een foutmelding, bekijk dan weer de

1 5291 7 microseconden.

Krijg je iets a nders te zien, lees dan de wiki-pagi-

Troubleshooting-pagina. Werkt de opdracht,

I n de melding dat de ontvanger ingeschakeld

na igdaemon errors en het document Trouble-

dan schakelt de USB IR nu zijn ontvanger i n

is en de arbitraire opdeling in USB-pakketten zijn

shooting op de GitHub-pagi n a van iguanair.

e n toont o p de commandlin e alle spaties en

we niet geïnteresseerd, dus die verwijderen we

Enkele veel voorkomende problemen hebben

pulsen die het ontvangt. Na 1 0 seconden sluit

eenvoudig uit het bestand:

met bestandspermissies te m a ken.

de client af.

Bij problemen schakel je het beste de service

de infraroodled van de ontvanger richt en op

uit en start je de daemo n h a n dmatig op met

enkele knopjes d rukt, zie je i n de uitvoer van

verbose logging, zodat je eventuele foutmeldin-

igclient de signalen in de vorm van spaties en

Open het bestand daarna in je favoriete editor.

gen te zien krijgt:

pulsen. Alle getallen die je ziet, zijn lengtes in

Verwijder alle spaties (regels van de vorm 'space:

termen van microseconden. Elke knop van de af

X') in het begin en het einde van het bestand. Je

Als je ondertussen je afstandsbediening naar

Listing 12
sed -i /receive/d naamvanknop.ir

Listing 8

standsbediening stuurt een andere combinatie

houdt nu alleen het signaal van de knop over:

su do service iguanalR stop

van spaties en pulsen uit.

een afwisseling van pulsen en spaties. Sla je

sudo igdaemon -n -v -v -v
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Omdat sommige pulsen of spaties door de

van het zenden: als we niets aan de waarschu

infraroodled met een snelheid van 38.000 keer

grens van een USB-pakket doorbroken werden,

wing doen, blijkt het signaal nog altijd succesvol

per seconde voor 1 000 microseconden lang. Je

krijg je soms opeenvolgende regels met pulsen

verzonden te worden.

of opeenvolgende regels met spaties. Die moet

kunt de huidige ingestelde draaggolffrequentie
controleren met:

je nog samenbrengen. Maar omdat de client

Fine-tunen

daar toch voor waarschuwt als je zo'n bestand

Omdat de afstand tussen onze emitter en de

Listing 15

probeert te zenden, zullen we dat later in orde

ledkubus toch enkele meters was, werd het sig

Igclient --get-carrier

brengen.

naal dat we met igclient uitzonden niet opgepikt.
Pas toen we de afstand d rastisch hadden inge

De d raaggolffrequentie van de IR emitter is in te

Zend de signalen uit

kort, lukten de infraroodcommando's. Dat was

stellen van 25 tot 1 00 kHz. Bijvoorbeeld 40 kHz:

We hebben de signalen van de verschillende

echter geen optie, want dan stond de ledkubus

knoppen van de afstandsbediening van onze led

in het midden van de woonkamer. Na wat rond

kubus nu opgeslagen. Als we nu de IR-emitter in

zoeken op de FAQ van IguanaWorks vonden we

de bovenste socket van onze USB IR steken en de

de verklaring én de oplossing.

Listing 1 6

Igclient --set-carrier=40 000

emitterled naar onze ledkubus richten, kunnen

Gebruik je de USB I R met ingebouwde leds,

Ken je de d raaggolffrequentie van je ontvanger

we de opgeslagen signalen uitsturen. Dat gaat

dan raken je verzonden signalen volgens Iguana

niet, probeer eens enkele waardes uit. Stel een

met de volgende opdracht:

Works zo'n 3 meter ver. Steek je een externe

frequentie in en zend je signaal uit. Lukt het niet,

emitter in een socket, dan is je bereik nog

probeer dan een andere frequentie en zend het

Listing 13

kleiner. In beide gevallen ben je beperkt door

signaal opnieuw. Op deze manier ontdekten we

Igclient --send=naamvanknop.ir

de 1 00 mA stroom die de USB I R als low-power

dat we het beste resultaat behaalden met een

USB-apparaat mag trekken. Met wat soldeer

d raaggolffrequentie van 40 kHz. Net zoals bij

Als je bestand met het signaal van de knop

werk kun je een high-power USB-apparaat van

het instellen van de kanalen is deze opdracht bij

opeenvolgende pulsen of spaties bevat, waar

je USB IR maken, waardoor het 500 mA stroom

elke re boot opnieuw nodig.

schuwt igclientje daarvoor en zegt je op welke

trekt. IguanaWorks geeft je daarvoor zelfs in

Meer opties krijg je te zien als je igclient --help

regel in het bestand dit zo is. Plaats de regels dan

structies als je contact met hen opneemt, maar

uitvoert. Zoals je ziet, is de USB I R een heel

gewoon op één regel. Zo maak je van:

je garantie vervalt dan.

flexibel apparaatje dat op allerlei manieren te

spa ce: 2730

Gelukkig hoef je niet onmiddellijk met de

spa ce: 1 792

soldeerbout aan de slag. In de standaardcon
figuratie zendt de USB IR op alle beschikbare

de volgende regel:
space: 2730 space: 1 792

fine-tunen is.

Resultaat

kanalen. Dat zijn er twee (dual led), drie (hybrid)

Het resultaat is dat ik nu dankzij enkele igclient

of vier (dual socket). Het totale zendvermogen

opdrachten mijn ledkubus kan besturen. Ik heb

wordt ruwweg over al die kanalen verdeeld. Om

de transmitter aan de rand van mijn tv-kast

het maximale vermogen in één zendkanaal te

geplakt, gericht naar de ledkubus. In mijn domo

Het al dan niet samenbrengen van die regels

verkrijgen, configureren we de USB I R om alleen

ticasoftware heb ik een dummy schakelaar voor

lijkt echter geen effect te hebben op het succes

dat ene kanaal te gebruiken, kanaal 1 :

de ledkubus aangemaakt. Als aan-actie heb ik het

Listing 14

geven en als uit-actie het igclient send-comman

Igclient --set-channels=OxOl

do voor de uit-knop. Daarna heb ik een scenario

igclient send-commando voor de aan-knop inge

'tv kijken' aangemaakt. Als ik nu op mijn tablet
Na deze aanpassing (die elke reboot opnieuw

het scenario 'tv kijken' start, gaat de LED-kubus

bijvoorbeeld op het einde van het bestand /

aan en start de NAS op, zodat ik met Kodi en de

etc/rc.local vóór de regel met 'exit 0') ontving

led kubus aan een sfeervolle avond kan beginnen.

onze led kubus wel de opdrachten van de USB I R
emitter.
Lukt het op deze manier nog altijd niet om

'" De emltter IS amper zichtbaar In de hoek van de tv-kast.

op de webinterface van mijn domoticasysteem

moet gebeuren, dus plaats deze opdracht

Die igclient-opdrachten zijn perfect te integre
ren met andere software. Je kunt bijvoorbeeld
in je domoticasoftware de kubus laten oplichten

betrouwbaar de opgeslagen signalen uit te

als reactie op een bewegingssensor. Of je laat de

zenden, dan gebruikt de infrarood ontvanger

kubus van kleur veranderen afhankelijk van de

van de ledkubus misschien een andere draag

temperatuur of om inkomende mails te signa

golffrequentie. Standaard gebruikt de USB I R

leren. Het is een beetje configuratiewerk, maar

een frequentie van 3 8 kHz, wat d e meeste appa-

uiteindelijk heb je met de IguanaWorks USB I R

raten gebruiken. Zo bestaat een puls van 1 000

een krachtig infrarood apparaatje dat heel flexi

microseconden uit het aan- en uitfiitsen van de

bel vanuit Linux is aan te sturen.
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Afbeelding 2

alsamixer kun je vanaf de commandline een file
afspelen, zie hiervoor afbeelding 2.

Het nieuwe b ordje van IQaudio is HATs com

Pi Audio streamer. Volumio komt voort uit het
Raspberry Pi project dat in 201 2 is gestart. Twee
jaar geleden heb ik ooit versie 1 .4 gedownload,

pliant met de n ieuwe B+ en versie 2 variant van

Dedicated audio Software

maar naar aanleiding van het schrijven van dit

de Rpi, dus deze baardjes sluiten nog mooier

Voor het gebruik van je IQaudio OAC + Rpi kun

artikel heb ik de RPi geupgrade naar de laatste

aan op je Rpi.

je kiezen uit meerdere linux distributies en

versie van Volumio (Volumio 1 .55 Pi). Volu mio is

configuraties. Zo is er Shairport-Sync, PiMusicBox,

ook beschikbaar voor Pi clonen en andere baard

Drivers

PiCorePlayer, RuneAudio en natuurlijk Volumio.

jes, zoals de CUBOX, UOOO of Beagleboard.

IQaudio heeft o p haar website d rivers beschik

Onze keuze is op Volumio gevallen, vanwege het

Volumio heeft de driver voor de IQaudio OAC

baar die je kunt downloaden en rechtstreeks

strakke uiterlij k van de UI en de mogelijkheid om

aan boord en werkt echt heel eenvoudig. Je

kunt gebruiken en testen met bijvoorbeeld de

ook op Andriod of je iPad bij de Volumio web

download het image voor Volumio voor jouw

alsa tools. Maar het meest voor de hand lig

service te kunnen komen. Zo kan je vanaf ieder

hardware (in dit geval de RPi natuurlijk!).

gende gebruik, is natuurlijk dat je een dedicated

device in huis je muziek beheren. Er zijn online

image gebruikt voor audio op je Pi. Zoals in de

voorbeelden van mensen die met behulp van

sudo dd bs=lM Jf=Volumio1.55Pl.img of=/dev/mm

introductie aangegeven, heb je hierin voldoende

meerdere Rpis hetzelfde willen bereiken als met

cblkO

keuze. Wij gebruiken in dit artikel Volumio.

Testen van de DAC
Na het in elkaar zetten van de IQaudio OAe en

SONOS. Oit betekent per kamer aparte muziek
streamen of, en dat is technisch best wel een uit

Het image kopieer je met dd op je SO card. SO

daging. over meerdere devices dezelfde muziek

card in je Pi schuiven en aanzwengelen, het

afspelen. Hierbij is de moeilijkheid dat de muziek

image start op en klaar is Kees!

het monteren van de OAe op de Pi kun je vanaf

perfect in sync moet worden afgespeeld. Als je dit

de commandline testen of je OAe naar behoren

wilt, zou je eens naar Squeezelite kunnen kij ken.

werkt (zie afbeelding 1).

Nou ja, niet helemaal.Je kunt natuurlijk de Pi
aan de ethernet kabel hangen en dan ben je in
derdaad klaar. Volumio gooit een webserver in de

Volumio

lucht die je van je lokale netwerk kunt benaderen

kend en of het device zichtbaar is, de IQaudio

Ondergetekende maakt al jaren gebruik van Vo-

via je browser. Oe URL om contact te maken met

driver wordt herkend als eerste device. Met de

lumio als complete distributie voor de Raspberry

je H i Fi audio streamer is: http://volumio.local.

Eerst kun je kijken of de hardware wordt her
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steund op de RPi. Zelf heb ik een paar uurtjes

•

strakke design van de Volu mio web applicatie.

verspild met het aan de praat krijgen van een

berry Pi is natuu rlijk dat je je audio collectie

Afbeelding 3 is een screenshot van het mooie,

NAS: Het idee van de IQaudio op een Rasp

De IQaudio DAC wordt automatisch herkend

TP-link met chipset TL-WN725N. Nu gebrui k ik

vanaf één centrale plek kunt streamen. Als je

door Volumio. In de systeem tab van de Volumio

de Edimax met de RTL81 88CUS en deze wordt

je collectie o p een NAS hebt staan, kun j e in

applicatie staat onder de 12C d rivers de IQaudio

direct herkend.

d e Vol u mio applicatie deze locatie mou nten

DAC netjes geselecteerd (zie afbeelding 4).

I n Volumio moetje wel nog even in etcJnet

met C I FS/Sa m ba of NTFS. Het is even puzzelen

work/interfaces de WiFi zo instellen dat deze

om de exacte para meters te vinden voor het

WiFi

vanaf het opstarten direct verbinding maakt. Dit

mounten van de d rive, maar daar is o n l i n e veel

Maar de meeste mensen zullen de ethernet

kun je heel handig doen, nadat je het Volumio

over te vinden. Ik kreeg het In eerste insta ntie

kabel snel willen vervangen voor een draadloos

image hebt gedownload. Nadat je deze met dd

via de web a p p van Volu mio niet voor e l kaar

alternatief. Dan is het zaak een goede WiFi USB

op de SD card hebt gezet, kun je de SD card

en ben vanaf de commandline aan de ga ng

dongle te kiezen. In ons geval is het belangrijk

daarna weer in je laptop stoppen en wordt het

gegaan. Als d e mount op de CLI lu kt, dan kun

dat je hier niet te goedkoop uit wilt zijn. De kwa

image gemount. Daarna kun je direct de wijziging

je die para m eters daarna in de volu m i o app

liteit van je audio stream, maar nog belangrijker

maken vanaf je laptop voordat je de SD card in je

invoeren.

de stabiliteit van de verbinding, is belangrijk als

Pi stopt. Het alternatief is dat je, nadat Volumio

je muziek wilt streamen van je NAS en de Vo-

is opgestart, je met ssh contact maakt met de

•

lumio één keer aan wilt zetten en daarna nooit

Rasperry Pi en het daar via de commandline aan-

radio streamen of je Spotify premi u m account

meer uit! Online zijn forums te vinden waarin de

past. Standaard kun je met "ssh pi@volumio"

gebruiken voor het streamen naar de Pi.

discussie wordt gevoerd over het stroomgebruik

verbinding maken met de terminal.

van een WiFi verbinding, maar de stabiliteit van

•

Web Radio/Spotify: Ook kun je online web

Apps voor i Pad en Android: Naast de webpa-

de WiFi verbinding is bij een goedkoop USB

Streaming mogelij kheden

dongeitje ook discutabel. Kijk even goed welke

Volumio heeft een aantal standaard mogelijkhe-

ook apps voor de i Pad en Android appa raten.

WiFi dongles out-of-the-box worden onder-

den aan boord om muziek uit je luidsprekers te

Deze zijn te downloaden in de diverse a p p

toveren.

stores.

Afbeelding 3
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gina, heeft het open sou rce project Vol u m io

Doorzoeken van je muziek collectie

Audiofile kwaliteit

N ieuwste versie IQaudio DAC + en AMP+

Als je collectie enige omvang heeft, is het

Zelf ben i k geen echte audiofiel. Ik had ge

IQ audio heeft de laatste tijd ook zeker niet

natuurlijk belangrijk dat je een beetje gemak

woon een streamer nod ig d i e m ij n H iFi instal

stil gezeten. Recent is naast de DAC+ ook de

kelijk door de collectie kunt zoeken. In de versie

latie in de woonkamer van digitaal geluid kon

AMP+ toegevoegd aan de mogelijkheden voor

1 .4 die ik een tijd lang heb gebruikt, was de

voorzien. Online lees i k zeer positieve geluiden

je Raspberry Pi B+ en nu ook voor de versie 2.

zoekfunctie niet altijd even snel. De update naar

over d e kwa liteit die d e DAC van IQaudio

Deze uitbreidingsbordjes zijn zogenaamd HATs

versie 1 .55 is wat dit betreft een enorme verbe

levert, zeker als je de p rijs/kwaliteit verhou

(Hardware Attached on Top) compliant. Met de

tering. De zoekfunctie is fenomenaal en precies

d ing in ogenschouw neemt, dan heb je met

AMP+ erbij maak je van de Pi een complete H i Fi
audio installatie.

watje nodig hebt om snel het juiste nummer te

dit boa rdje een hele leuke toepassing voor je

vinden. In de 'Ubrary' sectie kun je afspeellijsten

Pi. De volgende stap is om m ijn geluidsbiblio

aanmaken voor de hele familie en kun je met

theek in zijn geheel om te zetten naar losless

Conclusie

één klik op de knop de afspeel lijst van je keuze

FLAC, dat schijnt een nog mooier resultaat op

IQ audio levert een hele leuke toepassing voor je

aan zetten.

te leveren.

RPi. Eigenlijk is het installeren en het in gebruik
nemen zó eenvoudig dat je niet van een DIY
projectje kunt spreken, maar gewoon van een
directe toepassing waar je jarenlang plezier van
kunt beleven!

Afbeelding 4

Links
https://vo l u mio.org/
http://iqaudio.com/
https://www. H i F i berry.com/
http://www. runea u d i o.com/
https://code.google.com/p/squeezelite/
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3 Thumbnails met één van onderstaande bestandsna

men worden automatisch opgepikt door ReadyMedialet
op dat de bestandspermissIes In Je medla_dlrs correct
staan!
Zolangje geen video wilt transcoderen, is
een Pi of BeagleBone dus prima geschikt als
U PnP-AV media server. We raden je wel aan om
eens na te gaa n welke audio- en videoformaten
er allemaal in je mediacollectie aanwezig zij n.

4 Aangepaste kernel-parameters voor erg grQte media

Controleer meteen of die formaten ook onder

collecties

steund worden door XBMC en eventuele andere
devices waarop je ze wilt afspelen. Zitten er

als je meerdere UPnP-mediaserver in hl,Jis zou

bepaalde bestanden tussen die niet afgespeeld

hebben.

kunnen worden? Converteer ze dan éénmalig
naar een ondersteund formaat met tools zoals

Tags en thumbnails

Handbrake (voor video) of Soundconverter (voor

We zijn nu bijna klaar om ReadyMedia te starten

a udio). Zo vermijd je onaangename verrassin

en de verschillende media_dirs te laten d oor

gen achteraf!

zoeken. Voor de database van beschikbare
5 Logrotate-configuratle voor mlnldlna onder Debian

Installatie

mediabestanden baseert ReadyMedia zich op
bestandsnamen én eventuele metadata, zoals

De meeste distributies bieden ReadyMedia aan

cifieke bestandstypes. In afbeelding 1 zie je een

I D3-tags voor muziekbestanden en EXIF-data

via hun eigen repositories, al moetje wellicht

voorbeeld van drie verschillende media_dirs.

voor foto's. Het is erg belangrijk dat zowel de

naar d e oudere naam MiniDLNA zoeken. Onder

bestandsnamen als de metadata zo accuraat

Debian, Ubuntu of Linux Mint installeer je bij

Permissies

voorbeeld het pakket 'minidina'. Na de installatie

De media_dir-optie is meteen de grootste

niet altijd netjes herkend door ReadyMedia.

staan twee configuratiebestanden klaar om Rea

oorzaak van problemen met ReadyMedia.

Problemen in bestandsnamen zijn grotendeels

dyMedia in te stellen: /etcldefaultlminidlna en /

Vergeet niet dat ReadyMedia draait als de

te vermijden door enkel ext3- of ext4-bestand

etclminidlna.conf. In het eerste bestand hoef je

minidlna-gebruiker. Die gebruiker moet dan ook

systemen te gebruiken voor de media_dirs.

mogelijk zijn. Zo worden speciale karakters

normaal gesproken niets te wijzigen. Het bevat

minstens leestoegang hebben tot de verschil

Externe harde schijven -die bij aankoop meestal

onder andere de gebruikersnaam waaronder

lende media_dirs. Controleer dus eerst de

voorzien zijn van een FAT32 of NTFS-bestand

ReadyMedia draait (minidina) en de locatie van

bestandspermissies van de mediabestanden

systeem- herformatteer je dus voordat je deze

het eigenlijk confjguratiebestand (letc/minidlna.

in die directories. Wellicht heb je de bestanden

gebruikt. Worden speciale karakters in I D3-tags

conf). Dat bestand zullen we nu stap voor stap

in die mappen geplaatst via Samba, NFS of SCP

niet correct weergegeven? Dan moet je die tags

aan onze wensen aanpassen. Stop om te begin

met je eigen gebruikersaccount. Je kan natuurlijk

wellicht eerst omzetten in UTF-8-tekencodering

nen de minidlna-service ...

manueel de owner of group van alle bestanden

met een program ma zoals EasyTag.

wijzigen naar minidina. Maar dan moetje dat

ReadyMedia ondersteunt ook thumbnails van

$ service minldlna stop

steeds opnieuw doen nadat je er nieuwe media

media bestanden. Maar wellicht bevatten niet

bestanden plaatst. Wees er maar zeker van dat

al jouw bestanden embedded thumbnails. In
dat geval moet je de thumbnail zelf aanmaken:

... en open vervolgens /etclminidlna.conf in een

je dat zal vergeten ! Een eenvoudigere oplossing

teksteditor. De belangrijkste optie is 'media_dir'.

is om minidlna toe te voegen aan de primary

ReadyMedia doet dit niet automatisch voor jou.

Die bepaalt welke directories ReadyMedia moet

group van de owner van die directories. Zien de

Tijdens het scannen van directories detecteert

scannen op zoek naar mediabestanden. Stan

bestandspermissies er bijvoorbeeld uit zoals in

ReadyMedia thumbnails als de bestandsnaam

daard staat dit ingesteld op Ivar/lib/minidlna: wij

afbeelding 2 (read/write-access voor gebruiker

ervan is opgenomen in de album_art_names

zig dit dus naar de locatie van je externe harde

'filip' en read-access voor groep 'users'), voeg de

optie (zie afbeelding 3). Uiteraard kan je extr�

schijf. Meerdere media_dir-opties opnemen

m inidlna-gebruiker dan toe aan de group 'users'.

bestandsnamen toevoegen aan die lijst, maar

Kies tot slot nog een naam voor jouw media

het is eigenlijk eenvoudiger om je aan ue stan

mag ook: bij elke directory kan je zelfs aangeven
of die muziek (A), video (V) of afbeeldingen (P)

server met de optie 'friendly_name'. Die naam

daardbenamingen te houden. Plaats elke film en

bevat. ReadyMedia zoekt dan enkel naar die spe-

krijg je te zien op alle UPnP-clients: wel handig

elk m uziekalbum gewoon in een afzonderlijke
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6 Met UPnP blader je door je mediacollectie op basIs van metadata (hier de albumnaam voor muziekbestanden)

"Video's toevoegen". Klik vervolgens op de knop

map, samen met een thumbnail genaamd cover.

Kopieer je later nieuwe bestanden in één van de

van ondersteunde bronnen. Wacht nu enkele

jpg. Voor tv-series heb je natuurlijk meerdere

media_dirs, dan voegt ReadyMedia ze meteen

seconden en je ReadyMedia server verschijnt

thumbnails nodig per map. Daarvoor gebruik je

toe aan de database. Daarvoor maakt het ge

hier met de friendly_name die je had ingesteld.

dezelfde naam als het videobestand, maar met

bruik van inotify. Heb je erg veel subdirectories

Klik op de naam van jouw device en je krijgt vier

"Bladeren" en kies "UPnP Devices" uit de lijst

extensie .jpg in plaats van de oorspronkelij ke

in je media_dirs, dan krijg je mogelijk volgende

submappen te zien: "Browse Folder", "MusIc",

extensie.

foutmelding te zien In de logfile: "WARNI NG:

"Pictures" en "Video". Klik nu op ''Video'' en dan

Inotify max_user_watches [81 92] is low or

tweemaal op "OK" om de locatie toe te voegen.

Database aanmaken

close to the number of used watches". Dit los

Onder ''Video's'' > "Bestanden" staat nu een extra

Start nu minidlna om de database van

je op door de kernel param eter fs.inotify.max_

entry met de naam van jouw ReadyMedia-ser-

mediabestanden aan te maken:
$ service minidlna start

user_watches aan te passen (zie afbeelding 4).

ver. De procedure om afbeeldingen of muziek

Configureer je extra media_dirs in letc/minidlna.

toe te voegen is gelijkwaardig: in de onderdelen

conf, dan moet je de database volledig opnieuw

"Afbeeldingen" of "Muziek/Bestanden" voeg

aanmaken met volgend commando:

je de submap "Pictures" of "Music" van jouw

Afhankelijk van de hoeveelheid data kan dit wel
even duren: ons testsysteem had ongeveer 25

ReadyMedia-server toe.
$ service minidlna force-reload

minuten nodig om een goede 20.000 bestan

Heb je de verschillende media bronnen ingesteld, dan kan het streamen beginnen! UPnP-

den te indexeren (vooral muziek en foto's, in

Tot slot nog een laatste tip: het minidlna-packa-

mindere mate video's). In het logbestand /var/

ge in Debian bevat geen logrotate-configuratie.

manieren toegang tot je mediabestanden. De

log/minidlna.log zie je welke directory momen

Met het bestand uit afbeelding 5 zorg je dat /

eenvoudigste methode is via de "Folders"-optie:

teel geïndexeerd wordt en hoeveel bestanden

var/log/minidlna.log niet eindeloos blijft groeien.

je bladert dan gewoon door de d irectorystruc-

de database volledig klaar is, want een onvol

XBMC

a l s je jouw media netjes geordend hebt i n

ReadyMedia al heeft gevonden. Wacht zeker tot

clients, zoals XBMC, geven je op verschillende

tuur van je media server. Dat is vooral handig

ledige database brengt clients in de war. Je ziet

I s d e ReadyMedia-database intussen klaar?

slechts één media_dir met audiobestanden.

niet a l leen maar een deel van je mediacollectie,

Hoog tijd om XBMC te starten en je media-

Bij meerdere media_dirs in ReadyMedia toont

ook het afspelen van bestanden loopt op dat

collectie door te bladeren! Ga daarvoor naar

XBMC namelijk de first level subdirectories van

ogenblik geregeld mis.

''Video's'' > "Bestanden" en selecteer de optie

alle media_dirs door elkaar, wat soms verwar-
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Select renderer
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8 BubbleUPnP's zoekfunctie: veel handiger dan scrollen

RX-V671 ) immers in het lijstje van beschikbare

door XBMC's medialijst

Media Renderers. Uiteraard weet die geen raad

de Media Renderer. Een Control Point kan je dus

muziek hebben we XBMC dus niet nodig. Bevat

beschouwen als een doorgeefluik waarin je een

jouw AV-receiver geen netwerkfunctionaliteit,

invoerbron en een uitvoerapparaat selecteert

dan is XBMC wél nog nuttig om muziek te stre

FlrstApproech
VongeIIo

met afbeeldingen of videobestanden, maar voor

(zie afbeelding 7), maar dat zelf geen mediabe

a men. In BubbleUPnP's lijstje van renderers zie

7 Een UPnP Android-app als Control Point: kies XBMC als

standen bevat of afspeelt. De Media Renderer

je trouwens ook nog een "Local renderer" staan.

Media Renderer om te streamen naar je mediacenter

functionaliteit moet je wel expliciet inschakelen

Daarmee stream je media naar je smartphone

in XBMC. Ga daarvoor naar "Systeem" > "Instel

of tablet. Zowel voor Android als iOS bestaan

rend is. Daarnaast kan je jouw mediacollectie

lingen" > "Diensten" > "UPnP" en vink de optie

talloze apps die als UPnP Media Server, Control

ook doorbladeren op basis van de metadata.

"Besturing van XBMC via UPnP toestaan" aan.

Dat is een stuk gebruiksvriendelijker, maar het

Een U PnP-app op je smartphone als Control

Point en Media Renderer functioneren. Tot slot
vermelden we nog even dat ook Windows Media

vereist wel meer werk vooraf. Zonder correcte

Point is wellicht de handigste methode om me

Player prima samenwerkt met ReadyMedia.

meta-data is het soms erg moeilijk om bepaalde

dia te streamen naar XBMC. Op je smartphone

Voor bepaalde formaten (zoals Ogg en FLAC)

bestanden terug te vinden! De beschikbare

navigeer je immers veel gemakkelijker door je

moet je wel nog extra codecs installeren in Win

metadata hangen uiteraard samen met het

mediacollectie. Ook beschikken sommige apps

dows Media Player. ReadyMedia ondersteunt

gekozen mediatype. Zo vind je voor muziek

over een zoekfunctie, waarmee je nog sneller de

i mmers geen transcoding, waardoor Windows

alfabetische lijsten van albums, artiesten en

gewenste bestanden vindt. In de volgende af

Media Player de oorspronkelij ke FLAC-streams

genres, terwijl je foto's bijvoorbeeld op datum

beelding zie je een voorbeeld van de zoekfunctie

krijgt voorgeschoteld.

kan doorzoeken.

Media Renderer

in BubbleUPnP, één van de vele prima UPnPclients voor Android. Maar onthoud wel dat

Flexibel streamen

XBMC als Media Renderer niets weet over jouw

Via een Samba- of N FS-mount kan XBMC uiter

In het voorbeeld hierboven gebruikten we XBMC

mediacollectie. Sluit je de Control Point app af,

aard ook mediabestanden afspelen van een NAS

als UPnP-client om bestanden van een UPnP-

dan zal XBMC na het huidige mediabestand ge-

of homeserver. Maar een UPnP Media Server,

server af te spelen. De client neemt daarbij twee

woon stoppen met afspelen. Ook doorspoelen

zoals ReadyMedia, biedt veel meer mogelij khe

taken op zich: de mediabestanden weergeven

naar het vorige of volgende mediabestand lukt

den. Zo is het gemakkelijk om via een UPnP-app

(als Media Renderer) én de bestanden streamen

niet meer vanuit XBMC: enkel pauzeren werkt

o p je smartphone media van je server te strea

vanaf de server (als Control Point). Eén van de

nog.

men naar XBMC. Met diezelfde app speel je de
mediabestanden net zo goed rechtstreeks op je

voordelen van UPnP is dat de Media Renderer
en het Control Point niet op hetzelfde device

M eer dan XBMC

smartphone af. En ook heel wat andere devices

hoeven te draaien. Het is dus mogelijk om

W e zeiden het reeds in de inleiding: U P n P wordt

in je netwerk kunnen je ReadyMedia-bibliotheek

bijvoorbeeld de inhoud van een UPnP-server te

door heel wat apparaten ondersteund. Zo

benaderen: denk maar aan AV-receivers of

browsen via j e smartphone en daar de opdracht

zouden we via XBMC muziek kunnen afspelen

Windows-computers. Met een UPnp-media

te geven om een bestand te streamen naar

o p onze AV-receiver, maar dat gaat net zo goed

server bereik je dus heel wat meer devices in je

XBMC. In dat geval is ReadyMedia de Media Ser

rechtstreeks. In de afbeelding van de UPnP

netwerk dan met een gewone Samba- of NFS

ver, je smartphone het Control Point en XBMC

Android-app staat onze AV-receiver (Yamaha

server.
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BO U W E E N
S L I M M E M ET E R
f3eg i n d i t jaar k reeg i k het e n e rg i elabel van m ij n h U I s t o egest u u rd

E e n m a a l be/lg werd h et d o e l uitgebreid met

pOl post E e rl G : het slechts d e n k ba re e ne rg i e la b e l . E n a ls i k h et

het i d ee d d t je zou m oeten k u n n e n u i t r e k e n e n

rl i e t Illee e e llS VI/as, kon i k vierh o n d e rd e u ro lappen voor e e n

i� r

o nafha n ke lijk" a d v i es b ij een exte rne consu lta n t . . , Tja , wat doe j e
d a 1-1 7 D a n s c h i e t h e t j e t e b i n n e n dat e r n og e rgens e e n Raspberry P i
i n d e plE?tr: rkast ve rstopt z i t , d i e a l m e e r d a n e e n j a a r d ata ve rza meld.

hoe l e k j e h U I S i s . Als J e n a m e l ijk beseft dat j e
eige n l ij k d O O I het verwarm e n v a n je h u is voo r a l
het t e lllperatu Lirvel-s c h i l tussen b i n n e n en b u i t e n
I n std nd h o u d t e n d a t de w a r rn t e d us c o n t i ll u e
weg l e k t u i t J e h u i s . H o e beter geisoleerd, hoe
langzil m e r de Wdll11te weg l e k t
H e t weerstil t i o n d a t je k i est, moet wel ges c h i kt

' I i Cl l t l I'.i k e i w i l I k i e l a t e n ï i e n h o e J e z i c h t kl'lJgt
" IJ

Je ('1 " " rg i e1;,' b:' u l k v a n elektr a en gas door het

, ,,-

" I

'Jdil

cie S I 'l'll11(' l11et erpoon P l . De d a t "

I E: �':I' '\P iccl" I P IT' l n U l l r u i t e n cl" gegF'vells s l a a n
')[1

f o s l g l-eSQL rfil t,l biI S f-' . O o k rneten

e u z e tl-UCS, zoa l s een optoc o u p l e r d i e h e t spie

lijn om m e t een PC te b e n a d e l-en. Er z ij n genoeg

geltj e u i t hele oude rnetel-s kan zien ro n d d l a a i e n

werrstdtions, die je via U S B kunt koppe l e n a a n

en d us b i j iedel- rondje va n d e s c h ij f een p u l s

J e R a s p b e r-ry P i . I k h e b d e b e sch i k k i ng ovel- e e n

genel e e r t . D u s h e b i k i n 20 1 3 a l e e n ililllVrilag

O l-egon S c ientifrc WM R88 m e t een extern m e e t 

g e d d a n voor e e n update Vd n de m e t e l-s b ij m ij n

station, d a t v i a e e n rad iosigndal d e data over7e t

netwerk b e h eerder e n b l rj kbailr d i s é é n va n d e

n d a r het bilsisstation. Dilt bilsisstation i s geko p 

'.'.'E' , 1 I )(.Ier m ee l- fPmpPril l u LJ I', w l ll d s n e l h E'lci en

eel-sten e e n s l i m m e m e t e l i n m i j n h u i s ontvangen

peld

INl l i ci l icht ing via pen weerstil t i o n . Het idee i s ddt

eind 201 3 . O n d e l-tussen heb ik n u al meer d,ln

kun je na wat g e p u z z e l o n d e r de map dnvers d e

een jailr ddtd verzameld, dus laten we eens k ij ke n

b i b l i o th e e k v i n d e n, d i e diladwerkelijk viii U S B

wat J e daar allemdal mee zou k u n n e n .

verb i ll d i ng m,lil k t met j e weerstation.

,:v,o

'kl

Pl f en

' r' lTI pprdtu u ive l s c h l l rus s e n b i n n e n en h U I teil

[' I ," u e s hPt a .111 til I e n e l-gie is, dilt J e In Je h u i s
. ' q ' l . VI,l d e o p e n S O U l ce

analysetooi

adn d e R P i v l a U S B .

I n h et weewx-platform

R kunnen

o n Dec 27 , 2 9 13

impo rt wmr88us �
impo rt reco rdProcessor

main
'.
name
-, open-weatherstation instance
station = wmr88usb . WMR_USB ( a ltitude=B )
==

'

# generate packets f rom the weathe rstation

# this is a gen e rat o r in stance so it will continue to generate packets
gp = station . genLoopPackets ( ) # records

# open a process o r instance

p rocesso r = reco rdProcess o r . RecordProcesso r ( )

for rec o rd in g p :

# see how we can use a generator in a

CU RSUS
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Als j e a a n de achterkant (backend) d e proces

•
weer station

sen voor het verzamelen van de sensordata en
het opslaan daarvan voor elkaar hebt gekregen,

Raspberry Pi

is het tijd om er leuke dingen mee te doen.
Zelf ben ik niet zo heel handig met front-end

t! 1=f.J.-r�

•

webapplicaties. maar ik vond het toch nodig om
een poging te wagen om iets in elkaar te zetten.
Hiervoor wilde ik een lean & mean webapplicatie
framework gebruiken en daarbij kwam ik uit op
Python flask. Alles bij elkaar was het toch wel

"

een hele uitdaging om alles op te tuigen (zie

data

rulaly�

afbeelding 2).

Aan de slag

s.Iim.me. meter

Voor het uitlezen van de P1 -poort op de RPi heb
ik sterk geleund op het mooie werk van Ge Jan

2

Overzicht van alle in te richten componenten

probeer dan de gegevens eens op te slaan in

sen (zie links). Hij legt haarfijn uit hoe dat precies

Big Data databases (bijvoorbeeld JSON) op te

moet en het zou zonde zijn om dat hier nog een

Python generators

slaan. Ik gebruik DBeaver als open source SQL

keer over te doen. Hierbij een korte opsomming

Een handig concept in Python is de notie van een

databasemanager voor de PostgreSQL database

van de vereiste stappen:

generator. Speciaal voor een weerstation dat via

en deze werkt perfect.

- Koop een USB naar seriële kabel en sluit deze
via de Rj4S-stekker aan op je Raspberry Pi.

verschillende sensoren op willekeurige tijdstip
pen nieuwe meetwaarden genereert, is dit de

Data-analyse

perfecte oplossing. In Python definieer je een

Voordat de data kan worden geanalyseerd, is het

functie, die luistert naar je USB-device. Zodra er

handig dat je de data aggregeert (optelt) over

bericht op de juiste manier interpreteert. Er

een nieuw pakketje meetgegevens beschikbaar

vaste eenheden in de tijd, bijvoorbeeld per uur.

blijken verschillende versies van het bericht te

komt, geneert de functie een resultaat. Daarna

Daarna kun je de gegevens uit de verschillende

bestaan. afhankelij k van de leverancier van de

- Test het Python script voor het uitlezen. zodat
je zeker weet dat je de goede waarden uit het

slimme meter.

is het enige wat je nog moet doen het versturen

bronnen koppelen, zodat je op enig moment

van dat pakketje naar de database. Hiervoor

in de tijd weet wat op dat moment de meet

hebben we een recordProcesor gemaakt, die

waarden waren van alle sensoren, die je op de

deze op vaste tijdstippen aan de slimme meter

onderzoekt welk type pakketje het is (tempera

Raspberry Pi hebt aangesloten.

gaat vragen wat de meterstanden zijn.
- Schrijf de verzamelde gegevens weg in de

tuur, vochtigheid of windrichting) en aan de hand
daarvan bepaald hij in welke tabel de informatie
in dit pakketje moet worden opgeslagen (zie
afbeelding

1 ).

PostgresSQL database
Op de RPi heb ik een database geïnstalleerd voor
opslag van de meetdata. Het weerstation is een
beetje eigenwijs en stuurt asynchroon infor
matiepakketjes van de losse sensoren buiten
naar het basisstation in huis en dit genereert
ook een pakketje op de USB-connectie. Dus de
binnen- en b uitentemperatuur, windsnelheden,
windrichting en regenval komen op willekeurige
tij den en freq uenties binnen. Dat is wel iets o m
rekening m e e t e houden in d e database, d u s we
slaan de waarnemingstijd als UTC-timestam p op.
We maken een aparte tabel voor iedere meet
waarde, dus een tabel voor binnentemperatuur,
buitentemperatuur, luchtvochtigheid, windrich
ting en windsnelheid. Als je een uitdaging zoekt,
3 Uitlezen slimme meter op de command IIne

- Stel het Python script via crontab zo in, zodat

Webapp[jcatie
h 'I J ; : � ', � bt
C o n n e c ted .

:

database.

l iP'"

cu

- l / d e v / t t yUSB8

-5

9688 - - pa ri t y=none

/ I S k 5 \ 2 M E 38 2 - 1 8 8 4
8 - 8 : 96 . 1 . 1 ( 484 1 4( 3 7 3 0 38 3 5 3 1 3 4 3 9 3 1 30 3 5 3 1 3 1 3 3 )
1 - 0 : 1 . 8 . l ( 8 3 1 5 3 . 4 5 2 · k\'/h )
1 - 8 : 1 . 8 . 2 ( 0 3 5 7 6 . 56 3 � kWh )
1 - 0 : 2 . 8 . 1 ( 08008 . 00 1 - kWh )
1 - 0 : 2 . 8 . 2 ( 00000 . 00 2 � kWh )
8 - 0 : 96 . 1 4 . 8 ( 008 2 )
1 - 8 : 1 . 7 . 8 ( 0080 . 2 3 " k\'1 )
1 - 8 : 2 . 7 . 0 ( 8 800 . 0 8 - kW )
8 - 0 : 1 7 . 0 . El ( 0999 . 0 8 ' kV/ )
8 - 0 : 96 . 3 . 18 C l )
8 - 8 : 96 . 13 . l ( )
8 - 8 : 96 . 1 3 . El ( )
0 - 1 : 24 . 1 . 0 ( 3 )
0 - 1 : 9 6 . 1 _ 0 ( 3 2 3 8 3 1 3 8 3 1 3 5 34 3 1 3 1 3 8 3 5 3 5 3 6 3 3 3 2 3 1 3 2 )
0 - 1 : 2 4 . 3 . 0 ( 15 0 7 1 0 1 8 0 0 8 G ) ( 0 0 ) ( 60 ) ( l ) ( 0 - 1 : 2 4 . 2 . 1 ) ( m3 )
( 82577 . 725 )
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VEZEL 1 4 APP
P1 data voor de afgelopen 24 uur

wilt gaan gebruiken. In de links onderaan vind

Clck on Q pobll.

je een link naar een l ijst van weerstations, die je
met de code uit dit artikel kunt gebruiken.

Uit het plaatje kun je ook een schatting maken
van de instelling van de thermostaat bij ons
thuis. Hint: Bij welke binnentemperatuu r begint
de ketel gas te verbranden? Is er nu daadwerke

,.

2.0

.

1.5
1.0

PostgreSQL databases

lijk een verban d tussen de deltatemperatuur en

Voordat we gegevens kunnen opslaan in de data

het gasverbruik? Hiervoor zou je bijvoorbeeld

base moeten we de tabellen maken, waarin we

naar de correlatie tussen deze twee meetwaar

de gegevens willen bewaren. Bekijk mijn GitHub

den kunnen kijken (zie het R script op GitHub).

pagina voor de details rondom het creëren van

Het blijkt nog niet heel eenvoudig om een

de benodigde tabellen.

waterdichte analyse te maken van de isolatie
waarde van je woning. Om te beginnen heb ik

4 Webapplicatie

Als je alles goed hebt gedaan, zou je met het

Webapplicatie

niet kunnen ontdekken hoe de energielabels

Maar je kunt natuurlijk nog een stap verder

van de overheid (A Um G) zich verhouden tot de

gaan door een webapplicatie op je Raspberry Pi

daadwerkelijke isolatiewaarde van je woning.

te installeren en een webpagina te maken, die

Er worden op d iverse websites hierover geen

de data van bijvoorbeeld de laatste vierentwintig

harde meetwaarden gegeven. Het enige dat ik

commando in afbeelding 3 een bericht van

uur toont. Ook hiervoor kun je heel goed Python

heb kunnen vinden is de EPC (energiepresta

je slimme meter op de command line kunnen

gebruiken. Gebruik dan niet het zware en zeer

tiecoëfficiënt) voor nieuwe woningen. Het zou

laten zien.

complete Django, maar een lichtgewicht ap-

mooi zijn als we die kunnen uitrekenen op basis

plicatieserver genaamd Flask. Hiermee creëer je

van de door ons zelf gemeten waarden voor

Weerstation uitlezen

met heel weinig overhead een applicatieserver,

bestaande huizen.

Voor het uitlezen van het weerstation staan

die de data uit je database kan serveren in een

we wederom op de schouders van reuzen! Er

webpagina.

blijken best wel een hoop mensen het leuk te

De structuur van een moderne webapplicatie

Conclusie
In dit artikel heb je kunnen experimenteren met
een aantal leuke toepassingen voor je Raspberry

vinden om voor eigen meteoroloog te spelen. Er

wordt opgezet volgens het Model-View-Control

zijn diverse open source platformen waar je de

raamwerk. Hiermee splits je de verschillende

Pi. Je kunt je slimme meter uitlezen en de gege

meteo-data van je eigen weerstation naar toe

taken op een nette manier. In het Model-deel

vens vastleggen op je RPi. Als je de beschikking

kunt sturen, zodat je alles online kunt uitlezen

definieer je het datamodel, in het View-deel

hebt over een weerstation, dan kun je deze

en visualiseren. Voor de RPi ben ik op zoek ge

definieer je de lay-out van je pagina's en de Con

gegevens ook vastleggen en combineren met

gaan naar een bibliotheek (in Python uiteraard),

troller bepaald de mogelijk routes en de struc

je stookgedrag en gasverbruik. Met Flask kun je

die we kunnen gebruiken om via de USB-poort

tuur van je website. Voor het visualiseren van

een webapplicatie opzetten om de gegevens te

de weergegevens uit te lezen. Na een tijdje

de data kun je gebruik maken van d3.js. Dit is in

tonen in de browser, zodat je altijd inzicht hebt

zoeken, stuitte ik op weewx: een bibliotheek die

feite de standaard voor het interactief visualise

in je verbruiksgegevens. Last but not least heb je

mijn weerstation zou kunnen benaderen. Maar

ren van data op websites. De applicatie op mijn

de verzamelde gegevens kunnen combineren en

ik wilde niet het hele weewx p latform implemen

GitHub-pagina is zeer rudimentair en serveert

analyseren met R als een heuse "data scientist".

teren o p de RPi om alleen m a a r de data uit het

eigenlijk alleen de data van de afgelopen 24 uur.

Zoals aangegeven zou het een mooie vervolg

weerstation uit te lezen. Daarom heb ik het een

Maar als je wilt, is er wat moois van te maken!

die alleen de data u itleest.
Je zult dus voordat je een weerstation

stap zijn om daadwerkelijk te kunnen bepalen
wat de EPC voor je eigen bestaande woning is.

en ander losgeweekt en een module gemaakt,

Analyse

Dan hoef je in ieder geval niet de natte vinger

Als je de gegevens eenmaal verzameld hebt in

van een externe expert in te huren.

aanschaft wellicht even willen uitzoeken of het

de database kun je natuurlijk helemaal los gaan

weerstation uit te lezen is met de tools, die je

met het "minen" van je data! H iervoor gebruik je
R (zie mijn a rtikel hierover van vorig jaar in Linux

J
5 Data analyse
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Magazine). Alle R code kun je wederom vinden

Links

op mijn GitHub-account. In eerste instantie wil

http://gejanssen.com/howto/

je het verbruik laten zien van elektra en gas

Slimme-meter-uitiezen/index.htmi

met daarnaast de binnen- en buitentempera

https://githu b.com/hugokoopmansllinux

tuur. Dan zijn we natuurlijk benieuwd naar het

magazine

verband tussen al die meetwaarden. Het verschil

http://www.weewx.com/

tussen de binnentemperatuur (rode lijn) en bui

http://d beaver .jkiss. org/

tentemperatuur (groene lij n) is de d elta (blauwe

http://fl ask. pocoo.org/

lijn). Dit is het temperatuurverschil dat je moet

http://www.postgresql.org/

handhaven door gas te verbranden (onderste

http://d3js.org/

staafdiagram).

http://bit.lyllmenergie

TI PS

U-Boot

U - BOOT

M i c roSD-kaart. Wil je terug booten va n a f de on
board sto rage? Verva ng d a n " m m cdev 1 " door
"mmcdev 0" e n "bootpart 1 : 1 " d o o r "bootpa rt

Devices zoals d e R a s p b e rry Pi of Beag l e B o n e B lack ge b r u i ke n n i et
G r u b als bootloa d e r, m a a r U - B oot. H i e r volgen e n kele p raktische
t i ps o m s n e l aan d e slag te gaan met U - Boot.

setenv bootcmd "setenv umsmedi a ej

. • • "

Zorg ervoor dat de v o l l edige string voor

F,UP VUlVLO�St:M

•

0: 1 " e n omgekeerd. D a t d o e j e met:

de bootcmd·variabele tussen d u b bele a a n- h a l
i ngste kens staat, a n d e rs raa kt U-Boot in de

Console

V e e l BeagleBones e n Pi's staan in d e meterkast
e n zijn al leen te bereiken via het netwerk. Maar

o m het bootproces te troubleshooten, h e b je
echt wel console access nodig tot je device.

' h e l p p r i ntenv'. M et het c o m m a n d o 'boot' ver

war. Verifi e e r met pri ntenv of de variabele

volg je het norma l e boot-proces, zoals bepaald

correct staat e n boot daarna m e t het

I n de varia bele 'bootcmd'.

boot-co m m a n d o .

•

•

Variabelen

D e U -Boot configuratie maakt veelvuldig gebru i k

Daarvoor heb je twee opties: of je sluit een
scherm, toetsenbord e n muis aan, of je zet een

v a n va riabe len, d ie je k u n t u itlezen of a a n passen

Permanent wijzigen

Kun j e probleem loos boote n m e t je gewijzigde

configuratie? Keer dan terug n a a r d e U-Boot

seriele verb i n d ing o p . Over d i e laatste optie lees

met 'printe nv' en 'setenv'. Neem bijvoorbeeld de

shelI, pas d e config u ratie o p n ieuw aan (de

je meer i n d e /ad m i n-rubriek van d it n u m mer.

bootcmd-va riabele: die bevat een lijst van uit te

wijzigingen waren i m m e rs n i et bewa a r d ! ) en

Heb je meerdere Linux-devlces i n J e meterkast

voeren co m ma n d o's o m te boote n . I n d i e lijst

bewaar ze n a d i e n m e t het 'savee nv'-co m m a n 

staan? S l u i t de seriele kabel van je P i dan zeker

v i n d je weer heel wat a ndere variabelen terug,

do. H e laas is saveenv n i e t beschikbaar i n d e

aan op één van d i e and ere devices. Zo k u n j e

zoals m m cd ev, bootpart en m m c boot. Zowel

sta n d a a rd i m ages voor d e Beagl eBone. Het

vanaf e l ke computer in je netwerk een seriële

d e on board opslagrui mte als de M i c roSD-kaart

bootproces werkt daa r n a m e l ijk iets a n ders:

ve rb inding met J e PI opzetten vla d a t a n d e re

worden door U-Boot behandeld als M M C-devic

- Is er e e n M icroSD-kaart aa nwezig? Dan boot

apparaat!

es. H et bootcnld uit afbe e l d i ng 1 probeert dus

•

Shell

U-Boot vanaf die k a a rt ( pa rtitie 1 is een

eerst van p a rtitie 1 op M M C-device 0 te booten

FAT-partitie m e t de bootl o a d e r e n bij b e h o ren

en daarna van partitie 1 op M M C-device 1 . Geb

d e c o n figuratiebesta n d e n , partitie 2 is de

r u i k het commando 'part list mmc 0' o m de par

L i n u x-pa rtitie).

N et zoa ls G r u b bevat U-Boot o o k e e n i n t e racti

titietabel va n een M M C-device te tonen. Daaruit

- I s e r GEEN M i c roSD-kaart aanwezig? D a n boot

eve shell. Deze is ideaal om m e e te experimen

b l ij kt dat device 0 een M icroS D-ka a rt van 8GB is

U-B oot vanaf d e o n board storage (wederom

teren. Zolang je geen configuratiewijziginge n

e n device 1 d e 2 G B on board storage. (Vergeet

ve rdeeld in twee partities) .

wegschrij ft, k u n Je wei n ig verkeerd doen. Je

n i et dat Je het a a n tal

komt i n d e shell terecht door een w i l l e keu rige

secto re n m e t twee moet ve rmen igvuld igen om

Afh a n k e l ij k h iervan wordt het bestand u Env.txt

toets in te d ru kken, zod ra U-Boot gestart

d e grootte in ki l o byte s te verkrijgen . )

i ngelezen vanaf /dev/ m m c b lkOp1 of /dev/mmc

IS .

Het

commando 'help' too n t een b e h o o r l ij k l a nge
l ijst van a l l e o n dersteunde c o m m a n do's. Voeg
een c o m m a n d o n a a m toe voor m e e r i n fo r m at i e
ove r dat spec ifieke c o m m a n d o, bijvoorbeeld

•

blk1 p l . J e zal ook Zien dat het u E nv.txt-bestand
op d e FAT-partitie bij k o m e n d het bestand /

Bootvolgorde

Standaard boot o n ze Beag l e B o n e d us van de

: . .

env
hn,,-t-rm,t,:cetenv umsmedia 9; gpio set 53 ; i2c mw 9x24 1 9x3e ; run
9; setenv bootpart 9 : 1 ; run mmcboot ; g pio clea r 56 ; gpio
a r 54 ; setenv mmcdev 1; setenv bootpart 1 : 1 ; run mmcboot ; ru n
Boot# pa rt list mmc a
t o r MMC device a
S t a rt Secto r
Num Sectors
2948
196698
2
198656
15325184
- Boot# pa rt list mmc 1
t o r MMC device 1
Sec t or

Partition Typ e : DOS
UUID
99998989 - 9 1
ge9SS9S 9 - 9 2

Partition Typ e :

Type
8 e Boot
83

DOS

bootluEnv.txt va n a f de l i n u x-partitie i n leest.
Op die m a n i e r kun Je weer a l l e r l e i U-Boot-pa
rameters overschrijven .
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Schermafdruk BrickPi

Verbinding maken
Je kunt natuurlijk bij de eerste keer opstarten
van de BrickPi een monitor en toetsenbord aan
sluiten, maar dat is niet echt praktisch. Beter is
het om de eerste keer via de ethernetkabel een
connectie te maken met de BrickPi. Helaas staat
op de site van Oexter alleen een voorbeeld voor
connectie vanaf een Windows of Mac PC en niet
is een module genaamd BrickPi, waarmee je de

vanaf een Linux machine! Maar goed, ethernet-

slimmer is opgezet en het zich bewust is van

kabel erin en de Raspberry Pi krijgt van je router

de fonts, controls en andere grafische compo-

Brick rechtstreeks kunt aansturen in Python. Oat

een lP-adres dat je kunt pingen.

nenten, waardoor het sneller werkt en minder

is echter nog een stapje te ver voor mijn oudste

bandbreedte vraagt.

zoon (9 jaar). Scratch vindt hij wel heel erg leuk.

ROP

Om verbinding te maken met de BrickPi maak

Als je weet welk lP-adres je BrickPi heeft gekre

je een nieuwe connectie aan in Remmina en se

Scratch

gen, kun je met je favoriete remote desktop

lecteer je het protocol (ROP in ons geval). Je vult

Scratch is een educatief platform, waarmee kin

software verbinding maken met de Pi. Hiervoor

het l P-adres in en gebruiker/wachtwoord

deren (maar niet alle kinderen!) spelenderwijs
leren omgaan met computers en de basiscon

gebruik ik vanaf mijn laptop Remmina Remote

(pi/raspberry in dit geval) en klikt "connect".

Oesktop client, een ROP-pakket dat ik al jaren

Et voilà! Oe remote desktop van je BrickPi wordt

cepten van programmeren. Van de website van

naar tevredenheid gebruik. Met Remmina kun

zichtbaar!

Scratch: "Met Scratch program meer je je eigen

je diverse protocollen gebruiken om connectie

Op de aangepaste Raspbian-image, dat je

te maken met andere machines; SSH, VNC en

van de Oexter website hebt gedownload, staat

kun je jouw eigen creaties delen met anderen

M icrosoft's ROP-protocol worden allen onder

alle software die je nodig hebt om de BrickPi

in de online gemeenschap. Scratch helpt jonge

interactieve verhalen, spellen en animaties - en

steund. Als je NX gebruikt voor je professionele

aan te sturen en te gebruiken. In de folder

mensen creatief te leren denken, systematisch

verbindingen, dan kun je ook daarmee connec

"BrickPi_Python" staan voorbeeld projecten hoe

te redeneren en samen te leren werken - es

ties maken via Remmina. Het ROP-protocol is te

je de verschillende sensoren en motoren kunt

sentiële vaardigheden voor het leven in de 2 1ste

prefereren boven het VNC-protocol, omdat het

aansturen en testen. Voor Python-kenners: er

eeuw.". Amen.

>
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3 Voorbeeld in Scratch

Scratch is opgebouwd rond de "Sp rite", een
animatiefiguur datje geheel naar eigen inzicht

Nadat je Scratch hebt opgestart en het voor-

Mindstorms ontwikkelstack op Windows in huis.

beeldscript hebt geladen in Scratch, moet het er

Natuurlijk zijn de mobiele LEGO Mindstorms

uitzien, zoals in afbeelding 3.

apps voor Android en iOS heel aantrekkelijk en

Daarna zul je Scratch nog moeten koppelen

ook de Mindstorms software op Windows werkt

kunt samenstellen en dingen kunt laten doen.

met het BrickPi board. Dit doe je door een

zeer prettig, maar met Scratch heb je de vrij

Wat nu het mooie is, is dat je Scratch op de

shell script te draaien, dat de instructies vanuit

heid en oneindig veel meer mogelijkheden om

BrickPi kunt draaien en dat je de "Sprite" kunt

Scratch vertaald en doorgeeft naar de BrickPi en

langzaam de stap naar het echte program m eren

koppelen aan je robot. Daarmee kun je de sprite

andersom.

te maken!

tot leven brengen en als echte robot aan het

Als het goed is, start je hiermee een terminal,
waarin de connectiestatus van de Raspberry Pi

FLL

met het BrickPi add-on board wordt getoond.

Als zijstap hier nog een tip voor ouders, die

te i nstalleren. Sleep de programmeerblokjes

Sluit dit terminalvenster NI ET, zolang je verbin

graag samen met de lokale basisschool hun

als LEGO-steentjes op het werkblad en bouw je

ding wilt hebben met het BrickPi board! Zodra

kinderen willen voorbereiden op het leven in de
21 " eeuw. Via de basisschool van mijn kinderen

werk zien!
Je kunt online direct aan de slag en hoeft niets

eigen programma. Dit werkt erg intuïtief en het

je een ander Scratch-programma wilt draaien,

is vergelijkbaar met hoe je fysieke LEGO-blokjes

moet je dit script wel even opnieuw opstarten,

ben ik gevraagd als ouder mee te werken aan

gebruikt. Als je dat een half uurtje hebt gedaan,

zodat het nieuwe programma in Scratch kan

de First LEGO League (FLL) competitie tussen

ben je klaar voor de volgende stap!

communiceren met het BrickPi board.

teams van basisscholen. Als je samen met je

Nu kun je Scratch op de BrickPi opstarten. Ik

Natuurlijk is alles open source en de avontu

kinderen lekker wilt knutselen en met LEGO wilt

heb een Raspberry Pi, model B en daarop duurt

riers onder ons kunnen eens een kijkje nemen in

het wel een aantal seconden, voordat alles net

de Python-code, die de connectie tussen Scratch

kinderen mee kan doen aan deze competitie.

jes is opgestart. Ik ga er vanuit dat het opstarten

en het BrickPi board verzorgt. Hierin kun je ook

Om een indruk te krijgen, zijn er genoeg fil m pjes

met de Raspberry Pi, model B+ of de Pi 2 sneller

je eigen sensoren opvoeren en de namen van de

op YouTube te vinden van trotse teams met hun

en lekkerder zal werken.

sensoren en de mapping tussen de verschillende

robots, die het parcours in no-time afleggen

poorten en de motornamen (A.B,C) aanpassen.

en de meest waanzinnige oplossingen hebben

Als simpel voorbeeldproject nemen we het

bedacht voor de challenges. Een aanrader!

voorbeeld "(ar.sb" uit de folder op de desktop
"/home/pi/Desktop/BrickPi_Scratch/Examples".

spelen, kun Je kijken of de basisschool van je

Alternatief voor LEGO Mindstorms

Hiermee kun je je LEGO-robot via de pijltjestoet-

Met de BrickPi in combinatie met Scratch heb

Stap voorbij LEGO: NAVIO en ROS

sen op je toetsenbord besturen.

je een waardig alternatief voor de hele LEGO

Mocht j e n a het lezen van d i t artikel de smaak
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4 Scratch voorbeeld (ar

te pakken hebben, maar geen oude LEGO NXT
robot hebben liggen, dan is het het overwegen
waard om te kijken of je niet gelijk een stapje

I"

<BrickPiScratch_debug.sh>

_

C IC

# ! /bi n/bash

id=$ ( ps aux I g rep " python BrickPiSc ratch . py " I g rep - v g rep I awk ' { p r i nt $2} ' )
kill - 15 $id 2> /dev/null
ython /home/pi/Desktop/BrickPi_Sc ratch/BrickPiScratch . py

r

verder wilt gaan. Daarmee is het stadium voor
de minderjarigen wel voorbij, maar de Rasp
berry Pi is tot veel in staat! Je kunt een drone
besturen met een Raspberry Pi en de NAVIO+
autopilot! De NAVIO en NAVIO+ zijn ook add-on
boards voor de Raspberry Pi, maar dan iets ge
avanceerder. Er zitten bijvoorbeeld een GPS-mo
dule, gyroscoop en kompas in. Voor de reactie
snelheid is er een speciale versie van Raspbian
met een realtime kernel beschikbaar, zodat de
Raspberry Pi snel genoeg is om sensordata uit
te lezen en te reageren op positieveranderingen

kelplatform!

van je drone/robot. Er zijn diverse open source

Nog een stapje verder is het Robot Operating

5 Remote Desktop verbinding

autopilot software-implementaties beschikbaar,

System (ROS). Dit is een flexibel raamwerk

(her)gebruikt en gedeeld. Wat ROS vooral sterk

die op de Raspberry Pi kunnen draaien (zie de

voor de ontwikkeling van software voor robots,

maakt, is het gedistribueerde karakter van de

links aan het einde van dit artikel). Hiermee

dat uitermate geschikt is om componenten te

losse softwarecomponenten, die op verschillen

maak je van je Raspberry Pi een vliegend ontwik-

ontwikkelen die door anderen kunnen worden

de manieren met elkaar informatie uitwisselen
en delen.

Samengevat
Wil je beginnen met het programmeren van
robots? Of wil je een leuk project samen met je
kinderen maken? Dan is de BrickPi echt iets voor
jou! Via RDP kun je de desktop van je robot zien.
Het moet niet al te lastig zijn om de Picam aan
te sluiten en vanaf de robot te streamen over je
wireless netwerk thuis, zodat je met de BrickPi
mee kunt kijken als h ij door de woonkamer rijdt.
Voor echte beeldverwerking kun je bijvoorbeeld
kijken naar OpenCV, maar dat zal op de Rasp
berry Pi een uitdaging worden qua performance.
Met Scratch kun je een hele mooie omgeving
maken, waarin je programma's in Scratch tot
leven wekt in de echte wereld via de BrickPi met
LEGO-componenten!
6 Scratch gemaakt van LEGO

www.dexterindustries.com/
brickpi-tutorials-docu mentation
scratch.mit.edu
firstlegoleague.nl
www.emlid.com
www.ros.org
opencv.org
www.openpilot.org
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Afbeelding 2: Softwarematige SD-kaart vergroten met

fdlsk

Listing 3

# vi /etc/ld.so.preload

Je ziet nu één regel: /usr/lib/
arm-linux-gnueabihf/libcofiJpi.so maar deze
moet uitgecommentarieerd worden. Zet dus een
#-teken voor de regel en bewaar het bestand. Laat
je dit achterwege, dan blijft Raspbian straks in een
reboot-Ius hangen zonder einde ...
Vervolgens moeten we het bestand /etdudev/
rules.d/9D-qemu.ru/es aanmaken om de namen
van de schijven te koppelen aan degenen, die
gebruikt worden op de Raspberry.

Listing 4

# vi /etc/udev/rules.d/90-qemu.rules

Voeg in dit lege bestand de volgende drie regels
toe en bewaar het daarna:

Listing 5
KERNEL= ="sda", SYMLlNK+="mmcblkO·

Initieel starten van Raspbian
We starten Qemu met Raspbian vanaf de op

KERNEL=="sda?", SYMLINK + ="mmcblkOp%n"
KERNEL=="sda2t", SYMLlNK+ ="root"

Wel even uitvoerbaar maken met chmod 700

drachtregel onder Windows vanuit de map Cl

raspberry. Je start (je geëmuleerde Raspberry

Program Files (x86)lqemu.

Pi op Windows simpelweg met raspberry, of op

Sluit Raspbian nu af door eerst een syn c te geven

Linux met .Iraspberry als de current d irectory

en dan uit te loggen met exit. De

Listing 1

niet in je pad staat. Vanaf hier is het proces op

emulator stopt.

qemu-system-armw.exe -M versatHepb -cpu arml176

Windows en Linux Mint identiek.

-hda raspbian.img -kernel kernel-qemu -m 256 -no-

Bewerk het eerder gemaakte script op de host en

re boot -append "root=/dev/sda2 panic=l lnlt=/bin/

Reboot. reboot, reboot

haal hier de shell in weg. Met andere woorden:

sh rootfstype=ext4 rw"

Je Raspberry Pi in Qemu start nu op in een shell

verwijder in de scriptregel init=/bin/sh. Start het

als root. Negeer opstartmeldingen, want Qemu

systeem op en je komt (eenmalig) automatisch in

Onder Linux is dit bijna hetzelfde en tik je op de

kan niet elk onderdeel van de Raspberry Pi

het raspi-config menu, net zoals op je Raspberry

opdrachtregel vanaf de directory /usr/share/

emuleren. We moeten nu enkele aanpassingen

Pi hardware. Het zou natuurlijk grappig zijn om je

qemu.

maken in Raspbian Linux. Open met een editor

geëmuleerde ARM-processor te overklokken of

(vi, nano) het bestand /etc/ld.so.pre/oad:

een virtuele camera aan te sturen, maar we stel-

Listing 2
qemu-system-arm -M versatilepb -cp u arml176 -hda
raspbian.lmg -kernel kernel-qemu -m 256 -no-reboot
-append "root=/dev/sda2 panic=l inlt=/bin/sh
rootfstype= ext4 rw"
Je wilt dit niet elke keer inkloppen, dus maak
je er bij voorkeur een script van. Op Windows
doe je dat met Notepad en bewaar je dit als
raspberry.bat in de map CIProgram Files (x86)1
qemu. Het script op Linux maak je met vi of
nano en bewaar je als raspberry bijvoorbeeld in
de directory /usr/share/qemu.
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> Afbeelding 3: Resize van de software matige SD-kaart
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Snelheid

len voor om raspi-config te verlaten door met de

Listing 8

TAB-toets Finish te selecteren.

Section "Screen"

Schijfrui mte
Als je met df- h kijkt, zie je dat er minder dan
400MB vrije ruimte is op je virtuele SD-kaartje.
Dat kunnen we uitbreiden. Verlaat de Raspbian
Linux-omgeving door een sudo shutdown -h

D e vraag is nu: h o e s n e l i s deze emulatie (op

Identifier "Default Screen"

een supersnelle pc) in vergel ij king met een

SubSection "Display·

hardwarematige Raspberry Pi? Het antwoord

Depth 16

is simpel: traag. De Raspberry Pi zelf is al geen

Modes "800x600" "640x480"

snelheidsmonster, maar op de geëmuleerde

EndSubSection

Raspberry Pi duurt het wel meer dan 90 secon

EndSection

den, voordat je de grafische schil van Raspbian

now te geven. We gaan op de Windows- of

Linux-opdrachtregel de schijf verdubbelen met:

ziet. Het starten van a pplicaties d uurt even
We schakelen nu default over naar de GUl.

eens een stuk langer. En je m ist natuurlijk de

Start raspi-config met sudo raspi-config. Kies

fullcolour en HD-resolutie. Op sommige hosts

Listing 6

in het menu Enable boot to Desktop en kies

gedraagt ook de muis zich wat vreemd. Het is

qemu-img resize raspbian.img +3G

daarna Desktop login as user 'pi' at the graphi

dus Raspbian en een geëmuleerde Raspberry

cal desktop. Na een re boot start automatisch

Pi. maar met beperkingen. Dus zeg maar een

We booten nu de virtuele Raspberry weer door

de grafische omgeving van de geëmuleerde

model RPi A minus. Er is geen noemenswaardig

ons script aan te roepen op de Windows- of

Raspberry met ARM-processor met Raspbian

verschil in performance tussen een geëmu
leerde Raspbian op Windows 8.1 en op Linux

Linux M int-opdrachtregel. Log na het booten

bovenop Windows 8.1 /lntel of bovenop Linux

van Raspbian op Linux in, met loginnaam pi en

Mintllntel. Je kunt meteen de browser starten en

Mint 1 7.1 Rebecca. Maar waarom zou je dit wil

wachtwoord raspberry (de defaults). Zou je nu In

op internet gaan, want via de DHCP-server op je

len, Raspbian ARM-code emuleren op een Intel

raspi-config kiezen om de SD-kaart te vergro

netwerk heeft Raspbian een l P-adres gekregen.

processor? Nou, omdat het kan!

ten, dan lukt dat niet. omdat /dev/root volgens

Je hebt voldoende plek op de geëmuleerde SD

Raspbian geen SD-kaart is. Het is niet mogelijk in

kaart gecreëerd om het besturingssysteem bij

Gelukt?

deze combinatie van software met raspi-config

te werken: sudo apt-get update en sudo apt-get

Deel jouw ervaringen met andere Linux

de SD-kaart te vergroten (op oudere versies

upgrade.

werkte dit wel).
Je doet dat nu gewoon met: fdisk /dev/sda
Verwijder hier partitie 2 door in het interac

Magazine lezers. Op welke combinaties van

Er is overigens geen verbinding tussen
Raspbian en de host waarop je het emu leert. Dit

kern el, Raspbian image, Qemu, Linux distro of
Windows-versie werkt Raspbian goed? Heb je

valt buiten de scope van dit a rtikel. In het artikel

nog kans gezien één van de vele foutmeldingen

tieve fdisk-programma te kiezen voor d en dan

over virtual networking van Filip Vervloesem in

en waarschuwingen op te lossen? Heb je NOOBS

2. Maak een nieuwe partitie aan met n, gevolgd

dit magazine lees je meer over de manieren net

geprobeerd Ua, die werkt) en een andere distro

door e en dan 2. Kies als start adres 1 22880 (de

werken te maken tussen virtuele/geëmuleerde

aan de praat gekregen? Je kunt niks winnen,

fault) en als eindadres het hoogste wat mogelijk

machines.

maar de top 3 zal worden vermeld in de vol

is. In ons geval met 3GB extra is dat 1 2691455.
Bewaar de instellingen met w en fdisk wordt
gestopt. Reboot nu je geëmuleerde Raspbian
. systeem, log in en voer uit:

gende write root-lezersrubriek.

•

.........

Listing 7
sudo resize2fs /dev/sda2
Je hebt nu meer dan 3GB vrije ruimte ter be
schikking!

Scherm resolutie
De geëmuleerde Raspberry Pi draait in een
grafische scherm resolutie van 640x480 pixels.
Dit is wat aan de lage klant, dus we willen naar
800x600 overstappen (meer kan Qemu in deze
combinatie van software niet aan, 1 6-bit kleur is
eveneens het maximum). Met een editor maken
we een nieuw bestand /etc/X1 1 /xorg.conf en
voegen hier aan toe:
> Afbeelding 4: Raspbian ARM op Linux Mint Intel
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Progra m meer je eigen s top l i c h ten met
De Bendoo Box J unction is d é ideale uitbreidings
set voor je Bendoo Box of je Raspberry Pi. Een
eigen kruispunt met heuse stoplichten die je zelf
kunt besturen met de programmeertaal Scratch.
Er zitten zelfs sensoren bij die zien of er een auto
voor het stoplicht staat!
Zo maak je een comple
te kruising met
werkende stoplich
ten. Je kunt er een hoop lol mee be
leven: combineer het bijvoorbeeld
met je Lego of je radiografisch
bestuurbare auto.
Bendoo Box J u n ction is een toevoeging voor je bestaande
Bendoo Box. Dit is het com p l ete pa kket o m kind eren op een
creatieve manier vertrouwd te ma ken met d e werking va n
tech n o l ogie. De Bendoo Box Turbo is gebouwd rondom
de Raspberry Pi 2. Dat is een supersne l l e en goedko pe
mi ni-co m p uter op creditcard-formaat. Deze m i n i-computer
kan a l l es wat een gewone com puter ook ka n . Bovendien
kunnen kinderen er u itgebreid mee experimenteren, waa rbij de kans dat h et bestu ringssysteem crasht eige n l ij k n u l is.
Ro bots aa nstu ren, l icht scha kelen, fi l m s kij ken, a l l erlei soorten
senso ren e raan ha ngen, M i n ecraft spelen, s u rfen op het i nternet:
noem het maar o p of het is m ogel ijk. Kij k o p H u bbit voo r het v o l l e d ige
pa kket.

G a vo o r d eze a a n b i ed i n ge n n a a r www. h u b b i t. n l
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