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Raspberry Pi
voor beginners
Voor een computertje dat zo klein is dat hij in de palm van je
hand past, heeft de Raspberry Pi een erg grote impact. Hoewel de
eerste Pi in 201 2 vooral werd ontworpen om kinderen op school
op een speelse manier te leren programmeren, is het project
inmiddels veel groter. Ook veel volwassenen zien met de Pi een
droom in vervulling gaan. Niet in de minste plaats omdat je voor
heel weinig geld naar hartenlust kunt experimenteren. En gaat er onverhoopt
een Pi kapot, dan bestel je voor weinig geld een nieuwe. Het is dus niet zo gek
dat het apparaatje de basis vormt voor een ongekend aantal projecten en
uitbreidingssetjes.
Met wat accessoires en elementaire computerkennis kun je met een Raspberry
Pi de meest fantastische dingen doen. En dat is precies wat je kunt lezen in
deze 'Raspberry Pi voor beginners: We beginnen met de basis: de benodigde
hardware, het aansluiten en het installeren van een besturingssysteem.
In talloze nieuwe workshops doen we vervolgens uit de doeken hoe je leuke .
projecten met de Pi tot stand brengt, van mediacenter, aanwezigheidsmelder en
babyfoon met camera tot weerstation, smart-home-toepassingen en zelfs een
complete onderwater-drone! In de workshops leggen we alles stap voor stap uit.
Deze special is dan ook voor jong en oud het ideale handboek om de eerste
stappen te zetten met de Pi. Laat je gaan en experimenteer erop los. Wij zijn heel
benieuwd met welke creatieve projecten jij op de proppen komtl
Heb je ook een project dat je met iedereen zou willen delen? Stuur me dan een
mail. De leukste projecten nemen we op in de volgende uitgave!

Veel plezier met de Raspberry Pi!
Patrick Smits
Hoofdredacteur'
psmits@fnl.nl
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De Basis

Wat is een Raspberry Pi?
Ontdek het idee achter deze minicomputer in
broekzakformaat en wat je ermee kunt doen

D

e Raspberry ontsproot in 2006 aan het
brein van computerwetenschapper Eben
Upton, toen hij tegen het eind van zijn
promotie werd gevraagd om mee te helpen met
het beoordelen van de nieuwe generatie stu
denten. Hij kwam erachter dat de nieuwe lichting
nog steeds veel tijd doorbracht met computers,
maar vooral als passieve consumenten en niet
als actieve hackers. Door de opkomst van dure
pc's en game consoles sleutelden kinderen niet
meer net als voorheen met hun ZX Spectrum of
Commodore 64, waardoor ze niet meer de juiste
vaardigheden ontwikkelden. Na een paar jaar
doorgebracht te hebben met het ontwerpen van
prototypes, waarbij Upton de universiteit inmid
dels had ingeruild voor een functie als chipontwer
per bij Broadcom, bundelde hij zijn krachten met
oud-collega's Pete Lomas van hardwaredesign
bedrijf Norcott Technologies en David Braben,
mede-auteur van de klassieke BBC microgame
Elite. Samen stichtten ze de Raspberry Foundation.
Het duurde daarna nog drie jaar voor de Raspberry

8 Raspberry Pi voor beginners

Pi model B in massaproductie ging, later gevolgd
door de de modellen A, B+, A+, Pi 2 model B . de
Zero en Pi 3 model B.
Het idee achter de Raspberry Pi was om hem
zo goedkoop mogelijk te houden, alleen het
broodnodige aan te bieden en hem te leveren
met een programmeeromgeving en hardware
aansluitingen voor allerlei elektronIcaprojecten.
De Pi draait op Raspbian, een aangepaste versie
van Linux. Voor beginners is Raspbian Jessie
de beste keus. Raspbian draait direct vanaf een
(micro)SD-kaartje en biedt een commandline
interface om het besturingssysteem te kunnen
gebruiken. Aangezien dit voor beginners een
tikkie overweldigend kan zijn, start hij tegenwoor
dig standaard met een vriendelijkere grafische
interface. Deze verschijnt ook zodra je 'startx'
intikt op de commandline (zie fig. 4).

Aansluiten
Zoals al eerder aangestipt, is de Pi niet veel meer
dan een printplaatje. Door wat extra zaken te

bemachtigen kun je het zo functioneel maken
als je zelf wilt. Het eerste wat je nodig hebt is
een microSD-kaart voor het opslaan van het
besturingssysteem en de programma's. We
raden een microSD-kaart aan van minstens 8 GB
met minimaal snelheidsklasse 4 (dit is een indi
catie voor de snelheid, meer is beter). Het is ook
verstandig om er een van een goed merk (zoals
Sandisk) te kopen zodat het kaartje betrouw
baarder is. Voor je hem in gebruik kunt nemen,
moet je de kaart formatteren en Raspbian down
loaden van de Raspberry Pi-website. Daarna kun
je Raspbian op de SD-kaart zetten via Windows
(makkelijk) of Mac (niet zo makkelijk). N u het
besturingssysteem op de SD-kaart staat, hoef je
a lleen nog wat randapparatuur aan te sluiten.
Behalve een usb-toetsenbord en -muis heb
je ook een HDMI-kabel of analoge videokabel
nodig en een micro-usb-voeding die 2,5 a mpère
kan leveren bij 5V. De HDMI-uitgang zorgt ook
voor het doorsluizen van de audio, dus als je een
tv of monitor met speakers gebruikt dan kun

.-RED
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Figuur 1: De Pi is startklaar: de randapparatuur en de
monitor zijn aangesloten en het besturingssysteem staat
op de S D-kaart.
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Figuur 4: De Pi-desktop heeft net als Microsoft Windows een taakbalk met een programmamenu, snelkoppelingen, een
overzicht met geopende vensters, een klok en meer.
Figuur 2: Met de Pi worden een aantal
programmeertalen meegeleverd. Scratch is speciaal
voor beginners, Python is meer voor gevorderden.
Interfaces
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Figuur 3: Je kunt de Raspberry Pi makkelijk aan je eigen
voorkeuren aanpassen.

je op die manier ook het geluid afspelen. Heb
je dat niet, dan kun je de aparte 3,5mm-jack
plug-aansluiting als audio output gebruiken. Via
de netwerkpoort (of via wifi met de Pi 3) kun je
de Pi op je router of modem aansluiten, zodat
je snel en gemakkelijk online bent. Als laatste
stap kun je nog een mooie behuizing uitzoeken
om je Pi een nieuw onderkomen te geven (zie
Figuur 1).

Programmeren van de Pi
Standaard worden er met de Pi een aantal pro
grammeertalen meegeleverd. De belangrijkste
zijn Scratch en Python. Voor beide talen zijn snel
koppelingen te vinden in het menu van de gra-

fische interface onder 'Programming'. Scratch is
ontworpen door de Lifelong Kindergarten Group
binnen het MIT Media Lab. Hiermee kunnen jon
geren hun eerste stappen zetten in de wondere
wereld van het programmeren. Met name Scratch
is bijzonder eenvoudig. Het gebruikt grafische
commando's zodat je je niet druk hoeft te maken
om de syntaxis. Commando's zijn opgesplitst
per groep en zien eruit als blokjes, die je naar
het script-gedeelte kunt slepen. Zo kun je sim
pel geluiden, graphics en animaties toevoegen.
Gemaakte projecten kun je opslaan of uploaden
naar de Scratch website en zo delen met anderen
of door anderen laten aanpassen.
De andere prominente taal is Python 3 (zie
figuur 2) die opstart met een Python Shell.
Python is een taal waarbij commando's per regel
worden ingelezen en verwerkt. Door de high
level commando's en datastructuren is het een
ideale taal voor scripts. De voorgaande versie
2 van Python is nog steeds enorm populair en
heeft meer hulpmiddelen voor ontwikkelaars. Die
wordt ook meegeleverd.

Pi configureren
Dankzij de grafische interface kan iedereen in
principe zo aan de slag met Raspbian. Maar mis
schien vind je de commandline wel veel prettiger
en wil je de grafische interface helemaal niet
opstarten. Dan kun je dat aangeven in de configu
ratietooi (zie figuur 3 en pagina 34) in het menu
Preferences.
Daar kun je bijvoorbeeld ook log in-gegevens
aanpassen, de partitie met het besturingssysteem
uitbreiden, overscan in- of uitschakelen om het
beeld aan te passen aan je scherm, interfaces als
de camera en SSH aan- of uitzetten, overklokken
en de regionale instellingen wijzigen. Zo maak je
een configuratie die helemaal aansluit bij jouw
persoonlijke voorkeuren.
TheMagPi
Het digitale lijfblad van de Raspberry Pi met veel
leerzame projecten staat op www.raspberrypi.
org/magpi. Je kunt dit Engelstalige maandblad
gratis als pdf downloaden, maar ook een papieren
versie bestellen.
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De Basis
De onderdelen van de Raspberry Pi 3

De Pi onderscheidt zich van andere minicomputers door zijn GPIO-pinnen.
Daar kun je allerlei sensors, leds en servo's en dergelijke op aansluiten.

GPIO
pinnen

antenne
usb

display en
touchscreen

)---

statusleds

ethernet

micro-usb
voedingsaansluiting
SoC (geheugen aan
onderkant board)

4 x usb+

hdmi

camera

audio

netwerk

Derde generatie
Als je een nieuwe Raspberry Pi koopt, is dat waarschijnlijk model 3B - de snelste

H

et laatste model van de Raspberry
Pi-familie is sinds februari 201 6 de
Raspberry Pi 3. Als je een nieuwe Pi
koopt, dan zal dat waarschijnlij k een Pi 3 zijn. De
oudere Pi 2 is bij webshops nog maar sporadisch
verkrijgbaar en dan ook nog eens duurder dan de
Pi 3, terwijl hij minder presteert. De kleine Pi Zero
is bij Nederlandse webshops vrijwel niet te krijgen.
Bestel je hem in Engeland, dan kun je er per keer
maar één kopen. Daar komen dan ook nog eens
hoge verzendkosten bij. De prijzen voor de gewone
Pi liggen sinds de introductie in 2012 in Nederland
rond de 40 euro. De Raspberry Pi 3 vraagt net iets

1 0 Raspberry Pi voor beginners

meer stroom dan de andere modellen, waardoor
je het beste een adapter van 2,5 ampère kunt
gebruiken om problemen te voorkomen,

De concurrentie

Concurrerende apparaten zoals de Banana
Pi, Cubietruck of Odroid hebben intussen
meer processorkracht, meer geheugen, meer
aansluitingen en meestal ook krachtiger graphics
dan de Raspberry Pi. Ze zijn echter ook wel duurder.
Geen van de concurrenten heeft daarentegen een
zo goed functionerende community en zo'n goede
software-ondersteuning als de Raspberry Pi.

De kernpunten van de Raspberry Pi Foundation
zijn altijd de compatibiliteit met de voorgaande
modellen en de lage prijs geweest. Dat
bracht natuurlijk de nodige compromissen en
beperkingen met zich mee, maar elke nieuwe
generatie werd voor hetzelfde ge'd toch steeds
beter. Het grote voordeel van de compatibiliteit
is dat je de bestaande hardware en accessoires
kunt blijven gebruiken en dat je dezelfde versie
van het Raspbian-besturingssysteem op alle Pi's
kunt draaien, De printplaten hebben dezelfde
afmetingen en de aansluitingen van de Pi 2 en
3 zitten op dezelfde plaatsen, zodat je dezelfde

De ingebouwde componenten van de Raspberry Pi produceren een matige audiokwaliteit.
Met Pi HArs zoals deze twee HiFiBerry's kun je dit probleem makkelijk oplossen.

Niet alle uitbreidingskaarten zoals deze adapter voor
ID-displays kun je direct op de Pi bevestigen.

behuizingen en uitbreidingsboards (HArs) kunt
gebruiken voor zowel de Pi 2 als de Pi 3.
Hoe populair de Raspberry Pi is, laten de
verkoopaantallen wel zien. Sinds de start in januari
2012 waren er in februari 2015 al 5 miljoen Pi's
verkocht. In september 2016 waren dat er 1 0
miljoen.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de
specificaties van de verschillende generaties en
modellen Pi die er in omloop zijn.

De hardware

De Pi 3 beschikt over een Broadcom-SoC met
vier ARMv8-Cortex A53-kernen van 1 .2GHz (64bit) met een VideoCore IV grafische processor.
De SoC is verbonden met 1 GB werkgeheugen.
De Pi 3 heeft net als zijn voorgangers een

100-Mbit/s ethernetpoort (Fast Ethernet) en vier
USB 2.0-poorten. Nieuw in de Pi 3 is dat wifi en
Bluetooth geïntegreerd zijn. Daar heb je dus geen
aparte usb-dongles meer voor nodig. De chip voor
wifi 802.1 1 b/g/n (2,4 GHz, 150 Mbit/s) en Bluetooth
4.1 (Classic en Low Energy) zit aan de onderkant van
het printplaatje. De antenne zit aan de bovenkant
op de rand naast de display-aansluiting. Op die plek
zitten bij de Pi 2 de twee statusleds.
De audio-aansluiting (voor een 3,5mm-jackplug)
is een gecombineerde analoge a/v-aansluiting waar
je met een speciale kabel (de ene kant jackplug, de
andere kant drie tulpstekkers) een oude televisie of
monitor op aan kunt sluiten. De hdmi-uitgang heeft
natuurlijk de voorkeur voor het aansluiten van een
monitor of televisie. Die verstuurt ook tegelijk het
geluid door.

Specificaties van alle Raspberry Pi-modellen
5ystern-on-a-Chlp (5oC)

ModeiB

Model A

BCM2836

BCM2835

BCM283S

BCM2835

BCM283S

BCM2835

BCM2835

ARM Cortex-A7

ARM1176JZF-5

ARMI176JZF-5

ARM1176JZF-5

ARM1176JZF-S

ARM1176JZF-5

ARMl176JZF-5

70 0 MHz

700 MHz

700 MHz

700 MHz

1 GHz

700 MHz

5 12MB

25 6MB

512MB

256MB

512MB

Processor

ARM Cortex-A S]

Cpu-kernen

4

Kloksnelheid

1,2GHz

900 MHz

1 GB

1 GB

RAM

Op de Pi zitten twee speciale aansluitingen
voor flexkabels. Die zijn te herkennen aan hun
witte vergrendeling. De aansluiting tussen de
jackplugaansluiting en de hdmi-poort is bedoeld
om de Pi-camera op aan te sluiten (CSI-poort,
Camera Serial lnterface). De andere, tussen de
statusleds en de wifi-antenne in, is de DSI (Display
Serial lnterface) voor het aansluiten van het
7"-touchscreen-display van de Pi.
Aan de onderkant van de Pi zit de kaartlezer voor
het microSD-kaartje. Je zet het besturingssysteem
eerst op een kaartje en schuift dat in het slot met de
contacten naar boven, gericht naar de Pi-printplaat.
Het is een kiemcontact, het kaartje klikt niet vast
zoals bij veel smartphones. Gebruik een kaartje
van minimaal acht of meer gigabyte van een goed
merk.

5 12MB

1 (On the G o)

4

USB 2.o-poorten

4

HOMI-aansluiting

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja (rnini)

Ja

Analoge vIdeo-u�gang

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

Analoge audio-uitgang

ja

Ja

ja

ja

nee

nee

GPIO-plnnen / totaal

26/ 4 0

26/ 4 0

26/ 4 0

26/ 4 0

17/26

17/26

26/ 4 0

48/ 60

Netwerkaansluiting

1 0/1 00 Mbit

1 0/1 00 Mbit

10/1 00 Mbit

nee

1 0/1 00 Mbit

nee

nee

nee

2,4GHzb/g/n

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

4 .1lE

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

WIfi

Bluetooth

Carner.l-interface ((51)

1

1 (vanaf revisie 13)

Displa y-interface (051)
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Wat zijn de pluspunten van de Raspberry Pi 3?
Een groot deel van de voordelen van de Raspberry
Pi zat ook al in de Raspberry 2. Onze strategie voor
de Pi's vanaf de B+ is om zoveel mogelij k dezelfde
afmetingen te houden. De B+ was de eerste Pi
waar ik aan werkte toen ik hier kwam werken in
2013. Het idee was dat we een aardige vormfactor
hadden en dat we die wilden houden. Om de Pi
3 te maken nam ik dan ook het ontwerp van de
Pi 2 en hebben we daar wat extra dingen aan
toegevoegd.
Er zit een processor van Broadcom op, de
BCM2837. Zij maken mooie en bruikbare dingen.
Hij is vergelijkbaar met de BCM2836. De Cortex
A7 is eruit gehaald en daar zijn A53's voor in de
plek gekomen. Alle andere dingen zijn hetzelfde
gebleven, dus de processor is verder nog geheel
compatibel. De klokfrequentie van de GPU is licht
verhoogd van 250 naar 400 MHz. We hebben
wiFi en Bluetooth linksboven op de printplaat
toegevoegd. Daarvoor moesten de led's helaas
wel verhuizen naar linksonder op de printplaat. We
hebben nog wat kleine tweaks gedaan, maar de
Pi 3 is eigenlijk een Pi 2 met wifi en Bluetooth. Dat
klinkt simpel, maar was het niet. Bluetooth en wifi
waren een grote uitdaging.
Hoe snel is de BCM2837-processor?
Hij is in ieder geval ongeveer anderhalve keer
zo snel als die van de Pi 2. En in de praktijk zelfs
nog iets meer dan dat, dat ligt er maar net aan
welke eigenschappen van de processor gebruikt
worden. Door de 33 procent snellere dock-to-

dock snelheid van de kern en het verhogen van
de frequentie van 900 MHz naar 1,2 GHz kom je
aan die 50 procent. De NEON-unit in de A53 is
echter twee keer zo breed als die van de A7, dus
als je dingen gebruikt die voordeel hebben van
de ARM NEON dan zullen die waarschijnlijk een
stuk sneller zijn. Er zijn ook nog wat verbeteringen
aan de cache in de kern die bij dingen als surfen in
de browser een verschil kunnen maken - het ligt
maar net aan de workload. De A53 is gewoon een
wat vettere processor.
Hij is 64-bit. Dat gebruiken we op dit moment
nog niet echt, maar er kwamen al wel mensen
langs met voorlopige Linux-kernels in de 64-bit
modus. We monitoren dat wel en kijken wat we
er van vinden als het werkt. Het kan zijn dat we
met een eigen 64-bit besturingssysteem komen,
geheel los van het huidige 32-bit, of dat we
gewoon doorgaan met 32-bit omdat dat prettig
compatibel is met alle andere Pi's.

De 1,2 GHz BCM2837 heeft vier ARM Cortex-A53 kernen.

Waarom is 64-bit functionaliteit toegevoegd?
Omdat er toch een nieuwe kern in de 2837 kwam,
hebben we de opties overwogen. Alle nieuwe
ARM-cores ondersteunen in principe 64-bit - een
mooie feature voor de toekomst. We hebben
de compatibiliteit met eerdere hardware- en
softwareversies echter hoog in het vaandel en
willen dat zo lang mogelijk zo houden. Er zijn op
dit moment dan ook nog geen plannen voor een
64-bit versie van Raspbian. Dan zijn er namelij k
twee geheel afzonderlijke besturingssystemen
nodig en die moeten we allebei bijhouden.
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De Basis
Geen FM
Er werd gespeculeerd dat de Pi 3 ook een
FM-ontvanger zou hebben, maar dat is
helaas niet het geval. James bevestigt dat FM
inderdaad uitgeschakeld is. De wifichip moet
met een groot aantal soldeerpunten op de
printplaat van de Pi bevestigd worden. Op
de chip zitten die punten 0,4 mm van elkaar
af. H ij is origineel ontworpen voor de h igher
tech printplaten van mobiele apparaten dan
die van de Pi. Een van de redenen dat we
de kosten zo laag kunnen houden is dat we
low-tech printplaatontwerpen gebrui ken.
Door een paar slimme trucs konden we dat
high-tech onderdeel toch op onze low-tech
printplaat gebruiken, maar dat ging wel ten
koste van FM omdat er zoveel signalen naar
buiten moesten worden gevoerd.

Alles moet in userland opnieuw
gecompileerd worden voor
64-bit, dus dat is een
verschrikkelij ke hoeveelheid
werk, en dan moet je dat nog
blijven ondersteunen ook.
Het is technisch mogelijk, dus
we gaan eens kijken wat de
performancevoordelen zijn
van een 64-bit Linux en dan
voor de toekomst bepalen of het
dat waard is of niet. De ARM-cores
gaan natuurlijk wel in de richting van
64-bit ARMv8 en alle toekomstige ARMcores zullen het ondersteunen, dus dat is wel
een ding. We hebben echter nog geen officieel
standpunt daarin en we zien wel wat er gebeurt.

�������

Een aantal mensen heeft gemerkt dat de Pi 3
warmer wordt dan zijn voorgangers. Moeten
mensen daar rekening mee houden door hem
korter aan te laten staan of kunnen ze hem
nog steeds onbeperkt gebruiken?
In bepaalde speciale gevallen hebben we die
problemen weten te reproduceren. Dat werkt
voor de Raspberry Pi 2 op dezelfde manier, die
doet er alleen iets langer over om net zo warm te
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worden. De frequentie is wat omhoog gegaan en
de ARM-core is wat groter, dus genereert hij meer
warmte. De Pi 2-core produceerde ook aardig wat
warmte in vergelij king met de Pi 1 als je ze zodanig
gebruikt dat de processor langdurig en volledig
belast wordt. Maar zal je Pi er door ter ziele gaan?
Absoluut niet. De 2837-SoC is gekwalificeerd voor
een temperatuur van 125 graden voor naar ik
meen tien jaar - dan vindt hij het wel genoeg en
houdt hij er mee op. We maken ons totaal geen
zorgen dat de hardware het zal gaan begeven.
De Pi verlaagt de processorfrequentie als hij heet
wordt - de temperatuur waarop dat gebeurt is in
de firmware ingesteld op 85 graden. Er kunnen
wel wat temperatuurschommelingen over de hele
chip voorkomen omdat de sensor i n een hoek van
de chip zit, maar daar maken we ons geen zorgen
over. We kunnen het temperatuuralgoritme altijd
nog bijwerken als dat nodig mocht zijn.
Dat gezegd hebbende, kunnen deze chips wel
warm worden - zeker als ze zwaar belast worden.
Dan verlagen ze hun frequentie en spanning. De
Raspberry Pi 2 en 3 kunnen dan ook voordeel
hebben van een koellichaam als je ze continu
flink belast. De Pi 1 kun je echter de hele dag
maximaal belasten zonder dat hij heet wordt. Er
zijn nu vier significant snellere kernen met een

veel hogere snelheid, dus we lopen tegen de
fysieke grenzen aan. Mobiele apparaten werken
op een vergelijkbare manier. Ze proberen uit
hun processor zo snel mogelijk de maximale
performance te persen, waarna ze warm worden
en hun frequentie en spanning verlagen.
Voor de standaard dingen als surfen op
internet koelt de chip van de Raspberry Pi snel
genoeg. Dan is de printplaat zelf goed genoeg als
koellichaam. De warmte gaat van de onderkant
van de solderingen naar de grondplaat van
het board, waar genoeg metalen dingen op
gesoldeerd zijn - usb-aansluitingen en dergelijke.
Het is van belang te weten dat het warm worden
geen enkele invloed heeft op de levensduur van
een Pi, dus daar maken we ons helemaal geen
zorgen over.
In het verleden was de Foundation nog van
mening dat wifi en Bluetooth te duur zouden
zijn om op een Pi te zetten. Wat is er in die tijd
veranderd?
Er spelen een paar factoren. We wilden wifi en
Bluetooth eigenlijk altijd al op de Pi hebben,
omdat dat logische componenten zouden zijn.
De meeste mensen die een notebook kopen
hebben wifi. Menig notebook heeft tegenwoordig

H et was een g rote
u itdagi ng - een
h oop werk om
erg en s radiosignalen
op te krijgen!
niet eens een vaste ethernetaansluiting. Dus wifi
was niet meer dan logisch. De uitdaging was
natuurlijk de prijs. We zijn hard bezig geweest
om met leveranciers te onderhandelen om het
onderste uit de kan te halen, zodat we het ons
konden veroorloven het er op te zetten. Het lukte
uiteindelij k om de begroting rond te krijgen om
wifi toe te voegen. Broadcoms wifi-oplossing is
echt goed omdat deze weinig kost en niet veel
externe componenten gebruikt.
De andere kant van het verhaal is dat het
ontwerpen, ontwikkelen en testen een grote
uitdaging is. Als het product uit de kinderschoenen
groeit, loop je tegen een groot aantal
conformiteitsaspecten aan. Ieder land wil eigenlij k
datje het test binnen hun radiospectrumregels.
Dat legt veel meer druk op het testen. We hebben
nauw met Broadcom moeten samenwerken
om de chip binnen alle eisen en standaarden te
krij gen. Ontwerpen voor radiosignalen is sowieso
moeilijker dan normaal omdat je te maken hebt
met dingen als elektronische crosstalk of het
feit dat de voeding de radiosignalen kan storen.
Dergelijke ontwerpen zijn veel gevoeliger dan
andere digitale ontwerpen.
Het was best wel wat werk, of beter gezegd:
een hele hoop werk om ergens radiosignalen op

te krijgen! Het merendeel van de tijd werd daar
aan besteed. Ondanks dat er verder niet veel
veranderd is bij de overgang van de Pi 2 naar de Pi
3, zat er in die overgang ongeveer net zo veel werk
als bij de overgang van de B+ naar de Pi 2. Het
leuke is dat nu het eenmaal het gelukt is, we veel
geleerd hebben voor als we het opnieuw zouden
doen - we hebben daar nu de skilIs voor.

Een van de kleine veranderingen is de terugkeer naar
het oude micro-sd-slot - geen uitwerpknop meer.
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Weerstation

Een waterdichte behuizing is ook hier een
goed idee. al hebben sommige sensors
meer baat bij een plek buiten de behuizing,
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bestaan ook waterdichte varianten. Je moet
je een gemiddelde van de resultaten kunt
berekenen omdat er altijd wel een sensor

IS

die het (tijdelijk) minder goed doet.
Het idee is dat je een aantal sensors op
de GPIO-pinnen aansluit om een goed
beeld te krijgen van het weer in het gebied
rondom je weerstation. Door wifi en de
batterijen kun je het weerstation ergens
in je tuin neerzetten en verbinden met je
router of met een wifi-repeater om hem aan
internet te hangen. Je kunt de data op een
WordPress-site posten. die je dan ook weer
op een Pi kunt hosten.

aan controlescripts uit te voeren. Je kunt
de Pi als robot zelfs rond laten rijden om
als wifi-repeater te laten fungeren. Door de
BlueZ-stack te installeren kun je de robot ook
gebruiken om Bluetooth LE-apparaten te
besturen. Je kunt er zelfs een paar speakers
op monteren. Je kunt dan ook Bluetooth
apparaten zoals de Wilmote gebruiken om
hem te besturen met bewegingen (zie bit.

ly/1 RRh4Qu). Met een Bluetooth-headset
kun je een applicatie zelfs met je stem
bedienen door zoiets als Jasper te gebruiken

(http://jasperproject.github.io) om naar
je gesproken commando's te luisteren.
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3D-printer
Met een Pi 3 kun je een 3D-printer

CuraEngine om de G-code en slicing af te

aansturen. Met de extra rekenkracht kun

handelen. Je kunt ook de cameramodule

je de slicing door de Pi laten afhandelen.

in de 3D printer installeren en timelapse

Je moet natuurlijk eerst wel een

video van de prints maken. Dan is een

3D-printer hebben - of kijk eens bij het

externe harde schijf om de foto's en

RepRap-project. Een RepRap is een in 3D

video's op te slaan wel handig.

printbare 3D-printer. Je hebt dan alleen
een vriend nodig met een 3D-printer
of een 3D-printservice in de buurt om

Node

de onderdelen te laten maken. De niet
printbare onderdelen moet je dan apart
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kopen (zie http://reprap.org/wiki/

RepRapPro_Huxley).
Als de 3D-printer werkt, installeer je de

...

de bijbehorende software OctoPrint en

,cl,r-

Wifi
hotspot

Super
server

OctoPi-image op je sd-kaart en gebruik je

Gebruik je Pi als een draadloos accesspoint

De Raspberry Pi 3 kan grote aantallen

voor andere apparaten. De Pi dient dan

paginarequests makkelijk aan. De Pi

als DHCP-server voor het uitdelen van

Foundation heeft een experiment gedaan

lP-adressen. Verbind je hem met een kabel

om te kijken of hij veel bezoekers aan zou

aan internet, dan dient hij als bridge voor de

kunnen (http://bit.ly/22mCjRR). Daarbij

apparaten die er via wifi contact mee maken.

bleek hij in twaalf uur anderhalf miljoen

Als je achter in de tuin

requests aan te kunnen. Dus zelfs als je

internet wilt hebben,

een grote website hebt, kun je hem op

gebruik je batterijen voor

de Pi hosten. Door de wifi kun je hem

de voeding en kun je

remote configureren terwijl hij ergens in je

toch contact maken met

meterkast ligt.

Je router. Dan kunnen de
apparaten in de schuur
draadloos contact maken
met de Pi om op internet
te komen.

o Mega-mediacenter

Sluit je monitor, luidsprekers, toetsenbord en muis aan en installeer dan OSMC. Dan is je

thuisbioscoop meteen compleet. Configureer een Bluetooth-afstandsbediening of een
afstandsbedienings-app op je smartphone of tablet. Sluit een externe harde schijf op de Pi
aan die vol staat met je favoriete muziek, films
en tv-shows. Voeg de content op de harde
schijf toe bij je OSMC-mediacenter en doe dat
ook voor nieuwe bestanden op usb-sticks als je
die inplugt. Je kunt je Pi als mediaserver voor je
mobiele apparaten gebruiken. Kijk bij de
apps van OSMC ook eens naar dingen als
een torrentcJient en tv-tuner.
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@ Drone

Er is van alles te vinden als je een eigen drone wlt maken. Kijk

bijvoorbeeld op diydrones.com of instructables.com. Daar

kun je ook motors bestellen en 3D modellen voor het chassis. Een
complete drone-kit kopen is ook een optie. Je kunt op de Pi van die
drone de PFXminf-powermodule aansluiten. Die is eigenlijk bedoeld
voor de Pi Zero, maar is geheel compatibel met de Raspberry Pi 3. De
processorkracht daarvan geeft een significante performance-boost
ten opzichte van een Pi Zero- of Pi 2-drone. De PFXmini bevat een
gyroscoop en kompas, een versnellingsmeter, magnetometer en
druk- en temperatuursensor en een ADC. Het is een heel handige
en compacte kit! Doordat wifi en Bluetooth standaard op de Pi 3
zitten, heb je geen extra modules nodig om de drone in de lucht te
houden.
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audiokaart en de Cirrus

Logic geluidskaart die

compatibel zijn met de

Pi 3 wordt het mogelijk
om veel beter met
audio om te gaan op

je Pi. Met een geluidskaart kun je de kleine

Live audio
afspelen
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Sluit de speakers
aan op de klasse
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D-versterker. Dan
is de aud'o output

verder geregeld.
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Sluit je instrument

aan op de usb

geluidskaart en configureer dan Guitarix.

on-board microfoontjes gebruiken of je

Dat is een virtuele gitaarversterker die

e'gen microfoon inpluggen om audio

allerlei gitaarversterkers kan simuleren

op te nemen. Er zijn ook aansluitingen

en ook verschillende effecten op je

voor stereo lijninstrumenten. waarop je je

gitaarsignaal kan toepassen en dan

instrumenten kunt aansluiten om ze op

een stereosignaal naar de luidsprekers

hoge audiokwaliteit rechtstreeks op te

stuurt. Als je een paar verschillende

nemen. Je kunt er ook externe versterkers of

effecten instelt. kun je die triggeren met

actieve luidsprekers op aansluiten. Door de

de knoppen die je op de GPIO-pinnen

rekenkracht van de Pi 3 kun je het opnemen

aansluit. Op die manier kun je de Pi

zonder vertrag'ng doen. Als je er een display

gebruiken als draagbare gitaarversterker.

op aansluit (of de VNC-app gebruikt), dan

Hij kan de nummers die je opneemt

kun je met Audacity je audio op locafe

zelfs automatisch via wifi uploaden naar

bewerken.

bijvoorbeeld Dropbox.

® Arcade-kast
Nod'e

- I.",�-I- (3J.oJ..-I-/

d"-"""""U)

- "'>O"..tor
- Iv,J�prJ.o.rs
- j07�-I-;J. "-/l
1."0i'P"-/l
- "''''' e.P'''�

d

Pak een HDMI-monitor (of een met DVI met een adapter) en bouw

die samen met de luidsprekers in een chassis voor de arcade-kast.
Sluit de joystick en de knoppen op de GPIO-pinnen aan. Installeer

RetroPie op de Pi, voeg de ROM's toe die je hebt en configureer
de joystick en de knoppen en de Bluetooth- of usb-gamepads
voor andere spelers. Stop de Pi in de kast. Als je de set-up moet
aanpassen, kun je dat doen met SSH, een Bluetooth-toetsenbord of
-muis, of een bedraad toetsenbord en muis
die je op de resterende usb-poorten aansluit.

c
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Arcade-tafel
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Sluit het officiële touchdisplay aan via GPIO en configureer het
display voor touchinvoer. Bouw het geheel in in het blad van
een tafel. Voeg daar capacifeve touch-sensors aan toe in de
juiste knoppeinindeling en installeer
luidsprekers. Volg de methode van Frederick
Vandenbosch (zie bit.ly/1IwEMJ8). Leg
een doortchtige folie over de capacitieve
touchsensors, voeg daar een paar lagen
papier aan toe om de componenten aan het

o

zicht te onttrekken en leg er nog een laag
doorzichtige folie overheen. De capacitieve
touchsensors moeten gevoelig genoeg zijn
om ze te laten triggeren door je handen
over het oppervlak te bewegen. Je kunt zelfs
een led door het papier heen laten schijnen.
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Auto-entertainment
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Installeer een Kodi/LibreELEC mediacenter op je Raspberry Pi en
sluit een touchscreen-display aan om hem makkelijker te bedienen
tijdens het rijden. Bevestig het geheel in de inbouwruimte voor je
autoradio en sluit er speakers op aan. Dat mogen ook draadloze
zijn, maar je kunt ook de bestaande autoluidsprekers aansluiten met
een versterker. Kijk eens naar bit.ly/1 jdL8rQ voor wat inspiratie.
Stop een Bluetooth toetsenbord op een handige plek en zet een
heleboel media op een externe usb-schijf. Installeer een remote
app voor Kodi op je smartphone en gebruik die om je autostereo
te bedienen. Je kunt met de internetverbinding van je smartphone
ook een draadloze hotspot maken en de wifimodule van de Pi dan
gebruiken om daar verbinding mee te maken. Voor de finishing
touch kun je Navit starten met gesproken uitvoer voor een echt
navigatiesysteem.

loe Basis
De Raspberry Pi starterkit

Je Pi kan meer dan je denkt. We noemen hier de minimale randapparatuur waarmee je aan de slag kunt

O

m het meeste uit je Raspberry Pi te
halen, moet je naast de Pi zelf nog een
aantal andere onderdelen hebben.
Denk bijvoorbeeld aan een toetsenbord en
een muis om commando's mee in te typen
en te kunnen navigeren. Dan is er nog de
microSDkaart (of SD-kaart voor model B) voor
het besturi ngssysteem. Je moet ook een
voeding hebben en eventueel een usb-hub
om nog wat meer usb-apparaten aan te sluiten:

bijvoorbeeld een setje schijven die net een tikje
meer power nodig hebben dan de Pi zelf kan
leveren. Misschien heb je een wifj-adapter nodig,
of gebruik je liever toch een netwerkkabel. Als
je aan de gang wilt met een aantal elementaire
elektronicaprojecten of bepaalde apparaten wilt
bedienen met je Pi, heb je ook nog wat andere
dingen nodig. Via verschillende online winkels
vind je alles om met je Pi aan de slag te kunnen
en hem uit te breiden.

Toetsenbord en muis
Laten we beginnen met de basiscomponenten: het toetsenbord en de
muis. In het algemeen is elk usb-toetsenbord en muis met scrolwiel en drie
knoppen geschikt voor aan de Raspberry Pi. Je hebt niet voor alle projecten
een toetsenbord en muis nodig, maar toch is het goed om ze aan te sluiten.
Een volledige lijst met toetsenborden en muizen die gegarandeerd werken
op de Raspberry Pi staat op goo.gl/YjXNG en goo.gI/2cbhW, maar je kunt je
eigen apparatuur altijd gewoon proberen.

Voeding
De Raspberry Pi gebruikt een standaard micro-usb-aansluiting voor zijn
voeding. Daar moet 5 volt op aangesloten worden. In de meeste gevallen
is een kabel van micro-usb naar usb voldoende, die je dan vervolgens
in de usb-poort van een laptop of pc kunt stoppen, of een standaard
telefoon lader (maar let er wel op dat die niet teveel stroom levert). In het
algemeen is 5,25V 2500mA perfect. Meer informatie staat op goo.gI/2rmFS.
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Met accessoires bedoelen we andere hardware die
aangesloten en gebruikt kan worden op en door de
Raspberry Pi. Dat kan een simpele HDMI-kabel zij n
om je Pi mee op je tv aan te sluiten of de nieuwste
RaspberryPi-gadget waarmee je de mogelijkheden
van je Pi nog verder kunt uitbreiden.
Er is een heel scala aan opties voor de
Raspberry Pi: van robotarmen tot op afstand
bestuurbare helikopters. De enige limiet is de
voor de Pi beschikbare hardware.

L

m icroSD-kaart

Een microSD-kaart is het opslagmedium waar het besturingssysteem
(welke je ook kiest) voor de Raspberry Pi op komt te staan. Je kunt ze kant
en klaar met besturingssysteem kopen of gewoon leeg. Er zijn kaarten van
verschillende grootte en met verschillende snelheden. Voor basisgebruik is
8 GB of meer voldoende. Als je wat meer software wilt uitproberen en
experimenteren we een minimum van 16 GB aan. Online kun je nog wat
meer informatie vinden over microSD-kaart.

L---A.l.l.
Behuizing

Een behuizing is niet echt een essentieel onderdeel, maar als je je Raspberry
Pi in een behuizing stopt is hij beschermd tegen stof en stoten en kun je
hem ook wat makkelijker vastpakken om er een accessoire op aan te sluiten.
Behalve als bescherming is een behuizing ook wat mooier om naar te kijken,
zodat je hem als mediacenter in je woonkamer kunt gebruiken. Er zijn erg
veel verschillende behuizingen te krijgen, in allerlei kleuren en stijlen.

"Met de juiste
hardware kun je
met een Raspberry
Pi de mooiste
projecten maken"

Video-uitgang

Actieve usb-hub

De Raspberry Pi heeft twee soorten video-uitgangen: een HDMI-poort en
een RCA-aansluiting. De HDMI-poort is inmiddels aardig ingeburgerd en
wordt door gebruikers van de Pi meestal ook gebruikt als video-uitgang.
Als je geen H DMI-aansluiting op je tv of monitor hebt, kun je de RCA
aansluiting gebruiken voor je tv, monitor of zelfs een SCART-kabel als dat
nodig is. Als je daar wat meer over wilt weten, raden we je aan te kijken bij

Als je je Raspberry Pi wilt uitbreiden met meerdere usb-schijven of andere
usb-apparaten, is het handig om wat extra usb-poorten te hebben. Voor
normaal gebruik heb je genoeg aan de vier usb-poorten op de Pi zelf. Neem
bij de extra (energievretende) apparaten altijd een actieve hub, zodat er
niet teveel stroom van de voeding van de Pi wordt afgetapt en hij niet meer
stabiel werkt. Zo zorg je dat alle apparaten goed blijven werken, en je kunt
er zelfs de Pi zelf op aansluiten als je dat handig vindt.

goo.gl/sJNCg.
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Raspberry Pi camera
De camera is een speciaal voor de Pi ontworpen add-on die je met een
flexibele kabel in het slot achter de netwerkaansluiting steekt. Hij is
bijzonder klein, maar behoorlijk krachtig. De camera heeft een resolutie van
5 megapixels en ondersteunt 1080p-video. Met deze add-on kun je een
Raspberry Pi gebruiken als webcam, bewakingscamera of timelapse-camera.
De Raspberry Pi Foundation heeft een mooie tutorial gemaakt hoe je de
camera in Raspbian aansluit en activeert, zie goo.gl/qBwHK.

L

Usb-wifi-adapter (oudere Pi's en de Zero)

Mocht je een oudere Pi of Zero in huis hebben gehaald, dan mis je de
onboard wifi-optie. Je kunt er alsnog wifi aan toevoegen door een usb-wifi
adapter te gebruiken. kun je de Pi op plekken neerzetten waar een bedrade
internetverbinding niet handig is, bijvoorbeeld in je tuin of op het dak. Er is
een groot aantal usb-wifi-adapters beschikbaar die compatibel zijn met de
Raspberry Pi. Bekijk de volgende lijst om een idee te krijgen waar je op moet
letten: goo.gI/ZoPuz.
Raspberry Pi voor beginners 21

De Basis

Elektronica-projecten
De GPIO-header is een ontzettend handig onderdeel van de
Raspberry Pi. Hierop kun je allerlei zaken aansluiten, zoals diverse
sensoren en actuatoren.

Benodigdheden
Een breadboard (insteekbordje)
Een weerstand (330 a)
Twee jumperkabels (male-female)
Een rode led (5 mm doorsnede)
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W

il je allerlei projecten op elektronica
gebied uitproberen, dan is de Pi erg
geschikt om daar deel van uit te
maken. Hij is namelijk lekker klein en verbruikt
weinig stroom. Voor allerlei soorten projecten zijn
er tools en bibliotheken voor de Pi te vinden. Het
apparaatje is een stuk uitgebreider dan simpele
bordjes als de Arduino, en je kunt er dan ook veel
meer mee.
Dat komt omdat de Raspberry Pi eigenlijk
een complete computer is, met een echt
besturingssysteem. Hij heeft dan ook allerlei
aansluitingen die je op een grotere computer

tegenkomt, zoals hdmi. Maar er is meer: de
Pi heeft GPIO-aansl uitingen waar je heel veel
verschillende dingen op kunt aansl uiten. De
afkorting betekent General Purpose Input/
Output. Als je aan de slag gaat met het
programmeren van de GPIO-aansluitingen via
scripts of de commandline, lees dan vooral de
tips hieronder.

Pi en de veertig pinnen
Bijna ieder model Pi heeft op de printplaat
twee rijen van in totaal veertig pinnen. Pin
nummer 1 zit het dichtste bij de sd-kaart en

Om snel iets uit te proberen
heb je genoeg aan een
breadboard. een weerstand.
twee jumperkabels en een led.

de pinnen zijn opeenvolgend genummerd. De
rij met pin 1 heeft de oneven nummers. de rij
met de pinnen aan de buitenkant heeft de even
nummers van 2 tot en met 40.
Om te zien wat die pinnen doen. hoef je maar
naar de naamgeving te kijken. Er zijn pinnen die
spanningen leveren van 3.3 V of 5 V. maar er zijn
ook meerdere massa-aansluitingen (0 V). Het
is slim om eens te kijken naar de verschillende
mogelijkheden en eigenschappen. zeker voor
je begint aan uitgebreidere projecten. Meer
informatie vind je bij de wiki van eLinux. Daar
leer je bijvoorbeeld dat bepaalde pinnen maar
bepaalde stroomsterktes aankunnen en lees je
welke aansluitingen bedoeld zijn voor specifieke
doeleinden en welke pinnen je min of meer vrij
kunt gebruiken.

Dig itaal

De aansluitingen zijn niet geschikt voor analoge
toepassingen. want alles werkt digitaal. Er
zijn twee pinnen (12 en 35) die werken met
pulsbreedtemodulatie (PWM) en op die manier
een uitgangssignaal leveren dat analoog lijkt.
Met bepaalde bibliotheken kan dat ook op
andere pinnen. zoals je kunt lezen in het kader
'Pinaansturing met Wiring Pi'. Wil je echt met
analoge ingangen werken, dan kun je die
gemakkelijk toevoegen met externe chips als de
MCP3008.
De bezetting van de pinnen is in de loop
der tijd bij de verschillende modellen van de

Raspberry P i gewijzigd. Voordat je iets gaat
aansluiten, moet je dus goed letten op de juiste
aansluitingen. Deze vind je doorgaans bij de
specificaties van de actuator of sensor die je
wilt gebruiken. Onthoud ook dat de pinnen met
maximaal 3,3V belast mogen worden. De Pi kan
er niet tegen als je er een hogere spanning op
zet. Dat is belangrijk om te weten, want veel
sensoren werken juist op 5V

Aan sturen
We gaan een ledje laten branden en laten
daarmee zien hoe je hardware kunt aansturen via
de pinnen. Omdat een led in principe een diode

is, laat hij stroom maar in één richting passeren
en moet je dit type halfgeleider dus op de juiste
manier aansluiten. Eén van de twee pinnen
van de led (meestal de plus) is iets langer dan
de andere. Zo kun je zien hoe hij moet worden
aangesloten. Daarnaast is de behuizing aan de
kant van de min meestal afgevlakt.
Je kunt een led niet direct aansluiten op een
spanningsbron, dan gaat hij kapot. Een led
heeft om correct te functioneren een extra
weerstand nodig die je met de led in serie
plaatst. Het maakt niet uit of je dat aan de kant
van de plus of de min doet. Solderen is ook
niet nodig als je een zogenaamd breadboard

blinky.py

De buitenwereld

Code voor het knipperlicht in Python.

Je kunt de huidige Raspberry Pi-boards dankzij de veertig
pinnen in allerlei projecten aansturen en integreren.

Voer het uit met:
python blinky . py
1
2
3

4

5

6

7

3,3 V

5 1l C

13GP1O

21 SPI

33GPIO

37GPIO

8

9

import
import

RPi . GPIO as

IO

time

IO . �et:mode ( IO . BOARD)

riL"

IO . �etup ( 7 ,

�tate

=

Troe

IO . OUT )

T� ,

IO . output ( 7 ,
�tate

-

not

�tate )
�tate

time . �leep ( l )
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Op het breadboard zijn de gaatjes
elektrisch met elkaar verbonden. De
groene lijnen geven aan op welke manier.
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gebruikt. Dat is een experimenteerprintplaatje
dat bestaat uit verticale rijen met gaatjes die met
elkaar verbonden zijn. Vaak hebben ze aan de
boven- en onderkant nog twee paar rijen met
aansluitingen die juist horizontaal met elkaar
verbonden zijn. Die zijn bedoeld voor de voeding
en de massa.
Je zet een eenvoudige ledschakeling
met weinig moeite in el kaar. Als je de
aansl u itdraden van d e componenten wat korter
maakt, kun je ze ma kkelijker i n het breadboard

steken. Zodra de Pi stroom krijgt, moet de led
gaan branden.

E lektronisch schakelen
Om de l e d a a n o f u i t t e zetten, is e e n kleine
aanpassing in de schakeling nodig. De massa
aansluiting blijft, maar we willen niet meer een
constant ingeschakelde spanning, zoals bij d e
3,3V-pin. Daarom sluiten w e de andere kant van
onze schakeling aan op een een GPIO-pin die we
softwarematig kunnen aansturen.

.. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. .

.. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

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

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

De linker schakeling laat d e led permanent branden. Met d e rechter kan d e led door d e Pi aan- en uitgezet worden.
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In principe zijn alle GPIO-pinnen hiervoor
geschikt omdat je ze naar believen kunt aan- en
uitzetten. Wij kiezen nu pin nummer zeven. Een
pin kan de toestanden in (i nput), out (output)
of pwm (pulsbreedtemodulatie) staan. Het
commando gpio -1 mode 7 out zet de gekozen
pin in de uitvoermodus. Door de mode optie
onthoudt de pin zijn toestand. De optie -1 geeft
gpio de opdracht de fysieke nummering van het
board te gebruiken. Met het commando gpio -l
write 7 1 zet je een spanning op de pin en gaat
de led branden. Met gpio -1 write 7 0 zet je de
led weer uit. Je kunt de huidige status opvragen
met gpio -1 read.
Dit alles werkt ook met de alternatieve
pinnummering. De fysieke pin zeven komt
overeen met de Broadcom-pin nummer vier
(GPIO.4). Die kun je met de optie -g aangeven .
Met gpio -g write 4 1 zet je de led dus weer aan.
-

Knipperlicht
Je kunt de led laten knipperen met de
commando's die we hierboven bespreken, maar
het is gemakkelijker als we dat automatiseren met
een shellscri pt.
Je kunt daar bijvoorbeeld het script blink.sh
voor aanmaken. In dat script zet je dan de volgende
regels code om het ledje aan te sturen:
#! /bin/bash
gpio -1 mode 7 out
while
do
gpio -1 write 7 1
sleep 0 . 5
gpio -1 write 7 0
sleep 0 . 5
done

Met het commando chmod +x blink.sh maak
je het bestand u itvoerbaar en daarna kun je het
met ./blink.sh starten.
De led gaat dan een halve seconde aan en
blijft daarna een halve seconde uit. De kern van
het programma is een eindeloze lus die met de
instructie while : begint.
Tussen d e sleutelwoorden do en done staan
dezelfde g pio-commando's als hierboven,

waarmee je de led aanzet en weer uitzet. Het
sleep-commando pauzeert het hele proces
gedurende een halve seconde. Tijdens die
pauze blijft de GPIO-pin in zijn toestand staan
en verandert er dus ook niets aan de led.
Natuurlijk werkt dat ook met alle populaire
programmeertalen, zoals ( en Python (zie het
kadertje op pagina 23 met het stukje Python
code). De charme van de Pi zit hem in het feit

dat het spelen met de hardware of het even
uittesten van hardware of de bijbehorende
software met een simpel shellscript mogelijk is.
Voor gevorderde programmeurs loont het
de moeite eens een blik te werpen op de
(-interface van Wiring Pi. Erg interessant is ook
het project pigpio, dat nog veel meer functies
biedt. Python-programmeurs kunnen met RPi.
GPIO ook snel uit de voeten.
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Van camera met nachtzicht en ePaper-schermen tot bediening
met gebaren in de lucht: tien onmisbare add-ons voor je Pi
De Raspberry Pi ls oorspronkelijk bedoeld voor het
onderwijs, maar bleek een revolutionair product. Niet
alleen omdat de hardware zo goedkoop is, maar vooral
omdat er een hele community van Pi-liefhebbers is
ontstaan met het gezamenlijke doel mooie dingen te
maken en daar van te leren.
Telkens als we het weblog van de Raspberry Pi bezoeken
raken we weer diep onder de indruk van een nieuw
geniaal project. Er zijn al veel leuke projecten, variërend van
onderwaterrobots tot een mag ic mirror, een spiegel die actuele
informatie laat zien. Daar komen elke dag weer nieuwe bij.
Als iemand je vraagt wat je kunt doen met een Raspberry Pi,
is het soms best lastig om daar antwoord op te geven. De
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toepassingsscenario's voor de Raspberry Pi zijn zo breed dat
eigenlijk alleen je fantasie de beperkende factor is.
Als je de Raspberry Pi vergelijkt met doorsnee kant-en-klare
computers en mobiele apparaten, valt op dat hij vooral veel
mogelij kheden heeft voor aanpassingen en upgrades. Bij een
smartphone of tablet kun je wel een trendy hoesje of een coole
hoofdtelefoon kopen, maar daar houdt het wel zo'n beetje op.
Bij de Raspberry Pi gaat de aanpasbaarheid veel verder, zowel
qua software als qua hardware. Veel van de projecten blij ken een
verwezenlijking van oude kinderdromen te zijn en dat maakt de
Raspberry Pi zo geliefd.
We bespreken hier tien van onze favoriete Raspberry Pi-upgrades
om inspiratie mee op te doen voor je volgende project.

Bescherm je Pi
Short (rust Plus
€17
De Raspberry Pi is een degelijke en betrouwbare kleine
computer, vooral als je bedenkt dat het niet meer is dan
een volgestopte printplaat zonder echte bescherming. Dan
komt waarschij nlij k het moment dat je de Pi in een mooi
doosje wilt stoppen. Wellicht ga je de Pi gebruiken voor
een thuisbioscoop en wil je hem er strakker uit laten zien

naast al je andere apparaten, of wil je voorkomen dat je
minicomputer beschadigd of vol stof raakt als je hem in je
tas overal mee naartoe neemt.
The Short (rust Plus is een van onze favoriete
behuizingen voor de Raspberry Pi. Hij heeft een strak
ontwerp en goed doordachte features. Hij is ook makkelijk
in gebruik. De Pi zelf valt op zijn plaats in de behuizing
en het deksel klik je ook zo vast. Je krijgt er een set
zelfklevende rubber voetjes bij. Bovendien wordt er een
uitbreidingssegment meegeleverd om de hoogte van de
behuizing aan te passen zodat je een add-on-bordje kunt
gebruiken.
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Pi Supply Switch

Kij k in het donker
met infrarood
NolR infraroodcamera
€32
Met de CSI-connector op de Raspberry Pi (tussen de 3,5mm-jackplug
en de hdmi-poort) kun je een cameramodule aansluiten zonder dat je
een usb-webcam nodig hebt. De cameramodules die je kunt aansluiten
gebruiken minder stroom en zijn - zoals te verwachten van de Raspberry Pi
Foundation - verbazingwekkend klein: slechts 25 x 24 mmo Ze wegen zonder kabel dan
ook maar drie gram.
Er is een 'normale' cameramodule (waarmee we een camera bedoelen die zichtbaar
licht vastlegt) met indrukwekkende specificaties - een 8-megapixel fixed-focus camera
met ondersteuning voor de videomodi 1080p30, 720p60 en VGA90. Toen deze
cameramodule voor het eerst gelanceerd werd, waren sommige mensen duidelij k niet
tevreden met een camera voor alleen zichtbaar licht. Ze hadden andere toepassingen
voor ogen. Daarom haalden ze de pietepeuterige camerasensor los en verwijderden
ze het infraroodfilter om alles vervolgens weer in elkaar te zetten. Een minutieus klusje,
waarmee je natuurlijk ook nog eens de garantie kwijtraakt. Het viel de Raspberry Pi
Foundation op dat steeds meer mensen dat deden. Daarom hebben ze het zelf ook
gedaan en een nieuwe infraroodcameramodule gelanceerd: de Pi NoIR.
Er zijn een paar bekende nachtelijke toepassingen voor infraroodvideo. Als je de Pi
NolR combineert met wat infraroodleds (kijk maar eens naar de add-on Bright Pi), kun je
hem makkelijk gebruiken als camera met nachtzicht om bijvoorbeeld de activiteiten van
dieren in het donker vast te leggen. Maar er zijn ook veel minder voor de hand liggende
toepassingen. Je kunt de infraroodcamera bijvoorbeeld overdag gebruiken om de
gezondheid van je planten in de gaten te houden (bit.ly/lQnZdFG).
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Pi-Pan pan-tilt
mechanisme

Goed geluid voor je Pi
HiFiBerry DAe+
€3S
Dankzij de ondersteuning van de bijzonder grote community is de Raspberry Pi een
behoorlijk unieke onderwijstooI. Voor analoge audio in goede kwaliteit komt het
apparaat echter wat tekort. Er zit alleen een 3,5mm-stereo-uitgang op die niet geschikt
is voor hifi. Kwalitatief goede audio krijg je eigenlijk alleen via de (digitale) hdmi-poort.
Bij het afspelen van films en dergelijke op je tv heb je dus geen problemen.
De Pi is prima geschikt als mediacenter en streamingseNer voor muziek en video,
maar omdat hij zo goedkoop en compact is, moest er ergens op bezuinigd worden.
De kwaliteit van de analoge audio zou dan ook beter mogen om je zelfgebouwde
mediasysteem naar een hoger niveau te tillen.
Op de 40-pins GPIO-header zijn twee pinnen speciaal voor 125 gereserveerd.
125 is een communicatieprotocol speciaal voor geluidsapparatuur. Verschillende
bedrijven als HiFiBerry en IQaudlO zijn erin geslaagd daar add-ons voor de Raspberry
Pi mee te maken voor audio op hoge kwaliteit. De HiFiBerry DAC+ is bijvoorbeeld
een add-on-board met een high-res (192 kHz, 24 bit) Burr-Brown digitaal-analoog
converter voor je Pi. Hij heeft onder meer een hardwarematige volumeregeling die
je kunt aansturen met Alsamixer. Aangezien het een HAT-compatibel bord is, werkt
hij standaard plug&play samen met de Raspberry Pi-firmware en met alle populaire
besturingssystemen voor zowel standaard gebruik als het afspelen van media. Denk
aan Raspbian, Arch Linux, 05MC, LibreELEC, Volumio, Pi MusicBox en nog veel meer.
Als je de kwaliteit van de audio serieus neemt en op zoek bent naar een media
apparaat met een hoge kwaliteit, een lage prijs en een internetverbinding, dan hoef je
niet verder te zoeken: je kunt er zelf een bouwen voor nog geen honderd euro!

De Basis
Superzuinige
displays
PaPiRus ePaper/elnk HAT
f47
Tegenwoordig worden zo'n beetje overal computers van allerlei soorten
en formaten in geïntegreerd. Er komen dan ook steeds meer elektronische
onderdelen beschikbaar. Dat geldt inmiddels ook voor schermtechniek: er is
een heel scala aan mogelijkheden van monochrome LCD's tot TFT-, OLED- en
AMOLED-displays.
Een van de spannendste en meest revolutionaire displaytechnieken van
de laatste jaren is ePaper/elnk. Je kent het waarschijnlijk van de schermen die
gebruikt worden in e-readers. Leuk weetje: de horloges van Pebble worden vaak
ePaper-horloges genoemd, maar gebruiken in feite zogeheten Memory LCD's en een heel slim marketingteam. Misschien heb je je weleens afgevraagd waarom
je iPad het maar één dag volhoudt op een acculading, terwijl je Kindie vele
weken doorgaat. Dat heeft alles te maken met het scherm. ePaper gebruikt alleen
stroom om de content op het scherm te wijzigen. Voor toepassingen waarbij
de content niet zo vaak veranderd hoeft te worden, betekent dat een flinke
energiebesparing. Dat is niet bepaald handig bij het afspelen van video's, maar
voor e-readers, monochrome grafische informatieschermen, digitale prijskaartjes
en borden bij bus- en treinstations is het beslist de beste keus.
PaPiRus brengt de zuinige ePaper-displaytechniek naar de Raspberry Pi in een
HAT-compatibel formaat. Het scherm is 1,44 tot 2,7 inch groot. De ePaper-film die
erbij gebruikt wordt, is eigenlijk dezelfde als die in de eerder genoemde populaire
e-readers. Probeer het eens voor een project met een schermpje.

PiFace Contra I &
Display

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

€37

'Officieel' Pi-display
met touchscreen
7" Touchscreen Display

€75

Met het door de Raspberry Pi Foundation ontworpen 7"-touchscreendisplay
kun je touch bediening toevoegen aan je Pi-projecten. Je kunt er natuurlijk een
Pi-tablet mee maken, maar het is vooral handig bij smart-home en projecten
waarbij je geen los toetsenbord wilt gebruiken.
Het scherm heeft een resolutie van 800 x 480 pixels en een l O-vinger
capacitieve touch. Het display wordt compleet geleverd met de benodigde
kabels om aan te sluiten op de Raspberry Pi. Je moet het met een flexkabel
aansluiten op de DSI-poort van de Pi. Voor de voeding kun je je adapter
aansluiten op het controllerboard van het display en dat via de usb-poort op
dat board doorlussen naar de micro-usb-aansluiting van de Pi. Je kunt de
adapter ook direct op de Pi aansluiten en de display voeden met
twee draadjes vanaf de GPIO-pinnen.
Het display heeft ook een behuizing nodig.
Daarvan zijn er verschillende te koop. We zijn
zelf erg ingenomen met de SmartiPi Touch
(25 euro). Deze heeft een stevige kantelbare
voet en is erg praktisch. De Pi verdwijnt
schroefloos achter een klepje, waarbij de
GPIO-pinnen vrij blijven voor bijvoorbeeld
een HAT. Een Lego-compatibele case
voor de Pi-camera wordt meegeleverd.
Die kun je dan aan de bijbehorende
noppen aan de voor- en achterkant
van de behuizing bevestigen. De
case kan makkelijk aan de muur
bevestigd worden via gaten in de
voet of aan een steun met de
vier Vesa-schroefgaten aan de
achterkant.
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Raspberry p.
aansluite

De Raspberry Pi ondersteunt videobeelden
met een resolutie van maximaal 1920 x 1 080
pixels, oftewel 1 080p. Op de meeste moderne
monitoren zit HOMI, zodat je je Pi rechtstreeks
kunt aansluiten. Hetzelfde geldt voor tv's. Mocht
dat niet zo zijn, dan heb je een adapter nodig.

Als je de stappen in deze tutorial volgt heb je je
Raspberry Pi in een mum van tijd up en running

H

oewel het er misschien wat intimiderend uitziet als je zo naar de
afbeelding kijkt, is het eigenlij k vrij simpel om je Raspberry Pi (hier
de Pi 3) aan te sluiten. Net als bij een tv of een desktopcomputer kun
je de stekkers maar op één manier aansluiten en heeft elke standaard zijn
eigen vormpje. Het meeste werk gaat zitten in het verkrijgen van de juiste
hardware die ook goed met elkaar samenwerkt. Door je spullen bij een (web)
winkel te kopen die is gespecialiseerd in Raspberry Pi-artikelen voorkom je dat
aangesloten hardware niet (goed) samenwerkt met Linux. Op de volgende
pagina lees je wat je minimaal nodig hebt. Op de Raspberry Pi zelf vind je niet
veel aanwijzingen, maar op de betere behuizingen staan die wel - als je er daar
tenminste een van koopt.

Behuizing en accessoires

Voeding
Net als moderne Android-telefoons beschikt
de Raspberry Pi over een micro-usb
aansluiting om hem van stroom te voorzien.
Als stroombron kun je denken aan een
computer of laptop, maar meestal wordt een
volwaardige lichtnetadapter gebruikt. Als je
een actieve usb-hub hebt, kun je ook een
van de aansluitingen daarvan gebruiken met
behulp van een USB naar micro-USB-adapter.

Om met de Pi te werken heb je niet per se
een behuizing nodig, maar een fatsoenlijk
exemplaar beschermt de Pi wel tegen stof
en maakt het makkelijker om hem tijdens
gebruik te verplaatsen. Een (micro)SO-kaart van
minstens 8 GB en bij voorkeur snelheidsklasse
10 is wel noodzakelijk. Anders gaat alles
tergend langzaam.

Toetsenbord en muis
Net als bij elke andere computer heb je voor de
eerste set-up in ieder geval een toetsenbord
en muis nodig om de Pi te kunnen bedienen.
Hoe eenvoudiger het toetsenbord hoe beter,
hetzelfde geldt voor de muis. Voor speciale
hardware heb je namelijk ook speciale
driverondersteuning nodig en het is maar de
vraag of de Pi de ondersteuning daarvoor aan
boord heeft.

••••

Usb-poorten

Netwerk

Hierin gaan alle apparaten met een
usb-aansluiting, zoals een usb-hub,
toetsenbord, muis, usb-opslag et cetera.
Als je een usb-hub nodig hebt, moetje
wel een actieve variant kiezen, anders
krijg je problemen.

De Raspberry Pi heeft sinds versie
3 standaard wifi, maar soms is een
bekabelde verbinding beter. De
andere kant van de netwerkabel
prikje gewoon inje router.
Hierna heb je op je Pi toegang tot
internet en je thuisnetwerk.

,/

De (micro)SD-kaart met
daarop het gewenste
bestu ri ngssysteem
steek je onder in het
Raspberry Pi-bord. Het
besturingssysteem moet
je wel eerst met een
andere computer op de
kaart zetten.

Digitale output
De HDMI-aansluiting is de
belangrijkste video- en audiobron van
de Raspberry Pi en maakt het mogelijk 1'--:-- -....
om video's op je desktop af te spelen
met een resolutie van maximaal
1 080p. Tv's met HDMI pikken
automatisch ook het geluid op.

)

-

Analoge output
Als je scherm geen HDMI heeft, kun je
de gecombineerde audio-videojack
gebruiken. Met de juiste stekker geefje
daarmee zowel beeld als geluid door.

Bekabeling
Zorg dat je de juiste kabels in huis hebt, zoals
een HDMI-kabel voor digitaal beeld en geluid.
Voor analoge audio/video kun je een kabel
gebruiken met aan de ene kant mini-jack en
aan de andere kant een witte, rode en gele
tulpstekker.

De Basis
I

Commandline
Als je OS X of Linux gebruikt, zul

Kaartintegriteit
Je kunt het best een redelijk
snelle microSD-kaart
aanschaffen. Met h2testw
kun je de integriteit testen .

•
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je ongetwijfeld de commandline
gebruiken om je kant-en-klare
besturingssystemen te installeren.
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Kaartformaat
Voordat je een besturingssysteem
kopieert, moet je zorgen dat
de microSD-kaart met FAT32
geformatteerd is.

Er zijn verschillende grafische tools
beschikbaar om het installeren van
een image op een microSD-kaart
makkelijker te maken.

Installeer een besturingssysteem

Waar je op moet letten als je een kant-en-klaar besturingssysteem wilt installeren

D

Benodigdheden
Raspberry Pi downloads
httpJ/www.raspberrypi.org/downloads
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oor de kleine afmetingen en de lage prijs
denken veel mensen dat de Raspberry Pi
alleen bruikbaar is voor elementaire taken of
om te leren programmeren.
Een van de primaire doeleinden van de Pi was om
computerkennis te vergroten op een wat dieper niveau
dan bijvoorbeeld het maken van een Excel-spreadsheet.
Maar je kunt de Pi ook voor veel andere dingen
gebruiken.
De Raspberry Pi is eigenlij k een mini-pc met een
HDMI- en een analoge tv-aansluiting in plaats van
een traditionele monitoraansluiting. Hij kan veel taken
vervullen waar normaal vaak een pc of laptop voor
nodig is. De Pi heeft niet echt de rekenkracht of het
RAM om een van de laatste versies van Windows te

draaien, maar er zijn andere mogelijkheden. Er zijn
een heleboel volwaardige besturingssystemen, vaak
afgeleid van hun grote desktop-broers, die speciaal
geoptimaliseerd zijn voor de Pi. Een van de populairste
is Raspbian, een port van Debian. Debian is een van
de toonaangevende distributies binnen het Linux
ecosysteem en veel andere populaire opensource
distributies zijn ervan afgeleid. De originele Debian werd
uitgebracht in 1993 en is in de loop der tijd steeds beter
geworden. Er moest aardig wat aan Raspbian gesleuteld
worden om hem snel genoeg te krijgen omdat de
eerdere Pi's de oudere ARMv6-architectuur gebruikten,
maar inmiddels zijn we aanbeland bij ARMv8. Het is
nu een goed desktopsysteem. Op de website van de
Raspberry Pi vind je nog meer besturingssystemen.
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05 Formatteer de kaart
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Onder Windows is het heel makkelijk om de kaart
te formatteren: steek de kaart erin en wacht tot hij
beschikbaar is. Klik dan met de rechtermuistoets op
het microSD-pictogram, selecteer 'Formatteren' en
kies voor 'FAT32' in het drop·downmenu.
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06 Met de terminal

Als je 05 X of Linux gebruikt, moet je de terminal
gebruiken om de image te kopiëren. In 05 X is de
Terminal-app standaard geïnstalleerd en ieder Linux
systeem heeft er wel een in een bepaalde vorm. Die
heet dan bijvoorbeeld 'console', 'commandline' of
ook 'Terminal'.

01 Download systemen

04 microSD-kaartformaat

Een van de eerste vragen is: 'Hoe kom ik aan een
besturingssysteem?" De meest gangbare images
staan op de website van de Raspberry Pi:
http://www.raspberrypi.org/downloads. Dat zijn
stabiele en goed geteste systemen, dus dat is de
beste plek om mee te beginnen.

De microSD-kaart waar je van opstart moet leeg
zijn, dus zorg voor je begint dat er niets belangrijks
op staat. Je moet hem formatteren om het FAT32bestandssysteem te gebruiken. Dat is een systeem
dat door zo'n beetje alle usb-sticks en camera's
gebruikt wordt.

07 DO-commando
Het commando dat je nodig hebt is 'dd'. Dat typ je
in volgens het format sudo dd bs=l m if=[image)
of=/dev/[mlcrosd-kaartJ. Hier een voorbeeld van
een dergelijk commando:

02 Gebruik NOOBS
Op de download pagina zie je ook NOOBS staan.
Dat is een makkelijk programma waarmee je
veel besturingssystemen op je Raspberry Pi kunt
installeren. Je hoeft dan alleen de bestanden te
unzippen naar een nieuw geformatteerde microSO
kaart en de instructies op je Pi te volgen.
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Als je met Windows werkt, kun je de handige tooi
Win32 Disk Imager gebruiken. Dan hoef je geen
commando's in te typen. Download de tooi en start
hem als administrator, selecteer de image en de
schijf waar hij op gezet moet worden en dan loopt
de rest vanzelf.
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sudo dd bS=32m if=/Users/rachelcrabb/Desktop/
ArchLinux/ArchLinuxARM-201 4 . 06-rpi . img of=/dev/
diskl
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03 Systeemformaat
In het zip-bestand staat meestal een bestand
met een .img- of .iso-extensie. Dat zijn de
equivalenten van een 'snapshot' van een
installatie-cd of -dvd. Als je die simpelweg naar je
microSD-kaart kopieert, gebeurt er niks. Je moet
een speciaal programma hebben om dat voor je
te doen.
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loe Basis
De

Raspbian-desktop

Hoewel het besturingssysteem van de Raspberry Pi meer verwant is aan Mac OS,
lij kt het bureaublad meer op dat van Windows
Het lijkt op het eerste gezicht een beetje vreemd,
maar het omgaan met Raspbian is niet eens zo ver
schillend van het omgaan met Windows. Er is een
menubalk, een webbrowser, een bestandsbeheer
en een digitale klok/kalender.

Menubalk
Klik in de hoek linksboven, net als voor het start
menu van Windows, voor een menu met program
ma's en opties. Hier vind je overzichtelijk gerang
schikt submenu's voor programmeren met onder
andere Scratch, Python en Mathematica, voor office
met het LibreOffice-pakket, voor internet met de
Chromium-browser en Claws Mail, voor games met
Minecraft, en verder accessoires met onder andere
bestandsbeheer, een fotoviewer en een teksteditor.
In het submenu Preferences (Voorkeuren) staan de
instellingswizards voor de desktop, muis en toetsen
bord en voor het configureren van je Raspberry Pi.
De optie Run (Opdracht uitvoeren) doet hetzelfde
als Uitvoeren bij Windows - hij opent een comman
doregel om opdrachten uit te voeren. De onderste
optie in het menu is 'Shutdown', waarmee je de
computer op de juiste manier uitzet.

DOWNLOADS

Bestandsbeheer
Een computer is niet compleet zonder een pro
gramma voor bestandsbeheer (File Manager).
Klik hierop om het te starten. Je kunt bestanden
kopiëren, hernoemen en verwijderen door ze te
slepen naar de prullenbak in het venster. Je kunt
ook nieuwe tabbladen openen in de File Manager
of nieuwe vensters. Locaties van mappen kun je in
je bookmarks zetten om ze snel terug te vinden en
bestanden kun je weergeven als pictogrammen
of in een gedetailleerde lijst. Als je even iets moet
doen op de commandline, kan een geopende map
in het bestandsbeheer meteen geopend worden
in de terminal als actieve directory. Rechts van de
file-manager zit het pictogram voor de terminal
waarin je commandline-opdrachten kunt invoeren.
Rechts daarvan bevinden zich de pictogrammen
van Mathematica en Wolfram. Dat is een wiskunde
programma met de daarbij behorende program
meertaal.
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MORE FROM THE BLOG ..•

COMMUN

,-------� Webbrowser
De Pi heeft Chromium als standaard webbrowser.
Op de menubalk bovenaan de desktop staat een
pictogram om het te starten. Je kunt het venster
groter of kleiner maken door de muiswijzer boven
de randen of de hoeken te plaatsen. De lange
invoerregel is voor webadressen. Er zijn standaard
navigatieknoppen om heen en terug te bladeren
door webpagina's. Chromium ondersteunt ven
sters met tabbladen, incognito internetten en
kan de informatie wissen over welke websites je
bezocht hebt. Klik voor deze functies op de drie
puntjes rechts op de werkbalk.

Panel en klok
Links van de digitale klok zit standaard een
widget die de belasting van de cpu aangeeft.
Daarnaast het luidsprekertje voor het geluid, en
een widget voor de status van netwerkverbind
ing. Hiermee kun je je heel makkelijk aanmelden
op een beschikbaar wifinetwerk. Helemaal rechts
in de hoek zit de Uitwerpknop voor usb-sticks.
Je kunt dit uitbreiden met nog meer items door
rechts te klikken op de balk, bijvoorbeeld voor het
weer, de temperatuur of de snelheid van de cpu,
ete. Met een rechtsklik op het panelgedeelte krijg
je een lijst met de opties. De digitale klok is ook
een van de widgets. Als je daarop klikt, krijg je de
kalender te zien. Als je rechtsklikt op de tijd, krijg
je de optie om naar de instellingen van de klok te
gaan of om hem helemaal te verwijderen.

Community etc.
De website van de Raspberry Pi (www.raspberrypi.
org) biedt een heleboel nuttig links en informatie.
Op het tabblad 'Community bijvoorbeeld vind je
met name een link naar het officiële magazine van
de Raspberry Pi: The Mag Pi. Je kunt hier het laatste
en de voorgaande nummers gratis downloaden
als POF.
Het tabblad Help bevat diverse video's en
handleidingen voor basiszaken als het installeren
van Noobs, het opzetten van de camera module
en handleidingen voor de standaardsoftware in
Raspbian.
Op de Forums kun je terecht voor vragen
en antwoorden op problemen. Er is zelfs een
Nederlandstalige afdeling bij 'Other languages'.
Education is verdeeld in Resources en Training met
materiaal en cursussen voor het onderwijs.
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De Basis

De config-tool
gebruiken

Benodigdheden
Raspbian:

www.raspbian.org

Stel je Raspberry Pi naar je eigen wensen i n met
behulp van de krachtige ingebouwde config-tool

D

e RasPi config-tool biedt je de mogelijkheid om je systeem makkelijker te
configureren dan via de wat lastige Linux-omgeving. Het is het eerste wat je te zien
krijgt zodra je Raspbian gaat installeren. Taken als het instellen van de datum en tijd, de
regio, de toetsenbordinstellingen en dergelijke verlopen namelijk vaak via een commandline
interface zonder dialoogvensters en zonder extra hulp. Voor een beginnende gebruiker is dat
niet bepaald fij n.
De config-tool heeft een tweeledig uiterlijk. Via de grafische interface kun je snel ondermeer
de naam van het systeem en het wachtwoord wijzigen. Verder zijn bijvoorbeeld interfaces
als de camera in of uit te schakelen of de SSH-verbinding. Daarmee kun je de Pi ook op
afstand beheren. Bovendien kun je het systeem overklokken (niet bij de Pi 3) en de tijd(zone)
en het toetsenbord instellen. Naast de grafische interface is de config-tool ook als good-old
commandline-versie beschikbaar, met overigens vrijwel dezelfde opties. Met de handige config
taal zet je het systeem weer een stukje meer naar je eigen hand.

Venster oproepen

\

,, ,,mI hot �""',,'" '" roofigtooi via 'Preferences / RaspberryPi
Configuration' in het menu.
I

J

Onderverdeling
De vier tabbladen geven toegang tot verschillende opties
variërend van het wachtwoord wijzigen, de camera activeren,
overklokmogelijkheden en de datum/tijd instellen.

System

Interfaces

Performance

!l
[

Locahsauon

Expand Filesystem

Filesystem:
Password:

I

Hostname:

I
l

Change password ...

ra spberrypi

o To Desktop 0 To CU

Boot:

ti? Login as user 'pi'

Auto logi n:
Network

I

0 Wait for network

Boot

Overscan:
Rastrack:

0 Enable

0

Disable

l
�

Add to Rastrack...
Cancel

1[

OK

r

'-------+--'
Basisinstellingen
De meeste opties staan op het tabblad System. Daarbij
moet je aan de meest voor de hand liggende denken
zoals de hostnaam, booten en de aanmelding.
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Waar is mijn Pi?
Je Pi registreren bij Rastrack zorgde dat zijn
locatie werd gevolgd. Deze functionaliteiten zijn
(voorlopig?) echter offline gehaald.

l

01 Bestandssysteem
Standaard is het basisbestandssysteem van Raspbian
2 GB groot. Dat is gedaan zodat de image die ervoor
beschikbaar is op zo veel mogelijk verschillende
(micro)SD-kaarten past.
Als je een grotere kaart hebt, is 'Expand Filesystem'
dé manier om de partitie met het besturingssysteem
alle beschikbare ruimte te laten gebruiken. Zodra je
die optie activeert, wordt hij uitgevoerd. Het kan even
duren voordat alles afgerond is. Start het systeem
opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
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Interfaces

Overclock.

v

Met de Raspberry Pi
Configuration-tool kun je
oudere Pi's (niet de Pi 3)
ook overklokken. Bedenk
wel goed wat je doet, het
kan zijn dat je systeem
niet meer werkt.

GPU Memory.

02 Overscan aan- of uitzetten

Het kan zijn dat je een van de volgende twee
dingen opmerkt als je de Pi aan een moderne HO-tv
verbindt: je ziet een zwarte rand rondom het beeld
en het beeld past gewoon niet goed. Dat wordt
veroorzaakt door underscan.
Als je de randen van het scherm niet kunt zien
omdat ze buiten beeld zitten, heb je last van
overscan. Bij het eerste euvel kun je overscan
aanzetten of een zoommodus op je tv aanzetten.
In het tweede geval kun je overscan uitzetten
zodat de randen van je beeld weer binnen beeld
vallen.

03 Interfaces
Op dit tabblad staan zes opties om in- en uit te
schakelen. De meest voorkomende zijn de eerste
twee, voor de camera en SSH. Uiteraard moet je dan
wel in het bezit zijn van een camera voor de Pi.
Met SSH kun je je Pi op afstand beheren.

04 De Pi overklokken
Op het tabblad 'Performance' stel je de kloksnelheid
en de geheugenverdeling in van oudere Pi's, de Pi 3
heeft geen overklokfunctie. Een hogere frequentie
kan wel leiden tot meer instabiliteit. Doe hier dus
voorzichtig mee en zorg voor een goede airflow om
de Pi niet te warm te laten worden.
Nadat je wijzigingen hebt aangebracht, vraagt
het systeem om te herstarten. Mocht je merken dat
de Pi niet meer stabiel draait, dan kun je de waarde
het best weer terugzetten naar de oorspronkelijke
waarde. Soms kun je er echter ook wat meer
performance uithalen zonder dat dit bijwerkingen
heeft.

Cancel

06 Locatie instellen

Op het laatste tabblad ' Localisation' bepaal je de
locatie en regionale instellingen die je Pi moet
gebruiken. Dat heeft meestal weinig impact op wat
je te zien krijgt, maar is verantwoordelijk voor onder
andere de valuta-instellingen. Het kan dus irritant
zijn als die instellingen niet goed staan.
Zodra je op een van de knoppen beginnend met
'Set...' klikt, kun je alles naar eigen wens aanpassen
qua tijd en regionale instellingen. Je stelt verder de
tijdzone en de lay-out voor je toetsenbord in.

07 De commandline
Als je toch liever op de oude commandline werkt, klik
je eerst op het Terminal-pictogram op de menubalk
van de desktop. Daarmee start een commandprompt
waar je de config-tool mee kunt opstarten. Dat doe je
door het onderstaande commando in te typen:
sudo

raspi-config

Als je wordt gevraagd om je wachtwoord in te typen,
zie je niet dat je dat intypt. Zodra je je wachtwoord

hebt ingevoerd en op Enter gedrukt hebt, krijg je de
config-tool te zien.
De meeste opties heb je ook al in de grafische
interface gezien, alleen staan ze hier in een andere
volgorde.

08 Raspi-config updaten
De raspi-config-tool krijgt af en toe updates.
Meestal krijg je daardoor extra opties of worden
er kleine bugs opgelost, of allebei. Het is aan te
raden om de updater te laten draaien als je de tooi
gebruikt, liefst voordat je systeeminstellingen gaat
aanpassen. De kans is het grootst dat die updates
alleen verbeteringen aan de interface bevatten of
extra opties bieden, maar het kan zijn dat er wat
bugs opgelost worden die anders voor problemen
zouden kunnen zorgen.
De optie om de tooi te updaten zit in het menu
'Advanced Options'. Denk er wel aan dat je voor het
updaten van de tooi een actieve internetverbinding
nodig hebt. Het maakt niet uit of dat een bedrade of
wifiverbinding is. Zorg ervoor dat je de laatste versie
van de tooi gebruikt.

05 Geheugenverdeling
Door de geheugenverdeling van de Pi aan te passen,
kun je het systeem of de grafische processor wat
meer geheugen toekennen.
De waarden die je kunt aangeven lopen
uiteen van 16 tot 880 MB. We raden je aan om
te kiezen voor 32 MB grafisch geheugen voor
basisgebruik met een distributie als je geen video
of 3D-rendering gebruikt. 64 MB aan grafisch
geheugen is bedoeld voor desktopgebruik waarbij
je video's afspeelt of 3D-effecten aan hebt staan.
Grafisch geheugen van 1 28 MB of meer is voor
grafische programma's en games die leunen op
multimedia of die 30 gerenderd worden. Voor de
meeste mensen is 64 MB aan grafisch geheugen
echter al meer dan genoeg.
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De Basis

Commandline
basics

Benodigdheden
Raspbian:

www.raspberrypi.org

Je kunt de Raspberry Pi ook bedienen door commando's
in te voeren op de commandline.

J

e bent er vast wel eens tegenaan gelopen:
je hebt Raspbian of een ander Raspberry
Pi-besturingssysteem geïnstalleerd op
de SD-kaart en hebt daarna bij het aanklikken
van opties in de instellingen even niet opgelet
en iets stoms gedaan. Later wanneer je de Pi
opnieuw opstart kom je niet meer in het grafische
scherm, maar op het zwarte tekstscherm van de
commandline terecht. Om te beginnen moet je
dan vooral niet in paniek raken: dit is volkomen
normaal. Misschien is het nog wat ver van je bed
en ken je het alleen van films over hackers die 'het
systeem' willen platleggen.
Maar de tweede stap is heel simpel, in ieder
geval bij Raspbian. Typ gewoon:

-

.

-

I I Preferences
<i1
Run

B File Manager

� Image Viewer

lil POF Viewer

SD Card Copler

Figuur 1: Met de terminal-emulator kun je de commandline gebruiken terwijl je in de desktopomgeving zit.

40 Raspberry Pi voor beginners

startx

En dat is het. Raspbian laadt de desktop en je
kunt de muis weer gebruiken. Snel en pijnloos
in dit geval, en dat geldt voor veel andere
besturingssystemen ook. Wat je gedaan hebt is
een commando gebruiken om in dit geval de
X-server te starten. De X-server handelt de grafische
interface af en kan op sommige Pi-systemen
standaard uitgeschakeld worden.

Een nieuwe wereld
Natuurlijk kun je meer met de commandline
dan alleen je desktop opstarten. Er is een heel
breed scala aan functies in de commandline

Raspbe r ry Pi Software Co n f ig u ra t io n Too l ( ra s p i- co n f ig )
1 Expand Filesystem

Ensu res that all of the SD ca rd s t o rage is available to the OS

2 Change User Password

Change password for the default u s e r ( p i )
C h o o s e whet h e r t o b o o t l n t o a d e s k t o p e n v i ro nment

Boot O p t l 0 n s

4 Wait fo r Netwo rk a t Boot

or the

command 11ne

Choose whet h e r to wait fo r netwo rk con nection d u ring boot

5 Inte rnationalisation Options Set u p language and regional settings to match you r location
6 Enab le Came ra

Enable t h is Pi to wo rk with the Ra spbe r ry Pi Camera

7 Add to Rast ra c k

Add t h is Pi to the on line Raspbe r ry Pi Map ( Ra s t r a c k )

9 Advanced Options

Configu re advanced settings

8 Overclock

Conf ig u re ove rclocking f o r you r Pi

o About raspi-config

Info rmation about t h is configu ration tool

<Select>

<Finish>

Figuur 2: Op de commandline kun je raspi-config gebruiken voor het veranderen van instellingen zoals het booten naar de desktop en het toevoegen van een cameramodule.

ingebouwd. De meeste grafische programma's
die je gebruikt doen in feite zelfs niets meer dan
de commando's op die manier uitvoeren. Je hoeft
het gemak van de desktopomgeving zelfs niet te
verlaten om commando's uit te voeren, aangezien
alle besturingssystemen voor de Raspberry Pi een
programma hebben dat bekend staat als een
terminal-emulator.
Dat programma biedt een venster waar je een
commando kunt intypen op dezelfde manier als
waarop we de desktop gestart hebben, en dat
met precies dezelfde commando's (Figuur 1). Bij
Raspbian zoekje naar het programma Terminal in
het Accessories-menu en klik je daarop. Als je de
desktop hebt moeten starten met startx, kunnen
we dat nu fiksen voordat we verder gaan. Typ in de
terminal:

" De com ma n d l ine of term inal za l je
com mando automatisch proberen aan te
vu l len als je op de Ta b-toets d ru kt nadat
je iets gedeelte l ij k ingetypt hebt"

sudo raspi-config

Je krijgt dan het oorspronkelijke set-upscherm te
zien (Figuur 2). Daar kun je aanvinken dat je met de
desktop wilt opstarten (Figuur 3). Je kunt er zelfs de
firmware mee updaten en ondersteuning voor de
officiële Raspberry Pi cameramodule toevoegen.
Hiermee kun je Raspbian aanpassen zonder dat je
het opnieuw hoeft te installeren.
Die twee commando's zul je in de praktijk niet
vaak gebruiken, dus heeft het wel praktisch nut
om dieper op de commandline in te gaan? Zeker
wel! Raspbian heeft bijvoorbeeld wel een beperkte
grafische packagemanager (zie Preferences, Add/
remove software) om software toe te voegen, te
verwijderen of te updaten.
Met de commandline heb je daarvoor echter
meer mogelijkheden.

Beschikbare software
Het eerste wat je wilt doen is Raspbian precies laten
weten wat er online beschikbaar is. Dat is een erg
eenvoudige opdracht. Het enige wat je hoeft te
doen is:

B 1 Console

Text console,

requ i ring use r to log in

B2 Console Autologin Text console , automatically logged in as

83 Des ktop

Desktop GUl ,

4 De s k t o p Aut o l o g l n D e s k t o p GUl , a u t omat l c a l ly logged In as

<Ok>

' pi '

user

requi ring u s e r to log in

' pi '

use r

<Cancel>

Figuur 3: Verander de instellingen zodanig dat je de volgende keer als je opstart op de desktop van het
besturingssysteem uitkomt.
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Figuur 4: Upgrade je systeem en bestanden en regel de laatste updates en bug-fixes voorje systeem.

sudo apt-get update

Daarmee wordt een lijst van online repository's
nagelopen met software die Raspbian gebruikt.
Als dat klaar is, komt de commandline-prompt
weer tevoorschijn om op je volgende commando
te wachten. Omdat dit de eerste keer is dat je dit
gedaan hebt, moet je de huidige software op de
Raspberry Pi waarschij nlijk updaten. Dat kun je met
het volgende commando doen:
sudo apt-get upgrade

Je zult wellicht gevraagd worden om de upgrade
te bevestigen. Dat doe je door Y in te typen en
dan op Enter te drukken. In beide gevallen gebruik
je de commandline packagemanager Aptitude
(apt-get) om eerst de repository's te checken en
de packages vervolgens te upgraden (zie Figuur 4).
Het eerste commando, sudo, maakt het mogelij k
de apt-get-taak als administrator uit te voeren.
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Dat commando wordt ook veel gebruikt bij
andere commandline-operaties. Om software te
installeren gebruik je insta" in plaats van update
of upgrade. Als je bijvoorbeeld de 'music player
daemon' MPD wilt installeren, doe je dat met
sudo apt-get install �

Verplaatsen en aanmaken
Installeren en updaten zijn maar een paar van
de vele dingen die je op de commandline kunt
doen. Je kunt ook door het hele bestandssysteem
heen wandelen, bestanden verplaatsen, mappen
aanmaken en bestanden verwijderen. Dat zijn
allemaal simpele operaties.
Als je voor het eerst de terminal opent, kom je
in je home-map terecht. Je ziet dat nergens aan,
maar je kunt wel laten zien wat voor bestanden er
allemaal in die map staan (Figuur 5):
15

De tilde H wordt gebruikt om de home-map aan
te geven en kan gebruikt worden om door het
bestandssysteem te navigeren. Om dat te doen
gebruik je het cd-commando, gevolgd door de
locatie waar je naartoe wilt. Dat kan bijvoorbeeld op
de volgende manier:

Op die manier kun je een bestand ook een andere
naam geven:
cp file . txt anderefile . txt

Het originele bestand kun je dan weer verwijderen
met het rm-commando (remove}:

cd /home/pi/Downloads
rm

Zo ga je naar de map Downloads. Omdat we in de
home-map begonnen zijn, zou het volgende op
zich ook al genoeg zijn geweest:
cd Downloads

Het commando is contextafhankelijk en kijkt in de
map waar het wordt uitgevoerd. Er is een andere
truc die je kunt gebruiken om niet te hoeven
onthouden wat de precieze naam of het pad is
- de commandline of terminal zal je commando
automatisch proberen aan te vullen als je op de
Tab-toets drukt als je iets alleen gedeeltelijk ingetypt
hebt. Probeer het cd-commando nog maar eens
een keer, maar druk al op de Tab-toets als je alleen
nog maar 'Down' ingetypt hebt.
Als laatste hier snel nog een paar commando's
die je kunt gebruiken om met bestanden te werken.
Afzonderlijke bestanden kunnen gekopieerd
worden met het commando cp, gevolgd door de
bestandsnaam en de nieuwe locatie:
cp file. txt -/Dorunents/file. txt

file . txt

Wil je een nieuwe map aanmaken? Gebruik cd om
naar de map te gaan waar de nieuwe map in moet
komen te staan en gebruik dan mkdir gevolgd
door de naam die je aan de nieuwe map wilt geven:
nkdir Nieuwemap

Je kunt nog veel meer doen met de commandline,
maar dit is het begin. Als je Linux steeds vaker
gaat gebruiken, zul je taken tegenkomen waar
je de commandline per se voor nodig hebt. We
hopen dat je grootste angst voor de commandline
verdwenen is en je niet meer denkt dat de
commandline alleen iets voor whizzkids is.

" De mogelij kheden
va n de com mand l i ne zij n l eg io."

Figuur 5: Er zijn een heleboel simpele commandline-tools die je helpen door de bestanden heen te wandelen en het systeem te onderhouden.
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Benodigdheden
Volledige nano-handleiding

https://www.nano-edltor.org/dist/v2.7/nano.html

Bas · scursus nano
Leer teksten bewerken op de commandline i n een terminal
met een van de beste Linux-tools

A

Is je graag meer wilt doen met een Pi,
is het voor veel projecten handig om
te leren hoe je systeembestanden kunt
aanpassen. De commandline-teksteditor nano is
dan absoluut een van de beste tools. Teksteditors
zijn heel basaal. In dit geval zie je dat al terug in de
naam. Je hebt geen opmaak, kleuren en dergelijke,
zoals bij een tekstverwerker, maar dat is ook precies

de bedoeling. De bestanden die je gaat maken of
bewerken zullen in het algemeen uit code bestaan.
Die hoef je niet vet te maken of in opsommingen te
zetten. Nano heeft al die overbodige toevoegingen
niet, maar wel wat van de handige features die je in
een grafische editor vindt. We leren je hoe je nano
optimaal kunt gebruiken om je projecten snel en
efficiënt te laten lopen.

Schrijven

Editen

Maak platte tekstbestanden op de
commandline. Je kunt zelfs code voor
een programma schrijven.

Pas systeembestanden en projecten
naar jouw wensen aan zonder dat je
door een filemanager hoeft te ploegen.

'------I Geavanceerd
Zoek, kopieer, plak en voeg teksten
in vanuit een ander bestand met
ingebouwde nano-functies.
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01 Open na no

nano /pad/bestandsnaam

Open de terminal of ga naar de commandline
en typ simpelweg nano. Zo open je een nieuw
leeg bestand. Nu kun je een simpel tekstbestand
maken, bijvoorbeeld een lijst. Of je maakt een
systeembestand, een script of programmacode.
Hoe het systeem je bestand interpreteert, is
afhankelijk van wat je schrijft en hoe je het opslaat.

Als je bijvoorbeeld fstab wilt editen, typ je:
nano /etclfstab

06 Invoegen uit bestand
Als je content van een ander bestand direct wilt
invoegen, kun je dat snel doen zonder te kopiëren
en plakken. Typ Ctrl+R in en voer het pad naar het
bestand in, waarna de content wordt ingevoegd op
de plek van de cursor.

04 Opslaan en sluiten

07 Geavanceerd navigeren

Als je klaar bent met het aanpassen van een
bestand en iets anders wilt gaan doen, kun je
nano sluiten met Ctrl+X. Je krijgt dan de vraag of
je de wijzigingen wilt opslaan. Dat kun je simpel
bevestigen met een Y. Als je wilt sluiten zonder de
wijzigingen op te slaan, kies je N. Om te annuleren
zonder te kiezen gebruik je Ctrl+e.

Waarschijnlijk heb je de pijltjestoetsen gebruikt
om steeds een plaats naar links, rechts, boven of
onder te gaan. Er zijn nog echter meer manieren
om door het bestand te bewegen. CtMA doet
hetzelfde als de Home-knop in een grafische
editor: de cursor gaat naar het begin van de regel.
Met CtME ga je naar het eind, net als met End.
Met CtMV ga je een pagina verder en met Ctrl+Y
een pagina terug.

08 Een bestand zoeken

02 Opslaan

Soms ben je op zoek naar een specifieke regel of zin
in een groot tekstbestand. In plaats van moeizaam
met de pijltjestoetsen alles door te lezen, kun je dan
ook de zoekfunctie gebruiken met Ctrl+W. Je start
het zoeken door een zoekterm in te typen, en als je
klaar bent druk je op CtMe.

Als je klaar bent met nano, kun je het bestand
wegschrijven met CtMO. Alle sneltoetsen voor
functies als deze werken met Ctrl en een letter.
Nano vraagt dan onder welke naam je het bestand
wilt opslaan. Het wordt opgeslagen in de directory
waarin je na no geopend hebt, tenzij je een specifiek
pad aangeeft.

05 Kopiëren en plakken
03 Bestanden openen
Om bestaande bestanden te bewerken, moet je
eerst de locatie en naam weten. Typ het volgende
in om ze in nano te openen:

Dit zijn meer algemene terminalcommando's, maar
je kunt ze ook in nano gebruiken. Je kunt bij na no
niet met de muis door een bestand navigeren,
maar wel teksten als in een grafische tekstverwerker
selecteren. Je kunt de geselecteerde tekst kopiëren
met Ctrl+Shift+C en plakken met Ctrl+Shift+V.

09 Extra hulp

Nano heeft nog veel meer functies. Met Ctrl+G krijg
je een complete lijst met alle mogelijke sneltoetsen
en wat ze doen. De circumflex (A) in die lijst staat
voor de Ctrl-toets.

" N a n o heeft geen overbod ige
toevoeg i ngen, maa r wel en kele hand ige
featu res va n een g rafische ed itor"
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Verbind je p. met een netwerk
Het is erg makkelij k om de Raspberry Pi te installeren, te starten en met een netwerk te verbinden

V

oordat we aan de slag gaan, is het goed
om te controleren of je alles hebt. Op ons
lijstje staat natuu rlij k een Raspberry Pi, een
geschikte microSD-kaart, een micro-usb-kabel en
adapter, een netwerkkabel, HDMI-kabel, geschikte
tv/monitor en een usb-toetsenbord en -muis. Je
kunt ook de analoge video-uitgang gebruiken,
maar HDMI heeft de voorkeur.
We gaan uit van de populairste configuratie
die ook het meest bruikbaar is voor nieuwe
Pi-gebruikers, namelijk de distributie Raspbian
Linux. Die installeren we vanaf een Windows
pc. We doorlopen het hele proces stap
voor stap vanaf het downloaden van het
besturingssysteem, het installeren van de
image op de microSD-kaart tot het aansluiten
van de randapparaten en de configuratie.
Daarna gaan we verder met de opties van
de Raspberry Pi Config tooI. We breiden de

partitie op de microSD-kaart uit zodat je meer
ruimte hebt voor applicaties en dergelijke. We
veranderen het onveilige standaardwachtwoord
in iets veiligers en we configureren alle locale
instellingen zoals de taal, toetsenbord lay-out
en de tijdzone. Als je de commandline liever
niet gebruikt, dan stellen we de Pi zo in dat hij
automatisch na het opstarten het bureaublad laat
zien. Ten slotte gaan we de instellingen van het
bestaande netwerk opzoeken en de Pi daarmee
config u reren.
Na het voltooien van die stappen zul je
een volledig werkende Raspberry Pi hebben
met de functies van een desktopcomputer. Je
kunt hem dan als een normale pc gebrUiken
voor internetten, e-mailen en tekstverwerken,
maar je kunt hem ook uitbreiden en ermee
experimenteren met behulp van de leuke
projecten die beschreven staan in dit magazine.

oaWNI OAO!i

01 Download de software
Ga naar http://www.raspberrypi.org/downloads
en download de laatste Raspbian-image. Als je
het zip-bestand downloadt, pakje het uit in een
willekeurige map. Ga naar http://bit.lyNOUamj
en download Win32 Disk Imager. Pak uit en start
Win32Disklmager.exe.

o

Win32 Disk Imog.'

Image Fie

Cop 0 foI)5Hash:

2
J
41
5
I
7
•
8
.

Yerslan: 0.9.5

o..r.,. UI." ....,...
...
"t �tl ....
wan: f_.. ,..cwri. et "t
l,.t.rNtl�huttDPI ODuO"e
lNile c.-n
Md t. flln,trollCa
Ow-trd.ck
A1ft...elIII Clfln_
....t r_l. u
... hg

.,.. t....
MI t U
CNt\fIt
0.0.. .NtNr to
t l"tD . ..
0I0He 'IÏMI� U ...a lor ""WOl
Stt -. 1......,. ..... ....'.
\ .. n
�\. t"u P1 te ...,10. liU" tfIe "
... tht . PI. t$ tM .... IM �
�..... .,.t'CI.ec"l", "'r pool4" p
CW\{1 .... MI....... ... ..uu..
IM.,..Uert ....t. tka. trlh .....
. t

4.24929MB/s

02 Image op microSD-kaart
Stop de microSD-kaart in de SD-kaartlezer van je
computer. Een slimme tip voor het hergebruiken
en het verwijderen van partities op een bestaande
microSD-kaart is om hem te formatteren in een
camera. Selecteer de stationsletter van de microSD
kaart onder 'Device' (rechtsboven), selecteer het
uitgepakte image-bestand en klik op 'Write'.

03 Sluit je Pi aan

04 De Config tooi

Sluit het toetsenbord en de muis op de usb
poorten aan. Verbind de netwerkkabel aan een
bestaande netwerkverbinding van bijvoorbeeld je
router en aan de netwerkpoort van de Pi, en sluit de
Pi met een HDMI-kabel op een televisie aan. Schuif
de microSD-kaart in de Pi en sluit de micro-usb
kabel aan op een stroombron.

Na de scrollende tekst bij het opstarten, zie je de
desktop van Raspbian. Ga niet meteen aan de slag,
want je kunt beter eerst nog een paar dingen instel
len. Dat doe je met de Config tooi, waar je veel
opties van de Raspberry Pi snel en makkelij k mee
kunt configureren. Start de tooi met het commando
sudo raspi-config.

....t pertnun ha been r..
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05 Vergroot de hoofd partitie

Standaard wordt niet de hele ruimte op de micro
SD-kaart gebruikt. Wanneer je de optie 'Expand
filesystem' kiest, kun je de hoofd partitie uitbreiden
zodat hij de hele capaciteit van de microSD-kaart
gebruikt. Dat is een zeer nuttige optie omdat je er
veel meer opslagcapaciteit door krijgt.
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06 Verander het wachtwoord

De standaard inlog naam en wachtwoord voor de
Raspberry Pi zijn 'pi' en 'raspberry'. Het is dringend
aan te raden het wachtwoord te veranderen in iets
veiligers met de optie Change User Password. Maar
onthoud wel: als je het wachtwoord verliest, kun je
het niet terughalen.

�. .

07 Opstarten naar desktop/eli
Met de pijltjestoetsen, Esc, Tab en de spatiebalk kun
je de tooi bedienen. Standaard start de Pi op naar
de desktop, met een splashscreen in plaats van
meldingen. Je kunt ook kiezen om te starten naar
de commandline, al dan niet automatisch ingelogd
(als user pi).

_..

08 Lokalisatie-opties

09 Pas veranderingen toe

1 0 Zoek netwerkgegevens

Met Internationalisation Options verander je de
standaard taal, tijdzone en toetsenbordlay-out. De
set-up leidt je door de verschillende opties met
een aanbevolen default. Dat is belangrijk omdat
die instellingen gebruikt worden door nieuw te
installeren programma's voor hun taal-, land- en
valuta-instellingen en dergelijke.

Nadat je de gewenste opties hebt aangepast, kies
je Finish. Je krijgt dan de vraag of je wilt rebooten,
kies Yes. Die reboot duurt langer dan normaal
aangezien alle veranderingen als het aanpassen van
de partitiegrootte doorgevoerd worden. Wanneer
dat klaar is, kom je terecht op je gloednieuwe
Raspberry-Pi-desktop.

Om de gegevens van je huidige netwerk op
te zoeken, ga je naar je Windows-pc. Klik op
Start>Uitvoeren en typ de opdracht cmd. Je krijgt
dan de Opdrachtprompt. Typ daarin de opdracht
ipconfig. Zoek in de uitvoer je IPv4-adres en de
standaardgateway en schrijf die op. Die heb je straks
nodig voor de Pi.

1 1 Netwerkinstellingen

1 2 Test je verbinding

Open een terminalvenster op de Pi (ferminal). Typ
daarin sudo nano letc/network/interfaces.
Verander bij 'iface ethO inet dhcp' dhcp in statie en
voeg na die regel drie nieuwe regels toe zoals in
de afbeelding. Zorg dat het laatste groepje cijfers
van het lP-adres afwijkt van dat van je Windows
pc.

Ga naar je Windows-pc en open de Opdracht
prompt weer. Typ nu ping met daarachter het
lP-adres van je Pi. Als je de Pi bijvoorbeeld het
lP-adres 192.168.1 1 .1 0 hebt gegeven, gebruikje
ping 192.168.1 1 .1 0. Je moet dan een reeks ant
woorden krijgen en geen time-outs, anders is je Pi
niet bereikbaar.

1 3 Repository's up-to-date
Linux gebruikt repository's. Dat zijn centrale
opslagplaatsen van de laatste softwarepakketten
die je kunt downloaden en installeren. Die opslag
plaatsen moeten up-to-date gehouden worden.
Open de Terminal en typ sudo apt-get update.
Daarmee krijg je de nieuwste locaties voor je soft
ware.

14 Update de software
Nu je de laatste repository-informatie hebt, kun je
ervoor zorgen dat alle geïnstalleerde software ook
up-to-date is. Typ in de Terminal het commando
sudo apt-get upgrade. Wanneer om een beves
tiging gevraagd wordt, typ dan 'y'. Daarna wordt elk
verouderd programma bijgewerkt.

1 5 Update de distributie
Ten slotte moeten we nog zorgen dat de distributie
up-to-date is. Daartoe behoren basisupdates voor
het besturingssysteem, zoals verbeteringen van
de kernel. driver-updates of ook programma's die
specifiek zijn voor de distributie. Deze keer moet
je het commando sudo apt-get dist-upgrade
gebruiken en ook hier de 'y' indrukken bij iedere
vraag. Daarna ben je helemaal klaar.
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Geef je Pi online toegang
Voor toegang tot de wereld van utilityis, apps en bronnen moet je online zij n - ook met d e Raspberry Pi

O

nline gaan met de Raspberry Pi is een
kwestie van simpelweg een ethernet
kabel in de poort van de Pi pluggen en
het andere uiteinde verbinden met net zo'n
poort op je router. Zet je Pi aan, wacht tot de
desktopinterface voor je neus verschijnt (of start
deze op), klik op het icoontje voor de Chromium
browser en je ziet het internet verschij nen. In de
ethernetpoort zitten twee lampjes. De rechter
is groen en brandt zodra een full-duplex LAN
verbinding gedetecteerd is. De Pi is dan in staat
gegevens te versturen en te ontvangen. Als dat
lampje knippert, worden er data uitgewisseld. Het
linker lampje is geel en brandt alleen als er een 1 00
Mbit LAN-verbinding gedetecteerd is.

De wifi-optie
Kun je de Pi niet met een kabel op je router aanslui
ten, dan ontkom je bij oudere Pi's er niet aan een
wifi-dongle die je op een van de usb-poorten van
de Pi moet aansluiten te gebruiken, eventueel via
een hub als je poorten tekort komt.. Nadat je de Pi
vervolgens hebt opgestart, zie je in de rechterbo48 Raspberry Pi voor beginners

ven hoek een pictogram met vier gebogen streep
jes (het icoontje voor draadloze netwerken). Aan de
hand van het aantal gekleurde streepjes kun je zien
hoe sterk het signaal is. Hoe meer streepjes blauw,
des te beter de ontvangst. Klik op het icoontje.
Bijna alle thuisnetwerken gebruiken een netwerks
leutel die op de router zelf opgeslagen is. Klik op
het draadloze netwerk dat je wilt instellen. Er ver
schijnt nu een veld met de tekst 'Pre Shared Key'.
Typ hier het bijbehorende wachtwoord in (figuur
2) en daarna op OK. De wifi-tool blijft rechtsboven
in het paneel draaien. Als je met de rechtermuis
knop op het wifi-pictogrammetje klikt, open je
via de bovenste optie 'WiFI .. .5ettings' de Network
Preferences. Standaard hoef je daar niets mee te
doen aangezien de gegevens als het lP-adres en de
ONS-server al automatisch worden ingevuld, zodra
je verbinding maakt met een draadloos netwerk.

ip addr

Je krijgt dan een lijst met getallen te zien waar
van de onderste regel begint met 'inet', gevolgd
door het lP-adres van de verbinding (figuur 3).
Gewoonlij k is dat iets als 1 92.168.1 .1 , wat aangeeft
dat de internetverbinding werkt. Zie je zo'n adres
niet verschijnen, dan kan er iets mis zijn aan de
routerkant. Op de router moet een DHCP-server
draaien en zodra de Pi wordt aangesloten, krijgt hij
een lP-adres. Draait die server niet, dan krijgt geen
enkel aangesloten apparaat toegang tot internet.
Ga vanaf een ander apparaat naar de webinterface
van de router en log in op 192.168.1 .0 of wat het
lP-adres van je router ook mag zijn, om te kijken of
de DHCP-server ingeschakeld is. Ten slotte typ je in
de terminal:
pinggoogle. com

Verbinding controleren
Je kunt eenvoudig nagaan of de Pi een valide inter
netverbinding heeft. Dubbelklik op Terminal en
type het onderstaande commando in:

Wacht een paar seconden en druk dan op Orl+C
om te stoppen. Je ziet dan dat er een aantal pakket
jes zijn verzonden en ontvangen.
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Figuur 1: Met de Network
Preferences hoefje in principe
niets te doen zodra je verbinding
hebt. Gegevens als het lP-adres
en de DNS-server worden
automatisch opgehaald.
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Figuur 3: Als de
verbinding niet lijkt te
werken, zijn er een paar
eenvoudige manieren
om dat te controleren.
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"Controleer met ip addr of de Pi verbin d i ng heeft"
Een verbinding delen
Als je geen wifi-dongle, usb-hub of lange
ethernetkabel hebt, maar wel een andere com
puter die met internet verbonden is, is er nog een
manier om online toegang te krijgen. Op een Mac
sluit je de Pi aan via een usb- of ethernetkabel.
Open Systeemvoorkeuren, ga naar het paneel
'Delen'. Selecteer 'Internetdeling', kies vervolgens
Wi-Fi (of AirPort) als het te delen verbindingstype

en geef aan hoe je Pi met je Mac is verbonden
(figuur 4). Activeer dan de internetdeling door
een vinkje in het selectievakje te plaatsen. Sluit
Systeemvoorkeuren en zet je Pi aan. Hij maakt nu
verbinding met internet via de Mac.
Op een pc waarop Windows 7 of 8.1 draait, ga
je naar Configuratiescherm I Netwerk en Internet I
Netwerkcentrum. Klik op 'Adapterinstellingen wijzi
gen'. Werk je met Windows 10, dan kom je hier via

het menu 'Instellingen I Netwerk en internet I Wi-fi I
Adapteropties wijzigen'.
Selecteer zowel de draadloze hotspot als de
ethernetverbinding door de Ctrl-toets ingedrukt te
houden en ze beurtelings aan te klikken. Rechtsklik
op de selectie en selecteer 'Verbindingsbrug
maken'. Koppel je pc met een ethernetkabel aan
de Pi, zet de Pi aan en hij zal de ethernetverbinding
gebruiken.
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Pakketten installeren en gebruiken
De Raspberry Pi is geweldig, maar het wordt nog leuker als je er de juiste software op installeert

D
Benodigdheden
Apt-commando helppagina:
http://linux.dle.netlman/8/apt

Apt-get helppagina:
http://manpages.ubuntu.com/
manpages/lucid/man8/apt-get.8.html
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e Raspberry Pi is van zichzelf een bijna
perfecte minicomputer met de nodige
software. Maar met extra programma's kun je
hem zelfs omtoveren tot complete desktop-pc, server,
retro-gamemachine of mediacenter.
Deze programma's, die bekend staan onder de naam
pakketten, zijn heel gevarieerd. Bij Linux ontwikkelt
iemand een bepaald programma als daar vraag naar
is. Vervolgens wordt het programma uitgebracht
en de broncode gratis beschikbaar gesteld, oftewel
'opensource'. ls het programma eenmaal getest, dan
zal het op een van de vele servers voor die betreffende
Linux-distributie komen te staan.
Deze remote servers (zogenaamde repository's of
repos) bevatten alle elementen van het pakket die op je

systeem moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
In ons geval staan de repository's voor de Raspberry
Pi vol met alle programma's die je je maar voor kunt
stellen. In plaats van ze gewoonweg op te sommen leek
het ons beter om daadwerkelijk te laten zien hoe je de
pakketten op je Raspberry Pi installeert en tevens hoe je
ze gebruikt en uitvoert.
Ten eerste kan dat met de grafische packagemanager
van Raspbian. Die vind je via 'Preferences / Add and
remove software'. De pakketten zijn daar ondergebracht
in categorieën en er is een zoekfunctie. Zet een vinkje
bij alle pakketten die je wilt installeren of haal het vinkje
juist weg als je een pakket wilt verwijderen. Updaten
doe je via het menu Options. Maar eigenlijk werkt het
nog sneller met de commandline:

01 Updaten en upgraden

de Linux-wereld, waardoor het inmiddels enkele
leuke speciale features bevat. Deze features staan
ook wel te boek als Easter eggs. Typ de volgende
commando's maar eens in en aanschouw het
resultaat:

Om een bepaald pakket op de Raspberry
Pi te zetten, kun je gebruikmaken van de
commandline-terminal via het Terminal
pictogram op de menubalk. Hierin moetje enkele
commando's typen. Maar voordat we dat doen,
zorgen we ervoor dat het systeem geheel up-to
date is. Typ het volgende in de terminal:
sudo apt -get update
sudo apt-get upgrade

of
sudo apt-get update && sudo apt -get upgrade

02 Een pakket zoeken
Het commando apt-get (Advanced Package
Tooi) vormt op de Raspberry Pi de sleutel voor
het downloaden en installeren van pakketten.
Hierboven hebben we alleen de bestaande
pakketten en het systeem geüpdatet, verder
(indien nodig) enkele versies geüpgraded en ook
de huidige lijst met pakketten geüpdatet.
Nu gaan we de lijst met serverpakketten voor
beschikbare games zoeken.
apt -cache search game I less

05 Het pakket uitvoeren

aptitude moo
aptitude -v moo
aptitude -vv moo
aptitude -vvv moo
aptitude -vvvv moo
aptitude -vvvvv moo
aptitude -vvvvvv moo
sudo apt -get moo

Met het vorige commando moet het spel Angry
Drunken Dwarves succesvol worden gedownload
en geïnstalleerd. Om het nieuw geïnstalleerde
pakket uit te voeren, kun je hem laten draaien
vanuit het menu onder Games / Angry Drunken
Dwarves of door het volgende te typen i n de
terminal:
angrydd

06 Een pakket verwijderen
Op deze manier kun je perfect pakketten
installeren. Ook blijkt hoe krachtig het
commando Apt werkelijk is. Maar wat moet je
doen als je een pakket wilt verwijderen?
Dat doen we ook weer met Apt. Zo verwijder je
alle sporen van Angry Drunken Dwarves van de
Raspberry Pi:
sudo apt-get --purge remove angrydd

Druk op de 'V' om het verwijderen te bevestigen.

07 Apt Paaseieren
Het commando Apt werkt niet met een menu
en is een kortere variant van het commando
Aptitude. Het heeft al een lange geschiedenis in

08 Test het Apt-commando
Zoals j e kunt zien, gaat e r achter het
eenvoudige Apt-commando meer schuil dan
je in eerste instantie zou vermoeden. Er zijn
veel verschillende subcommando's die je kunt
uitvoeren en ook diverse variaties waarin je ze
kunt uitvoeren.
Als je wilt zien wat het commando nog meer
kan, typ dan het volgende in:
man apt

03 Lijst doorzoeken
De lijst die je vervolgens ziet verschijnen, bestaat
uit alle pakketten op de beschikbare servers met
het label 'games'. In het gedeelte in de lijst voor
het koppelteken staat de naam van het pakket.
Die moet je weten om het pakket te kunnen
installeren.
Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren en
druk op 'a' om de lijst te sluiten.

04 Een pakket insta l leren
Je navigeert door de lijst met de pijltjestoetsen.
Als je iets ziet wat je leuk vindt, bijvoorbeeld
Angry Drunken Dwarves, onthoud dan de naam
van het pakket - in dit geval 'angrydd'. Druk op 'a'
om de l ij st te sluiten. Om het pakket te installeren,
moet je het volgende in de terminal intypen:
sudo apt -get install angrydd
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De:
..

Gebruikje een privé
cloud? Zorg er dan voor
dat niemand erbij kan ...

Beveilig je Raspberry Pi
Ben je bezorgd over de veiligheid van de data die op je Raspberry Pi staan?
Bescherm jezelf met wachtwoorden, firewalls en wat fysieke beveiliging.
Benodigdheden
Klittenband
Tweezijdig plakband
Afsluitbare kast, behuizing, etc.
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e Pi loopt altijd een bepaald veiligheidsrisico.
Alles wat je opslaat, dus ook je wachtwoorden,
kan met minimale moeite gestolen worden, als
iemand maar weet hoe.
Het moet dan ook een opluchting zijn te
weten dat er meerdere tools, trucs en manieren
zijn om je apparaat en je data weg te houden
van al te nieuwsgierige ogen. Als je bijvoorbeeld
een beveiligingscamera thuis gebruikt die foto's
naar een cloud-account uploadt, kan iemand die

de inloggegevens van je Raspberry Pi weet die
foto's zien. Dat is zeker niet ondenkbaar als je de
standaardinstellingen niet hebt aangepast. Een
dergelij k project vraagt ook om een firewal l voor
meer beveiliging in een netwerk.
Of je nu eenvoudigweg de wachtwoorden
verandert, een firewall installeert ofje Pi achter slot
en grendel zet, het beveiligen van je Raspberry Pi en
het beschermen van al je belangrij ke informatie is
redelijk eenvoudig.

"Met een desktopcomputer
en een kaartlezer is er
nog een man ier om het
wachtwoord te achterhalen"

01 Standaard wachtwoord

Iedereen die een Raspberry Pi gebruikt weet dat
de standaard inloggegevens 'pi' en 'raspberry' zijn.
Dat betekent dat iedereen gewoon kan inloggen
als je die gegevens niet verandert - dat moet je dus
ook als eerste doen. Na het inloggen open je de
terminal en stel je een nieuw wachtwoord in met

Met de -m maak je een nieuw home-directory aan
en de tweede su do voegt de nieuwe gebruiker toe
aan de groep superusers.

passwd

Voeg dan
gebruikersnaam ALL=(ALL) NOI'AS5\\{) ; ALL

toe op de laatste regel. Bewaar het bestand en sluit
het af met Ctrl+X. Als dat gebeurd is verwijder je het
oude account met
sudo deluser pi
�......

02 Verander het wachtwoord
Als je Raspbian nieuw installeert, is het veranderen
van het wachtwoord een van de eerste dingen
die je moet doen. Start na het opstarten naar de
desktopinterface een terminalvenster en typ sudo
raspi-config in.
Gebruik de pijltjestoetsen om naar de tweede
optie te gaan, 'Change User Password'. Volg de
on-screen vragen om een nieuw wachtwoord in te
stellen.

04 Een nieuw wachtwoord
De volgende stap is het instellen van een
wachtwoord voor het nieuwe account. Omdat je
niet met dat account ingelogd bent, kun je dat niet
met alleen het commando passwd doen, maar
met:
sudo passwd gebruikersnaam

Daarmee is het nieuwe account klaar voor gebruik
en kun je het oude pi-account van Raspbian
helemaal verwijderen

Verwijder daar nog de home-directory van:
sudo deluser -remove-home pi

06 Wachtwoord vergeten
Als je het wachtwoord van je Raspberry Pi-account
op de een of andere manier vergeten bent of
vermoedt dat iemand dat gewijzigd heeft, wat
moet je dan doen?
Met een desktopcomputer en een kaartlezer kun
je het wachtwoord achterhalen. Stop de microSD
kaart van de Pi in de kaartlezer van de computer.

03 Een nieuwe gebruiker
Om iedereen die zich met de standaardinstellingen
toegang tot je Pi wil verlenen helemaal te slim af te
zijn, gebruik je de meest veilige optie en maak je
een nieuwe gebruiker aan. Typ op de commandline
het volgende in:

Het standaardaccount pi heb je niet meer nodig.
Log uit en opnieuw in met het nieuwe account.
Controleer meteen of het goed ingesteld is

sudo useradd -m gebruikersnaam -G sudo

sudo visudo

05 Verwijder account
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07 Bewerk cmdline.txt
Zoek het bestand cmdline.txt en open het in de
teksteditor van je systeem. Voeg de volgende regel
toe aan het eind van de laatste regel:

... [* Y'tIw 5Urth 100II
p

cmdUnuxt(DDOT) . geelt
Ht4p

0IIcWNr0

tJ - · Ila- •

•

init=/bin/sh

Als de Raspberry Pi start, zal dit commando gelezen
worden en kun je bij een scherm komen om het
wachtwoord te resetten. Bewaar het bestand en
verwijder de kaart.

08 Wijzig het wachtwoord
Je kunt helaas geen SSH gebruiken om het
wachtwoord te achterhalen, dus je moet een
monitor en een toetsenbord op je Raspberry Pi
aansluiten, hem aanzetten en wachten op de
prompt. Dan typ je het volgende in:

1 0 Verander cmdline.txt weer
Daarmee ben je echter nog niet klaar: sluit de
Raspberry Pi veilig af met

passwd gebruikersnaam
sudo shutdown -h

Typ het wachtwoord in, druk op Enter en typ het
nog een keer in ter bevestiging.

09 Initialiseer het booten
Door de toegevoegde code hebben we het
standaard opstarten van Raspbian vervangen
door een prompt die het mogelijk maakt het
wachtwoord te wijzigen.
Als dat gedaan is, typ je de volgende
commando's in om alles weer goed te zetten:
sync
exec /sbin/init

De Pi zal Raspbian dan normaal opstarten, zodat je
kunt inloggen met je nieuwe wachtwoord.
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now

Als de Pi afgesloten is, verwijder dan de microSD
kaart en stop die weer in de kaartlezer van je
computer. Open cmdline.txt weer in je teksteditor
en verwij der init=/bin/sh en bewaar het bestand.
Daardoor kan verder niemand meer zijn
wachtwoord wij zigen.

1 1 Fysieke beveiliging
Het weren van digitale aanvallers van je
Raspberry Pi met behulp van firewalls en veilige
accountwachtwoorden is maar één deel van het
verhaal. Om je Pi volledig te beschermen moet je
out-of-the-box denken.
De Raspberry Pi is amper groter dan een
creditcard, dus kan makkelij k meegenomen

Als je van plan bent draadloos toegang te
hebben tot je Pi, overweeg dan om hem
veilig op te bergen.

worden. Fysieke beveiliging is dan ook essentieel,
maar een echt veilige behuizing - bijvoorbeeld
compatibel met Kensington-Iocks - moet nog
worden uitgevonden. De aluminium behuizing
van ProtoArmour kan op een ondergrond
vastgeschroefd worden, wat perfect is voor meer
permanente projecten.

1 2 Achter slot en grendel
De beste manier om je Raspberry Pi veilig te
bewaren is waarschijnlijk in een afsluitbare lade
of kast - heel handig als je hem gebruikt als
onderdeel van een beveiligingscamerasysteem
of als een c1oudopslagruimte met waardevolle
documenten.
Als je geen afsluitbare mogelijkheden hebt en
je een tijdje van huis af bent en het niet handig is
om je Pi mee te nemen, dan moet je een andere
oplossing zoeken. Dan kun je bijvoorbeeld de
microSD-kaarten van je Pi in de portemonnee
meenemen of de Pi met klittenband achter een kast
bevestigen.

1 3 Gebruik een firewall
Onafhankelijk van het besturingssysteem dat je
gebruikt is een firewall een gegarandeerde manier
om de beveiliging van je computer te verbeteren.
Raspbian heeft een ingebouwde firewall, maar die is
moeilijk te configureren.
Gelukkig hebben anderen dat ook gemerkt en
fwbuilder gemaakt, een interface voor de anders
complexe iptables-firewall die in Raspbian zit.

1 4 Installeer fwbuilder
Omdat iptables niet meteen inzichtelijk is en fouten
ertoe kunnen leiden datje geen netwerkverbinding
meer hebt, is fwbuilder ontwikkeld om het

configureren van de firewall snel en makkelijk te
maken.
Gebruik het commando apt-get om eerst op
updates te controleren en installeer dan fwbuilder:
sudo apt-get update
sudo apt-get install fwbuilder

Bevestig de vraag en wacht tot fwbuilder
geïnstalleerd is. Bij het menu van Raspbian is aan
de optie Intemet dan Firewall Builder toegevoegd.
Als je die start, kun je de Quick Start Guide in de
browser bekijken.
Klik op 'Create New firewall' voor een aantal
sjablonen waar je uit kunt kiezen. Vervolgens kun
je die regels aanpassen of er eigen regels aan
toevoegen. Klik op 'CompiIe' om er een fw-script
van te maken en bewaar dat bijvoorbeeld in
/home/pi/fwbuilder. Met 'InstalI' kun je de nieuwe
regels toevoegen aan een externe firewall, maar hier
gaat het om een lokale installatie.

1 5 Firewall configureren
Klik op de knop Install om de nieuwe regels aan de
iptables-firewall mee te geven. Selecteer je firewall
en klik op Next.
Je moet dan een gebruikersnaam en wacht
woord opgeven. Dat moet in ieder geval een
superuser zij n. Bij het lP-adres dat gebruikt moet
worden voor communicatie met de firewall geef
je het lokale lP-adres op (dat kun je eventueel
achterhalen met ifconfig).
Met een klik op Next wordt de firewall
geconfigureerd. Als je een foutmelding krijgt dat
het fw-bestand niet naar /etc/fw/ gekopieerd kan
worden, moet je de directory fw zelf aanmaken
en zorgen dat je daar alle rechten op hebt of de
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bestaande fw-bestanden als superuser verwijderen.
Met
sudo iptables -5

kun je de regels die actief zijn bekijken.

1 6 Wat als hij gestolen wordt
Het verliezen van je Raspberry Pi of de data op
de microSD-kaart lijkt in eerste instantie meteen
een ramp, maar dat hoeft het niet te zijn. Als je de
normale stappen genomen hebt en back-ups hebt
gemaakt of de microSD-kaart gecloned hebt, dan
kun je al vrij snel weer verder waar je gebleven was.
Maar lees ook de tips over het fysiek beveiligen eens
na.

"Een fi rewa l l is een
gara ntie voor een
betere bevei ligi ng"
Raspberry Pi voor beginners SS

De Basis

De beste Android-apps
voor je Raspberry P

Zet de handigste tools voor je Pi op het apparaat dat je altij d bij je hebt

I

n dit artikel geven we een overzicht van
Android-apps die je kunt gebruiken in
combinatie met je Raspberry Pi. Die apps zijn
niet gekoppeld aan specifieke projecten. Je kunt
ze gebruiken wanneer je maar wilt en zo vaak als je
wilt. Het zijn allemaal apps die iets toevoegen aan
het werken met de Pi.
Sommige van de apps op deze lijst zij n specifiek
voor de Pi. Andere zijn algemener van aard, maar
zijn wel relevant voor de Pi. De kans bestaat dat je
er al een paar van kent, maar we hopen dat je ook
iets nieuws kunt ontdekken in deze selectie. Als je
een Android-telefoon of -tablet hebt, maar nog
niet hebt gekeken welke apps er allemaal voor de
Raspberry Pi zijn, zou je wel eens een paar coole en
bijzonder handige opties kunnen missen.
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Hacker's Keyboard

Als je de Pi vanaf je Android-apparaat benadert met een van de
hier genoemde apps, is het handig om een volledig toetsenbord te
hebben. Bij veel Android-toetsenborden ontbreken bijvoorbeeld de Tab-, Ctrl
en Esc-toetsen of moet je wisselen tussen letters en cijfers. Dat los je op met het
gratis Hacker's Keyboard.

JuiceSSH - SSH Client

Als je andere apparaten gebruikt om je Pi via SSH te benaderen,
waarom zou je dat dan niet met je Android-telefoon of -tablet
doen? Er zijn verschillende terminalclients voor Android
en voor SSH met meerdere apparaten. Door de
mooie, overzichtelijke interface geven we de
voorkeur aan het gratis JuiceSSH.

RPiREF
Deze app is beter geschikt voor een
tablet met een groter scherm dan voor
een kleine telefoon. Het is een handleiding voor de
GPIO-pinindeling voor de A, B en B+. De A+ en de Pi
2 en Pi 3 zijn wat dat betreft vergelijkbaar met de B+.
De informatie is overzichtelijk en gratis.

[vnj
C

VNC Viewer

Om je Pi op afstand nog directer te
kunnen bedienen raden we je aan eens
naar VNC Viewer te kijken. Dit is een fantastische
VNC-client waarmee je g rafische desktop van je Pi
kunt bekijken en bedienen - als je daar tenminste
een VNC-server hebt draaien. Op de website van
ReaIVNC, de makers van de VNC Viewer, kun je
een opensource versie van hun VNC-software
downloaden. Daar kun je ook een gratis licentie
krijgen voor de serversoftware. Die is alleen voor
persoonlijk gebruik en biedt geen versleuteling.

[�

AndFTP (your FTP dient)

�

Raspi-R

�

'"
D
: -'

Soms wil je bestanden naar je Pi sturen. Dan kan
AndFTP handig zijn. Je kunt AndFTP niet alleen
met de Pi gebruiken, maar ook met andere apparaten. Het
is vooral handig als je de Pi gebruikt als webserver. De gratis
versie is al handig, maar de Pro-variant van € 4,77 heeft nog
meer features, zoals mapsynchronisatie.

Dit is een afstandsbedienings-app met veel
features. Je kunt er meer dan een Pi mee
aansturen. Je kunt de status van je Pi monitoren, maar ook
Linux-commando's uitvoeren, de Pi op afstand bedienen en
herstarten en Python 3-scripts uitvoeren. De app is gratis en
biedt in-app-aankopen.

Fing - Network Tools
Fing is een algemene app om netwerken te
scannen. Alle apparaten op je netwerk worden
geïdentificeerd door hun naam en het IP- en MAC-adres. Je
kunt ze eventueel ook pingen. Heel handig, aangezien we
allemaal wel eens het lP-adres van onze Pi vergeten.

.I

Tex! Line 1

1 Line Te�t

Tex! Line 2

1 234S67890 1 2 34S

CUrsor

�

@ OFF 0 ON 0 Blink

Position Line 0 Á Column
Backlight

,

Red 0 Green

0 .Á

� Blue

Button UP

GPIO Tooi For
Raspberry Pi

Clear

Home

:r;
Sommige mensen hebben
een hele lijst met Pi-projecten die ze
nog willen doen, maar de meesten
van ons zijn continu op zoek naar
inspiratie. Download GPIO Tooi
For Raspberry Pi om een aantal
simulaties te doen. Het is een beetje
een allegaartje, maar het proberen
zeker waard. Hij is gratis met in-app
aankopen.

" Deze a pps zij n niet gekoppeld
aan specifieke projecten. Je ku nt
ze gebru i ken zo vaa k a ls je wi lt en
wa n neer je maa r wi lt"
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Hang je Raspberry Pi
aan een battery-pack
Laat je Raspberry Pi niet thuis, maar gebruik hem in mobiele projecten met batterijen.

Benodigdheden
Batterijhouder
bit.ly/l HPQN6B

3A-UBEC
http://bit.ly/2cLTHzn

3A-kroonsteentje
6 oplaadbare penlites (AA)
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H

oe mobiel je Raspberry Pi is, hangt meestal
af van de afstand tot het dichtstbijzijnde
stopcontact. Maar je hoeft met de Pi niet
beperkt te zijn tot je hobbykamer of huiskamer. Je kunt
het kleine computertje ook gebruiken voor mobiele
projecten. Die kunnen uiteenlopen van het bewaken
en automatiseren van je tuin tot zelfs het lanceren van
de Pi in een baan om de aarde. Om zulke projecten
te realiseren moetje een alternatieve stroombron in

de vorm van batterijen aan je Pi koppelen. En dat is
makkelijker dan je zou denken, want dat gaat heel
handig met een losse batterij houder.
Wat je daarvoor nodig hebt zij n zes (oplaadbare)
AA-batterijen, een batterijhouder en een UBEC
(Universal Battery Elimination Circuit). De laatste is
een spanningsregelaar die ervoor zorgt dat de Pi niet
beschadigd raakt. Deze vind je al voor 5 tot 10 euro
(exclusief verzendkosten).

Je kunt een UBEC ook gebruiken om je smartphone op te laden met een setje batterijen.

01 Bestel de onderdelen
Als je de benodigdheden online bestelt, heb je
ze allemaal binnen een paar dagen in huis. Als
je naar een winkel wilt, ga dan naar niet naar
een gewone elektronicazaak maar naar een die
gespecialiseerd is in radiografisch bestuurbare
modellen (vooral voor de UBEC), aangezien dit
gangbare onderdelen zijn voor bijvoorbeeld
modelbouwauto's.

04 Verbind de UBEC
Zet vijf batterijen in de batterijhouder en verbind die
met de UBEC: rood op rood, zwart op zwart. Je kunt
dit doen daar de aders in elkaar te draaien of door
ze te solderen. Je kunt ook een 3A-kroonsteentje
gebruiken dat je van een strip kunt afsnijden met
een hobbymes.

05 Een batterij om te booten

Als je Pi gereed is (en er eventueel een wifistick in
zit), sluit de UBEC dan aan op de micro-usb-poort
en zet de laatste batterij in de houder. Op de Pi
moeten nu de ledjes gaan branden waaraan je
kunt zien dat de Pi aan het booten is. Nu heb je een
echte portable computer.

06 De 3-pins UBEC aansluiten

02 Controleer je UBEC

Er zijn twee typen UBEC op de markt, als je het
exemplaar hebt gekocht dat we in het kadertje
links hebben genoemd, dan heb je er een met
een 3-pins-connector. Via andere webshops zijn
er ook versies te krijgen met een micro-usb
stekker, die op de voedingsaansluiting van de Pi
past.

03 Pinnen aanpassen

Om de UBEC met 3-pins connector te gebruiken
verander je de plaats van de pinnen zodat ze de
twee buitenste posities innemen. Gebruik een
precisieschroevendraaier om de smalle plastic
vergrendeling op te lichten en de rode draad uit
het middelste slot te halen. Die kun je vervolgens
makkelijk in het buitenste slot schuiven.

Als je een UBEC hebt gekocht met een 3-pins
connector in plaats van een mini-usb-stekker, dan
heb je die zoals beschreven in stap 3 al aangepast.
Die kun je nu op de GPIO-pinnen van de
Raspberry Pi aansluiten. Verbind de positieve +5V
(rode) draad met pin 2 van de GPIO en de massa
DV-connector met pin 6. Controleer vervolgens
zoals in stap 5 aan de hand van de statusleds of de
Pi opstart.

07 Meet je uptime
Als het goed is, is SSH op de Pi standaard al
geactiveerd. Je kunt dus via Putty inloggen op de
Pi. Maar geef de Pi eerst wel even tijd om volledig
op te staren (minstens 6D seconden). In de terminal
typje
watch -n 60 uptime

Dit commando laat de uptime van het systeem zien
en houdt ook de wifi-verbinding in stand.

08 Beoordeel je resultaten

De uptime-resultaten, dus hoe lang de Pi het op
zijn battery-pack uithoudt, hangt af van het type
batterij dat je gebruikt en van het type Raspberry Pi.
Gewone batterijen zullen het een klein beetje langer
uithouden dan oplaadbare. Maar uiteindelijk kost
dat dan wel meer geld. Bovendien verbruiken de
nieuwere Pi's meer stroom dan de oudere modellen
en de Pi Zero. Dat betekent dat de uptime korter
wordt. Voor meer power kun je meer batterijen
toevoegen.

09 Krachtiger batterijen

Als je meer batterijen parallel plaatst, dan zou dit de
uptime bijna moeten verdubbelen, maar in plaats
van alkaline of oplaadbare batterijen zou je ook
kunnen denken aan moderne lithium AA-cellen.
Deze houden het veel langer vol dan alkaline
batterijen, maar zijn wel een stukje duurder.

Bescherm je Pi
met een UBEC
Je kunt je Raspberry Pi ook direct aansluiten
op een houder met vier of meer batterijen,
maar zonder de bescherming van een UBEC
zou je de computer kunnen opblazen. Een
niet-gereguleerde voeding kan namelijk
behoorlijke schade veroorzaken aan je
Raspberry Pi. Door de elektrische stroom te
verhogen met meer batterijen, neemt dat
risico ook toe. Tenzij je zo eigenwijs bent dat
je het zelf wilt ondervinden, kun je beter altijd
een UBEC gebruiken.
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Projee en

62

Je Pi als desktop

82

Een simpel maar creatief project

66

Bouw een mediacenter
Een ultieme homecinema met UbreELEC

70

72

Stream je favoriete series en podcasts naar je
tv met Miro

86 Overal bij je bestanden

Muziek streamen van Spotify

88

Eigen NAS met OpenMediaVault
Download de image en maak een
streaming-NAS

76

84 Toegang met SSH
Gebruik de commandline op afstand

Internet-tv streamen

De Spotify-functie van Pi MusicBox

74

Bestanden delen via Sam ba
Je homedirectory beschikbaar in je hele
netwerk

Multi-room audiosysteem
Met Logitechs Squeezebox-software klinkt je
muziek door het hele huis
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Makkelijk een FTP-server configureren

De Pi als fileserver
Binnen je lokale netwerk of voor internet

92

Je eigen cloud met Nextcloud
Een prima alternatief voor Dropbox e.d.

94 Draadloos printen met je Pi
Gebruik de Pi als draadloze printserver

96 Je eigen website hosten
Met de Pi als webserver

98

Netwerkdisplay
Maak met met Pimoroni's Scroll pHAT een
live sensordisplay

1 02 Smart-home met Pilight
Met een paar stopcontacten en een Pi maak
je je huis al slimmer

1 06 Muziek maken met vSonic
Maakje eigen samples. tonen en geluiden

1 08 Mineeraft spelen op een Pi
Een goedkope console voor gamers

1 14 Mijnenveger nabouwen
Maak het populaire spelletje in Minecraft na

134 Je Pi ombouwen tot iBeacon

118 Foto's met de Pi Camera
Tover je Pi om in een camera

Speel zelf de hoofdrol in Minority Report

1 20 Maak een beveiligingscamera

138 Een sms versturen met de Pi

Laat je Pi een oogje in het zeil houden

Met Twilio kan je Pi sms'en naar een telefoon

122 De Pi als babyfoon

140 Weersverwachting met AirPi

De ene kleine past op de andere

Maak je eigen weerstation

142 De officiële Pi Display installeren

126 Nachtfoto's met de NolR-cam

Monteer het 7-inch display op de juiste
manier

Houd ook in het donker de activiteit in je
tuin bij

130 Je Pi op afstand beheren

154 Milieu-expert met Sensly HAl
Meet de vervuiling en experimenteer met
metingen

156 0nderwater-drone
Lees over de zelf ontworpen duikboot van
Niels Affourtit

144 Aan de slag met de Sense HAl

Bedien je Pi via een webinterface

Maak een simpele countdown op dit
matrixbordje

132 De Pi als aanwezigheidsmelder

146 Leer werken met de Sense HAl

Nooit meer naambordjes heen en weer
schuiven

En nog meer projecten
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I Projecten
Je Pi als desktop-pc
Een nieuwe Pi is krachtig genoeg om hem te gebruiken als vervanging voor je desktop-pc
Benodigdheden
Raspberry Pi 2 of 3
Raspbian raspberrypLorg/downloads

toetsenbord
muis
behuizing
monitor

D

e Raspberry Pi wordt elke generatie weer
krachtiger. De Pi 2 was met vier epu-kernen
en 1 GB RAM al een flinke verbetering ten
opzichte van het origineel. De Pi 3 is dankzij een
nieuwe quadcore met 1,2 GHz nog weer zo'n 50%
sneller. Dat merkje in de praktijk ook duidelijk. Door
die performance is het een reële optie geworden
om je Raspberry Pi als desktop-pc te gebruiken
zonder dat de boel continu hapert of ontzettend
traag wordt. Pak je Pi 2 of 3 er dus maar eens bij , dan
gaan we meteen aan de slag.

ook makkelijk in gebruik. Bovendien wordt het
ondersteund door de Raspberry Pi Foundation en
de community. Daarmee is Raspbian het meest
flexibele besturingssysteem met de meeste opties
voor een desktop. Download het van www.
raspberrypi.org/downloads.

01 Download Raspbian

�. �

Voor onze desktop-Pi gaan we Raspbian gebruiken.
Daar is niet alleen makkelijk aan te komen, het is

DOWNLOADS
...... ..... .�.,... -""o.-. s.- =-- _
_ ..__ ... __ .. IIMfoIo......._

n.olWlTYOfaAftiIOlmtM.......,
- -----

--------�
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02 Installeer Raspbian
Nadat je Raspbian gedownload hebt, moet je het
op een sd-kaart zetten. Steek de microSD-kaart in
een kaartlezer en sluit hem aan op een pc of laptop.
Bij Linux open je een terminal, ga je met cd naar de
locatie van de image en gebruik je het volgende
commando:
sudo dd bs=4M if=raspbian. i� of=/dev/[locatie
van sd-kaart]

Bij Windows kun je de tooi Win32 Disk Imager
gebruiken. Download het zip-bestand van
sourceforge.net, pak hem uit en voer het .exe
bestand uit als administrator. Selecteer de image en
de sd-kaart waar hij op moet komen te staan en klik
op Write.

03 Eerste keer opstarten
Als je de Pi opstart, kom je bij de nieuwe Pixel
interface met standaard beschikbare programma's.
Je kunt er meteen mee aan de slag , maar het loont
de moeite om nog een paar extra features langs te
lopen waarmee je er echt een volwaardige desktop
van maakt.

04 Toetsenbord en tijdzone
Raspbian staat standaard ingesteld voor gebruik
in het VK. De taal kun je het beste op Engels laten
staan. De Nederlandse interface is niet volledig
vertaald en bovendien kun je met de Engelse
termen veel makkelijker oplossingen online vinden

op het moment dat je tegen een probleem
aanloopt. De toetsenbordinstelling moetje wel
even aanpassen naar US International. anders gaat er
bij speciale tekens het een en ander mis. Ga via het
menu 'Preferences / Raspberry Pi configuration' naar
het tabblad Localisation en vervolgens Keyboard.
Stel op dat tabblad meteen ook de tijdzone in op
Amsterdam.

�

Interfaces

Perfoona nce
Set Locale.

Locale

Set Timezone

Timezone

Keyboard

Set

K�rd

Set WlFt CountJy

WIFI CountJy

05 Software-update
Vervolgens gaan we het hele systeem upgraden
om er zeker van te zijn dat alles up-to-date is
en naar behoren werkt. Open een terminal en
gebruik

Cancel

OK

sudo apt-get update

Kies de juiste instellingen voor toetsenbord en tijdzone.

om de lijst met software bij te werken. Vervolgens
moet je dan eerst alle aanwezige programma's nog
upgraden:

07 Extra instelli ngen

sudo apt-get upgrade

06 Systeem-upgrade
Aangezien je net de nieuwste image van de
website gedownload hebt, is het Raspbian-systeem
al helemaal up-to-date. In de toekomst is het echter
handig om naast de software ook de distributie
regelmatig bij te werken. Dat doe je met het
volgende commando:
sudo apt-get dist-upgrade

Daarna kun je de Pi nog wat meer aan je wensen
aanpassen. Ga opnieuw in het menu naar
Preferences en kies 'Raspberry Pi configuration'.
Loop de verschillende opties eens langs om te zien
of er voor jou interessante dingen tussen zitten.

08 Geavanceerde opties
Er zijn nog een paar opties die je in de toekomst
wellicht wilt gebruiken. Op het tabblad Interfaces
kun je bijvoorbeeld de driver voor de Pi-camera
inschakelen. Bij Performance kun je de Pi 2
overklokken om er nog wat extra snelheid uit te
persen. Bij de Pi 3 ontbreekt die optie.
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I Projecten
1 2 Behuizing

09 Accessoires

De Pi is behoorlijk robuust en we
zouden liegen als we zouden
beweren dat die van ons altijd
in een behuizing zitten. Maar
hij is niet onverwoestbaar. Voor
projecten waarbij je bij de
verschillende componenten
moet kunnen is een behuizing
niet handig, maar voor een
desktop-Pi is dat niet nodig. Hier
zie je een Pibow van Pimoroni,
maar er zijn genoeg andere
stevige en mooie alternatieven.

Het besturingssysteem installeren is eigenlijk maar
een klein onderdeel in het proces om je Pi geschikt
te maken als desktopvervanger. Je moet ook kijken
naar de hardware eromheen.

1 3 Draadloos internet

1 0 I nvoer

Standaard usb-toetsenborden en -muizen zijn in
de praktijk handiger dan de draadloze varianten
die vaak gebruikt worden bij andere Pi-projecten.
Het heeft geen nut om een toetsenbord met
ingebouwde usb-poorten te gebruiken omdat de Pi
daar niet genoeg stroom voor kan leveren.

1 1 Beeldscherm
De Pi kan beeld met maximaal 1 080p aanleveren.
oftewel een resolutie van 1920 x 1 080 pixels.
Daarvoor gebruik je de HDMI-poort. De meeste
moderne monitoren hebben wel een HDMl-ingang,
en anders kun je altijd nog een adapter aanschaffen
van HDMI naar DVI OfVGA

Je kunt de Pi eenvoudig met een
kabel aan je netwerk verbinden.
Soms is draadloos echter handiger.
De Pi 3 heeft standaard al een prima
wiFimodule, maar bij de Pi 2 heb je
daar een usb-dongle voor nodig.
Koop die dan wel bij een webshop
die is gespecialiseerd in de Raspberry
Pi, zodat je zeker weet dat hij
compatibel is.

;;.•••••••__�����:=C=iil

1 4 Anders nog iets?

Je standaard desktop-pc is daarmee compleet. De
Pi heeft dan nog minstens twee usb-poorten over.
Die kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een usb
stick of -schij f Heb je nog meer poorten nodig, dan
moetje een actieve usb-hub kopen. Een goede
voeding is ook nooit weg. Voor de Pi 3 is een
2,SA-variant aan te raden.

Met de Pi 2 kun je zelfs een bescheiden
Minecraft-server opzetten om het spelletje
met een paar vrienden te kunnen spelen (zie
pagina 108).
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" De bela ng rU kste officesu ite u it de Li n ux-wereld,
Li breOffice, is sta ndaard al geïnsta l leerd bU Raspbian"
plugtn!! tor Thf GIMP to Import/export COmmodore 64 filet
g'mp-cbmp1U95-1 2 2·I+b6
Data rtles tor GIMP
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1 5 Werken met LibreOffice
De belangrijkste officesuite uit de Linux-wereld,
het opensource pakket LibreOffice, is standaard al
geïnstalleerd bij Raspbian. Dat is heel handig. In het
menu selecteer je bij Office het programma waar
je mee wilt werken, bijvoorbeeld (alc of Writer.
Vervolgens kun je meteen aan de slag.

1 6 Software toevoegen
Raspbian installeert standaard al behoorlijk wat
essentiële software. Maar voor een volledige
desktop-pc heb je nog wel wat meer nodig,
bijvoorbeeld een programma om foto's mee te
bewerken. Via 'Preferences / Add/remove software'
kom je bij een grafische pakketmanager waarmee je
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door de beschikbare repository's kunt struinen om
te zien of er iets van je gading tussen zit.

1 7 GIMP voor foto's
De nieuwe Pi's zijn krachtig genoeg voor basale
fotobewerking. Het opensource pakket GIMP
werkt bijvoorbeeld prima, al kan het bij complexe
taken wel wat langzaam worden. Zoek in de
pakketmanager naar GIMp, vink het pakket aan en
klik op Apply. Of ga naar de terminal en typ:
sudo apt-get install gimp

1 8 Muziek en video
Als je tijdens het werk naar muziek wilt luisteren of

In de repository's
voor de Pi staan
verschillende
mediaplayers,
hier bijvoorbeeld
Banshee.

tussendoor een filmpje wilt bekijken, vind je in de
repository's een ruime selectie multimediaplayers.
Voor muziek wordt Banshee bijvoorbeeld veel
gebruikt en voor video VLC. Maar misschien vind je
een ander programma wel prettiger. Zoek het op in
de pakketmanager en installeer het of gebruik het
apt-get install-commando. Je vindt ze vervolgens
in het menu bij 'Sound & Video'.

1 9 Pi als desktop
Je bent nu klaar om je Pi als desktopsysteem te
gebruiken. Natuurlijk kun je er ook nog gewoon
educatieve projecten mee uitvoeren. In de
repository's staat genoeg software om je Pi
optimaal in te zetten.
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I

Navigeren door Kodi

----,

Door de duidelijke interface
krijg je snel toegang tot je
mediabestanden. Bovendien kun
je Kodi uitbreiden met eenvoudig
te installeren add-ons.

De Kodi mobiele app

Il

I

Bedien je tv met je smartphone
met de Kodi-app of een andere
remote-app voor Kodi. Net
a's de desktop heeft hij een
eenvoudige interface.
---.JI

......

Kodi heeft een standaardthema
met blauwe zeepbellen, maar je
kunt ook een flink aantal andere
thema's downloaden en toepassen.
Dat zijn originele creaties of
ontwerpen die sterk lijken op de
interface van andere mediacenters.

l

�Eenvoudige interface

Kodi heeft een mooi ontwerp en
biedt snel toegang tot je favoriete
films, muziek en foto's.

Benodigdheden
Kodi-distributie voor de Raspberry Pi:
httpsJ/libreelec.tv/downloads

Installeer UbreELEC:
https://wiki.libreelec.tv/index.php?title=lnstallation

Forum van UbreELEC:
httpsJ/forum.libreelec.tv

Kodi-wiki:
httpJ/kodi.wiki

Beginnershandleiding en quick-guide:
http://kodi.wiki/view/First_time_user
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Maak een
medeacenter van
je Raspberry Pi
De nieuwe tv's die je tegenwoordig koopt zijn bij na allemaal
smart, maar het is vaa k een heel gedoe om films, series of
muziek afgespeeld te krij gen

I

n de praktijk gaat het afspelen van media veel
makkelijker met een mediacenter-pc die je in
de buurt van de televisie in de huiskamer zet.
Zo'n mediacenter-pc moet dan wel stil en zuinig
zijn en natuurlijk een HDMI-aansluiting hebben.
Bovendien is het ook wel prettig als je hem op
afstand kunt bedienen. Niet geheel toevallig zijn
dat allemaal kenmerken van de Raspberry Pi. Je
kunt je Raspberry Pi gebruiken om je films op tv
te bekijken of muziek af te spelen. Als bron dienen
dan de mediabestanden op een aangesloten
usb-schijf of van een andere opslag locatie in je
netwerk, bijvoorbeeld een NAS. Sluit je geen
opslagmedium rechtstreeks op je Pi aan, dan kun
je hem ergens netjes wegwerken, bijvoorbeeld
achter de tv of de versterker, of op een andere
onzichtbare plek in je multimediameubel.
Kodi (voorheen bekend als XBMC) is een
softwarepakket dat zich geheel richt op het
afspelen van allerlei soorten multimedia vanaf
allerlei locaties en bronnen. Het is voor de
Raspberry Pi de meest populaire opensource
mediacentersoftware.
Als je Raspbian geïnstalleerd hebt, kun je Kodi
en andere pakketten installeren met apt-get. Het
is echter veel logischer om een kant-en-klare
distributie op een microSD-kaart te zetten en die
in de Pi te stoppen. Op dit moment zijn LibreELEC
en OSMC de bekendste.
In principe verschillen die twee niet zoveel
van elkaar. Onder de motorkap zit g rotendeels
dezelfde software. LibreELEC is de opvolger
OpenELEC, maar het onderliggende linux
systeem is zoveel mogelijk gestript om een zo
slank mogelijk systeem te krijgen. Je kunt er
eigenlijk alleen Kodi mee draaien. Het voordeel
is dat het systeem lekker snel opstart, maar het
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Netwerkinstel l i ngen
OSMC en LibreELEC vragen je naar een hostnaam.
Die wordt gebruikt om het systeem in het
netwerk te kunnen herkennen. Die naam kun je
later aanpassen bij 'Settings / Services / General'.
Overigens: om Nederlands als taal in te stellen, moet
je een add-on downloaden - daarover later meer.
Netwerkinstellingen als de gebruikte interface,
de wifi-SSID met het wachtwoord en de
geavanceerde lP-opties staan bij LibreELEC bij
'System / LibreELEC' bij de categorieën 'Network'
en 'Connections'. Bij OSMC staan de opties bij
'My OSMC / Network'. Als je het systeem met
netwerktoois of een remote-control-app wilt
kunnen bereiken, kun je het beste een vast
lP-adres invoeren.
OSMC vraagt je bij het installeren ook naar
je locatie, bij LibreELEC kun je die instellen bij
'Settings / Appearance / International'.

Beheer op afstand
Om bij het onderliggende Kodi-systeem op de Pi
te kunnen, moet je SSH inschakelen (zie pagina
84). Je moet daarvoor wel enig verstand van Linux
hebben, anders kun je die optie beter uit laten
staan. Als je de configuratiewizards van LibreELEC
of OSMC de SSH-server hebt laten inschakelen,
kun je op een andere computer een programma
starten om contact te maken. Bij Windows kan
dat bijvoorbeeld met Putty. Daarmee maak je
verbinding met de Pi, zodat je een tekstconsole
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Instal leren
Het installeren van een mediacenter is verder niet
zo'n grote klus. Beide maken het je makkelijk door
op hun website een installatieprogramma aan te
bieden voor Windows, macOS en Linux. Met dat
programma kun je een image op een microSD
kaart aanmaken. Kies wel de juiste Pi-versie, voor
de Pi 2 en 3 heb je namelijk een andere versie
nodig dan voor de 1 en Zero.
Als je multimedia op een externe schijf of
ergens in je netwerk hebt staan, zijn die snel
af te spelen. Je bent echter niet beperkt tot je
eigen netwerk, je kunt ook internet op. Er zijn
veel plug-ins voor allerlei streamingdiensten,
voor tv-stations, sportuitzendingen en YouTube
kanalen.
Omdat de Raspberry Pi dan toch in het netwerk
zit, kun je een app gebruiken om Kodi op afstand
te bedienen met een Android- of iOS-apparaat. Er
zijn aardig wat apps die dat kunnen, zoals Kore of
Sybu Kodi. Om Kodi de eerste keer te configureren
kun je echter beter een toetsenbord en een muis
aansluiten. Die heb je later meestal niet meer
nodig voor het afspelen van media.

De installatie kan in eerste instantie even duren
omdat het bestand uitgepakt moet worden.
Daarna verschijnt er een wizard waarmee je een
aantal basisinstellingen kunt doen, waaronder de
netwerkinstellingen.

LInaEC.fIPI2.onn-7.0.2.ing.gz, 11""
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nadeel is natuurlijk dat je aan het systeem zelf
verder weinig kunt configureren of uitbreiden.
Maar voor een mediacenter is dat geen probleem,
alle instellingen die relevant zijn zitten namelij k in
Kodi zelf.
OSMC (Open Source Media Center) ziet er
anders uit, maar is eigenlij k ook niet meer dan een
bijna compleet Raspbian-systeem waar Kodi al
op geïnstalleerd is. De mogelijkheden van OSMC
komen verder overeen met LibreELEC, het is voor
een doorgewinterde Kodi-gebruiker echter even
zoeken waar alles zit.

-7.0.2.iftg.gz

�

Het installeren van de Kodi-varianten LibreELEC en OSMC is
tegenwoordig een fluitje van een cent. Beide hebben een
programma om de juiste image op een microSD-kaart te zetten.

Activeer de SSH-server en Samba. Met de eerste kun je de Pi met een tekstconsole vanaf een andere computer
benaderen. Met Samba worden de schijven op de Pi bereikbaar als Windows-share.
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Bij de add-ons voor video's staan onder meer YouTube, Nederland 24 en de NOS.
De uitzending blijft na het starten op de achtergrond doorlopen.

onderhoud kunt plegen of op zoek kunt naar
eventuele fouten. Om via SSH in te loggen, gebruik
je bij LibreELEC de gebruikersnaam root en het
wachtwoord Iibreelec. Voor OSMC gebruik je
osmc zowel als gebruikersnaam als wachtwoord.
Om bestanden op een harde schijf te kunnen
zetten die op je Raspberry Pi aangesloten is, kun
je het beste Samba activeren (zie pagina 82).
De harde schijven worden dan zichtbaar in je
netwerk als Windows-share. Op die manier kun
je mediabestanden via je netwerk naar die harde
schijf kopiëren om daar lokaal door de Pi af te
laten spelen. Bij LibreELEC kun je Samba bij het
installeren meteen al laten activeren, of dat later
bij 'System / LibreELEC / Services' doen. Bij OSMC
moet je de Samba-server eerst nog downloaden
via de app-store bij 'My OSMC'.
Als je de schijven gedeeld hebt, zijn de shares
bij L ibreELEC meteen toegankelijk en heb je daar
standaard verder geen wachtwoord voor nodig.
Bij OSMC moet je voor de gebruikersnaam en het
wachtwoord nog osmc intypen.
Kodi kan zelf standaard overweg met Samba
en NFS-shares, en ook met UPnP/DLNA-servers.
Daarmee kunnen vrijwel alle netwerkmappen als
opslaglocatie voor video's, muziekbestanden en
foto's dienen.

Bij 'Settings / My add-ons' staan de al
geïnstalleerde uitbreidingen. Als je op een
daarvan klikt, krijg je de mogelijkheid om die add
on te configureren, te activeren of uit te schakelen
en om te verwijderen. Bij 'Install from repository'
staan een paar openbare bronnen met add-ons
om te downloaden en installeren.
Hoe verleidelijk de add-ons soms ook zijn,
ze kunnen gevaarlij k zijn. Je kunt je het beste
beperken tot add-ons uit de officiële 'Kodi Add
on repository'. Als je add-ons gaat installeren via
de optie 'Install from zip file' loop je enig risico.
Daar kun je add-ons mee installeren die niet
van een repository komen, maar bijvoorbeeld
van een website als addons.org. Je moet de
bron van de add-ons wel enigszins kunnen
vertrouwen, anders wordt je systeem wellicht
instabiel of ben je opeens i llegale content aan
het downloaden.
De Kodi Add-on repository is onderverdeeld
in categorieën. De rubriek 'Look and feel' is
weer onderverdeeld. Bij Languages kun je
add-ons installeren voor andere talen om de
interface te wijzigen, bijvoorbeeld naar het
Nederlands (Dutch). De nieuwe taal kan dan
meteen geactiveerd worden. Bij de add-ons voor
afbeeldingen zitten een paar leuke. Daar staan de

" Er zij n veel pl ug-ins voor a l lerlei
strea m i ngd iensten, tv-stations,
sportu itzendi ngen e n YouTu be-kanalen"

Add-ons
Kodi kan standaard al veel afspelen, maar de grote
meerwaarde zit in de add-ons. Daar zijn er al een
aantal van geïnstalleerd, al zie je dat op het eerste
gezicht niet. Zo is het standaard Confluence
uiterlijk eigenlijk ook een add-on.
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Binnen Kadi kun je makkelij k locaties met mediabestanden toevoegen, zoals
lokale schijven, netwerkshares en usb-sticks.

clouddiensten van Google en Microsoft, maar ook
een plug-in om dagelijks een strip van Garfield te
krijgen.
Bij de add-ons voor muziek staan verschillende
internetradiozenders, waaronder Het Koninklijk
Nederlands Concertgebouworkest, en podcasts.
De add-ons voor video's bevatten onder meer
Youtube, Vimeo en de Nederlandse kanalen
Nederland 24, NOS, RTLxl en Uitzendinggemist.
Als je een uitzending start en je gaat terug naar
het menu, loopt het beeld op de achtergrond
gewoon door.
Bij de programma-add-ons staan add-ons voor
het configureren van services die diep in het
systeem werken. Qua bediening lijken de add-ons
erg op elkaar. Meestal navigeer je in een map- of
bestandsboom op dezelfde manier als wanneer
je zoekt naar mediabestanden op een harde schij f
of share.

Mediabronnen
Bij Kodi kom je via het menu-item Files van een
bepaalde categorie bij die hiërarchie. Standaard
staan daar de lokaal aangesloten schijven en afhankelij k van de distributie - enkele mappen
op de sd-kaart. Met de optie 'Add ...' kun je
een snelkoppeling naar een willekeurige map
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Door de ingebouwde webserver kun je Kodi ook via de browser bedienen. Het poortnummer kun je zelf instellen.

toevoegen, die je bij de add-ons dan ook te zien
krijgt. Dat kan ook een gedeelde map zijn. Klik
op de knop Browse en ga naar de betreffende
locatie. Een via usb aangesloten schij f staat bij
'Home folder/media'. Daar wordt h ij als partitie
aangegeven.
Bij muziek en video's is die route via het
bestandssysteem een goed alternatief. Kodi
kan die namelijk indexeren en opnemen in
de bibliotheken. Dat karwei wordt uitgevoerd
door zogenaamde grabbers, die je bij de addons bij 'Information providers' kunt installeren
en configureren. De grabbers proberen
meta-informatie te achterhalen over de
media bestanden. Ze gebruiken daar de mapen bestandsnamen voor en de inhoud van de
bestanden. Dat wordt aangevuld met extra
informatie van internet - onder meer met dvd- en
albumcovers en foto's van artiesten.

Afstandsbediening

Als je een usb-stick aan de bibliotheek toevoegt, wordt
hij geïndexeerd en zie je hem ook in een iOS-app als
Kodi Remote terug.

x
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Als je op de bank zit is het niet erg handig om
Kodi met een muis en toetsenbord te moeten
bedienen. Je kunt dan wel een Bluetooth
toetsenbord met ingebouwd touchpad
gebruiken, maar die kosten ongeveer net
zoveel als de Pi zelf. Gelukkig zijn er meerdere
mogelijkheden Kodi op de Pi te bedienen zonder
van de bank af te hoeven komen.
De meest simpele is via een smartphone of
tablet. Dat werkt handiger dan met een gewone
afstandsbediening. Als je in de app-store van je
mobiele apparatie zoekt op 'Kodi', vind je vast een
aantal alternatieven - en meestal nog gratis ook.

De apps Kore of Syby for Kodi and XBMC zijn erg
makkelijk in het gebruik.
Kodi is ook via een browser te bedienen. Er
draait standaard een webserver op waarvan je
opties als de poort en dergelijke kunt aanpassen
bij 'Settings / Services'.
Je kunt waarschijnlijk ookje gewone
afstandsbediening gebruiken. De televisies van
tegenwoordig kunnen de commando's van hun
afstandsbediening via hdmi naar een aangesloten
apparaat doorsturen. Die optie moet je op de
tv nog wel inschakelen. Officieel heet die optie
HDMI Consumer Electronics Control (HDMI-CEC),
maar iedere tv-fabrikant heeft daar een eigen
naam voor bedacht. Je moet ook een volledig
doorverbonden hdmi-kabel hebben, die je kunt
herkennen aan een term als 'High Speed' of 'With
Ethernet'.
Die laatste oplossing werkt in de praktijk
niet altijd goed. Er is geen officiële standaard
voor het g rote aantal toetsen op een moderne
afstandsbediening. Meestal werken de knoppen
met de cijfers en pijltjes en voor het volume
nog wel als verwacht, maar de rest is afwachten.
Met een keymap van Kodi wordt bepaald welke
functie bepaalde knoppen hebben. Je kunt die
keymap bewerken met de Keymap Editor. Die
kun je installeren via de 'Program add-ons' van de
officiële Kodi Add-on repository. Daarmee stel je
iedere functie die Kodi heeft eenmalig globaal in.
Je kunt dat voor afzonderlijke vensters ook nog
apart doen.
Daarna is het een kwestie van met popcorn op
de bank een leuke film uitzoeken en starten maar.
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Stream internet-tv naar
je Raspberry p.
Stream j e favoriete series e n video-podcasts automatisch naar j e tv met Miro
Benodigdheden

je eigen tv-on-demand, zodat het een ideaal
project is om up-to-date te blijven op specifieke
gebieden en trends te volgen over bepaalde
onderwerpen.

Raspbian Wheezy
HOMI-kabel
Monitor/tv

01 Raspbian installeren

W

il je interessante content op internet
bekijken of beluisteren, dan heeft
dat vaak wat voeten in de aarde. Als
je aan het zoeken bent naar internet-tv-stations,
video-podcasts, audio-podcasts of online series,
kan het vaak even duren voor je de juiste content
hebt gevonden. Ook moet je bij houden of er
nog nieuwe content verschijnt - en wachten tot
het downloaden voltooid is. Dan kan het zelfs
gebeuren dat je dan niet eens tijd meer hebt om
te kijken.
Dankzij de mediamanagementsoftware Miro
kun je dat allemaal automatiseren. Als je Miro
installeert op een Raspberry Pi, kun je makkelijk
een compact systeem in elkaar zetten om series
te downloaden en af te spelen. Je krijgt dan

•
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Nee, het is geen foutje: bij de benodigdheden
staat Raspbian Wheezy niet per ongeluk. Miro
werkt (nog) niet met Raspbian Jessie, dus zorg
eNoor dat je Wheezy gebruikt. Dat kun je
downloaden bij raspberrypi.org/downloadsl
raspbian. Sluit de Pi aan op een tv of monitor via
HDMI.
Miro is een desktopprogramma. Je hebt voor
de configuratie dus ook een muis en toetsenbord
nodig.

02 Miro installeren
Als Raspbian op de sd-kaart staat en je Pi is
opgestart, open dan een terminal en typ het
volgende in:
sudo apt-get install miro

•

•

#

•

Het installeren duurt even. Als dat klaar is, staat Miro
bij 'Menu / Sound & Video'.

03 Miro automatisch starten
Laat de Miro-app opstarten bij het booten van
de Pi. Open 'File / Preferences / General' en vink
'Automatically run Miro when I log in' en 'When
starting up Miro remember what screen I was on
when I last quit' aan. Laat de Pi met behulp van de
raspi-config-utility ook met X opstarten.

04 Zoek naar content
Ga naar het tabblad Podcasts en zet een vinkje bij
'Show videos from podcasts in the Vide os section'.
Aan de rechterkant van het venster stel je in hoe
vaakje naar nieuwe content wilt laten zoeken. Miro
zal je favoriete websites en feeds op basis van die
instelling langsgaan.

05 Playback-instellingen
Vervolgens ga je naar het tabblad Playback en vink
je 'Play media in Miro' aan. Dat zorgt ervoor dat
je niet afhankelijk bent van andere programma's,

Convert

Je kunt je abonneren op allerlei
soorten content, van internet-tv
stations tot nieuws-podcasts.
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die wellicht extra resources verbruiken. Je moet
ook 'Play video and audio items one after another'
aanvinken, evenals de eerste en derde items onder
'Resume Playback'.

06 Video- en podcastbronnen
Als Miro dan geïnstalleerd is om video- en
audiomateriaal af te spelen, dan moet je die content
nog wel zoeken. De beste manier om dat te doen
is te kijken op de websites die je regelmatig toch al
bezoekt voor video's en audio-podcasts en daar de
XML-link van kopiëren.

Ü Nweys�wiIoII!IIMPlmeWWlCblr

C �lIyenablef*n.!obttIH "",," IWI••bII
@I "-y'OIdIoandaucioittrnt or.lfter.1'ICCMr
o StcpafttrHCh aoorludlDltftn
-El.! t:c:anbru pllyln; wilcs frcm whmlN)'wnlalt�

o

eorcn.. �mYSlcfilnfnml'WhMtt.y_IaItIUlflpH.

Ell COtltn.w p.ying pcdclst filH lrorn whm1tlly welt luts=p;.d.

" Hoe meer l i n ks je toevoegt, des
te regel matiger de geüpdatete
content gedown l oad za l worden
op je media ma nager"
07 Podcast-feeds toevoegen
Ga in Miro naar 'File / Add podcast' en kopieer de url
van een podcast in het venster dat dan verschijnt.
Dan hoef je vervolgens alleen nog maar op 'Create
Podcast' te klikken.
Hoe meer links je toevoegt, des te regelmatiger
de geüpdatete content naar de Miromedia manager op je Pi gedownload zal worden.
Daar staat het dan klaar om bekeken te worden.

08 De eerste keer
Bij stap 3 heb je ingesteld dat Miro automatisch
opgestart moet worden en moest onthouden
waar hij gebleven was. Dat kun je nu bepalen door
aan de linkerkant op Videos te klikken en dan de
eerste video af te spelen. Telkens als je het systeem
vervolgens reboot, zal Miro openen met die
weergave en meteen beginnen met afspelen.

09 Vermijd YouTube
Miro is prima geschikt als podcast-streamingcenter
om het materiaal af te spelen waar je in
geïnteresseerd bent. Helaas is Miro niet geschikt
voor video's op YouTube. Dat levert geen te grote
beperkingen op omdat er nog genoeg andere

mediabronnen zijn, maar als je een fervente
YouTube-kijker bent moetje daar wel rekening mee
houden. Het beïnvloedt de manier waarop je Miro
verder gebruikt niet - je Raspberry Pi downloadt
specifieke content on-demand!

Controleer op
nieuwe content
Het is verleidelijk om bij 'File / P references
/ Podcasts' een frequentie in te stellen
waarmee gecontroleerd moet worden
op nieuwe content. Maar laat Miro dat
niet te vaak doen, want anders zakken de
beschi kbare resources tijdelij k in elkaar.
Als je op dat moment met behulp van
Miro iets a nders aan het bekijken bent, zal
het beeld gaan haperen of zelfs helemaal
stoppen. Beperk het dus tot een keer per
uur of per dag.
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Muziek streamen van
je Spotify-account
Met de Raspberry Pi en de Pi MusicBox-distributie kun je muziek
streamen vanuit je Spotify Premium-account

liPad .

09:05

c

musicbox.local

Navigeren in
Pi MusicBox
De webinterface van Pi
MusicBox zoals je die in
de browser te zien krijgt.

Now Playing
Deze pagina laat zien
wat er momenteel af
gespeeld wordtJe kunt
de muziek pauzeren en
skippen.

I
I

Browse

I

)
I

*

Alle basisinstellingen
van Pi MusicBox. Hier
moet je onder andere de
gegevens van je Spotify
Premium-account invul
len.

Q

:\\

.-

Search •

Spotify Premium-account:
https://www.spotify.com/nl

Pi MusicBox-distributie voor de
Raspberry Pi:
www.woutervanwij k.nl/pimusicbox

Raspberry Pi
Geluidskaart, bijvoorbeeld HiFiBerry
(analoog of digitaal):
www.hifiberry.com
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Playlists

Streams

Settings

�

Wanneer je Spotify
Premium bij de Settings
geactiveerd hebt, staat
hierin een link naar
SpotifY.

I

(Dutch Music)

anneer je een Spotify Premium
account hebt, kun je de muziek via je
Pi streamen naar je geluidsinstallatie.
Je hebt daarvoor eigenlijk alleen maar de gratis
Pi MusicBox van Wouter van Wij k nodig. Pi
MusicBox is een streamingserver die kant-en
klaar geïntegreerd is in een image die je kunt
downloaden en op een microSD-kaartje moet
zetten. Met Pi MusicBox kun je de muziek op
afstand bedienen met je smartphone of tablet
en de apps MPDroid voor Android, MPod voor de
iPhone en MPad voor de iPad. Het configureren
(en eventueel bedienen) van Pi MusicBox verloopt
via de overzichtelijke webinterface die je in elke
moderne browser kunt openen. Daarnaast kun je

Search
Hiermee kun je in
Spotify zoeken naar
albums, artiesten etc.

System

J

11

met Pi MusicBox ook content van internetradio's,
podcasts en muziek uit je lokale netwerk streamen.
Het analoge geluid van de Pi is niet bepaald
geweldig. Om een fatsoenlijk geluid uit de Pi te
krijgen, moet je dan ook de HDMI-aansluiting
gebruiken of een aparte geluidsmodule aansluiten
op de usb-poort of de GPIO-poort. De HiFiBerry
is een bekende oplossing in de vorm van een
opzetkaartje op de GPIO-poort (zie pagina 29).
Die wordt door Pi MusicBox dan ook goed
ondersteund. Omdat Pi MusicBox op afstand via
het netwerk bediend wordt, hoeft de Raspberry
Pi niet in het zicht te staan en kun je hem handig
achter je stereo-installatie of ergens anders
verbergen.

01 Pi M u sicBox instal leren
Download de image van Pi MusicBox via de
download links op de website van Wouter van
Wijk. Pak het gedownloade zip-bestand uit en
gebruik een tooi als Win32Diskimager (voor
Windows) om de image op een microSD-kaartje
te zetten. De image van Pi MusicBox is maar 1 GB
groot.
12
13
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# -------------------# I N� cwork 5�cc1ng� I
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02 Netwerkverbinding
A l s j e d e Pi met een netwerkkabel direct aan
je lokale netwerk aansluit, hoef je verder niets
te doen. Wil je de Pi via wifi op je netwerk
aansluiten, dan ligt het eraan of je eventuele
wifidongle automatisch door de software herkend
wordt of niet. In het eerste geval hoef je ook niets
te doen, in het tweede geval moet je eerst nog je
wifi-instellingen in het instellingen bestand van Pi
MusicBox zetten. Open het bestand settings.ini
in de map 'config' op de microSD-kaart met een
teksteditor. Pas de twee onderstaande regels aan
met je eigen g egevens:
wifi_network = MIJNWIFINETWERK
wifi_password = MIJNWACHTWOORD

Vergeet n iet om de wijzigingen op te slaan.
"
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Update settings (reboot)

pan

ch� n�� o f ch� Mu�icBo x .

Home

Premium een maand op proef gebruiken, maar
dan moet je wel opletten dat je op tijd opzegt
anders ben je tien euro kwijt. Bij 'Settings' onder
'Services' moet je Spotify aanzetten met het
schuifknopje en dan je 'Username' en 'Password'
invullen en eventueel de Music Quality (bitrate),
afhankelijk van hoe zwaar je je netwerk wilt of
kunt belasten.
Vergeet niet om daarna weer op de balk
'Update settings' te klikken voor een reboot van
de Pi.

horen. Klik in de kolom links op Now Playing
om te zien wat er speelt en om het afspelen te
pauzeren.

•

04 Aud io-output
Druk op Home bovenin de lijst links voor het
beginscherm. Twee belangrijke instellingen
staan bij de categorie Audio in de Settings.
Met 'Initial volume' bepaal je het geluidsniveau
op de uitgang. Standaard staat dat op 85. Dat
kun je aanpassen aan de versterker waar het
audiosignaal naartoe gaat.
Een belangrijke i nstelling is 'Audio output'.
Die staat standaard op Automatic, wat betekent,
dat MusicBox bij het booten herkent of er
een audioapparaat op de usb-poort of de
HDMI-poort aangesloten is. Zo niet, dan wordt
automatisch de analoge output geactiveerd.
Uitbreidingskaarten zoals de HifiBerry worden
niet automatisch herkend, die moet je hier
instellen: klik op de balk waarin Automatic
staat voor een menu waarin je voor de diverse
outputaansluitingen kunt kiezen.
Om de aanpassingen te activeren, klik je
onderaan in de lijst op de balk 'Update settings
(reboot)'. Je krijgt dan de melding 'Settings saved!'
Na het herstarten zijn de wij zigingen pas actief.

ervices
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Q Arrow ClaISIc Rock (Claaaic Rock)

03 Test: internetradio
Start d e Pi vervolgens op. Type in de adresregel
van de browser op je pc of tablet het volgende in:
http : //musicbox . local/

Dan krijg je de webinterface van MusicBox te zien.
Om te testen of alles goed werkt, kun je beginnen
met het streamen van internetradio. Klik in de
kolom links of in de knoppen rechts op Browse
en vervolgens op Tuneln en daarna bijvoorbeeld
op Musie. Kies uit de lijst bijvoorbeeld Local Radio
en de zender 1 00% NL. Dan zou je iets moeten

06 Geavanceerd
Ga bij de Settings bovenaan naar het onderdeel
Network. Daar kun je de wifHnstellingen zien
en aanpassen, kun je de naam van je Windows
werkgroep i nvullen om muziek vanaf je
Windows-computer te streamen en SSH aan- of
uitzetten.
Klik op het onderdeel 'MusicBox'. Daar kun je
de 'Device name' veranderen in bijvoorbeeld
Woonkamer. Dat betekent dan wel dat je de
webinterface voortaan moet oproepen met
http://woonkamer.locall. Daar kun je ook
het standaard root-wachtwoord (musicbox)
vervangen door een veiliger wachtwoord zodat
niet iedereen zomaar bij je Musicbox kan komen.
Verder kun je 'AirPlay Streaming' aanzetten
om audio van je Apple-apparaat (iPhone, iPad
etc) naar MusicBox te streamen. Je kunt er ook
de protocollen DLNA, UPnP en Open Home
Streaming aanzetten.

Spotify

Enable playing musie from Spotify.

Username
,

Password
••••••••••

0 5 Spotify i nstellen
A l s j e Spotify wilt streamen via j e Raspberry Pi,
heb je een Spotify Premium-account nodig - met
het gratis account kan het niet. Je kunt Spotify

07 N uttige tips
In het gedownloade zip-bestand van Musicbox
zit ook een Musicbox-manual in pdf-formaat.
maar die gaat over een oudere versie. Er staan op
internet ook meerdere handleidingen.
Voor de webinterface heb je een recente versie
van Firefox, Chrome, Internet Explorer/Edge of
Safari nodig. De browser van een recente iPad
of iPhone is ook goed. De standaard Android
browser wordt soms minder goed ondersteund.
Volgens de ontwikkelaar van Pi MusicBox kun
je dan beter Chrome Mobile of Firefox Mobile
gebruiken.
Raspberry Pi voor beginners 73
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Bouw je eigen NAS
Met een Raspberry Pi, een usb-schijf en OpenMediaVault kun je in
een handomdraai een netwerkopslagsysteem maken waarmee je al
je media binnen het lokale netwerk kunt streamen

Benodigdheden
Raspberry Pi 2 of 3
microSD-kaart van 8 GB of meer
externe harde schijf/ssd/usbstick
image OpenMediaVault 3.0.51
(http://bit.ly/2gUjWC5)

M

et alle digitale media die je
tegenwoordig in huis hebt kun je
eigenlijk niet meer om een centrale
opslag in je lokale netwerk heen. Heb je nog
een externe harde schijf over, dan kun je die
combineren met je Pi om er je eigen network
attached storage (NAS) mee te maken. Vervolgens
heb je alleen nog een image van de opensource
software OpenMediaVault (OMV, www.
openmediavault.org) nodig.
Met OMV op een Pi kun je zo ongeveer alles
wat een 'echte' NAS ook kan. Je kunt er niet
alleen bestanden mee beheren, maar ook media
(films, video, muziek, foto's) streamen naar een
tv, computer of tablet in je lokale netwerk, een
webserver op draaien, automatische back-ups
maken et cetera. Voor veel functies zijn er losse
modules die je apart moet installeren. Je beheert
OMV met een webinterface die niet onderdoet
voor die van een dure NAS. In dit artikel nemen we
74 Raspberry Pi voor beginners

het streamen van video's vanaf de aangesloten usb
schijf als voorbeeld van de mogelij kheden.

Installatie en instellingen
Download de image van de Sourceforge-website.
Zet die met bijvoorbeeld Win32 Disk Imager op een
sd-kaartje en start de Pi daarmee op. Je hebt geen
toetsenbord of monitor op de Pi nodig, maar wel
een ethernetkabel voor het lokale netwerk.
Vanaf nu moet je de Pi via de webinterface
bedienen. Daarvoor heb je zijn ip-adres nodig. Dat
kun je met een andere computer binnen hetzelfde
netwerk opzoeken met een netwerkscanner als
'fing', of je kijkt in de instellingen van je router op de
lijst met aangesloten apparaten. Typ het ip-adres in
het adresveld van een browser in en druk op Enter.
Vervolgens krijg je het aanmeldscherm. Daarin kun
je meteen de taal instellen. De standaard inlognaam
is 'admin' met als wachtwoord 'openmediavault'.
Vervolgens kom je bij de webinterface.
Als eerste moet je het wachtwoord en de tijdzone
aanpassen. Selecteer in de lijst links bovenaan bij
Systeem de optie 'Algemene instellingen'. Klik in
het rechterdeel van het venster op het tabblad
'Paswoord van de webbeheerder'. Vul daar een
veilig wachtwoord in. Klik daarna op Opslaan. Bij
de volgende keer aanmelden geldt het nieuwe
wachtwoord. Voor de tijdzone klik je in de optielijst
op 'Datum en Tijd'. De tijdzone staat standaard

Het 'Bedieningspaneel' is het overzichtsscherm met alle
relevante informatie waar OMV mee opent. Hier staan de
draaiende services en systeeminformatie als de uptime
en cpu- en geheugen belasting. Je kunt dat uitbreiden
met Netwerk Interfaces en Bestandssystemen.
Rechtsboven zit het systeemmenu voor rebooten,
afsluiten et cetera.

op America/Chicago. Verander dat in Europe/
Amsterdam en klik op Opslaan en vervolgens op
Toepassen.
Het is het beste om de software meteen te
updaten. Ga naar 'Update Management', zet een
vinkje voor Pakketinformatie om de hele lijst te
selecteren en klik op Bijwerken .

USB-schijf aansluiten
Nu kun je een usb-schijf aansluiten. Dat kan een
(oude) 3,5"- of 2,5"-harde schijf of een ssd in een
externe behuizing zij n, zo nodig met eigen voeding,
maar ook een grote usb-stick. OpenMediaVault
zal hem meteen herkennen, waarna hij bij Opslag
te zien is bij de optie 'Fysieke schijven'. Je herkent
hem in de eerste kolom Apparaat aan een naam
met 'USB' erin, zoals '. . ..Generic_USB_Disk . . .' of ....
USBJlash_Drive . . .'. De bovenste schijf die mmc in
de naam heeft, is het sd-kaartje waar het systeem
op draait en daar moet je niet aankomen. Met de
knop Wissen kun je de geselecteerde schijf leeg
maken. Je bent dan alle data op de schijf kWijt. Als
Snel wissen niet lukt, kun je Veilig proberen, dat
werkt grondiger, maar duurt ook langer.
Ga vervolgens naar Bestandssystemen, daar
zie je alleen nog de partities van de sd-kaart. Klik
boven op Aanmaken, klik achter Apparaat op
het pull-downpijltje en selecteer de naam van je
usb·schijf of partitie en geef bij Label een naam
op, bijvoorbeeld Data. Klik op OK. In de meest
rechterkolom zie je bij Status dat hij geïnitialiseerd
wordt. Wanneer daar Online staat, is hij klaar voor
gebruik en kun je het pop-upvenster sluiten.
Voordat je de schijf kunt gebruiken, moet hij nog
gemount (gekoppeld) worden. Selecteer de schijf
in de lijst en klik op Koppelen in de balk bovenaan
en vervolgens op Toepassen. Dan staat bij de kolom
Gekoppeld een Ja en is de schijf klaar voor gebruik.

Gedeelde map aanmaken
We willen op de nieuwe schijf een map Videos
aanmaken waar gebruikers hun video's kunnen
delen met andere gebruikers. Ga naar 'Gedeelde
mappen' en klik in de balk op Toevoegen. In het
dia loogvenster geef je een naam voor de map
op en kies je op welk apparaat je die map wilt
zetten, in ons voorbeeld wordt het de map Videos
op apparaat Data. Klik op opslaan, de map is nu
zichtbaar in de lijst.

Gebruikers aanmaken
Er moeten nog gebruikers op de NAS aangemaakt
worden die toegang tot de gedeelde map mogen
hebben. Klik in de kolom links op Gebruiker (onder
'Toegang tot rechten beheer') en vervolgens
op Toevoegen (plusje linksboven) en nog eens

Met een Raspberry Pi,
een oude usb-schijf en
OpenMediaVault kun je
goedkoop en snel een
netwerkopslag maken.
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Guanceerd
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Wanneer de schijf
is aangesloten en
geïnitialiseerd, verschijnt
hij in de lijst van Apparaten.
Voordat je hem kunt
gebruiken, moet hij nog wel
gekoppeld worden.

Toevoegen. In het dialoogvenster moet je een
naam en wachtwoord opgeven, daarna op
Opslaan klikken en vervolgens rechtsboven in
het hoofdvenster op Toepassen. Je moet het
systeem nu nog vertellen welke gebruikers welke
toegangsrechten hebben tot de gedeelde map.
Klik op 'Gedeelde mappen' en klik de map Videos
aan. Klik in de balk bovenaan op ACL voor het
instellen van de toegangsrechten tot deze map.
Geef in het dialoogvenster een of meer gebruikers
lees- en schrijfrechten. Klik op Toepassen en op
Sluiten.

Diensten instellen
Wil je de bestanden op de NAS ook in de Verkenner
van je Windows kunnen zien en beheren, dan
moet je bij Diensten 'SMB/CIFS' aanzetten. Zet
het schuifje op groen en klik op Opslaan. In de
Verkenner kun je dan op Netwerk klikken, waar
je de netwerkcomputer Raspberrypi zou moeten
kunnen zien met de gedeelde mappen. Met een
dubbel klik op een film in de map Videos kun je die
bij Windows afspelen. Voor Linux moet je de dienst
NFS aanzetten en voor Apple-computers heb je de
extensie (plugin) openmediavault-netatalk nodig,
die als 'Apple Filing' bij Diensten verschijnt.
Om de (video)bestanden via het netwerk op
de NAS te kunnen zetten, gaan we de ftp-service
instellen. Klik bij Diensten op FTP en bovenaan op
de knop achter Inschakelen.
Om video's van de NAS op je televisie af te
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Reset
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Mediaserver opzetten
We willen de video's die op de NAS staan via
het netwerk kunnen streamen met de Plex
mediaserver. Deze moeten we nog wel eerst
installeren. Daarvoor moet je bij OMV-Extras eerst
de repository daarvan inschakelen. Selecteer in
de lijst de betreffende regel en klik op Aanpassen.
Zet de schuifknop op groen en klik op Opslaan
en daarna op Toepassen om de veranderingen
definitief te maken. Ga naar Extensies, typ in het
zoekveld bovenaan 'plex' en druk op Enter. Vink
'openmediavault-plexmediaserver' aan en klik op
Installeren.
Na het installeren verschijnt de PI ex Media Server
in de kolom links onder Diensten. Klik erop en
schakel hem in op het tabblad Instellingen (laat de
andere instellingen zoals ze zijn). Klik vervolgens op
'Plex Web Client'. Je komt dan in het scherm van
Plex waarin je een nieuw account kunt aanmaken of
met een bestaand account kunt inloggen. Volg de
instructies op het scherm. Eenmaal ingelogd kun je
content aan je PI ex-bibliotheek toevoegen. Gebruik
'Blader naar de media map' om de gedeelde map
Video's te selecteren op je NAS die schuilgaat achter
een cryptische codenaam (UUID). Klik daarna op
'Bewaar wijzigingen'.
Telkens als je via FTP nieuwe video's naar de NAS
hebt gekopieerd, zul je de Plex-mediabibliotheek
moeten bijwerken. Op de webinterface van de Plex
dient klikje op de drie puntjes achter Bibliotheken
en vervolgens op 'Bibliotheken bijwerken'.

Het knopje Recursief
gaat elke keer na het
drukken op Toepassen
automatisch uit, dus
bij elke wijziging moet
je het handmatig
weer aanzetten.
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kunnen spelen, moeten zowel je tv als de NAS
het DLNA-protocol ondersteunen. Voor de NAS
moet je daar een extensie voor installeren. Ga
naar Extensies en typ DLNA in het zoekvenster in.
Vink dan 'openmediavault-minidlna' aan en klik
op Installeren. Daarna moet het item DLNA aan
het lijstje Diensten toegevoegd zij n. Klik erop en
schakel het in.
Vervolgens moet je 5MB/CIFS, FTP en DLNA nog
meedelen dat ze de gedeelde map Videos mogen
gebruiken. Die stap is voor allemaal hetzelfde. Klik
bij Diensten op 5MB/CIFS en klik op het tabblad
'Gedeelde bronnen' (Shares) op Toevoegen.
Selecteer de map Videos in het drop-downlijstje,
laat de andere instellingen zoals ze zijn en klik op
Opslaan.
Herhaal deze stap voor FTP en DLNA en klik als
je klaar bent rechtsboven op de gekleurde balk op
Toepassen. Voor sommige diensten zoals FTp, DLNA
en Plex moeten bij de ACL van de gedeelde map
voor de zogenaamde systeemaccounts ook de
juiste rechten ingesteld worden. Ga naar Gedeelde
mappen, klik op Videos en op ACL en blader in de
lijst naar beneden en zet het schuifknopje 'Lezen/
Schrijven' voor deze diensten op aan. Vergeet niet
om onder in het venster de knop achter Recursief
ook aan te zetten. Klik daarna op Toepassen en
vervolgens op Sluiten. Het knopje Recursief gaat
elke keer na het drukken op Toepassen automatisch
uit, dus bij elke wijziging moet je het handmatig
weer op aan zetten.
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Nadat alles is
geïnstalleerd en
voorzien van de
juiste rechten, kun
je genieten van de
video's die op je
zelfgebouwde nas
staan.
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Bouw je eigen multi-room
audiosysteem
Met de Squeezebox-software van Logitech op je Raspberry Pi laat
je door je hele huis dezelfde muziek klinken

Benodigdheden:
Een Raspberry Pi voor elke kamer waar
de muziek moet spelen (één daarvan
kun je als server gebruiken, of je werkt
met een losse server)
Liefst voor elke Pi een usb-geluidskaart
(de Behringer UCA-202 is een goede
optie)
Eindversterker en speakers om de Pi op
aan te sluiten
N etwerk (draadloos of bekabeld)
Bij oudere Pi's voor draadloos gebruik
een usb-wifi-adapter

D

e mogelijkheden van de Raspberry Pi zijn
schier eindeloos en dat maakt hem dus
ook goed geschikt voor entertainment. In
deze tutorial gebruiken we Logitechs Squeezebox
Media Server en de Squeezelite-client om een
multi-room audiosysteem op te zetten. De Media
Server kan audio streamen naar alle Squeezelite
clients en ook de afgespeelde muziek op de
verschi llende clients synchroniseren. Logitech
heeft de Squeezebox-software opensource
gemaakt toen ze stopten met de hardwarelijn.
Je kunt de Media Server bedienen met een
webinterface of met verschillende smartphone
apps. Er zijn plug-ins voor Spotify, zodat je muziek

kunt streamen zoals je dat gewend bent, met je
eigen afspeellijsten. Maar hier laten we zien hoe je
de mediaserver koppelt aan een muziekmap op je
Pi. Je kunt de muziek direct op de SD-kaart zetten
of een usb-stick of -schijf aansluiten. Voor een
kleine vijftien euro heb je al een usb-stick van 64
GB. Daar kun je een behoorlijke collectie op kwijt.
We laten zien hoe je een Samba-server opzet op
je muziekserver, zodat je muziek via het netwerk
kunt kopiëren en de muziek niet hoeft te stoppen
om de usb-stick eruit te halen.
Voor de server raden we je aan om een
Raspberry Pi 2 of 3 te gebruiken. Als client is een
oudere Pi of Pi Zero ook krachtig genoeg.

I Projecten
type hw

01 Systeem installeren
Voor dit project gebruiken we Raspbian Jessie. Wij
kozen voor de Lite-versie, omdat die kleiner is en
minder overbodige software bevat. Maar je kunt
ook de versie met Pixel-interface kiezen of Raspbian
vanuit NOOBS installeren. Je hebt een sd-kaart met
installatie nodig voor elke Pi die je gebruikt. In ons
geval is dat er een voor een server/dient en een
voor een losse elient.

02 Pi's aanzetten
Het is handig om de Pi's een voor een aan te
zetten. Zo kun je het adres van de Pi's achterhalen
door in te loggen op je router/dhcp-server. Wellicht
kun je ook een SSH-verbinding opzetten met de
naam 'raspberrypi'. Anders kun je met Nmap of met
arp -na I grep -i b8:27:eb alle Pi's in je netwerk
vinden.

03 Inloggen
Log in bij alle Pi's met ssh pi@172.17.173.S8,
waarbij je het lP-adres vervangt door dat van de
Pi. Gebruik als wachtwoord 'raspberry'. Vervolgens
geefje hem een zinvolle naam als 'woonkamer' of
'muziekserver': echo 'muziekserver' I sudo tee
letc/hostname
Vervolgens start je de Pi opnieuw op om de
wijziging toe te passen. Nu kun je als het goed is
op de Pi inloggen met de naam die je net hebt
ingevoerd. Zo weet je tenminste bij welke Pi je nou
eigenlijk ingelogd bent.

04 Wifi instellen

Als je de Pi draadloos wilt gebruiken, moet je het
bestand /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.
conf aanpassen met sudo en je favoriete editor,
bijvoorbeeld sudo nano letc/wpa_supplicantl
wpa_supplicant.conf. Voeg daar de volgende
regels toe:
network={
ssid="mijnssid"

}

}

sudo nano /etc/fstab

Gebruik vervolgens de alsamixer om het volume
op 1 00% te zetten, want we gaan straks op de
versterker het volume regelen.

Voeg de volgende regel toe:

08 Samba-share opzetten

Nu wifi en geluidskaart op de elients ingesteld
staan (en op de server als die ook meteen als elient
fungeert) is het tijd om Squeezelite te installeren:

Samba is een implementatie van het protocol dat
Windows gebruikt om bestanden te delen. Het is
de beste keus omdat het wordt ondersteund door
Windows, Mac OS en Linux. Daarmee kun je muziek
simpelweg vanafje pc naar de mediaserver slepen.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install squeezelite

Voor de clients is dat alles wat je nodig hebt. De
Squeezelite-client start zelf op en de rest beheer je
vanaf de server. Dus wordt het tijd o m die ook in te
stellen.

Als je een usb-geluidskaart gebruikt. wil je dat
die voorrang krijgt boven de ingebouwde
geluidskaart die altijd wordt geladen als cardO. Zet
daarvoor de volgende regels in het bestand /etc/
asound.conf:
pan. ! default {
type hw
card 1

ctI. ! default {
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sudo apt-get update
sudo apt-get install samba
sudo

mv

/etc/samba/smb . conf /etc/samba/smb. conf .

original
sudo nano /etc/samba/smb. conf:
[global]
workgroup = WORKGROUP

07 Muziekopslag

server string = muziekserver

Voor lokale muziekopslag gebruiken we /mnt/
music op de server. Als je een usb-schijf of usb-stick
wilt gebruiken voor extra opslagruimte, moet je
die wel eerst formatteren en dan mounten in die
directory:

securi ty = user
guest account = nobody

map to guest = Bad User

[music]
path = /mnt/music

sudo parted /dev/sda

public = yes

(parted) mktable msdos

brC7i/Sable

(parted) mkpart primary ext2 0X 1 �

wri table

(parted) quit
sudo mkfs . ext4 /dev/sdal
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sudo systemetI restart smbd

sudo mkdir /mnt/music

_I g

=

only guest : yes

.. OneDrive

05 Geluidskaart instel len

/dev/sdal mnt/music ext4 defaults , noatime 0 2

06 Squeezelite installeren

psk="mijnwachtwoord"

Met daarin natuurlijk de naam en het wachtwoord
van je eigen netwerk. Als je opnieuw opstart en
de netwerkkabel eruit haalt, zou de Pi verbinding
moeten maken vla wifi.

}

Bewerk /etc/fstab in een editor, bijvoorbeeld:

card 1

1 item gcnlectccrd

In Windows vind je de muziekserver als Computer terug onder Netwerk. De Logitech Media Server
verschijnt uiteindelijk onder Multimedia-apparaten_

p

sudo chown nobody: nogroup Imnt/musicl

Geef iedereen lees-, schrijf- en uitvoerrechten voor
/mnt/music:
sudo chmod -R 777 Innt/music

09 Muziek kopiëren
Je kunt nu muziek naar de server kopiëren.
Onder Windows, Mac OS en Linux zou de server
zichtbaar moeten zijn in het bestandsbeheer onder
Netwerk onder de naam die je hem gegeven hebt,
bijvoorbeeld muziekserver. Nu kun je de gewenste
muziek daarheen slepen. Het zou met vrijwel
alle bestandsformaten moeten werken, maar wij
gebruikten 320k mp3-bestanden, allemaal met de
juiste tags, zodat ze correct weergegeven worden
op het moment dat ze geladen worden in de
Logitech Media Server.

1 0 Logitech Media Server
Die server moet je eerst nog installeren. Dat
doe je als volgt:
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sudo mkdir -p Isources
cd Isources

sudo wget -0 logitechmediaserver_all. deb $(wget
-q -0

-

''http : //VNNI . mysqueezebox . com/updatel?ver

sion=7 . 9 . 0&revision=1 &getur1=1 &os-d-eb")
sudo dpkg -i logitechmediaserver_all. deb

Na het installeren start de mediaserver vanzelf

1 1 Media Server i nstellen
Nu moetje de Logitech Media Server nog
configureren. Hij draait op poort 9000. Ga dus in
een browser naar http://muziekserver:90001
voor de configuratiewizard. De naam voor de
dubbele punt volgt uit je instellingen bij stap 3.
In plaats daarvan kun je ook het lP-adres van de
Pi gebruiken. Voordat je verder kunt, moet je nu
eerst een mysqueezebox.com-account aanmaken.
Heb je dat gedaan, dan log je daarmee in bij de
server. Rechtsboven kun je de taal op Nederlands
zetten. Navigeer vervolgens naar de locatie van
je muziekcollectie. In ons voorbeeld is dat Imntl
music. Klik op Volgende en stel /mnt/music
ook in als 'playlistmap', ook al heb je daar nu
waarschijnlij k nog helemaal geen afspeellijsten
staan. Klik nogmaals op volgende en tot slot op
Voltooien. Als het ooit nodig mocht zijn om je
bibliotheek opnieuw te scannen, dan kan dat via de
instellingen (rechtsonder in de hoek). Klik daar op
de knop 'Opnieuw scannen'.

1 2 Muziek afspelen
Muziek afspelen vanuit de browser werkt
rechttoe rechtaan. Links zie je bibliotheek en
rechts de huidige afspeel lijst. Rechtsboven kun
je kiezen uit verschillende spelers. Bij ons zijn dat
muziekserver en muziekdient, maar je kunt ze
bijvoorbeeld ook noemen naar de kamers waar
ze staan. Er is ook een knop 'Synchroniseren .. .'.

Daarmee kun je verschillende kamers als groep
combineren. Zo is alles wat je afspeelt meteen
te horen in verschillende ruimtes. Je kunt ook
het volume van elke dient afzonderlijk instellen.
Je kunt je versterker dus vrij hard laten staan en
het volume dan bedienen met je smartphone of
browser.

1 3 Bedienen met smartphone
Voor Android raden we de app Squeezer aan.
Zoek daarvoor in de Play Store op 'squeezebox'.
Ook voor iOS zijn verschillende apps beschikbaar.
De app moet de server automatisch herkennen
en er verbinding mee maken. Dan kun je met het
menu linksboven de speler selecteren en met de
volumeknoppen van je telefoon het volume van de
afgespeelde muziek bepalen.

14 Radio luisteren
Logitech Media Server kan ook internetradio
afspelen. Je kunt kiezen uit verschillende
stations, gesorteerd op genre, regio enzovoorts.
Dat werkt zowel met de app als met de
webinterface.

1 5 Spelers groeperen
Om spelers op je telefoon te groeperen, druk
je op de menu knop rechtsboven en kies je
'Spelers'. Daarna selecteer je de speler die je wilt
groeperen met het driehoekje ernaast, klik je op
'Synchronize...' en kies je de groepering die je
wilt uit de l ijst. De groepering weer terugdraaien
werkt hetzelfde, alleen moet je dan 'No

Haperingen in
de muziek?

Als de muziek af en toe hapert, komt
dat waarschijnlij k doordat je te weinig
bandbreedte hebt op het netwerk. Dat
kun je het makkelijkst oplossen door de
Pi niet te verbinden via wifi naar aan te
sluiten op een bekabeld netwerk. Als
je geen netwerkkabels door je huis wilt
hebben lopen, kun je ook een andere
wifi-adapter proberen of met powerline
adapters werken. Een set met twee
adapters heb je a l voor een kleine dertig
euro en daar kun je er dan zo veel aan
toevoegen als je nodig hebt. Commerciële
oplossingen zoals de Sonos-speakers
gebruiken h u n eigen d raadloze netwerk
net boven de standaard 2,4 G Hz-band,
zodat het netwerk niet verstopt raakt. Een
andere oplossing zou dan ook kunnen zijn
om SGHz-wifi te gebrui ken.

Raspberry Pi voor beginners 79

I Projecten
,�-

.-;I

��:1i,

Q � ''00 V

:

_

muzIekserver

• 11

...

n -'
'---

.
:

==
�

-

4h

.

Q '0' � ..

[i. muzIekserver

�

:

De week van NUtech

Stations

O

1 00% N L 88.2
(Nederlands)

�

538 Non Stop
- --.- Arrow Classic Rock
(Classic Rock)

D

c

A

O

BLOS RlV 1 05.9
(Variëté)
BNR]
•

�

. 1 2 43

" A nlL Jk Classic FM Nederland
(Klassiek)

�FM EDE FM 1 07.3

A

A

A

D

Aflevering 1 00: Google
verovert broekzakken en
woonkamers

A

O

Aflevering 99:
Streamingdienst
Amazon naar Nederland

�

A

Aflevering 1 02: Nintendo
Switch is een handheld
en een gameconsole

c

�

A

Aflevering 1 0 1 :
Ontploffende
smartphones en rebelse
actie T-Mobile

�

BNR N ieuwsradio 1 00.1
(National News)

Aflevering 1 03: Macbook
met touchbalk en
gevaarlijk intemet of
things

Q '0 V ..

.':' c n1LJzlekserver Á

�

:

Group. muzIekserver
Relax - Frankie Goes to Hollywood - 80's Top 1 00
Disc 1

o

muziekserver

Group: muziekclient

o

A

�

. 1 4 21

muziekclient

•

10 NUtech van De Week van NUt

1 7 RSS-podcast toevoegen

grouping' kiezen. Vanuit het Players-menu kun
je ook het volume van de afzonderlijke kamers
aanpa ssen.

1 6 Podcasts instellen
Als je naar podcasts wilt luisteren, moet je de plug
in 'Podcasts' activeren bij de instellingen van de
Logitech Media Server. Selecteer de plug-in en klik
op Toepassen. Vervolgens moetje de mediaserver
herstarten. Dat kan met:

Het kan zijn dat de webinterface een paar
seconden nodig heeft om terug te komen. Daar
hoefje dus niet over in te zitten.

--

---

1

--

-

----�--

18 Podcast testen

Je vindt podcasts onder Mij n Apps / Podcasts. Ze
werken zowel vanuit de webinterface als vanuit de
mobiele app. Je krijgt een lijst met afleveringen van
de podcast te zien met de meest recente bovenaan.
Klik gewoon op de aflevering die je wilt luisteren en
hij wordt voor je afgespeeld.

sudo systemctl restart logitechmediaserver

I nq tf't.tl i

Om een podcast waar je naar wilt luisteren toe
te voegen, moet je de bij behorende RSS-feed
opzoeken. Om de feed van je favoriete podcast toe
te voegen, ga je naar de instellingen van Logitech
Media Server en dan naar de tab Podcasts. Plak daar
de url van de RSS-feed van de betreffende podcast
in.

-

-- -- --=- -- -- -
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Logitech Media Server automatiseren
E r i s een Python-bibliotheek voor Logitech Media Server (https:/1
github.com/jinglemansweep/PyLMSI waarmee je diverse
taken kunt automatiseren. Met de code hieronder maakje
bijvoorbeeld een programmaatje om je telefoon te pingen en de
spelers te pauzeren op het moment dat je telefoon buiten bereik
van je wifi komt (en je dus het huis uitgaat). Als je weer terug bent,
gaat de muziek weer aan.

Start je script
Het handigst is om het script op de server aan te maken:
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install pylms
mkdir automation
cd automation
touch music_suspender.py
chmod +x music_suspender . py
editor music_suspender . py

Voeg nu code toe en zorg tot slot dat het script automatisch start
bij het booten:
sudo editor /etc/systemd/system/musicsuspender. service
[Unit]
Description=Muziek uitstellen
[Service]
Type=oneshot

Volledige code
"

I

� / ) ' r / p ' v �vt�or)

from pylms , server import Server
from pylms . player import Player
import time
import os

Importeren

klassen Server en Player uit PyLMS.
Time wordt gebruikt om te slapen,

class MusicSuspender :

zodat de while-Ioop niet alle cpu·tijd

def __ l n l t __ (self , phone_i p) :
self . server = Serve r ( )
connected

=

verbruikt en os wordt gebruikt om het
ping-commando aan te roepen.

False

w h i l e not connected :

Klasse Maak een klasse aan voor

t ry :
self . server . connect ( )
connected = True
except :
pass

het programmaatje. Neem het

lP-adres van je telefoon (dat moet
vast ingesteld zIJn) om te pingen,
verbinding te maken met de
server (die op dezelfde machine
draait) en wacht tot je verbinding

self . phone_ip = phone_ip
self . prev_state = "playi ng"

kunt maken in het geval het script
eerder start dan de server. Er is
ook een variabele Dm de huidige
status bij te houden zodat je geen

def stop(self) :

play· of pause-commando's blijft

p r i nt " Stop"

i f self. prev_state

-

"stopped" :

sturen terw"jl de status gelijk blijft.

return

for p in self . server . get_players() :
p . pauseO

ExecStart=/hane/pi/automation/music_suspender. py

self. prev_state

Activeer de service en reboot om hem te testen:
sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable musicsuspender. service
sudo reboot

commando aan met '-c

Kosten
Aangenomen dat je al ergens een of twee oude Pi's hebt liggen,
kan dit een lekker goedkoop project zijn. Er zijn genoeg k lasse
T-eindversterkers te koop voor een paar tientjes. Zoek gewoon op
Amazon, eBay of Marktplaats op 'klasse t versterker' of 'class t amp'.
Die werken prima zolang je van de toonregeling afbl ijft en ze kunnen
makkelijk genoeg vol u me produceren om je buren te laten klagen
zonder dat het geluid al begint te vervormen. Daarnaast heb je
nog een paar boekenpla nkspeakers, een usb-gel uidskaart en Wilt
speakerkabels nodig. En natuurlijk een tu lpkabel om de gel uidskaart
aan te sluiten op de versterker.
De kosten van de luidsprekers zijn afha nkel ijk van de kwali teit waar
je voor gaat. Eventueel zou je zelfs een set 2.0 of 2.1 pc-speakers
met i ngebo uwde versterker kunnen nemen. Die zijn er al voor twee
tientjes. Eigenlijk heb je dus a l leen een Pi met netwerkverbindinÇj en
een geluidskaart nodig.

l' Dm slechts één ping

def play(self) :

t e sturen. Dit wordt ook

p r i n t " Play"

gepipet naar /dev/null

i f self. prev_state -- " playing" :
return

zodat er geen output
is voor de console. Als

ping 0 teruggeeft. was

for p in sel f . serve r . get_players () :
p . playO
self . prev_state

Ping De ping-functie

roept het ping

" stopped"

[Install]
WantedBy=multi-user. target

Importeer de benodigde

bibliotheken, om te beginnen de

=

het succesvol, vandaar

de vergelijking met 0 aan

: het eind.

" playing"

...... .............................
def p i n g (self) :
return os . system(" p i ng -c 1 { } > /dev/null" . format (
self . phone_ i p) ) == 0
def loop (self) :
wh i l e True :
i f sel f . pingO :
sel f . playO

Loop Maak een instantie aan van

e l se :

de klasse Music5uspender met

self. stopO

het lP-adres van je telefoon als
argument. Roep vervolgens de

lUnC's
time . sleep(5)

loop-functie aan. Die blijft dan
oneind

� draaien.

. . . .... . . . . .. .. , . . . .... . . . ..., . .
i , __ name__ == " __ma i n __ " :
ms = M u s i cSuspe nd er ( ' 1 7 2 . 1 7 . 1 7 3 . 6 ' )
ms . loop O
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Bestanden delen
via Samba

Benodigdheden
Raspbian:

http://www.raspberrypi.org/downloads

Internetverbinding

Deel de inhoud van je home-folder op je Raspberry Pi
via je thuisnetwerk

O

f je je Raspberry Pi nu gaat gebruiken
als mediacenter, gamemachine of
dedicated ontwikkel-pc: het is erg
handig om bestanden op je Pi te delen en
er vanaf andere computers bij te kunnen. De
Raspberry Pi staat standaard al goed ingesteld
voor allerlei scenario's, maar de optie om de

inhoud van je home-folder binnen je lokale
netwerk te delen is niet geactiveerd, Uit deze
tutorial zal blijken dat het echter niet al te
moeilijk is om dat alsnog voor elkaar te krij gen
met Samba. Dan kun je altijd bij je media, scripts
en documenten vanaf een andere pc in je
netwerk.

"Met Sa m ba ku n je a ltijd bij je eigen docu menten
va naf een a ndere pc in je netwerk"

r u s s b 7 8@d e l l : - S s u d o a p t - g e t u p d a t e && s u d o a p t - g e t
s a mb a

s a mb a - c omm o n - b i n

l

instal
. .

01 Samba installeren
Open een terminalvenster en typ het onderstaande
in om Raspbian te updaten en daarna Samba te
installeren:
sudo apt-get update && sudo apt-get install
sanba sarrba-cQ1m)l1-bin

Dat neemt als het goed is niet al te veel tijd in
beslag. Zorg eNoor dat je verbonden bent met
internet voordat je het commando uitvoert.

02 smb.conf laden
Als de bronpakketten geïnstalleerd zijn, moet je
Samba gaan vertellen hoe hij zijn werk moet doen,
Dat doe je door je voorkeursinstellingen in Samba's
configuratiebestand te zetten, Dat bestand heet
smb.conf en staat in de map Ietcisamba.
Je kunt het makkelijk vinden via het
bestandsbeheer, maar het is makkelijker om het te
openen en te bewerken met de commandline. Typ
het volgende commando in een terminalvenster in
om het configuratiebestand te openen in nano:
sudo nano /etc/samba/smb. conf

03 Eerste instellingen

Stap 1
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Neem een kijkje in het bestand. Het bevat veel
informatie en dat kan wat intimiderend overkomen,
maar je hoeft maar een paar dingen te wijzigen en
toe te voegen, Allereerst moet je ervoor zorgen dat

Stap 5

de juiste werkgroep ingesteld staat. Als je je netwerk
niet anders ingesteld hebt, is dat WORKGROUP.
Om de bijbehorende instelling te vinden, druk
je op Ctrl+W, typ je 'workgroup' in en druk je
daarna op Enter. Op die manier kom je bij de eerste
vermelding van het woord 'workgroup'. Gebruik de
pijltjestoetsen om door de regels te lopen, je muis
werkt niet in nano.

04 Windows-ondersteuning
Als je Windows-computers gebruikt in je netwerk,
moetje WINS-support inschakelen. We gaan ervan
uit dat je met de standaard samba.conf werkt. Daar
staat de flag voor WINS-support een aantal regels
onder de regel voor de workgroup. Bewerk die
zodat hij er zo uit komt te zien:
wins support

=

yes

"Het config u ratiebesta nd ka n door de hoeveel heid
i nformatie i nti m iderend overkomen, maar je hoeft
maa r een paa r d i ngen te wijzigen"

0 5 Een share toevoegen
Daarna moet je in het bestand het deel vinden met
de naam Share Definitions. Je kunt ook nu weer
Ctrl+W gebruiken om de zoekfunctie op te roepen.
Typ daarna 'share definitions' in en druk op Enter
om meteen naar de juiste sectie te gaan. Dat staat
redelijk aan het eind van het document.
Ga naar het einde van het document en voeg het
onderstaande toe:
[piJ
path=/home/pi
only guest = na
browseable = yes
writeable = yes
create mask = 0777

director mask
public = IlO

=

0777

06 Wachtwoorden i nstellen
Dan ben je klaar met het bewerken van samba.
conf. Druk op Ctrl+X om het bestand op te slaan
en af te sluiten en druk op Y om je wijzigingen op
te slaan.
Door die configuratie heb je dan een beveiligings
laag in de vorm van een wachtwoord klaargezet.
Vervolgens moet je een wachtwoord instellen
om die beveiliging te kunnen gebruiken. Typ het
onderstaande commando achter de prompt van
een terminalvenster in:
srrbpasswd -a pi

Je wordt gevraagd om een nieuw wachtwoord in
te voeren en dat te bevestigen. Dat is vervolgens je
gebruikersnaam en wachtwoord om je bestanden
te kunnen benaderen.

07 Samba herstarten
De laatste stap is het simpelweg herstarten van
Samba om de nieuwe instellingen van kracht
te laten worden. Typ het onderstaande in een
terminalvenster in:
sudo /etc/init. d/sanba restart

De volgende keer dat je je netwerkomgeving vanaf
een andere pc bekijkt, zie je de home-folder van je
Raspberry Pi vermeld staan als share.
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Benodigdheden
Een willekeurige distributie
voor de Raspberry Pi
www.raspberrypi.org/downloads

Verbinding met internet
Tweede computer

Toegang tot je
bestanden met SSH
Gebruik de terminal of je thuiscomputer om snel en veilig toegang
te krijgen tot je Raspberry Pi.

Wist je dat . . .
SSH is de veiligste methode om
op afstand toegang tot een

pc te krijgen. Daarnaast is het
sneller dan VNC.

O

P

afstand bij de volledige x-omgeving
inloggen is cool, maar heeft ook zijn
nadelen. Het werkt bijvoorbeeld niet
bijzonder snel en ook niet zo makkelijk. Het voelt
allemaal een beetje stroperig aan. Bovendien is die
manier van werken niet zo veilig als je zou willen.
Als je op een makkelijkere en veiligere manier
vanaf een andere computer toegang wilt tot je
Raspberry Pi, zul je er achter komen dat je daar het
beste SSH voor kunt gebruiken.

pi@raspbenypi :
Fil e Edit Tabs Hel p

Met het ifconfig-commando in een terminal kun je het lP-adres van je Raspberry Pi achterhalen.
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SSH staat voor Secure Shell. Het is een
cryptografisch netwerkprotocol dat ontworpen
is voor veilige datacommunicatie via de
commandline. Beginners zullen wellicht
tegenwerpen dat het veel makkelijker is om de
Raspberry Pi met de grafische interface remote
te beheren, maar als je eenmaal met een aantal
basistechnieken van de commandline overweg
kunt, zul je merken dat je een aantal taken veel
makkelijker via SSH remote kunt uitvoeren.

-

D

)(

Het is prettig om te weten dat SSH standaard al
goed geconfigureerd is -je hoeft er niet veel aan
te doen om het werkend te krijgen, zeker niet als
je tweede computer met Linux of Mac OS X werkt,
zoals in ons voorbeeld.

SSH bij Linux en Mac OS X
We nemen aan dat je Raspberry Pi aan staat
en met het netwerk verbonden is via een
ethernetkabel of wifi. De enige i nformatie die je
dan nog moet weten is het lP-adres van je Pi. Om
dat te achterhalen, open je een terminalvenster
op je Raspberry Pi en typ je het commando
ifconfig in.
Als je de Pi met een kabel aangesloten hebt,
zie je 'ethO', gevolgd door een aantal regels. Het
lP-adres is het getal op de tweede regel naast
de woorden 'inet addr'. Als je via wifi verbonden
bent, staat het resultaat op de tweede regel van
'wlanO'. Het lP-adres bestaat uit een groep van
vier getallen, g escheiden door een punt. Als je
in een thuisnetwerk zit, is dat waarschijnlijk iets
als 192.1 68.0.1 5. In deze tutorial gebruiken we
dat voorbeeldadres, maar je moet het steeds
vervangen door het lP-adres dat je bij ifconfig ziet.

wel een heel gedoe om er een toetsenbord,
muis en monitor op aan te sluiten om alleen het
lP-adres te achterhalen. Zou het niet handiger zijn
als je alleen de naam van de Raspberry Pi in de
terminal hoeft in te typen om er verbinding mee
te maken? Dat klinkt te mooi om waar te zijn,
maar het kan in feite vrij makkelijk.
Je hebt alleen een stukje software nodig dat
hosts en services in een lokaal netwerk niet met
hun lP-adres laat zien, maar met hun naam. Om
dat op de Pi mogelijk te maken, open je een
terminal en typ je het volgende in:
sudo apt-get install avahi-daemon

Als de installatie compleet is, hoef je om de
Raspberry Pi via SSH te benaderen alleen het
volgende commando in te typen:
ssh pi@raspberrypi . local

De naam van je Raspberry Pi kun je overigens
ook voor andere netwerkprotocollen gebruiken,
waaronder Samba, remote login met VNC en nog
meer!

"SSH is a l goed geconfigu reerd en
heb je met een tweede com puter
snel werkend"
Met die informatie achter de hand hoef je alleen
een terminalvenster te openen op je remote Linux
pc en het volgende in te typen:
ssh pi@1 92 . 1 68 . 0. 1 5

We gaan ervan uit dat de gebruikersnaam voor
je Raspberry Pi nog steeds de standaard waarde
heeft (pi) en dat je het lP-adres hebt vervangen
door het adres dat je net opgezocht hebt. Als
je gebruikersaccounts toegevoegd hebt of het
standaard account hebt veranderd, moetje de
gebruikersnaam voor de @ overeenkomstig
vervangen. Als je op Enter drukt, wordt om het
wachtwoord voor je Raspberry Pi gevraagd
- standaard is dat raspberry, maar als je dat
ook veranderd hebt moet je hier het juiste
wachtwoord intypen en op Enter drukken.
Je zult dan zien dat de gebruikersnaamdetails
op de commandline veranderd zijn naar die van
de Raspberry Pi - je bent nu remote verbonden.
Wandel eens door je bestanden of gebruik nano
om een bestand te openen en te bewerken.

Gebrui k hetzelfde l P-adres
Als je de Raspberry Pi op een ander netwerk
aansluit, zal het lP-adres ook anders zijn. Als je
er dan even verbinding mee wilt maken, is het

Met de Avahi-tool kun je op de Pi inloggen via SSH met behulp van zijn naam in plaats van dat je eerst
het lP-adres moet zien te achterhalen.
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Je bestanden altijd bij de hand
Omdat de Raspberry
Pi zo weinig stroom
verbruikt, kun je
hem permanent
aan laten staan. Dat
maakt hem ideaal
als een simpele FTP
server
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en van de toepassingen waarvoor de Pi
heel goed van pas komt, is het gebruik als
FTP-server. Je kunt je Pi gebruiken als centrale
opslag plek voor bestanden in je huis of kantoor.
Als je een externe usb-schijf op je Raspberry Pi
aansluit, kun je veel bestanden zodanig opslaan dat
iedereen die dat mag er makkelijk bij kan.
Er zijn twee manieren om bestanden op je Pi
van buitenaf te bereiken: met of zonder FTP-server
op de Pi. De simpelste manier is via het SSH File
Transfer Protocol (SFTP). Dat is een netwerkprotocol
dat zorgt voor toegang tot bestanden, het up- en
downloaden ervan en voor bestandsbeheerfuncties
via SSH. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat SSH
op de Pi actief is. Vervolgens kun je met elk FTP
programma dat het SFTP-protocol ondersteunt
vanaf een andere computer in het netwerk (een
pc met Windows of Linux, een andere Raspberry
Pi of een smartphone of tablet) bij de bestanden
op de externe harde schijf Een tweede manier
is het draaien van een echte FTP-server op de Pi,
zoals Vsftpd. We besteden ook aandacht aan het
veiligheidsaspect, want je wilt niet dat iedereen
zomaar bij alle bestanden op je Pi kan.

01 Usb-schijf aansluiten
Neem een externe harde schijf of usb-stick en
zorg dat die met het bestandssysteem Ext4
of Ext3 geformatteerd is. Sluit hem aan op
de Pi, indien nodig via een (actieve) usb-hub.
Raspbian zal de schij f automatisch herkennen
en in het bestandssysteem mounten. Standaard
wordt hij gemount in een subdirectory van de
86 Raspberry Pi voor beginners
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rootmap Imedia, die dezelfde naam heeft als de
volumenaam van de schijf. bijvoorbeeld 'extschijf'.

02 SSH activeren
Standaard is SSH in Raspbian geactiveerd. Je kunt
het aan- en uitzetten bij de instellingen van raspi
config. Vanaf de commandline (of via de terminal)
voer je het volgende commando uit:
sudo raspi-config

Ga naar 'Advanced options' en vervolgens naar 'A4
SSH', selecteer Enable en druk op Enter. Je kunt het
ook instellen via de tab 'Interfaces' van de GUl-tooi
'Raspberry Pi Configuration'.

03 Filezilla installeren

r-

-

r-

-

�
�=:a;;;= . .

Raspberry Pi als server toe te voegen. Verander
de naam 'New Site' in iets sprekenders, zoals
'Pi-server' en vul rechts op het tabblad General
achter Host het lP-adres van de Pi in. Op de Pi
kun je dat adres terugvinden met het commando
ifconfig. Het lP-adres staat in de regel die begint
met 'inet addr'.
Achter Port vul je het poortnummer van SSH
in: 22. Achter Protocol klik je het lijstje open en
kies je SFTP. Bij 'Logon Type' kies je Normal. Vul
achter User de naam in van een gebruiker die
op de Pi ingesteld is, in het simpelste geval is
dat de standaardgebruiker 'pi'. Achter Password
typ je dan 'raspberry'. Het is echter beter om het
standaardwachtwoord van tevoren te vervangen
door iets veiligers. Dat doe je op de commandline
met sudo passwd.

Installeer dan een FTP-client als Filezilla op je andere
computer(s). Bij Debian- (en dus ook Raspbian-)Linux
gaat dat simpel, maar werk eerst het systeem bij:
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y

En installeer Filezilla:
LopTJ'III. ,.....,

sudo apt-get install Filezilla -y

Je vindt Filezilla vervolgens terug in het menu van
je desktop.

04 Filezilla instellen
Start Filezilla en open in het menu File de 'Site
Manager'. Klik linksonder op 'New Site' om je

uw
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05 Standaard directory's

Het is aan te raden om op het tabblad Advanced
de 'Default local directory' en de 'Default remote
directory' in te stellen. De eerste is de directory
op je lokale computer waar de bestanden
terechtkomen die je van de Pi-server downloadt.
De tweede is de directory op de harde schijf van
de Pi-server waar de bestanden staan die je wilt
downloaden. Ook vind je er de bestanden die je
wilt uploaden. Elke keer als je Filezilla opstart, krijg
je links altijd de ingestelde 'default local directory te
zien en rechts de 'default remote directory'.
. . �
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je Raspberry Pi met root-rechten overhoop kan
halen.

sudo nano letc/vsftpd. conf

08 Vsftpd installeren

Haal de # weg voor de regel chrooUocal_user=YES.
Sla het bestand daarna op en herstart vsftpd met

Voor de tweede manier, een echte FTP-server,
gebruiken we de Very Secure FTP Daemon, vsftpd.
Het installeren daarvan is simpel:

sudo service vsftpd restart

sudo apt-get update
sudo apt-get install vsftpd

""--

� �

��
' -------�
----

1 0 Beperken tot home
Wanneer een gebruiker via FTP toegang heeft tot
je Pi, kan hij in vrijwel alle directory's rondneuzen
als de bestanden daar leesrechten hebben. Dat is
natuurlijk niet wenselijk. Daarom moet je in vsftpd.
conf nog een instelling aanpassen zodat de FTP
gebruiker niet buiten zijn eigen home-directory kan
komen:

1 1 SSL installeren

Voordat je een veilige verbinding met TLS-encryptie
met je FTP-server kunt maken, moet je een
certificaat en sleutel voor je FTP-server aanmaken.
Allereerst moet openssl geïnstalleerd en geüpdatet
zijn:
sudo apt-get install openssl
sudo apt-get install update
sudo apt-get install upgrade

--

06 Aparte gebruiker aanmaken
Het is gevaarlijk om met de standaardgebruiker
pi in te loggen via Filezilla, want iedereen die het
wachtwoord achterhaalt heeft dan met root-rechten
toegang tot alle directory's en bestanden op je Pi.
Daarom maken we een aparte gebruiker op de Pi
aan die geen eigen home-directory krij gt:

09 Vsftpd configureren

sudo adduser --no-create-home ftpuser

Open het configuratiebestand om enkele
instellingen aan te passen:

Vervolgens moet je een nieuw wachtwoord
opgeven en dat herhalen.

07 Rechten instellen
De gebruiker ftpuser geven we nu lees- en
schrijfrechten voor de directory waarin de externe
schijf gemount is:

sudo nano letc/vsftpd . conf

Zet de gebruiker anonymous uit: anonymous_
enable=NO. Laat lokale gebruikers inloggen
door de # te verwijderen voor de regel: local_
enable=YES.
Geef FTP-gebruikers schrijfrechten door de # te
verwijderen voor de regel: write_enable=YES
Pas de welkomstboodschap aan en verwijder de #:
ftpd_banner=Welcome to my FTP service.
Bewaar de aanpassingen en sluit na no af met
Ctrl+X gevolgd door een Y en Enter. Na het
aanpassen van het configuratie bestand moet je
vsftpd herstarten om de wijzigingen toe te passen:
sudo service vsftpd restart

sudo chown ftpuser: ftpuser lmedia/extschijf
sudo chmod g+rw lmedia/extschijf

1 2 Certificaat en key maken

Daarna kun je een certificaat en key voor je server
aanmaken:
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey
rsa : 1 024 -keyout letc/ssl/private/vsftpd . pem -out
letc/ssl/private/vsftpd . pem

1 3 Valkuilen
Vsftpd lijkt heel makkelijk, maar door de talloze
opties in het configuratiebestand vsftpd.conf kan er
makkelijk iets misgaan.
Het is daarom raadzaam om voordat je dat
bestand gaat aanpassen daar eerst een back-up van
aan te maken:
mv

Wil je dat ftpuser alleen in de bestaande
subdirectory's van extschijf mappen en bestanden
mag aanmaken en verwijderen, dan moet je voor
elke subdirectory het bovenstaande apart herhalen.
Om de bestaande rechten in een directory te
controleren, gebruik je het commando Is -Id.
Als je deze gebruiker met beperkte rechten instelt
in Filezilla, hoef je niet bang te zijn dat iemand

letc/vsftpd. conf letc/vsftpd. conf. backup

Meer informatie kun je vinden op de man page
van vsftpd.conf: https:/Isecurity.appspot.
com/vsftpd/vsftpd_conf.html. Op eventuele
foutmeldingen die je bij het verbinden met Filezilla
(of een andere FTP-client) krijgt kun je heel goed
googlen voor oplossingen, want op forums is daar
ook veel over te vinden.
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Een fileserver inrichten

Hoe je je Pi kunt gebruiken als een eenvoudige fileserver in je lokale netwerk en op internet

T
Benodigdheden
Externe harde schijf:
Elke externe usb-schijf of usb-stick

Actieve usb-hub:
Als je extra usb-poorten nodig hebt

Samba:
www.samba.org

88 Raspberry Pi voor beg'nners

egenwoordig hebben veel mensen grote
muziek-, video- en fotoverzamelingen, meestal
opgeslagen op een paar externe harde
schijven. Als je wat oude familiefilmpjes wilt laten
zien of naar muziek wilt luisteren, moet je vaak eerst
naar boven, de pc aanzetten, een externe harde schijf
aansluiten en de media naar een usb-stick kopiëren.
Daarna moet je weer naar beneden en de stick in je
Xbox, PlayStation of stereo-installatie steken om de
media af te spelen. Zou het niet veel fij ner zijn om al je
media bestanden via je netwerk van een centrale locatie
te kunnen halen? NAS- (network attached storage)
oplossingen bestaan al een tijdje, maar kunnen best
duur zijn. Het is goedkoper en veel leuker om je eigen
NAS te bouwen, en de Pi is hier perfect geschikt voor!

Aangezien oudere Raspberry Pi's maar een beperkt
aantal usb-poorten hebben en die vaak niet genoeg
stroom kunnen leveren voor een externe harde schijf,
is het soms handiger om er een kleine actieve usb
hub bij te kopen, vooral als je meerdere externe usb
drives en -sticks tegelijkertijd wilt aansluiten. Omdat
de Raspberry Pi zo weinig stroom verbruikt en stil is,
kun je hem prima urenlang achter elkaar aan laten
staan zonder dat je je zorgen hoeft te maken over je
energierekening.
Deze tutorial begeleidt je stap voor stap bij het
opzetten van een eenvoudige NAS die zal fungeren als
server met het veelgebruikte Samba-systeem. Samba
wordt ondersteund door Windows en Mac OS X, en is
heel makkelijk op te zetten in je Linux-distributie.

01 Instellen
Eerst moeten we wat dingen instellen op de Pi.
Om te beginnen heb je een geschikt besturings
systeem nodig - Raspbian is perfect, maar je kunt
ook een ander systeem gebruiken. Je hebt ook
een toetsenbord en een muis bij de Pi nodig, en
internettoegang.

02 Een terminal openen
Als je in de grafische desktop van Raspbian zit,
moet je eerst een terminal-venster openen.
Dat doe je bij Raspbian Jessie via het menu bij
'Accessories / Terminal'. Bij een ander besturings
systeem kunnen locatie en naam anders zijn.

03 Apt u pdaten
We moeten zeker weten dat onze pakketmanager
up-to-date is. H iervoor moeten we het com
mando 'update' gebruiken. Het is een goed idee
om dat altijd te doen voordat je nieuwe software
op de Pi gaat installeren.
sudo apt-get update

04 NTFS-support toevoegen
Als je hoofdzakelijk Windows gebruikt, dan is het
waarschijnlijk dat de meeste van je schijven met
het NFTS-bestandssysteem geformatteerd zijn.
Omdat Linux dit standaard niet altijd ondersteunt,
moeten we een paar drivers toevoegen aan de
Pi. Het NTFS-3G pakket bestaat al lange tijd en is
ook populair om NTFS-ondersteuning op OS X te
krijgen.
sudo apt-get insta11 ntfs-3g

File EdIt Tabs Help

eerste schijf, in dit geval /dev/mmcblkO, is de
sd-kaart waar we de Pi van hebben geboot. Deze
kunnen we negeren, omdat die geen deel gaat
uitmaken van onze NAS.

07 De externe schijven
De volgende apparaten in de lijst zijn degene die
we moeten hebben. Afhankelijk van het aantal
schijven dat je hebt aangesloten en hoe ze zijn
gepartitioneerd, kun je afwijkende resultaten zien.
Hier (zie afbeelding boven) hebben we een schijf
(sda) met twee partities (sdal en sda2).

1 0 Voeg shared directory toe
Misschien wil je niet alles delen wat op je externe
schij f staat. Om te voorkomen dat alles op de
schijf openbaar wordt, hoef je alleen maar een
aparte directory Ishared toe te voegen aan ieder
mount-point.
sudo mkdir /media/Videos/shared
sudo mkdir /media/Muziek/shared

08 Mount-points instellen

OS Schijven mounten

Raspbian zal schijven die je op de usb-poorten
aankoppelt automatisch proberen te mounten
in de directory Imedia in een submap met een
lange cryptische naam. Maar als je mount-points
met de hand wilt/moet instellen (bijvoorbeeld in
een andere directory dan /media) kan dat ook.
Eerst m oeten we een overzicht hebben van alle
aangesloten d rives. Dat doen we met fdisk.
sudo fdisk -1

06 Onoverzichtelijk overzicht
De lijst op je scherm kan wat verwarrend over
komen als je niet ervaren bent met Linux. De

I n Linux moeten we de mount-punten een
beetje anders kiezen dan in Windows. We
moeten eerst een paar directory's aanmaken
waarlangs we de opgeslagen bestanden kunnen
bereiken. De standaard plaats hiervoor is de /
media directory, hoewel je ze in theorie overal
kunt maken.
sudo mkdir /media/Muziek
sudo mkdir /media/Videos

09 Schijven mounten
Om de schijven te mounten gebruiken we het
'mount' commando. Daarachter moet je de naam
van het apparaat en de partitie invullen, en daar
na de locatie van het mount-point dat we net
hebben aangemaakt. De code hieronder geeft je
een voorbeeld, maar je moet hem wel aanpassen
met je eigen gegevens.
sudo mount -t auto /dev/sdal /media/Muziek
sudo mount -t auto /dev/sda2 /media/Videos

1 1 Samba installeren
De volgende stap is het sharing protocol toevoe
gen, Samba. Hiermee kun je shares makkelijk
opzetten, niet alleen op Windows-machines,
maar ook op Kodi, OS X of Linux. Ook dit
doe je op de commandline met de tooi Apt.
Beantwoord de vraag die volgt gewoon met een
druk op de Y.
sudo apt-get install sarrba sarrba-comnon-bin

1 2 Back-up config-bestand

We moeten wat aanpassen in het configuratie
bestand van Samba, en het is altijd een goed
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idee om een back-up te maken voordat je iets
onderneemt wat je installatie in gevaar kan bren
gen. We hoeven alleen een kopie te maken met
het commando cp.
sudo cp /etc/samba/smb . conf
/etc/samba/smb. conf. backup

1 3 Configuratie aanpassen

Om het configuratiebestand aan te passen
gebruiken we de kleine teksteditor nano. Nano
is standaard geïnstalleerd in Raspbian, en je kunt
ook een alternatief installeren zoals vi.
Maar je kunt ook een editor met een grafische
i nterface gebruiken als je wilt. De grafische edi-

tor leafpad zit standaard in Raspbian. Voor nano
gebruik je het volgende commando:
sudo nano /etc/samba/smb . conf

14 Werkgroep instellen
Als je een Windows-netwerk hebt, heet de
standaard werkgroep WORKGROUP. Veel mensen
veranderen dit in iets anders, als dit bij jou ook
het geval is, seroll dan omlaag met de pijltjestoet
sen en typ je huidige werkgroepnetwerknaam
in. let erop dat je niet met de muis in nano kunt
navigeren.
workgroup

=

I't1:R<GROJ'

1 5 Veiligheidsopties instellen
Standaard is er geen beveiliging actief op je
NAS-shares. Als je dat prima vindt, dan kun je
deze stap overslaan. Zo niet, seroll dan omlaag
en verwijder het commentaarteken (#) voor de
regel 'security user'. Je vindt deze regel in het
gedeelte #Authentication#
=

security

=

user

1 6 Een share toevoegen
Om een share toe te voegen, moeten we een
nieuw blok aan het einde van het config-bestand
maken. Dit bevat onze nieuwe share-locatie en
wie er toegang toe heeft. Pas de path-variabele
aan, aan wat je eerder in deze tutorial hebt
ingesteld.
[Shares]
comment
path

=

=

shares-map

/media/Muziek/shared

valid users

=

@Users

force group

=

users

create mask

=

0660
= 0771

directory mask
read only

=

no

1 7 Een gebruiker toevoegen
Terug In de terminal zullen we een gebruiker
toevoegen met toegang tot de shares. Verander
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"We ku n nen naa r een andere machine i n
het netwerk gaan e n controleren of we d e
shares o p de Pi ku n nen benaderen"
natuurlijk wel eerst het wachtwoord 'admin' i n iets
veiligers.
sudo useradd admin -m -G users
sudo pasSl'.d aanin

1 8 Samba-gebruiker
Nu moeten we die gebruiker toevoegen aan de
Samba-gebruikers. Typ het onderstaande com
mando in en je krijgt de vraag om een wacht
woord in te voeren, typ het een tweede keer in
om zeker te zijn dat het klopt. Zorg ervoor dat je
'admin' verandert in de naam van de gebruiker
die je wilt toevoegen.
sudo SIlbpasswd -a admin

1 9 Samba herstarten

Nu gaan we onze Samba-dienst herstarten om
alle veranderingen te activeren. Dit duurt maar
een paar seconden, zodra de melding 'starting

Samba daemons: nmbd smbd' is verschenen.
sudo /etc/init. d/samba restart

20 Controleer de shares
Wanneer de server draait, kunnen we naar een
andere machine in het netwerk gaan en con
troleren of we de shares op de Pi kunnen bena
deren. Zorg er bij Windows voor dat je met de
juiste werkgroep verbonden bent, zo niet: wijzig
de werkgroep zoals beschreven in het kader op
de vorige pagina.

21 Automatisch mounten

We willen dat onze drives automatisch mounten
wanneer we de Pi aanzetten. Hiervoor moeten
we de file system table (fstab) met na no aanpas
sen.
sudo nanc /etc/fstab

22 fstab aanpassen
We hoeven a lleen een paar regels onderaan
het bestand toe te voegen. Zoals je kunt zien,
zijn de root-schijf en -partitie al ingesteld om
automatisch te mounten. We doen gewoon
hetzelfde, maar dan met de 'auto'-optie om
het bestandssysteem automatisch voor ons te
kiezen.
/dev/sdal /media/Muziek auto noatime 0 0
/dev/sdal /media/Videos auto noatime 0 0
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I Projecten
Privé cloudopslag
Met Nextcloud tover je je Pi om in je eigen Dropbox

oorzo
V

veel projecten is het handig dat de
Pi
klein en flexibel is. Je kunt hem
gewoon inzetten voor taken waar je anders
een fullsize desktopcomputer of notebook voor
zou moeten gebruiken. Een eigen privé-cloud
is een mooi voorbeeld van zo'n geval waar de
mogelijkheden van de PI goed tot hun recht
komen. Je kunt hem namelij k ergens neerzetten
waar hij niet in de weg zit en waar je er verder
weinig omkijken naar hebt.
Zorg er wel voor dat je een fatsoenlijk usb
opslagmedium hebt, bijvoorbeeld een externe
harde schijf. Stop de Pi ook in een behuizing, zodat
hij niet stoffig wordt.

Benodigdheden
Externe opslagruimte
Continue internetverbinding
(optioneel)

In plaats van al je media en
bestanden op een cioudserver
op een onbekende locatie te
zetten, kun je die ook in je eigen
huis houden.

92 Raspberry Pi voor beginners

Noteer die goed, want die heb je later weer nodig.
Herstart de Pi met

...

sudo reboot

< • .......

< -

. �

< -

.

01 Vast l P-adres instellen
Nadat je een netwerkkabel hebt aangesloten of
een draadloze verbinding hebt opgezet, moet je
de Pi een vast intern lP-adres geven en dus niet
automatisch (dynamisch) laten toekennen. Gebruik
sudo nano /etc/networkJinterfaces om het
bestand met de netwerkinstellingen te openen.
Zoek de regel met iface ethO en pas die (afhankelijk
van je eigen router en netwerk) als volgt aan:
iface eth0 inet statie
address 1 92 . 1 68 . 0 . 50
gateway 1 92 . 1 68 . 0 . 1
netmask 255 . 255. 255 . 0
broadcast 1 92 . 1 68 . 0 . 255

Herstart de Pi dan met
sudo reboot

en controleer of het lP-adres is aangepast met
ifconfig

03 Nextcloud instal leren
Nu we al een eerste basis hebben gelegd voor
Nextcloud, gaan we de rest installeren. Zorg dat je
externe schijf (of usb-stick) op de Pi is aangesloten
en gemount. Je moet wel nog het Nextcloud
pakket downloaden, uitpakken en op de juiste
plek neerzetten. Daarna pas je de juiste rechten
toe, zodat de webserver Nextcloud mag gaan
gebruiken:
cd /var/VNNI/
sudo wget
https: //download . nextcloud. com/server/releases/
nextcloud-1 0 . 0 . 1 . zip
sudo unzip nextcloud-10 . 0 . 1 . zip
sudo rm nextcloud-1 0.0 . 1 . zip
sudo chown -R VNNI-data:www-data
Ivar/VNNI/nextcloud

04 Instellingen webserver

02 Installeer een webserver
Als eerste moet je er onder meer voor zorgen dat
je een webserver met Apache, PHP en MySQL hebt
voor Nextcloud. Op de Raspberry Pi heeft MySQL
de voorkeur boven SQLite.
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 php5
libapache2-mod-php5
sudo apt-get install mYsql-server mYsql-client
php5-mYsql
sudo apt-get install php5-gd php5-curl

Bij het installeren van MySQL wordt gevraagd naar
een gebruiker voor de database en een bijbehorend
wachtwoord.

Nextcloud staat dan op zijn plek, maar je moet de
configuratie van de webserver nog aanpassen.
Verander in /etc/apache2/sites-available/OOO
default.conf de regel DocumentRoot /var/
www/html in DocumentRoot /var/www/
nextcloud.
De standaardlimiet voor bestanden die je uploadt
is slechts 2 MB, dus we verwachten dat je dat wilt
aanpassen. Ga naar het configuratiebestand van
Apache met sudo nano /etc/php5/apache2/
php.ini. Dat is een vrij groot bestand, maar je moet
zoeken naar de volgende opties en die bijvoorbeeld
als volgt aanpassen:

_-

a:'

-

-.

maak je de eerste gebruiker aan, waarna je de
gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
database moet ingeven. Dan kun je echt aan de
slag met Nextcloud en meer gebruikers aanmaken.
Bij het aanmaken daarvan kun je overigens een
quotum per gebruiker instellen, zodat die niet meer
dan een specifieke hoeveelheid opslagruimte kan
volmaken.
Kijk eens naar de extra apps die je kunt
toevoegen. Zo zijn er een agenda, contacten en een
takenlijst en andere nuttige extra's. Houd ook de
website van Nextcloud in de gaten: de community
biedt veel tips en trucs en extra informatie en hulp
bij eventuele problemen die je tegenkomt.

Extra veilig
Als je van plan bent om je cloudopslag ook
Viln buitenaf te benaderen, moet je nog wal
extra stappen zetten. Zo moeten er poorten
opengezet worden (portforwarding, zie
de handleiding van de router) en je moet

con troleren ofje een vast IP-ildres van je
provider krij gt. La ng niet elke internetprovider
biedt namelijk een echt vast lP-adres. wat
betekent dat je lP-adres af en toe zou kunnen
wijzigen. Heb je geen vast IP-adles, legel dan
via No-lP DynDNS of een andere dynamic
dns-dienst een vaste hostnarne die illtijd
doorverwijst naar je up-to-date externe
lP-ad res. Op die manier b l ijft je Pi en d us ook
je Nextcloud altijd van buitenaf bereikbaar
en kun je ook de handige mobiele ilppS van
Nextcloud gebruiken.

upload.max-filesize = 2048M
post.max-size = 2200M

Herstart dan de webserver met

Als je hel g a at toestaan dilt je bestanden
van buitenaf beschikbaar zijn, gebruik dan wel
altijd SSL. Een goede tip: regel via Let's Encrypt

(Ietsencrypt.orgl een eigen SSL-certificaat
en voer alle benodigde i nste ll i ng en door. De

sudo service apache2 restart

website biedt een stap-voor-stap handleiding

05 I nterface en gebruik

waannee je dat gemakkel ijk kunt instellen en
zelfs het certificaat automatisch klll1t laten

Zodra je Pi weer herstart is, ga je met de browser
op de Pi of een andere computer naar het lP-adres
van de Pi voor de interface van Nextcloud. Daar

vernieuwen. Dan heb je daar vrijwel geen
omkijken meer naar.
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I Projecten
Benodigdheden
Nieuwste Raspbian-image
Usb-printer
Usb-dongle (voor Pi's zonder
ingebouwde wifi)

Draadloos printen
met je Pi
Blaas je oude printer nieuw leven in door je Raspberry Pi als
draadloze printserver te gebruiken

M

et een draadloze printserver kun je ook
afdrukken op een printer die ergens
verstopt staat in een kast, de garage
of een andere kamer. En je hebt helemaal geen
spiksplinternieuwe printer nodig om dat werkend
te krijgen. Dankzij de Raspberry Pi hoeft een oude
printer zonder netwerkfuncties nog niet naar de
milieustraat.
Instellen is simpel: je Pi heeft al een draadloze
netwerkverbi nding (eventueel via een wifi-stick),
dus sluit je de printer aan op een vrije usb-poort

Als je je Raspberry Pi instelt om
draa dloos te printen, ben je mooi weer
van wat kabels bij je werkple kverlost.
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op de mini-computer. Als je Samba en CUPS
(Common U nix Printing System) op de Raspberry
Pi installeert, hoef je alleen nog maar verbinding
te maken met de draadloze printer vanafje
desktop-pc, de juiste driver te installeren en kun je
begin nen met printen.
Met CUPS geefje de Raspberry Pi een browser
gebaseerd beheerscherm. Dat kun je op elk
apparaat in je netwerk bekijken. Op die manier
heb je volledige controle over je draadloze
netwerkprinter.

01 Controleer je printer
Voordat je begint, moet je zeker weten dat de
printer die je voor het project wilt gebruiken
nog werkt en genoeg inkt heeft. Dat kun je het
makkelijkst doen door de handleiding erbij te
pakken en een testpagina te printen.

02 Detecteer je printer
Als je de Raspberry Pi hebt geconfigureerd en de
printer hebt aangesloten, typ je:

6
Printers

Server

[... _" .... _ ......
. 11....-1
..

IE.......... ..II __ ...11-- ...II- p....I
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""'er Settings:
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o Nmt US8f5 to C800II eny jol> (nol jus! Ihetf own)
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03 Installeer Samba en CUPS
Installeer Samba op je Pi, zodat je bestanden en
printers in je hele netwerk kunt delen, en CUPS:
sudo apt-get insta!1 samba
sudo apt-get insta!! cups

Nu je een printserver aangemaakt hebt, begin je
met instellen door de standaardgebruiker 'pi' toe te
voegen aan de groep printeradmins:
sudo usermod -a -G !padmin pi

04 Stel printbeheer in
Stel de printbeheertooi van CUPS in. Start op naar
de desktopomgeving (startx), start de browser
en ga naar 127.0.0.1:631. Ga naar Administration en
zorg ervoor dat 'Share printers' en 'Allow remote
administration' aangevinkt zijn. Kies 'Add Printer' en
typ je gebruikersnaam en -wachtwoord in.
Choos. Dt1ver
-.
""
. � ��
HP PSt I
UD · CUPS+Gutenprint
PhotDSmart PlDOO
PhotoSmart P1100
PhotoSmart P111'
PhotoSrnart P1215
PhctaSmert PUll
PhotDSIMn: 'llIS

V5.21

I��
! ���CI�

PSC 170

PSC 380

06 Stel Samba in
Als je vanaf een Windows-computer print, moet je
nog wat instellingen in Samba aanpassen. Open '
letc/samba/smb.conF' in nano, zoek (Ctrl+W) naar
'[printers]' en vervang daar 'guest ok' door:
guest ok

=

yes

Vervolgens zoek je naar '[printS], en verander je het
pad als volgt:
path

=

/usr/share/cups/drivers

07 Windows-werkgroep
Daarna zoek je naar 'workgroup' en voeg je je
werkgroep toe:

PSC 500
PSC7>O
PSC9,.
PSC !I5Oxt

workgroup = jOlNcwerkgroepnaam
wins support = yes

PSC 2110
PSC 2150

05 Voeg je printer toe
Je krijgt dan een lijst printers te zien. Kies de jouwe
om naar het volgende scherm te gaan. Daar
bevestig je de gegevens, voeg je een naam toe
en vink je 'Share This Printer' aan. Klik op Continue
om de lijst met printerdrivers te laden en kies de
bijbehorende uit de lijst.

Zorg dat de tweede instelling niet
uitgecommentarieerd staat, zodat de printserver
door Windows gezien kan worden. Sla je
wijzigingen op en herstart Samba:
sudo /etc/ini t. d/samba restart

08 Benader je printer
Dankzij CUPS is het onder Linux, Mac OS X en
andere Unix-gebaseerde systemen veel makkelijker
om een draadloze printer te benaderen. Je hoeft
alleen maar een netwerkprinter toe te voegen.

09 Werk samen met AirPrint
Je kunt vanaf een iPad of iPhone ook printen met
Apples AirPrint-systeem. Daarvoor moet je de Avahi
Discover-software toevoegen:
sudo apt-get insta!! avahi-discover

Dan kun je de draadloze printer vinden vanaf je iPad
of iPhone en ben je klaar om te printen.
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I Projecten
Host je eigen webs ·te
op de Raspberry Pi
Webhosting hoeft niet meteen duur te zijn: stel gewoon je Raspberry
Pi in als webserver om websites te kunnen hosten
Apache2 Dpb,an Default Page Il norks · Chromnom

-��
-�

rl Apache2 Debian

C �hos1

"

• •

_
_

��====================�====�
Apache2 Debian Defa ult Page

ThIs Is the defllUlt wefcome pe� used t o test the eOlTl!ct operatlon o f the Apache2 server alter
Instaftatlon on Debl8n systems. If ycu een reed thls page, It meens that the Apache HTTl' server Instaled
at thls slte Is worklng proper1}t Yw shwld replace thls file (Iocated at Ivar/_/htllll ind"x . html)
berore continulng to operate ycur HTTl' server.

If yw are a norma! user of thls web slte and don't know what thls page Is abwt, thls probably means
that the site Is rurrently unavaDable ciJe to malntenance. lfthe problem perslsts, please contact the slte's
admlnlstrator.

Configuration Overview
Deblan's Apaehe2 defllUlt eonfi!JJ ratlon Is cDfferent from the upstreem defllUlt confi!JJratlon, end spUt Into
severai ftles optlmlzed for InteractIon wth Deblan tools. The eonfi!JJratlon system Is fully documented In
/Usrlshare/doc/apache2JREADME.Deblan, gz. Rerer to thls ror the irl documentatlon. DocumentatIon
ror the web server ltself een be fwnd by accesslng the manual 'Hhe apache2-doc package was Instaled
on thls server.
The conflguratlon leycut for an Apache2 web server InstalIation on Deblan systems Is as follows:
/ere/apacheZ/
, - - apacheZ . conf
' - - porrs . conf
,
, -- rods-enabled
,
, - - "'.load
' - - "'. conf
,
, - - conf-enabled
' - - "'. eonf
,
, - - sites-enabled
'
- - "'. conf
,

Benodigdheden
Laatste Raspbian-image

www.raspberrypi.org/downloads

Internetverbinding
Externe harde schijf (optioneel)
Externe usb-stick (optioneel)
Ethemetkabel voor
betrouwbaarheid
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W

il je een lichtgewicht webserver voor
niet al te veel geld? Dan heb je niet
meer nodig dan een Raspberry Pi! Als je
van plan bent om een statische website te gaan
maken (of een met minimaal databasegebruik) of
als je een simpele plek wilt hebben om websites
te ontwikkelen, kun je je Raspberry Pi verrassend
makkelijk als webserver configureren.
De Raspberry Pi kan door zijn lage stroomverbruik
prima altijd aan blijven staan. Hij kan naast je router
staan voor de bezoekers van je websites. Het geld
voor een webhoster datje daarmee uitspaart kun
je wel beter gebruiken. Misschien zoek je wel een
centrale plek voor al je Raspberry Pi-projecten of wil
je een persoonlijke pagina voor je foto's ofje CV.
Als je van plan bent de Pi op die manier te gaan
gebruiken, moet je ervoor zorgen dat hij een
statisch lP-adres heeft. Je moet er ook zeker van zijn
dat je internetprovider je een statisch lP-adres heeft
gegeven of een handige hostnaam. Zo niet, dan
moet je in de weer met een (al dan niet betaalde)
webservice voor dynamisch DNS die dat voor je kan
regelen, zoals noip.com.

01 Sluit de ethernetkabel aan

Voor dit project is het het handigst om een vaste
netwerkverbinding te gebruiken. Je kunt ook de
interne wifi-adapter van de Pi 3 gebruiken, maar
in de praktijk is een wifiverbinding wat minder
stabiel dan een kabelverbinding. Bovendien zal de
snelheid via de netwerkkabel hoger zijn dan via een
draadloos wifi.

02 I nstalleer Apache
Kijk zoals altijd eerst of er updates voor Raspbian zijn
en laat die installeren:
sudo apt-get update

Dan moet je Apache en PHP installeren. Dat kan in
een keer met dit commando:
sudo apt-get install apache2 php5
libapache2-mod-php5

Je Raspberry Pi staat nu klaar om als webserver te
dienen.
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03 Controleer je Pi-webserver

05 Herstart de FTP-server

Als Apache geïnstalleerd is, open je een browser
op een andere computer in je netwerk en typ je
het lP-adres van de Pi in. Als het goed is, krijg je dan
de Apache-pagina te zien. Je kunt ook op de Pi
zelf http://localhost in een browser intypen om de
webserver lokaal te testen.
Op dit moment kun je alleen nog de pagina
index.php van Apache bekijken. Om je eigen HTML
en PHP-pagina's toe te voegen, moet je met FTP
aan de slag.

Tot slot stel je de FTP-software zo in dat bestanden
die met een . beginnen zoals .htaccess, ook worden
weergegeven. Dat doe je door aan het eind van het
bestand de volgende regel toe te voegen:

04 Installeer FTP
Maak een www-map aan en installeer de vsftpd
FTP-serversoftware:
sudo chown -R pi /var/www
sudo apt-get install vsftpd

Om de Very Secure FTP Daemon te kunnen
gebruiken moet je nog wat dingen wijzigen. Dat
doe je in het configuratiebestand van vsftpd. Open
dat bestand op de volgende manier met de editor
nano:
sudo nano /etc/vsftpd . conf

en controleer of er 'anonymous_enable=NO' staat
bij de vraag over het toestaan van FTP.
Controleer of bij 'local_enable=YES' het
commentaarteken # niet staat en haal het weg b ij
de regel

bijvoorbeeld noip.com. Daar kun je een hostname
instellen die verwijst naar jouw computer door daar
een client op te installeren die in contact blijft met
de No-lP-servers.

08 Installeer No-lP
Maak een nieuwe map aan en ga erheen:

Sla het bestand op met Orl+O en Enter. Sluit nano
af met Orl+X en herstart FTP:

mkdir /home/pi/noip
cd noip

sudo service vsftpd restart

Download No-lP op je Pi met

Met de standaard inloggegevens kun je dan
bestanden uploaden naar /var/www. Meer over het
veilig installeren van een FTP-server vind je in het
artikel op pagina 86.

wget http: //www . noip. com/client/linux/noip-duc
linux . tar . gz

Pak dat uit:

06 Maak een LAMP-server

tar vzxf noip-duc-linux . tar . gz

Wil je op de Pi ook websites kunnen hosten die
door een database aangestuurd worden, zoals
WordPress, dan moet je MySQL toevoegen - al kun
je de Pi het best als een ontwikkelserver gebruiken.

G a vervolgens naar d e nieuwe map, voer sudo
make en sudo make install uit en geefje inlog
gegevens voor No-lP op. Sluit de installatie af met

sudo apt-get install mysql-server mysql-client
phpS-mysql

Je kunt natuurl ijk ook de kant-en-klare LAMPi
bundel gebruiken (IampLco.uk), maar op deze
manier hou je zelf overzicht over wat er gebeurt.

07 Zet je website online
Heeft je router van buitenaf geen vast lP-adres?
Dat kun je oplossen met een (gratis) account bij

sudo /usr/local/bin/noip2

09 Verander het wachtwoord
Voordat je de Pi als live webserver gaat gebruiken, is
het een goed idee om het standaard wachtwoord
te veranderen in iets fantasierijkers dan 'raspberry'.
Typ passwd in op de commandline en volg
de prompts die je vragen naar een nieuw veilig
wachtwoord. Je wilt immers niet dat je Pi-webserver
gehackt wordt.
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Projecte

Netwerkdisplay met
Pimoroni Seroll pHAT
Maak met twee Raspberry Pils een live sensordisplay
Benodigdheden
Github-repository bij artikel
(http://github.comlalexellislrpi-display)

Twee Raspberry Pils
Pimoroni Seroll pHAT
(optioneel)

Soldeerbout en tin

W

e gaan met de Scrall pHAT van
Pimoroni een sensordisplay met
netwerkverbinding opzetten. Eerst
richten we ons op de hardware: wat zit er bij
en hoe installeren we de benodigde Python
bibliotheken? Daarna kijken we naar de broncode
van de bibliotheek en programmeren we een paar
voorbeelden die door de opensource community
op GitHub gezet zijn. Als je eenmaal vertrouwd
bent met de bibliotheek, gaan we de sensor op de
Raspberry Pi zetten en sluiten we het scherm aan
op een Pi Zero. Ook leer je om te gaan met Redis,
een opensource pub/sub noSQL-database.
Redis is de verbindende schakel. Het geeh de
events door aan de Pi Zero, of Pi 2, 3 of B+, die ze
bewerkt en op de Scroll pHAT weergeeh.
Daardoor hoef je niet omslachtig een
webserver te implementeren of
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met sockets te prutsen. Heb je geen Seroll pHAT?
Geen probleem. We hebben de code zodanig
aangepast dat je de tekst ook in een SSH-terminal
kunt laten weergeven.

01 De Scroll pHAT
De Scroll pHAT is een van de vele pHATs (afkorting
voor 'Hardware Attached on Top') die ongeveer
tegelijk met de Raspberry Pi Zero uitkwam. Als je
het apparaatje rechtstreeks bij de webshop van
Pimoroni koopt, betaal je tien Britse pond (circa
1 1 ,50 euro, exclusief verzendkosten). De Seroll is
ook als kit verkrijgbaar. Die is relatief goedkoop als
je bedenkt dat je voor een leeg breadboard ook
al snel vijf euro kwijt bent. Je krijgt dan een fraai
zwart printplaatje met elf rijen van elk vijf leds. De
pHAT wordt aangestuurd door ISS/'s 1531 FL3730
LED Matrix-driver. De LED-driver ondersteunt het
12Gprotocol, waardoor hij met nagenoeg
elke microcontrolIer - bijvoorbeeld een
Arduino - verbinding kan maken.

02 Soldeer de 40-pins header
Pimoroni's apparaat is standaard nog niet klaar voor
gebruik. Eerst moeten we gaan solderen - en wel
de headerpinnen. Je kunt daarbij kiezen voor een
verticale header of voor een versie die negentig
graden gedraaid is (waarvoor de voorbereidingen
al zijn getroffen). Je kunt ook kiezen voor een aparte
set pinnen en de Seroll pHAT bovenop de Pi Zero
solderen. Daarmee heb je dan een leuk, klein en
s'mpel blokje techniek. Zorg ongeacht waar je
voor kiest in elk geval voor een goed geventileerde
omgeving en goede verlichting. Ook een fluxpen
en dun soldeerdraad zijn handig om erbij te
hebben.
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03 Sluit de hardware aan

05 Laat pixels oplichten

Zet de Zero en de Scroll pHAT in de goede positie
en druk ze voorzichtig tegen elkaar. Zet de Zero
daarna aan en boot het besturingssysteem
Raspbian. Open daarin een terminal of maak
verbinding via SSH. Met onderstaande code activeer
je de automatische insta lier:

Na het importeren van de scrollphat-module
kun je met een combinatie van set_pixelO,
updateO en time.sleepO animaties maken.
Met de onderstaande code laat je de eerste led
knipperen:

curl
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Opmerking: je bent niet de enige die het niet
prettig vindt om een bash-script van internet
rechtstreeks uit te voeren. Gelukkig is het ook
mogelij k om het in een browser te openen en
het installatieproces daarmee inzichtelijker te
maken.

04 Het eerste voorbeeldscript
Als de bibliotheek geïnstalleerd is, moet je de
git-repository klonen en de voorbeeldmappen
(examples) bekijken.
git clone https : //github. com/pimoroni/scroll-phat
cd scroll-phat/examples/

Een aantal van de codevoorbeelden zijn door ons
toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld progress.py
uitproberen door sudo python progress.py in
te typen. Je ziet dan een animatie die doet denken
aan het klassieke spelletje Snake. Er zijn zo'n tien
voorbeelden die je kunt uitproberen. Het is onder
meer mogelijk je lP-adres te laten weergeven, een
countdown in te schakelen en het lokale weer te
bekijken.

i�rt scrollphat
scrollphat . set_brightness(2)
while(True) :
scrollhat. set-pixel(0, 0, True)
scrollphat. updateO
time. sleep(0. 5)
scrollhat. set-pixel(0, 0, False)
scrollphat. update0
time. sleep(0 . 5)

Met scroliphat.set_brightnessO kun je een
helderheid instellen die afhankelij k van het
omgevingslicht goed te zien is.

06 Een berichtje weergeven
Als je een tekst wilt laten weergeven, gebrUik je
write_string(tekst) en daarna updateO. Daarmee
wordt een basislettertype geladen waarbij elke
letter ongeveer 5 x 3 pixels groot is. Daarmee
kunnen zo'n drie letters worden getoond.

Pi Zero

Toen de eerste partijen van
de Pi Zero leverbaar waren,
waren ze bijna even snel
weer ui tverkocht. In maart
201 6 gaf de Raspberry Pi
Fou ndation opdracht voor
de productie van 1 50.000
extra exemplaren, maar ook
daa rvan zijn er inmiddels
niet veel meer verkrij gbaar.
Bovendien betaa l je vaak
extra verzendkosten. Mocht
je er aan een kunnen komen
(of heb je er mi sschien nog
een liggen), dan zijn ze zeker
ha ndig. U itgerust met een
usb-powerbank, wifidong le
en de Scroll pHAT kun je de
remote-sensor dan bijna
overal mee naa rtoe nemen.

bij een stopwatch. Maar wat doe je als je string niet
in de drie karakters past?

07 Langere berichten
Voor langere berichten is de scroll()-methode
handig. Telkens als scroll() wordt opgeroepen, zal
de tekst een pixel naar links opschuiven. Om de
letter f van het scherm af te schuiven roep je met
een wh i le-Ioop dan drie keer scroliO op:
scrollphat. wri te_string( "foo")
while(True) :
scrollphat. scroll()
scrollphat . update 0

08 Scherm wissen
Je kunt het scherm op twee manieren wissen:
met behulp van de methode seCpixel(x, y,
False), waarmee je individuele pixels uitzet, of
door achtereenvolgens scroliphat.clearO en
scroliphat.updateO uit te voeren. Veel van de
voorbeelden volgen dit patroon:

scrollphat .write_string("FOO")
scrollphat. update()

scrollphat.write_string(Ufoo")
try:
while(True) :
scrollphat . scroll 0
scrollphat . update()
except KeyboardInterrupt :
scrollphat . clear()
scrollphat . update()

Het voorbeeldscript count.py gebruikt write_
string om tot een opgegeven getal te tellen, net als

Een goed voorbeeld hiervan staat in het bestand
uptime.py.
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-.; redis

Draag actief
bij aan de
scrollphat
bibliotheek
De Python-bibliotheek voor de Seroll
pHAT is opensource en beschikbaar
op Github onder G PL. Dat houdt in dat
je de repository kunt forken - oftewel
wijzigingen binnen je eigen account
kunt aanbrengen en vervolgens een
pull-request (PR) sturen. Pimoroni's
ontwikkelaar Phil kijkt dan naar die
wijzigingen en integreert ze in het
hoofd project. Op die manier kun je
een mooie bijdrage leveren aan het
opensource project.

09 Sensor verbinden
We gaan nu een sensor verbinden met de Pi. Dat
kan een willekeurige sensor met HIGH/LOW GPIO
output zijn of een complexer model. Bij die laatste
moet ook een Python-bibliotheek geïnstalleerd
worden.
Onderaan deze pagina staat een passieve
infrarood ontvanger die we met Fritzing gemaakt
hebben. Zo'n ontvanger kost maximaal vijf euro
en je kunt er twee temperatuurswijzigingen mee
triggeren die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door
mensen of dieren. Verbind Sv met Sv, GND met
GND en het signaal met pin 1 7.

10 Python-bibliotheken
Installeer daarna op beide Pi's de redis python
bibliotheek en vervolgens redis zelf. Redis is veel
meer dan een een opslagplaats voor sleutel!
waarde-paren. Het werkt met pub/sub, kan sorteren,
heeft efficiënte set-based operaties en werkt erg
snel op de Pi. De Pi werkt via je wifi op TeP-poort
6739 samen met de red is-installatie van de display
Pi. In het voorbeeld gebruiken we pub/sub en een
sleutel/waarde-paar.
sudo pip install redis
sudo apt-get install redis-server

Configureer de service op de display-Pi, zodat die bij
het booten ook meteen actief wordt:
sudo systemetl enable redis
sudo systemetl start redis
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1 2 Redis-bibliotheek: basis

1 1 Redis-commando's

* INCR <sleutel> <aantal> verhoogt de sleutel met
één of het opgegeven aantal
* DEL <sleutel> verwijdert en reset een sleutel
* PUBLISH <kanaal> zendt een bericht naar een
kanaal
* SLeSCRlBE <kanaal> meldt je aan bij een kanaal
voor nieuwe berichten

I

Follow day-to-day Redis on Twitter

Interac:tlve tutorlal that wUI walk you

De sensor.py-software verhoogt de teller elke
minuut dat er geen activiteit wordt gemeten. Als de
Pi echter beweging detecteert, zal de waarde weer
op nul teruggezet worden.
Telkens als de teller wijzigt, wordt er een bericht
verstuurd waarmee de schermunit weet dat het
beeld ververst moet worden. Je kunt ook de
meegeleverde redis-di-tool gebruiken om de
volgende commando's te testen:

.

Qulck links

Download It

Importeer de redis-bibliotheek om een dient aan
te maken en roep dan redis.StrictRedis aan. Voer
het lP-adres van de server in met de variabele
ip_address. Methodes als incr kunnen op de dient
dan ingeschakeld worden zolang je ze nodig hebt.
» >
» >
>>>
» >
» >
»>

import redis
client = redis. StrictRedis(ip_address)
dient. incr ( 'counter ' . 1 0)
client . incr ( ' counter ' , 1 )
print(str(client.get ( ' counter ' » )
print("Counter: on . fonnat(client . get
( , counter ') »
Counter : 1 1

We kozen ervoor redis_controller.py te maken; je
vindt die terug in zowel sender.py als display.py.

..

Sensor

INCRTimee1
DELTimer_1
publish sensocdata

--

GErTimec1

-- subscribe sensor_data
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1 3 Redis pub/sub
Gezien de manier waarop redis werkt, hebben we
aparte clients nodig om berichten te versturen
(publish) en aan te melden bij een kanaal
(subscribe).
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14 Demonstratie
Start de sensorsoftware:
Controleer of de red is-server is gestart met
systemdl start redis
Kloon de github-repository en ga naar de map
rpi-display
Typ sudo python sender.py
•

•

•

Start de displaysoftware:
Kloon de github-repository en ga naar de map
rpi-display
Typ su do python display.py

•

•

Als je aan het testen bent of geen Seroll pHAT
hebt, bewerk dan display.py en wijzig 'from pixel_
seroliphacdisplay' in 'from terminal_display'.

1 5 Demonstratie uitproberen

Nu beide delen van de demonstratie opgestart zijn,
draai je de PIR van je af en wacht je. Elke minuut
komt er een stip bij het scherm van de Scroll pHAT
verschijnen - net als bij het spelletje Tetris. Als er

minimaal één stip op het scherm staat, ga je voor
de PIR staan. Als het goed is, wordt het scherm dan
weer leeg gemaakt.

1 6 Data van sensors tonen
Je kunt het voorbeeld sender.py ook zodanig
aanpassen dat het informatie van andere sensoren
krijgt om bijvoorbeeld de temperatuur rond de
processor van de Pi te meten. In plaats van INCR
kun je ook eerst DEL aanroepen en vervolgens INCR
voor elke graad. Daarna kan het resultaat verstuurd
worden.
Als je het display met stippen niet handig vindt
of als de output meer moet hebben dan S x 1 1
pixels, kun j e numeric_scroliphaCdisplay.py
gebruiken in plaats van display.py. Daarmee zet je
zonder scrollen een getal tussen 0 en 999 op het
scherm.

1 7 Meer mogelijkheden
Je weet nu hoe je de Seroll pHAT Python-biblioteek
gebruikt om afzonderlijke pixelanimaties, statische
tekst en lopende berichten weer te geven. Voor
ons netwerk hebben we Redis als server en client
geconfigureerd. Enkele ideeën ter inspiratie willen
we je niet onthouden:
Gebruik de Pi als een stille deurbel: bij beweging
licht het scherm op
Configureer een Pi als webserver en laat het cpu
gebruik weergeven
Sluit een magnetische sensor op een hometrainer
aan en laat de snelheid van het wiel op het scherm
weergeven
·

•

•

Maar je kunt natuurlij k helemaal zelf bepalen wat je
gaat doen. Veel plezier!
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Bedienje smart-home
met Pihght
Voor een paar tientjes koop je bij de plaatselij ke
bouwmarkt al drie stopcontacten met een
afstandbediening. Helaas kun je die niet met
een smartphone bedienen en in je smart-home
integreren. Of toch wel?
Benodigdheden
Onderdeel
Raspberry Pi 3
MicroSD-kaart 8 GB
Zender en ontvanger 433 MHz
Draadloos stopcontact
RCS 1000 N 3-dlg set
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Prijs
€ 40
€ 10
€ 5
€ 25

V

oor de frequentieband van 433 MHz
is geen licentie nodig. Daarom is deze
erg populair voor afstandsbedieningen
van draadloze schakelaars en toetsenborden,
weerstations, rookmelders en nog veel meer
andere apparaten - variërend van home
automation tot microfoons. Helaas hanteert
iedere fabrikant zijn eigen protocol en is van
versleuteling nog helemaal geen sprake. Eigenlij k
stuurt ieder apparaat gewoon een signaal de
ether in zonder daarbij rekening te houden met
andere apparaten. Daarom kun je het appraat
van het ene merk niet bedienen met een
afstandsbediening van het andere merk. Je moet
dus een keuze maken voor een bepaald merk of
dure gateways gebruiken wanneer je je hele huis
wilt automatiseren. Er is gelukkig nog een andere
manier om alle apparaten centraal te beheren.

U niverseel
Omdat nagenoeg alle apparaten op de 433MHz
band werken, kun je volstaan met twee goed
kope printplaatjes en een Raspberry Pi. Een
ontvanger kan bijhouden wat er allemaal door
de lucht gaat en dat onbewerkt doorsturen aan
de Pi. Die decodeert de verschillende protocollen
om er een eigen pakket met data van te maken
en signalen weer te verzenden met behulp van
een zendertje.
Een webinterface bundelt de verschillende
apparaten, laat statusinformatie zien en handelt
op de achtergrond zelfs eenvoudige regels af in
de trant van "als de temperatuur hoger is dan
25°C, zet dan de ventilator aan". Je Raspberry
Pi werkt zodoende ook als een ordinaire
tijdschakelaar, behalve dan dat je de tijden kunt
aanpassen via een webinterface. Dat kan zelfs op
afstand. Je hoeft voor dit project niet te solderen
of veel te programmeren. Je werkt er erg snel
mee - als je weet wat de valkuilen zijn.
Op de Pi hebben we Raspbian als
besturingssysteem geïnstalleerd en met de
volgende commando's geüpdatet:

ontdek je snel of een project een actieve groep
aan developers heeft. Dat is namelijk wel
belangrijk als je je hele huis wilt automatiseren.
De projecten ontwikkelen zich vaak best snel,
zodat tutorials snel verouderd raken.

Pilight
Pilight kan op een simpele manier overweg
met de diverse protocollen en heeft een eigen
webinterface. Of het ook voor jou op de lange
termijn de beste keuze is weten we natuurlijk niet,
maar voor een eerste indruk werkt het systeem
uitstekend. Je kunt het later ook uitbreiden
met Pimatic, een veel uitgebreidere interface.
Omdat Pilight niet in de officiële repositories
van Raspbian zit, moet je het bestand letcl
apt/sources.list in een editor openen, met het
volgende commando:

Doosl
Doos2
Te m p
D i mmer

0 -"�==�

leafpad /etc/apt/sources . list

Voeg de volgende regels toe:
deb https : //apt . pilight. org/ development main
deb https : //apt . pilight. org/ nightly main

Om een foutmelding te voorkomen, moet je de
sleutel nog toevoegen. Daarna kun je beginnen
met installeren:
wget -0 https : //apt . pilight . org/pilight. key
apt-key add apt-get update
apt-get install pilight

Sluit de Pi daarna af. Tijd om aan de hardware te
sleutelen. Wij vonden de zender en ontvanger
voor een schappelijk prijsje op Amazon. Je vindt

ze ook op Marktplaats of eBay en je kunt ze ook
als bouwpakket kopen bij bijvoorbeeld Conrad.
Welke modellen goed samenwerken met welke
software, dat ontdek je alleen maar door het te
proberen. Wil je die onzekerheid niet, bestel dan
voor 1 2,50 euro - inclusief verzendkosten - een
zender- en ontvangstkit in de shop van het
Pi light-project. Er is ook een bandpassfilter dat
voor minder processorbelasting zorgt.

Aansl u itingen
De zender en ontvanger krijgen hun stroom
direct van de Pi. De massa zit onder meer op
de pinnen 6 en 9 en op de pinnen 2 en 4 staat
5 V. De data kabel van de zender komt op pin 1 1
e n die van d e zender o p pin 1 2. Over d e namen
heerst nog wel eens wat verwarring: vanuit de

sudo -i
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get clean

Voor de meeste commando's heb je rootrechten
nodig. Daarom open je met het eerste commando
een root-shell waarin je de commando's moet
intypen.
Daarna komt de software voor het aansturen
er pas bij. Er zijn veel verschillende opensource
projecten die zich bezighouden met domotica
en apparaten op de 433MHz-band. Zo zijn
er eenvoudige commandlinetools (433Utils)
maar ook allround servers. Sommige zijn op
elkaar gebaseerd, andere beconcurreren elkaar
juist. Veel projecten bevinden zich nog een in
bètastatus. Daarom moet je wat extra huiswerk
doen de bijbehorende forums bekijken. Dan

Een simpel schakelsysteem
wordt met de juiste aansturing
een tijdschakelaar. Het is te
bedienen via internet en met een
afstandsbediening van een ander
merk.
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processor gezien heten ze BCM_GPI01 7 en BCM_
GPI018. Het framework Wiring Pi - en daarmee
ook Pilight - telt anders en noemt pin 1 1 GPIOO
en pin 12 GPIOl (zie ook pagina 22).
Daarna wordt het tijd om de zaak te
configureren. Start je Pi weer op en bekijk het
configuratiebestand van Pi light:

{
"message" : {
"systemcode" : 31 ,
"unitcode" : 1 ,
"state " : "on"
},
"origin" : "receiver" ,
"protocol" : "elro_800_switch" ,
"uuid" : "0000-b8-27-eb-c9429b" ,
"repeats" : 1

cat /etc/pilight/config.json

In het gedeelte hardware/433gpio moeten de
zender en ontvanger voor de laatst genoemde
pinnen a l geconfigureerd zijn:
{
"devices" : {} ,
"gui" : {},
"rules " : {},
"settings : {
. . . },
"hardware" : {
"433gpio" : {
"sender" : 0 ,
"receiver" :

D,

"registry" : {}

}

Dit configuratiebestand mag je al leen bewerken
zolang Pilight niet werkt. Anders worden je
wijzigingen meteen weer overschreven. Het is
niet heel handig dat de grafische editor Leafpad
het ook niet door heeft wa nneer een ander
programma een geopend bestand oversch rijft.
Nadat je je configuratie bewerkt hebt, schakel
je met de volgende commando's de pilight
daemon uit en start je hem ook weer:
service pilight stop
service pilight start

Pilight is heel kritisch, maar niet heel behulpzaam
bij het lezen van config.json. Ontbreekt ergens
een aanhalingsteken of een haakje, dan meldt hij
dat wel, maar hij vertikt het om aan te geven op
welke regel dat is. Dat alles wordt alleen gemeld
in het bestand /var/log/pilight.err. Dat is irritant,
want de opmaak van het configuratiebestand is
van versie tot versie meerdere keren gewijzigd.
We moesten daarom eerst een paar regels
verwijderen uit configjson voordat we Pil ig ht
konden starten. Als het uiteindelij k allemaal
gelukt is, zie je met
pilight-receive

Met de uitvoer van Pilight-receive kun je gluren bij
de buren. Na een paar seconden verschenen de
commando's van de verschillende apparaten in het
venster.
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welke commando's via de ether gaan. Als pilight
receive aangeeft geen SSDP-verbinding te
kunnen vinden, werkt de daemon niet (meer), In
het ideale geval toont pilight-receive een dataset
als je op de 433MHz-afstandsbediening van je
stopcontact een toets indrukt. Dat kan er als volgt
uitzien:

}

Het protocol en de systeem- en de unitcode zijn
daarbij het belangrijkst. Met die gegevens kan
pilight vervolgens het stopcontact aansturen:
pilight-send -p elro_800_switch -s 31 -u 1 -t

schakelt het stopcontact in. Met de parameter '-f '
in plaats van '-t' gaat hij weer uit.

Veel i nformatie
Meestal ziet de uitvoer van pilight-receive
er een stuk uitgebreider uit. Zo zagen we
bij de afstandsbediening RCS 1 000 SN van
Brennenstuhl na een druk op een knop nog vier
andere commando's van andere protocollen
verschijnen. Eén van die commando's kon
Pilight alleen ontvangen en niet verzenden. Met
twee andere konden we de stopcontacten wel
aanzetten, maar kregen we ze niet uitgeschakeld
en op het laatste commando reageerden ze
helemaal niet. We denken dat Brennenstuhl
in de loop der jaren een keer een andere
hardwareleverancier heeft gekozen en op deze
manier heeft gezorgd voor compatibiliteit met
bestaande apparatuur.
Laat pilight-receive gewoon eens een tijdje
lopen, dat levert interessante informatie op. Zo
ontdek je van het weerstation van de buren
hoe hoog h u n verwarming staat en weet je van
bewegingsmelders wanneer iemand thuiskomt.
Ook rolluiken versturen hun commando's
volkomen ongecodeerd. Je kunt dus zomaar bij
de buren de l uiken openen en de bureaulamp
u itzetten.

Comm a nd o's
Je kunt via de commandline snel resultaat
boeken, maar het gaat allemaal veel fijner via de
webinterface van Pilight. Met een paar regels uit
config.j son kun die je intervace activeren. Je moet
dan als eerste de verschillende protocollen en
system- en u nit-codes die je hebt ontdekt en al op
de commandline hebt getest, invoeren bij Devices.
Bij het item 'state' staat wat pilight doet bij het
starten van de daemon respectievelijk de Pi:
"devices" : {
"Doos1 " : {
"protocol" : [ "elro_800_switch" J ,
" id" : [{
"systemcode" : 31 ,

}J ,

" un i tcode" :

"state " : "off"

}}

Met het gedeelte bij 'gui' kun je het apparaat
vervolgens via de webinterface bereiken:
"gui" : {
"Doos1 " : {
"name" : "Doos 1 " ,

}}

"group" : [ "Testlab" J ,
"media" : [ "all" J ,
"readonly" : 0

Standaard d raait de webserver op poort 5001 - in
url-vorm: http://localhost:5001.

Proberen maar
Met Pilight is op bovenstaande manier ontzettend
veel mogelij k. We zijn dus maar eens verder
gegaan met experimenteren. Zo kochten we
voor nog geen tientje een temperatuur- en
vochtigheidssensor van het type AM2302. Die

j.f)

devices

C

x

heeft alleen een extra weerstand nodig en dan
kun je hem direct op een vrije pin van de Pi
aansluiten. Pilight ondersteunt het DHT22-protocol
van de sensor. Hierdoor worden de meetwaarden
niet alleen in de webinterface getoond, maar kun
je ze ook gebruiken voor allerlei regeltjes. Dan kun
je met een draadloos stopcontact een ventilator
aanzetten zodra de temperatuur in de kamer een
bepaalde waarde bereikt. De syntaxis voor deze
'rules' staat op de website van Pilight.
Met het ene apparaat werkt dat allemaal
makkelijker dan met het andere. Zo moesten
we voor de d raadloze dimmer AC-200 van
Trust wel wat meer moeite doen. Die dimmer
heeft namelijk een eigen protocol waarbij de
zendcodes pas worden doorgegeven wanneer
je een afstandsbediening gaat pairen. Pilight kan
hiervoor wel trainingsdata versturen, maar dan
tast je - met een dimmer zelfs vrij letterlijk - in
het duister. Daarom hebben we hem met zijn
eigen afstandsbediening getraind en gewoon die
communicatie in de gaten gehouden.
Daarbij gaf pilight-receive het protocol de
naam 'arctech_ switch'. Pilight-send interpreteert
dat niet als zodanig, maar als 'kaku_dimmer'.

Na wat experimenteren en zoeken op internet
konden we de dimmer uiteindelijk gewoon
bedienen via de interface.

Wat de fabrikant niet wil
Door dit soort zaken is het verstandig om eerst
even op de Pilight-wiki en het forum te kijken
voordat je allerlei hardware gaat aanschaffen.
Daar lees je namelijk ervaringen van anderen
en hoe zij erin geslaagd zijn om apparaten aan
het werk te krij gen en welke problemen er nog
zijn. Die zijn er namelijk wel. Een Pi en een paar
goedkope onderdelen zijn in staat om te doen
wat de fabrikanten van die domotica-spullen
eigenlijk helemaal niet willen. Namelijk het met
elkaar laten samenwerken van al die willekeurige
apparaten. Daar moet je wel even wat voor
proberen en puzzelen. Met een beetje pech
kun je na een volgende software-update weer
opnieuw beginnen. Ook als het eenmaal werkt,
verloopt niet alles meteen gladjes. We moesten
de Pilight-daemon telkens herstarten. Op dat
soort momenten is het wel fijn dat je naast
de Pi als centrale regel kast toch nog de oude
afstandsbedieningen hebt bewaard.

o

\

x

I

�----�=====================================)-------

•

i https://wiki.pilight.org/doku.php/devices

n

Login (equal to forum credenlials)

Recent changes

Trace: • devices

Media Manager

Site map

------- ----

Home

Electronics
•

Senders

•

Receivers

•

Low-pass Filter

Programs
•

pilighl-daemon

•

pilighl-send

•

pilight-receive
pilighl-control

•

pilight-learn

• pil i ght-de b ug
• pil i gh l-raw
•

pilight-uuid

Protocols
Events

S u p ported devices
A list of supported and tested devices. Feel free to add your device if tested and working
properly.

Do notice that this list is still tar trom complete

Don't torget to teil us what protocol you used!
Brand

Model

Bren nenstuhl

RCS

Type
r--

Remote

1 000SN

01-0

PBT-707

Remote

01-0

CACYT-

Remote

814
Elro

HE844A

Remote

Protocol

-1

elro_80o_remote

�

---

--

Op de wiki van Pi light kun je onder meer zien welke apparaten worden ondersteund en de gebruikservaringen van anderen 
wei zo handig door te nemen voordat je zelf iets gaat aanschaffen.
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Muziek programmeren
met vSonic

Een synthesizer die je live kunt programmeren met
veel samples, tonen en geluiden

Sonic Pi: grafische interface
Het programmeervenster Programmeer

••••••

•••• ••
• ••••
•

j e e'gen muziek, schrij f Je eigen programma,

1 # Wel come
sample

�

volg een tutorial of gebrul een van de vele
voorbeelden om te beginnen.

Opnemen en exporteren Bewaar en deel
je composities als programmacode, zodat
anderen je muziek kunnen aanpassen,
opnemen en exporteren naar het WAV

:to Sonic p'

i:.1ï:••••

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � 'tb· _
n
o p ame _
_
: loop b re a k
: loop compu

v2. Ie

bestandsformaat.

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

Sample s, examples, synths etc. Er zijn 131
ingebouwde samples, synths en effecten,
en daar komen meer bij. Er is dus genoeg te

kiezen. Je kunt ze helemaal aan je eigen smaak

1U'9·�.I"'11IH".,t
[Sorar'efI Monc:ayel-...n
- ,,,.

aanpassen door de code te wijzigen.

Meer leren Sonic Pi bevat een groot aantal

•

••••

•

••••

tutorials waarmee beginners de basis kunnen
leren en gevorderden hun vaardigheden
kunnen vergroten.

•

•

•

••••••

�=:::��..
I$<!�"' SC",,":

���:::::�:::'"
�i�:��t2

,,_=••11]1

# Bli

Rh

11 Coded b y

S.. .

A.ron

toad_H!lptes I drl
.M
Lneavy_kick ,
use_bp. 100
useJandOll_sead 100

Melodieën en liedjes zijn opgebouwd uit
afzonderlijke muzieknoten. Met Sonic Pi
is het erg makkelijk om een muzieknoot
te spelen_ Je hoeft alleen play 60 in het
programmeervenster linksboven in te typen
en op de Run-knop te klikken. Dat is een C.
Door het nummer te veranderen, krijg je een
andere toon. Probeer bijvoorbeeld play 70
en nog een paar andere waarden. In plaats
van het nummer kun je ook de naam van
de muzieknoot intypen, b ijvoorbeeld play :C
speelt dezelfde noot als play 60. Om de noot
hoger te maken, zet je het octaafnummer
achter de letter. Om
bijvoorbeeld de
D uit het vierde
octaaf te spelen,
Het sync-commando zorgt
typ je play :04.
ervoor dat alles in de cache
Je kunt de
permanent opgeslagen
lengte van een
wordt. Het uitvoeren van dat
noot korter
commando is bijvoorbeeld
maken met
nuttig na het updaten van
pakketten.

atocJlhp .

. nvub.
with_fl
with_h ;echo.

_iJ. 0 6 roOI! 0
rOOM 0 8 decay
Uve_toop blip do
n • I e2
e2
a31 chaose

w i��y�:�• • ��� d?..
L__.________. _________________________.___.__ .. ________

01 Speel een muzieknoot

..

hm

8 do
8 . ph.se

e\ec_bhp)

I.

Mil

0 . 4 do

ol

de release-code. Probeer bijvoorbeeld play
:C6, release:0.2. Maak de noot langer door de
waarde te verhogen. Let op: de Engelse notatie
gebruikt een punt tussen de 0 en de 2, geen
komma.

'...- .

IICEJ
# Welcome to Son�c Pi v2 _ 1 0
2 play : C6 , release : O . �
3

02 Meerdere noten tegelijk
Je kunt muzieknoten combineren om op die
manier akkoorden te maken. Dat gaat makkelijk:
typ deze twee regels in en klik op Run.
play 60
play 62

Dat akkoord klinkt als het geluid van een drone
doordat je twee tonen die dicht bij elkaar
liggen op hetzelfde moment afspeelt. Als je dat
niet mooi vindt, kun je een meer traditioneel
klinkend akkoord maken zoals C-majeur.
Zoek online een akkoord of een set
muzieknoten op. Het akkoord C-majeur is
opgebouwd uit de afzonderlijke noten C, E
en G:

t i.

ii iiii
ii iiii
ii ïiiï.
ii
iiiiiiii
ii iiii
ii iiii
ii iiii
ii iiii
ii iiii
i iiii

iiï,!!i
fiD
••
,::
--------, "i
II m

# Welcome to Son i c Pi v2 . 1 0
2 play : C , release : 1
3 play : E , release : 1
4 play : G , release : 1

:

play : C , release:
play :E, release :
play :G, release:

"

1
2
3
4

03 Voeg een pauze toe
Wil je afzonderlijke noten afspelen als
onderdeel van een melodie, dan kun je
de sleep-functie gebruiken om een pauze
tussen de noten in te lassen. Het invoegen
van een pauze van één seconde doe je
bijvoorbeeld zo:
play : C
sleep 1
play : G

'

':

'..

�

.

'" u

Cl

,..,

r

I

'�

...

"

# fielcol:1� to Sonic: Pi v2 . 1 0
play : C
.leep 1
play :G

,Z

,

relatief langer te maken en om de eerste
noot meer staccato te laten klinken. De
standaardwaarde voor release is één:
play : C , release: 0 . 2
sleep 1
play : G

Afhankelijk van d e lengte van d e eerste
noot kan de pauze korter klinken. Voeg
een korte release toe om de pauze

8-bit gamemuziek

Programmeer een simpele live loop in de
trant van retrogames
� Stap 1: De live loop aanmaken

Maak een live loop met de naam 'trance'
aan op regel één en voeg op regel twee
de sample 'bass trance' toe. Voeg een
korte pauze toe met sleep 0.8 op regel
drie en sluit de loop af op regel vier.
Klik dan op Run. Met live loops kun je
programmeren terwijl je luistert, dus laat
de loop doorspelen tijdens de volgende
stappen.
� Stap 2: De snelheid verhogen en
noten toevoegen

twee samples om af te spelen met de
instructie if one_in(2). Daarmee creëer je
wat afwisseling in de muziek en ook in
wanneer de samples gespeeld worden.
Sonic Pi doet dat door willekeurig sample
, of sample 2 te kiezen. Voeg de regel en
twee samples die je leuk vindt toe om het
muziekstuk af te ronden:
#8 bit IIlJsic
live_loop : trance do
sample : bass_trance_c
sleep 0 . 2
use_synth : chiplead
play choose([40 , 40, 60, 70, 73])
sample : elec_snare
else
sample :drumLtomLhi_hard
end
end

Verlaag de sleep-tijd op regel drie naar
0.2 om het tempo te verhogen. Gebruik
play choose op regel vier om te kiezen
uit een reeks muzieknoten. Speel een
beetje met de waarden tot je wat hebt
gevonden dat bij het tempo past.
Verander het instrument door use_synth
toe te voegen op regel
vijf. In dit voorbeeld geeft
de 'chiplead'-synth een
., �t ••u
h..._,.. tr..:.
mooi nostalgisch 8-bit
NlllplA Hn_uanc,,_c
.,.,. 0 2
..._1'J'ftUI chiplAaIi
gevoel. Je kunt de noten
p\.Ji, ''"-- t l4G .0. 60. 70. TlIJ
irlU I
op de regel play choose
...1.
dn.,.t__hU\ard
dan aanpassen zodat ze
.
...
.. ...
passen bij de melodie en
"
de veranderingen die je
gedaan hebt.
I

II

11

� Stap 3: Variatie

toevoegen

Sonic Pi kan kiezen uit

11 _ _
•
.lM
Nlllpl.

•\ec.sntln

(lI.n

2. H.. l l.... .l.

trww.lI ·11..._�.1I...:.·t

t: =i" �:�l��i�!::J�l'l
..
·('�.tO'_�..I.hIor\1.fhc:·

·.

t _l. -fCCtlSClnlC'llll,,:c/Ha;>\es-.
'_"lr"':""C.fllK'

1r-�fl�(.;·;; I�.:(;:!rl
..-atn

1«.,

,..1_

�f,;MoÇ...

,.,_.....

""{ftI..
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Benodigdheden
Raspberry Pi 2 of 3
Laatste Raspbian image
(raspberrypi.org/downloads)

Raspberry Pi case
usb-gamecontroller (PS3)

Bouw een
Minecraft-console
met Raspberry Pi
Maak een complete gameconsole waarmee j e Minecraft kunt
spelen en ook nog eens kunt leren programmeren

M

inecraft is niet zomaar een computerspel,
het is enorm veelzijdig omdat je er veel
verschillende dingen mee kunt doen.
Op de Raspberry Pi is Minecraft voornamelijk
educatief bedoeld. Niet iedereen weet dat je met de
Minecraft-versie voor de Pi ook gewoon kunt spelen
en er net zoveel plezier mee kunt hebben als met
de normale game.
De Raspberry Pi is de goedkoopste manier o m
een volledige versie van Minecraft op j e t v t e krijgen.
Gewoonweg een Pi op je televisie aansluiten is nog

1 08 Raspberry Pi voor beginners

niet alles. Door alle features en functies van de Pi te
gebruiken, kunnen we er een project van maken dat
ook echt leuk wordt: een Minecraft-console die je
kunt hacken en modden.
In deze tutorial laten we je zien hoe je de Pi soft
en hardwarematig moet configureren en hoe je
een gamecontroller moet installeren om hem beter
geschikt te maken voor gebruik op de televisie. Ook
geven we je wat voorbeelden hoe je hem kunt
modden. Het is tijd om aan de slag te gaan, dus op
naar stap 1.

01 Raspberry Pi kiezen
Eerst een opmerking vooraf. Alles wat we in deze
tutorial doen, werkt op elke Raspberry Pi model B
met tenminste 512 MB RAM. Maar we raden aan om
een nieuwere Pi (model 2B of 3B) te nemen, waarbij
de Pi 3 natuurlijk de voorkeur verdient. Dan gaat
alles net een beetje sneller en soepeler.

DOWNLOADS

...... .. ,."..., IftIIII __� s.- �.
--.... _ -..,..--.. ... .-.--

Draai Minecraft: Pi
Edition even op proef
voordat je je console
gaat bouwen.

DEI

02 De Pi voorbereiden
Minecraft: Pi Edition is standaard al geïnstalleerd
in de nieuwere Raspbian-versies. Gebruik bij
voorkeur de nieuwste versie van Raspbian. Heb je
een sd-kaartje met een oudere Raspbian zonder
Minecraft, dan kun je het programma installeren via
de onderstaande commando's in de terminal:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install minecraft-pi

03 M ineeraft voorbereiden
Je vindt Minecraft Pi in het menu onder Games.
Als het om de een of andere reden niet (meer)
aanwezig is, kun je het altijd opnieuw installeren
met:
sudo apt-get install minecraft-pi

04 Probeer het uit
Controleer eerst of Minecraft goed werkt. Start de
grafische desktop - als dat nog niet is gebeurd
- met startx en start het spel via het menu.
Minecraft: Pi Edition is veel beperkter dan de
normale versie, maar er is wel ruimte voor modden.

" I n de h u id ige versies va n Raspbia n is
Mi neeraft sta ndaard al geïnsta l leerd open h et men u en kij k onder Games"
05 Toetsenbordbesturing
De belangrijkste toetsen voor de besturing van
Minecraft zijn de volgende. Het bekende viertal w,
s, a, d is voor het navigeren in het platte vlak. Met
de spatiebalk kun je springen, dubbel indrukken is
vliegen of stoppen met vliegen. Tijdens het vliegen
kun je met de spatiebalk stijgen en met Shift dalen.
Esc brengt je naar het menu. E is voor je inventory.
Met 1-8 selecteer je blocks. Met Tab tot slot kun je
de muis weer los maken uit Minecraft.

06 X-setup
Standaard start de nieuwste Raspbian met de
grafische desktop. Mocht dat anders ingesteld
zijn, dan moet je dat weer terugzetten. Vanuit de
commandline doe je dat via sudo raspi-config.
Ben je op de desktop dan kies je in het menu
'Preferences / Raspberry Pi Configuration', en
vervolgens activeer je op het tabblad 'System'
achter 'Boot' de optie 'To Desktop'.

Updates voor
Mineeraft?
Voor Minecraft: Pi Edition is er al een
hele tijd geen update verschenen. Het
programma was namelijk beperkt door
het oorspronkelijke model B. Maar n u met
de Pi 2 en Pi 3 met hun uitgebreidere en
krachtigere hardware zou er een update
kunnen komen die meer mogelijkheden
geeft. Tot n u toe zijn er geen voortekenen
van zo'n update. Maar mocht die nog
komen, dan kun je de software gewoon
updaten met het bekende duo sudo apt
get update en sudo apt-get upgrade.
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07 Opstarten met Minecraft

met de bediening gaat doen. Vind je het niet
erg om met een kabel te werken of wil je liever
draadloze spullen? We kijken straks nog naar
controllers, maar het is nu al slim om daarover na
te denken.

Om hem als spelconsole te laten werken, moeten
we zorgen dat de Pi meteen in Minecraft opstart
als je hem aanzet. We kunnen een autostart maken
door naar de terminal te gaan en de autostart
opties te openen met:

14 SSH opzetten
Het maken en toepassen van scripts voor Minecraft
gaat makkelijker via het netwerk dan rechtstreeks
op de Pi. Zoek eerst uit wat het ip-adres van de Pi is
met ifconfig in de terminal. Daarmee kun je de Pi
benaderen in de terminal van een andere computer
die aan hetzelfde netwerk hangt:

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

08 Autostart uitbreiden
In dit bestand hoefje alleen onderaan de regel
@minecraft-pi toe te voegen. Sla het bestand
op en reboot de Pi. Op dezelfde manier kun je
overigens ook andere programma's bij het booten
automatisch laten starten.

09 Uitschakelen
Op dit moment kunnen we de Pi nog afsluiten op
de normale manier met muis en toetsenbord, maar
straks zul je hem moeten uitzetten door botweg de
stroom eraf te halen. Dat is geen enkel probleem,
zolang je maar de Minecraft-wereld hebt verlaten
en hebt opgeslagen.

1 0 De juiste case
Voor dit project willen we de Raspberry Pi op
de televisie aansluiten. Dit betekent dat je een

ssh pi@1 92 . 168 . 0 . 14

behuizing voor de Pi nodig hebt, zodat hij vrij blijft
van stof en er geen risico is op kortsluiting. Er zijn
een heleboel goede behuizingen te koop. In dit
geval gebruiken we de Pibow van Pimoroni, omdat
je die aan de achterkant van de tv kunt bevestigen.
Maar je kunt ook een case kopen in een stijlvol
design, als de Pi op een plaats komt te staan waar
hij in het oog springt. Je kunt ook je eigen case
ontwerpen en bouwen van Lego of hout, of een
speciale case op een 3D-printer laten printen - zie
afbeelding op pag. 108.

1 5 Aan de slag
Wat we tot nu toe gebouwd hebben is al een
volledig werkende Minecraft-console. Je kunt
meteen beginnen met spelen en je hoeft er
geen controller aan te hangen. Je kunt meteen
doorbladeren naar pag. 114 als je wilt leren hoe je je
Minecraft kunt modden. Wil je aan de slag met een
controller, ga dan door naar stap 16.

"Als je een usb-voed ing gebru i kt,
moet je er een kiezen die genoeg
stroom ka n l everen om de Pi
goed te laten d raaien"
1 6 Controller-support
1 1 Een goede voeding

Hicks van Solid

Een goede voeding is belangrij k om de Pi soepel
te laten draaien en hem eventueel te kunnen
overklokken. Voor de Pi 2 heb je een 5 volt voeding
met 2 ampère nodig (soms is de oplader van
een tablet al goed genoeg). Voor de Pi 3 wordt
een zwaardere voeding aangeraden die 2,5A kan
leveren.

1 2 Netwerkaansluiting
In het ideale geval heb je een ethernetkabel bij je
televisie. Maar anders kun je ook een wifiadapter
gebruiken. De Pi 3 heeft een inbouwde wifi
module. Een lijst van wifiadapters die compatibel
zijn met de Pi vind je op http://elinux.org/RPi_
USB_Wi-Fi_Adapters .
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Zorg dat je eerst de input-functies van de controller
installeert op de Raspberry Pi. Maak via ssh
verbinding met de Pi zoals we in stap 14 hebben
gedaan (met 'raspberry' als wachtwoord) en
installeer het volgende pakket:
sudo apt-get install xserver-xorg-input-joystick

1 7 Controller-mapping
Er is een controller-map voor de PS3-controller die je
van internet kunt halen, en met een beetje tweaken
kun je deze gebruiken voor de meeste controllers.
Ga naar de directory waar de configuratiebestanden
voor de controller staan:
cd /usr/share/Xl l /xorg. conf. d/

1 8 Vervang de mapping

13 Muis en toetsenbord

We verwijderen eerst de bestaande joystick controls
met:

Nu we de Raspberry Pi zover hebben dat hij
aangesloten kan worden, moet je kijken wat je

sudo

rm

S0-joystick. conf

Controls

Dit is de �lIedige lay-out van de knoppen op de PlayStation 3-controller

-je kunt ze aanpassen in het scrip( dat je downloadt in stap 18.

L2 plaats

-----

------

L1 blader item in hand ----

Rl rechtsklik(sla)

---- Rl linksklik

à Inventory

o Escape

Richtingsknoppen

voor bewegen

X Springen

D Inventory

Beweging

en vervolgens vervangen we die door het
aangepaste configuratiebestand. Je kunt dit
bestand het beste eerst met de browser op de
andere computer downloaden. Ga naar Github
via bit.ly/20DGdTp en klik op de button 'Raw'
rechtsboven. Selecteer de hele code met Orl+A en
plak die met een teksteditor in een text·document,
dat als extensie .conf krijgt in plaats van .txt. Zet het
op een usb-stick en steek die vervolgens in de Pi.

�

/
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1 9 Kopieer het nieuwe .conf
bestand

Op de Pi via ssh, mountje nu de usb-stick met:
sudo mount /dev/sda /media

Camera

en kopieer je het bestand naar de juiste plek met:
sudo cp /media/50-joystick. conf /usr/share/Xl l/
xorg. conf. d/

Na een reboot nemen R2 en L2 de muisknoppen
over.

Xbox
controllers
Helaas werken Xbox-controllers een
beetje anders onder Linux. Ze gebruiken
namelijk hun eigen drivers die anders
zijn dan de normale joystick-drivers die
we voor de PS3-pad en andere usb
controllers gebruiken. Een 360-controller
werkt niet a ls een muis en het is moeil ijker
om er bepaalde functies aan toe te wijzen .
Daarom zijn d i e in d i t geval lastig te
gebruiken.

20 Zet Mineeraft op full
screen

Normaal gesproken start Minecraft op in een
venster. Je kunt met de muis op de full-screen
button klikken om hem over het hele scherm uit
te rekken. Gebruik, zodra het spel geladen is, de
joysticks van de controller voor beweging en de
d-pad voor het kiezen van items in je inventory.
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Mineeraft modden
Aan de hand van voorbeeldcode met commentaar leggen
we uit hoe je met Python je Minecraft Pi kunt programmeren
Met de API die we eerder in de home-directory
hebben gezet, kunnen we Minecraft: Pi Edition
programmeren en automatiseren. We kunnen
dit op afstand doen via ssh. Ga met cd naar de
Minecraft-directory die we in de home-directory
hebben aangemaakt. Gebruik vervolgens nano
test.py om ons testbestand aan te maken. Zet er
het volgende in:
from mepi .minecraft import Mineeraft
from mepi import bleek
from mepi . vec3 import Vec3
me = Minecraft. createC)
me . postToChat C "Hallo , Mineeraft ! H)

Sla het bestand op en voer het uit met:
$ python test . py

"Hallo, Minecraft!" moet nu op het scherm
verschijnen. Het programma importeert de
Minecraft-functie uit de bestanden die we eerder
hebben verplaatst. Hiermee kunnen we Python
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gebruiken om Minecraft aan te sturen samen met
de andere geïmporteerde functies en modules.
We maken vervolgens een mc instantie die het
mogelij k maakt om iets in Minecraft te posten met
de postToChat functie. Er zijn veel manieren om
Minecraft op een dergelijke manier aan te sturen. Je
kunt blocks maken die de speler volgen, of er hele
structuren mee laten bouwen en ze willekeurige
eigenschappen geven terwijl ze spawnen. Er zijn
maar heel weinig beperkingen In wat je met de
Python-code kunt doen. Je vindt meer projecten op
https:/Imcpipy.wordpress.com.

Op de pagina hiernaast staat de vol ledige listing
van een spelletje 'zoek de schat' dat voortbouwt
op de code die we hier gebruiken. Je moet als
speler een diamantblok vinden dat verborgen is
in het level, terwijl het spel je vertelt of je 'warm'
of 'koud' bent. De aantekeningen links van de
listing geven uitleg. Typ de code over - inclusief
lege regels en inspringen - en sla hem op met
a ls naam bijvoorbeeld zoekdeschat.py. De code
is gebaseerd op de originele code van Martin
O'Hanlon uit 2013 (www.stuffaboutcode.
com).

"Met de API d ie bij Mi neeraft: Pi
Ed ition h oort, ku n nen we M i neeraft
prog ra m meren via Python en zo
bijvoorbeeld een game ontwi kkelen"

Volledige code
Importeren
Hier importeren we de noodzakelijke modules
en APi's om Mlnecraft te programmeren. Het
belangrijkste zijn de bestanden in de mcpi-directory
die we eerder gekopieerd hebben.

Positiebepaling
In de eerste regel maken we veribinding met
Minecraft. Vervolgens bepalen we de positie van
de speler en ronden we die af naar een geheel getal
(integer)

Afstandsbepaling
Bereken de afstand van de speler tot de diamant
Dit wordt gedaan in intervallen verderop in de code,
waaribij de coördinaten van de posities met elkaar
worden vergeleken.

Verstop de diamant
Genereer een willekeurige positievoor de diamant
binnen vijftig blokken van de positie van de speler
die eerder was bepaald.

Start
Dit is de hoofdlus die feitelijk het spel start Hij vraagt
de positie van de speler op voordat hij de lus start

from mcpi . minecraft import Mineeraft
from mepi import block
from mepi . vec3 import Vec3
from time import sleep, time
import random, math
me = Minecraft . create()
playerPos = me . player. getPos()
def roundVec3 (vec3) :
return Vec3(int(vec3. x) , int(vec3 . y) , int(vec3. z))
def distanceBetweenPoints (pointl , point2) :

xd � point2 . x - pointl . x
yd = point2 . y - pointl . y
zd = point2. z - pointl . z
return math. sqrt« xd*xd)

+

(yd*yd) + (zd*zd))

def random_block () :

randomBlockPos = roundVec3(playerPos)
randomBlockPos . x = random. randrange(randomBlockPos. x - 50 , randomBlockPos. x + 50)
randomBlockPos. y = random. randrange(randomBlockPos. y - 5 , randomBlockPos. y + 5)
randomBlockPos. z = random. randrange(randomBlockPos. z - 50 , randomBlockPos . z + 50)
return randomBlockPos

def main O :

global lastPlayerPos , playerPos
seeking = True
lastPlayerPos = playerPos
Melding
Dit gedeelte plaatst de block in de omgeving en
zet via postToChat een bericht op de Minecraft
instantie om de speler te laten weten dat de mini
game is gestart

randomBlockPos = randomLblock()
me . setBlock(randomBlockPos , block. DIAMONDJBLOCK)
me . postToChat("Er is hier een diamant verstopt, ga hem zoeken ! ")

Controle

lastDistanceFromBlock = distanceBetweenPoints(randomBlockPos , lastPlayerPos)
timeStarted = time()
while seeking:

We houden de speler in de gaten met timeStarted,
en stellen de laatste afstand tussen de speler en de
bIock vast Nu begint de grote while loop die de
afstand checkt tussen de wisselende positie van de
speler en de vaste diamant Als de speler binnen
twee blocks van de diamant is, betekent dit dat hij
de block heeft gevonden en eindigt de lus.

Berichtgeving
Als de speler twee of meer blocks Verwijderd is
van de diamant, krijgje te horen ofje dichteribij of
verder weg bent sindsje vorige positie. De code
doet dit door de vorige en de nieuwe afstand met
elkaar te vergelijken. Als die hetzelfde is, zorgt
een eigenaardigheid van Python ervoor datje
het bericht 'kouder' krijgt Wanneer hij dit gedaan
heeft. bewaart de codeje huidige positie als laatst
bekende positie (last position).

Geslaagd
Het programma pauzeert via de sleep-functie twee
seconden voordat het de volgende positie vastlegt
Als de loop is afgebroken, wordt de tijd opgeteld
en krijg je te weten hoelang je erover gedaan hebt
de diamant te vinden. Tot slot zorgen de laatste
regels ervoor dat Python het script start bij de
hoofdfunctie (main).

playerPos = me . player. getPos()
i f lastPlayerPos ! = playerPos :

distanceFromBlock = distanceBetweenPoints(randomBlockPos, playerPos)
J f distanceFromBlock < 2 :
seeking = False
else :
if distanceFromBlock < lastDistanceFromBlock:
me. postToChat("Warmer " + str(int(distanceFromBlock)) + " blocks verwijderd")
lf distanceFromBlock > lastDistanceFromBlock:
me . postToChat ("Kouder " + str(int(distanceFromBlock)) + " blocks verwijderd")
lastDistanceFromBlock = distanceFromBlock

sleep(2 )
timeTaken = time() - timeStarted
me . postToChat("Goed gedaan - je had "
diamant te vinden")
I f _name_

=

+

str(int(timeTaken)) + " seconden nodig om de

"--"1<lin_" :

mainO
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I Projecten
Bouw mijnenveger
na in Mineeraft
Gebruik je Raspberry Pi en je kennis van Python om een simpele
minigame in elkaar te zetten in Minecraft

D

e kans is groot dat je op je pc wel eens
mijnenveger hebt gespeeld. Het klassieke
spelletje werd al meegeleverd met Windows
3.1 in de jaren negentig. De laatste jaren is het te
vinden binnen meerdere besturingssystemen, op
mobiele telefoons en zelfs als een minigame binnen
Super Mario Bros.
In deze tutorial laten we je zien hoe je een
eenvoudige versie van het spel bouwt in Minecraft.
Je schrijft een programma dat een speelbord van
blocks bouwt en één block in een mijn verandert.
Je speelt het spel door je speler over het bord te
laten lopen. Bij elke stap op een block verandert
de block in goud en dat levert punten op. Als je

echter op de mij n stapt, is het over en uit en word je
bedolven onder lava.

01 Updaten en installeren
We werken eerst het besturingssysteem op je Pi bij
via:
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update

Minecraft en Python zitten allebei in de image van
het besturingssysteem, en ook de API van Minecraft
waarmee interactie tussen Python en Minecraft
mogelij k wordt zit erbij. Mocht je nog een oud

besturingssysteem gebruiken: het is echt de moeite
waard om de laatste versie (Raspbian Jessie) te
downloaden via https:/Iwww.raspberrypi.org/
downloads

02 Modules importeren
Start je favoriete Python-editor en open een nieuw
venster. Je moet de volgende modules importeren:
import random om een random locatie voor
de mijn te berekenen en deze aan te maken, en
import time om pauzes en vertragingen in het
programma op te nemen. Voeg hierbij nog twee
regels code toe: from mepi import mineeraft en
me = mineeraft.Mineeraft.ereateO. Deze maken
de programmalink tussen Minecraft en Python.
De mc-variable zorgt dat je "me" kunt gebruiken in
plaats van "minecraft.Minecraft.createO".
i�rt random
i�rt time
from mcpi i�rt mineeraft
me :: minecraft.Minecraft . createO

03 Bloemetjes buiten zetten
Je kunt Minecraft vrij simpel manipuleren met
Python: zet het programma hieronder in elkaar en
kijk wat het doet. Iedere block heeft zijn eigen 10, en
die van de bloemen is 38. De x, y, z = me.player.
getPosO-regel pakt de huidige positie van jou
als speler in de wereld en geeft deze terug in
een setje coördinaten in de vorm van x, y, z. Nu je
weet waar je je bevindt in de wereld, kun je blocks
plaatsen met me.setBloek(x, y, z, flower). Sla
het programma op, open Minecraft en maak een
nieuwe wereld aan.
flower '" 38
while True:
x , y, z :: mc. player.getPosO
me. setBlock(x, y, z, flower)
time. sleep(0 . 1 )

04 Code laten draaien
Door het Minecraft-venster kleiner te maken kun je
de code en Minecraft naast elkaar zetten en hoef je
niet steeds tussen de twee vensters te wisselen. Met
de Tab-toets switch je vanuit Minecraft naar je code.
Laat het Python-programma draaien en wacht
totdat het geladen is. Als je nu gaat rondlopen,
belanden er bloemetjes bij je voeten. Wijzig de
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De veilige bloeks zijn
in goud veranderd,
de rest zijn potentiële
mijnen.

ID in regel 1 om de soort block te veranderen,
dus in plaats van bloemen kun je goud, water of
meloenen planten.

05 Berichten tonen
Je kunt ook berichten tonen in de Minecraft-wereld.
Dit wordt later in de game gebruikt om de speler
te melden dat het spel is gestart en wat zijn of haar
huidige score is. In het vorige programma voeg je
de volgende regel code toe onder de flower =38
regel, waardoor dit op regel twee komt te staan:
mc.postToChat("Bloemetjes dankzij code").
Sla het programma op en draai het met F5 nu
zie je het bericht in Minecraft verschijnen. Je kunt
nog wat spelen met andere tekst voor je bericht, of
verder gaan met de volgende stap om het spel te
kunnen laten draaien.
-

06 Het speelbord maken
Het spel speelt zich af op een speelbord dat wordt
gemaakt op de plek waar de speler staat. Hierdoor
is het slim om een stukje de hoogte in te vliegen
of een stuk plat terrein te zoeken voordat je het
uiteindelijke programma gaat draaien. Om het
speelbord te maken heb je de huidige locatie van
de speler nodig. Hier gebruik je de code x, y, z =
mc.player.getPosO voor. Daarna gebruik je de
mc.setBlocks-code om de blocks te plaatsen
waaruit het speelbord wordt opgebouwd.
mc . setBlocks (x, y-l , z, x+20 , y-l , z+20 , 58)

Het getal 58 is de ID van de block crafting table
(werkbank). De grootte van het speelbord kun je
verkleinen of vergroten door de waarde +20 aan te

passen. In de voorbeeldcode hierboven heeft het
speelbord het formaat van 20 bij 20 blocks, oftewel
een speelbord van 400 blocks.

07 De m ijn maken
In de vorige stap heb je de locatie van de speler op
het bord achterhaald. Deze x, y, en z-waarden kun
je ook gebruiken om de mijn op het speelbord te
plaatsen. De code mine = random.randrange(O,
11, 1) genereert een random getal tussen 1 en 10.
Dit tel je op bij de huidige x-as locatie van de speler
op het speelbord en je voegt het random getal toe
aan de positie: zo maak je een random mijn-block
aan op het speelbord.
mine-x
mine..,y

=
=

int(x+mine)
intCy-l)

Wisselen
naar de shell
Vooral a ls het Minecraft-venster over het
venster van Python ligt. kan het irritant
zijn als je steeds moet wisselen tussen
de vensters. De makkelijkste oplossing
is om elk venster de halve schermruirnte
in te laten nemen. Draai Mineeraft
n iet fullscreen, want dan wijken de
muiscoördinaten af. Gebruik de Tab-toets
om tussen de vensters te wisselen.
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Niks is duidelijker 'game
over' dan bedolven
worden onder een
dikke laag lava.

mine_z

=

int(z+mine)

houden en nagaan of de speler op de mijn staat.
Hier gebruiken we een whi le Ioop voor die continu
controleert of de positie van de speler veilig is (geen
mijn), en anders is het game over. Aangezien we de
locatie van de speler al hebben gebruikt om het
speelbord te maken, moeten we de locatie weer
opduikelen en opslaan als een nieuwe variabele (xl,
y1, zl), anders gaat het speelbord van plek wisselen
als de speler beweegt.
-

Gebruik setBlock om de mij n te plaatsen:
mc.setBlock(mine_x, mine_y, mine_z,S8).
Door y-1 te gebruiken zorg je dat de block
op dezelfde hoogte als het speelbord wordt
geplaatst en niet opvalt. Het getal 58 is de ID van
de bloek, deze kun je veranderen om zo makkelijk
te kunnen zien waar de mijn zit. Dit is handig om
te testen of de rest van de code goed werkt. Denk
er wel aan dat je dit weer terugdraait voordat je
gaat spelen!

while True :
xl , yl , zl

=

mc . player.getTilePos()

08 Score bijhouden

1 0 Punten scoren

Elke seconde die je in leven blijft in het spel, levert
je een punt op. We maken een variabie aan om
de huidige score op te slaan en stellen deze in
op een startwaarde van nul. We gebruiken de
postToChat code om aan het begin van het
spel de score aan te geven. Minecraft kan geen
waardes in de chat laten zien, dus de score moet
eerst naar een string worden omgezet voordat hij
kan worden getoond.

De speler is een block verplaatst dus wordt de
score met 1 opgehoogd. Dit is een simpele actie,
waarbij de bestaande score wordt opverhoogd
met 1, oftewel door score = score +1. Aangezien
het in een loop zit, wordt er elke keer dat de speler
beweegt een punt aan toegevoegd.

score = 0
mc .postToChat("Score is "+str(score))
time . sleep(10)

09 Locatie bijhouden

Tot nu toe heb je een speelbord gemaakt dat een
random geplaatste mijn bevat in dezelfde kleur
als het speelbord, waardoor je hem niet kunt zien.
Nu moet je de locatie van de speler in de gaten
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if (xl , y1 -1 , zl )

==

(mine_x , mine-y, mine-z) :

1 2 De mijn laten afgaan
In de vorige check zijn we nagegaan of je op de
mijn staat of op een veilig bloek. Als je op de mijn
staat, moet er natuurlijk een explosie volgen. Om
dit te maken gebruiken we lavablocks, die de speler
bedelven onder een dikke laag lava. Je kunt de
mc.setBlocks-code gebruiken om blocks neer
te zetten tussen twee punten. Lavablocks worden
beïnvloed door de zwaartekracht, dus als je ze
hoger plaatst dan de speler loopt de lava over de
speler heen.
mc. setBlocks(x-S, y+l , z-S , x+5 , y+2, z+5, 10)

13 Game over
Als je op de mijn staat, is het letterlijk game over.
Gebruik de mc.postToChat code om een 'Game
over' bericht weer te geven.

time. sleep(0. 1 )
score = score + 1

mc . postToChat("G A M E 0 V E RH)

1 1 Het wordt spannend ...

Het laatste onderdeel van het spel is een score
weergeven. Dit gebruikt de score-variabele die
je hebt gemaakt in stap 8 en gebruikt daarna
de mc.postToChat-code. Eerst moet de score
omgezet worden naar een string zodat deze op
het scherm getoond kan worden. Aangezien je
spel beurt over is, voegen we een break statement
toe aan het einde van de loop. Zo stoppen we de
code.

Zodra je een punt hebt verdiend, moet je in de
volgende stap controleren of de block waarop
je staat een veilig block is, of juist de mijn. Hier
gebruiken we een if voor die de coördinaten van
de blocks onder je voeten (xl, y1, zl) vergelijkt met
mine_x, mine_y en mine_zo Als deze aan elkaar
gelij k zijn sta je op de mijn. In de volgende stap
schrijfje de code voor de explosie.

14 Eindscore
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15 Veilig block
Maar wat als je de mijn gemist hebt? De game blijft
doordraaien en je moet weten waar je zonet was op
het speelbord. Gebruik de code mc.setBlock(x1,
y1-1, zl, 41) om het block waar je op staat in goud
of een ander materiaal te veranderen. In de code is
de y-positie y-l, waardoor de block onder je voeten
wordt geselecteerd.

16 Score ophogen

Behalve dat je nog verder kunt spelen, krijg je er ook
een punt bij. Dit wordt geregeld door de score met
1 op te hogen zodra je een block goud maakt en
dan terug te keren naar het begin van de loop om
de status van de volgende block waar je op gaat
staan te controleren. De postToChat laat je weten
dat je weer even veilig bent.
score = score + 1
mc. postToChat("You are safe")

17 Het spel draaien
En nu zijn we door alle code voor het programma
heen. Bewaar het en start een Minecraft-game op.
Zodra de wereld is opgebouwd, draai je het Python
programma. Wissel naar het Minecraft-venster en
je zult zien dat het speelbord voor je ogen wordt
opgebouwd. Veel succes bij het ontwijken van de
mijn!

Als alles af is, gebruikt
de minigame de
chatconsole om je
score weer te g even .

Volledige code
import random
import t ime
from mep i i mport mineeraft
me = minecraft . Minecraft . create()

time . sleep(5)
while True :

xl , y 1 , zl
mc . postToCha t ( "Welcome to M i neeraft
M i neSweeper")
x , y , z = mC . player . getPos ( )
mC . setBlocks ( x , y- 1 , z , x+20 , y- l ,
z+20 , 58)
global mine

mine

=

random . randrange (0 , 1 1 , 1 )

mi ne_x = i n t (x+mine)
mine_y = i n t (y- l )
mine_z = i n t (z+mine)
mc . setBlock(mi ne_x , mine_y , mi ne_z , 58)
score = 0
mc . postToChat ("Score is u+s t r ( score ) )

est

=

f yo� arp � t d rd ' 1b

mc . player . getTi lePos()

time . sleep(0 . l )
score = score +
i f (xl , yl -1 , zl ) = = (mi ne_x , mine_y ,
mine_z) :
mC . setBlocks (x-5 , y+ l , z-5 , x+5 ,
y+2 , z+5 , 1 0)
mc . postToChat ( "G A M E 0 V E RH)
mc . postToChat ( "Score i s
"+str (score) )
break

e ls e :

mc . setBlock ( x l , yl - l , zl , 4 1 )

mc . postToChat ( "GAME OVER")

Andere Minecraft-hacks
Als je programmeren en het mani puleren van Minecraft leuk vindt, zijn er genoeg projecten
voor op de Raspberry Pi te vinden waarmee je aan de slag kunt, bijvoorbeeld via tecoed.
cO.uk/minecraft.html. Ook de mensen achter Adventures in Mi necraft hebben een aantal
mooie tutorials beschikbaar gemaakt. Deze vind je op http://www.stuffaboutcode.com/p/
minecraft.html
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Taken automatiseren

Geen USB

�
I

Multifunctioneel

De Pi Camera heeft geen
usb-slot, zodat je hem
direct op de Raspberry
Pi moet aansluiten; deze
levert ook de stroom.

Maak makkelijk geautomatiseerde
video- en fotogerelateerde taken
aan.

Gebruik de camera voor
time-lapse fotograferen, als
oog voor een robot of als
webcam voor verschillende
toepassingen.

Foto's en video's opnemen
In deze tutorial leer je hoe je de Pi Camera installeert en gebruikt

Benodigdheden
Raspberry Pi Raspbian:
www.raspberrypi.org/downloads

Pi Camera Ashton's picam module:
https:l/github.com/ashtons/picam

Raspberry Camera Module
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E

en van de leukste accessoires van de
Raspberry Pi is de kleine Pi Camera board,
een kleine printplaat met camerasensor
die via een lintkabel verbinding maakt met
de Raspberry Pi. Hij werkt alleen niet helemaal
plug-and-play, dus je zult nog wat meer op je
Raspberry Pi moeten configureren voordat hij
helemaal goed werkt.
De Pi Camera kan op verschillende manieren
gebruikt worden, bijvoorbeeld als time-lapse
fotocamera of als webcam. Hij kan echter ook als

optische sensor dienen voor een robot die door
een Pi wordt aangestuurd. Omdat de camera
geen usb-aansluitlng heeft en erg weinig energie
verbruikt, is hij veel veelzijdiger in te zetten dan
een standaard webcam.
De Pi Camera V2 zelf is overigens geen simpel
dingetje - met zijn 8-megapixelsensor kan hij ook
1 080p-video-opnames maken, hetgeen in feite
hetzelfde is als de HDMI-uitgang van de Raspberry
Pi. Pak dus je Raspbian sd-kaart erbij en haal het
meeste uitje Pi Camera.

01 Camera aansluiten
Om de camera op de Raspberry Pi aan te sluiten,
moet je het slot tussen de ethernet- en HDMI-poort
opsporen en de sluiting openen. Steek de lintkabel
van het cameraboard hierin met de blauwe strook
aan de kant van de ethernetpoort. Zorg ervoor dat
de aansluitingen van het lint goed in die van de Pi
zitten.

Je ziet dan gedurende vijf seconden een preview
van het beeld van de camera, daarna wordt het
laatste frame van het filmpje bewaard.

02 Pi prepareren
Voordat we gaan proberen de Raspberry Pi Camera
te activeren, moeten we zeker weten dat de firm- en
software helemaal up-to-date zijn. Open hiervoor
in Raspbian een terminal en typ het volgende in:
sudo apt-get update

OS Video opnemen

Om een filmpje op te nemen, gebruiken we
eenzelfde commando, raspivid, op de volgende
manier:
raspivid

-0

video . h264

Standaard wordt daarmee ook vijf seconden aan
video opgenomen.

. . .en daarna:

sudo pip i nstall https : //github . com/
ashtons/picam/zipball/master#egg=picam

07 Foto's van Picam
Nu kunnen we met Python een script schrijven om
foto's met de picam-module te nemen. Dat is erg
eenvoudig, want je hoeft alleen het volgende in te
typen:
import p icam
i = picam . takePhoto ( )
i . save ( ' /home/pi/test . jpg ' )

Hiermee maak je een foto met de naam test.jpg.

08 Geavanceerder

sudo apt-get upgrade

Je kunt foto's met een bepaalde grootte en
kwaliteit maken en met een naam gebaseerd op
het tijdstip. Gebruik hiervoor de code hieronder en
experimenteer daar een beetje mee:

03 Pi configureren
Als je dat hebt gedaan, typ je in de terminal of
commandline:
sudo raspi-config

Daarmee open je het standaard configuratiescherm.
Ga naar beneden om de camera te activeren, druk
op Enter en daarna nog een keer om de invoer te
bevestigen. Kies Finish en start het systeem daarna
opnieuw. Je kunt de camera ook activeren via de
GUl (Raspberry Pi Configuration), op het tabblad
Interfaces.

04 Foto's nemen

06 Picam
Als je wat meer met de Pi Camera wilt doen, is er
een eenvoudige Python-tooi beschikbaar genaamd
picam. Je zult de tooi eerst moeten installeren,
waarvoor we pip gebruiken. Installeer pip met:

Om foto's met de Raspberry Pi Camera te maken,
hoef je alleen maar het volgende in te typen:

sudo apt-get i nstall python-p i p
sudo apt-get i nstall python- imaging

raspi s t i l l

. . . en typ daarna:

-0

image . png

import p icam
import time
ii = picam. takePhotoWithDetails(640, 480, 85)
filename = " / tmp/picam-%s . j pg" %
time . st rf time ("%Y%m%d-%H%M%S")
i i . save (filename)

09 Video's van Picam en meer

Ook kun je met Picam een video op dezelfde
manier opnemen als hierboven beschreven, met
het belangrij kste verschil dat je dan het commando
recordVideo gebruikt. Je kunt de code gebruiken
om een foto of video te maken met een bepaald
interval (time-lapse) of om een bepaald effect te
creëren bij een specifieke gebeurtenis.
Raspberry Pi voor beginners 1 1 9
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Instant
beveiligjngscamera
met de-Pi
Een nuttige e n veelgebruikte
toepassing voor de Raspberry Pi
is een bewakingscamera voor in
en om je huis.
Benodigdheden
Raspberry Pi Camera-module,
usb-webcam of lP-camera
Wifi-stick of ethernetkabel
MotionEyeOS-image
bit.ly/1NhU4Zo

E

en belangrijk onderdeel van home
automation is het beveiligen van je
huis en tuin met een camera. Een echte
beveiligingscamera heeft daarvoor diverse opties,
zoals het detecteren van beweging en alarmeren.
Voor de Raspberry Pi bestaat er een kant-en-klare
oplossing die 'out-of-the-box' werkt, zodat je
niets zelf hoeft te programmeren: motionEyeOS
(voorheen motionPie geheten) van ontwikkelaar
Calin Crisan. Het systeem werkt op basis van de
camerasoftware Motion en de interface motionEye.
Het biedt veel instellingen die je normaal alleen
bij duurdere beveiligingscamera's aantreft. Met
dit systeem kun je ook de beelden van meerdere
camera's tegelijk bekijken.

01 Download de image
Typ de bij de Benodigdheden genoemde url
in je browser om de motionEyeOS-image te
downloaden. Let op, op de downloadpagina zijn
er verschillende images voor de Raspberry Pi te
vinden, kies de image die bij jouw Pi hoort. Kies de
laatste versie (pak een latest release en geen pre
release). Pak het gedownloade .gz-bestand daarna
uit met bijvoorbeeld 7-Zip. Flash het resulterende
.img-bestand op de gebruikelij ke manier (bv.
Win32Disklmager) op een microSD-kaartje. De
eerste keer opstarten duurt wat langer omdat de
datapartitie dan nog ingericht moet worden.
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" De motion Eye-i nterface biedt veel
inste l l i ngen d ie je normaa l a l leen bij
d u u rdere beveiligi ngsca mera's aantreft"
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.. !.iett i Il9 IllISl lI\\nt: : du w :
l.o� d i ng kerne l "'lldn les :

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dOlle
Star t l ng sys logd : dOlle
Start lng brownout detector : done
Star t i llg watchdog : dOlle
Starting eudeu : done

nount i llg f i l esystens : do ne
Sett ing root passuord : dOlle
Con f igur i ng .. Ired netuork : dhcp
Sett i ng current date uslng http : lied Dec
Start ing http date updater : done
Start ing crond : done

•

Start ing sshd : done
Startlng proftpd : done
Set t ing s.,b adn i ll passuord : done
Start l n g snbd : done

•

Start ing n.,bd : done

•
•
•

Starting not i oneye : done
I n terface ethO has lP address 192 . 166 .
U Defau l t gateuay is 192 . 166 . tesl
•

U

9 1& :27:53

eEr

201&

'1:. es "'I

U DNS seruer address is test . fn l . n l
test . f n l . n l

192 . 166 tesl
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02 Start motionEyeOS
De eerste keer kun je de Pi het beste aansluiten op
een scherm (tv/monitor) om te zien of motionEyeOS
goed opstart, wat zijn lP-adres is en wat de
eventuele foutmeldingen zijn.
Wanneer er bij het opstarten iets mis gaat en het
systeem bijvoorbeeld geen verbinding met het
lokale netwerk kan maken, blijft het steeds opnieuw
opstarten totdat het wel lukt. Dat kun je niet zien
aan de statusleds op de Pi, maar alleen op een
monitor. Je kunt dan inloggen met 'ad min' en een
leeg wachtwoord om de boel te fixen, als je ervaren
bent met de commandline en een minimalistische
Linux (met bijvoorbeeld alleen vi als teksteditor).

03 De webinterface
Typ het lP-adres van de Pi dat je bij stap 2 kunt
zien in de browser van een smartphone, tablet
of computer in hetzelfde netwerk in. Na een
paar seconden krijg je dan het beeld van de
camerastream te zien.

04 I nstellingen aanpassen
Klik op het pictogram helemaal bovenaan links
op de knoppenbalk van de webinterface van
motionEye. Als je een of meerdere instellingen

Stap 5
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aanpast, moet je altijd op de oranje Apply-knop
bovenaan klikken om de instellingen door te
voeren, dat gaat meestal ook gepaard met het
opnieuw opstarten van het systeem. Het is het
slimste om steeds maar één instelling tegelijk
aan te passen en dan op Apply te klikken. Het
beste kun je beginnen met het instellen van een
wachtwoord voor de beheerder (ad min) en de
gebruiker (user).

05 Geavanceerde instellingen
De eerste optie linksboven bij de algemene instel
lingen is Advanced Settings. Klik hierachter op
'Off' om dat te veranderen in 'On'. Nu kun je de
tijdzone instellen die standaard op UTC (gecoör
dineerde wereldtijd) staat. Verander dat via het
drop-downmenu in Europe/Amsterdam, anders
krijgen je opnames de verkeerde tijd mee. En druk
op Apply.

06 Netwerkinstellingen
Om wifi (Wireless Network) aan te zetten en
om de Pi een vast lP-adres te geven, moet
je de sectie Network open klikken en in het
tekstballonnetje 'Manual' aanklikken, vervolgens
kun je de benodigde gegevens invullen. Daarna

weer op Apply klikken en wachten tot de Pi
opnieuw is opgestart. Iets lager zitten de Expert
Settings waar je onder andere de cameraled van
de Pi-camera kunt uitzetten en het eventuele
overklokken kunt instellen.

07 Camera-instellingen
Bij Video Device staan de camera-instellingen voor
onder andere de resolutie, de helderheid en het
contrast en de rotatie (in stappen van 90 graden).
Dit laatste is heel handig, dan kun je de Pi en de
camera net zo ophangen als je wilt.

08 En de rest
Foto's en films kunnen continu worden vastgelegd
of getriggerd door beweging. Je kunt de beelden
laten uploaden naar je Google Drive of Dropbox of
lokaal laten opslaan voor kortere of langere tij d. Dan
zijn er nog de Motion Notifications, oftewel wat het
systeem moet doen bij waargenomen beweging,
bijvoorbeeld een e-mail sturen of een commando
uitvoeren. Tenslotte kun je via Working Schedule
instellen op welke dagen en uren de camera actief
moet zijn (of net niet) en op beweging moet
reageren. Een leuke feature is dat motionEyeOS ook
timelapsevideo's kan maken.

Stap 8
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De Raspberry Pi-babY.foon
waarscl1uwt je op tijél
Houd een oogje op je kleine als die in bed ligt, dankzij je Raspberry Pi!

Benodigdheden:

01 I n de slaapkamer

Wireshark (www.wireshark.org)

Voordat je met je Pi in de weer gaat,
loop je eerst even naar de babykamer
en kijk je goed rond. Waar ga je de
Raspberry Pi neerzetten? Zit er een
stopcontact op een handige plek? Moet
je een netwerkkabel trekken of is het
draadloze signaal sterk genoeg? Het
is belangrijk dat je genoeg tijd neemt
om de locatie van de Pi te bepalen
met betrekking tot de stroomvoorziening en
netwerkverbinding.

PiCam-module of usb-webcam

J

e wilt je lekker op de bank nestelen om
te genieten van je favoriete serie, maar je
houdt toch steeds zo'n zeurend stemmetje
in je achterhoofd. Slaapt je baby wel of ligt de
kleine continu te huilen? Het surroundgeluid van je
homecinema overstemt kindergeluiden, dus moet
je vertrouwen op een babyfoon.
Babyfoons met geluid zijn wel handig, maar de
trend gaat steeds meer naar apparaten met video
en dan vooral de varianten waarbij je de beelden
kunt bekijken met een app of in de mobiele
browser. Voeg daar nog wat bewegingsherkenning
en waarschuwingssoftware aan toe en je hebt een
ongelooflijk handige, maar ook behoorlijk kostbare
tooi in handen. Het zal je niet verbazen dat dat met
een Raspberry Pi een stuk goedkoper kan.
Alles wat je nodig hebt is een Raspberry Pi
(hoe nieuwer, des te beter), een usb-webcam of
de PiCam (de NolR infrarood-versie is zelfs nog
handiger in het donker) en een apparaat om de
beelden op te bekijken. Dan hoefje je niet meer
druk te maken om de baby. Je ziet gewoon op je
telefoon hoe het gaat!

,

I
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02 Activeer de camera
Als je de PiCam gebruikt, is die standaard inactief.
Je kunt hem activeren met de tooi raspi-config.
In de grafische interface kom je daar via 'Menu /
Preferences / Raspberry Pi Configuration'. Op het
tabblad Interfaces zet je dan de camera op Enabled.
Je kunt ook in de terminal sudo raspi-config
gebruiken. Daar kies je dan optie 5, Enable Camera.
Voor usb-webcams gebruik je:
sudo apt-get install fswebcam

03 Test de camera
Je wilt er niet aan het eind van het project achter
komen dat de camera eigenlijk niet werkt. Met

..:FlIllsh>
Stap 2

fswebcam test_jpg (usb-cam) dan wel raspistill
-0 test.jpg zou je in de home-directory /home/
pi een bestand test.jpg moeten vinden met een
opname van de camera.
Controleer niet alleen of het bestand beschikbaar
is, maar bekijk hem ook in de GUl om te zien of hij
niet corrupt is.

04 Bewegingsherkenning
Als software voor de bewegingsherkenning
gebruiken we motion. Update en upgrade het
Raspbian-systeem en installeer dan het programma:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install motion

Oudere versies van motion starten niet automatisch
en komen met de foutmelding 'not starting motion
daemon'. Om dat te vermijden, moet je zorgen dat
je de update- en upgrade-commando's uitvoert. Als
je de PiCam-module gebruikt, heb je ook nog een
driver nodig.

Welke camera?

Voor Raspberry Pi-prOjecten met een
camera kun je meestal een standa<lrd usb
camera gebruiken a ls je geen PiCam hebt.
Alleen zul je bij de eigen camera V<ln de
Pi weinig problemen tegenkomen, terwij l
h e t met een usb·camera nog wel eens
lastig kan worden als de juiste drivers niet
beschikbaa r zijn . Het is echt afhankelijk
V<ln het project. welk type cameru beter
is. De PiCam kun je niet zo makkelijk in
de gewenste positie brengen. Een usb
webcam met een lange kabel is op dat
punt een stuk flexibeler.
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05 Activeer de PiCam-driver

Stap 5

Voer het volgende commando in om de PiCam
driver te activeren:

Nu moeten we de software instrueren standaard te
starten als de Raspberry Pi boot. Zoek naar 'daemon
no' en verander dat in

sudO modprobe bcm2835-v412

daemon yes

Zo zorg je ervoor dat de PiCam kan communiceren
met third-party-programma's, waaronder motion.
Als je de driver niet na elke keer herstarten opnieuw
wilt activeren, moet je hem toevoegen aan re.loeal.
Open dat bestand in nano:

Sluit af met Ctrl+X, druk Y om het bestand op te
slaan en Enter om door te gaan.
Start de Pi opnieuw op om te kijken of de
daemon nu inderdaad automatisch actief wordt:

08 Bewerk het config-bestand

Open om te beginnen motion.conf:
sudo nano /etc/motion/motion. conf

sudo reboot
sudo nano /etc/rc. local

Ga naar een lege regel voor exit="O" en voeg het
volgende in:
modprobe bcm2835-v412

Sluit af met Ctrl+X en Y om op te slaan.

06 Start motion automatisch
Open het conflguratiebestand van motion:
sudo nano /etc/default/motion

Stap 6

07 Stel motion in
Nu gaan we de motion-software configureren.
We passen de instellingen aan voor de frame
rate (hoe vaak er een foto wordt gemaakt), de
afmetingen van de foto's (grotere foto's kosten
meer reken kracht en vertragen de babyfoon) en
het videoformaat.
Het is afhankelijk van de gebruikte Pi hoe je
motion precies moet instellen. Apparaten van de
eerste generatie kunnen foto's in lage resolutie nog
wel aan, maar voor een hi-res feed heb je eigenlijk
wel een Pi 3 nodig.

Gebruik Ctrl+W om te zoeken naar de volgende
variabelen en geef ze de genoemde waarde:
daemon on
width 640
height 480
framerate 2
ffmpe&-video_codec mpeg4
streamLlocalhost off
webcontrol-localhost off

Als je opneemt in een verduisterde kamer, moet je
misschien de waarden voor brightness en contrast
ook nog aanpassen.
Sluit af met Ctrl+X en sla de wijzigingen op met
Y en Enter.

09 Rechten voor de doelmap

Het kan gebeuren dat de camera na korte tijd stopt
met foto's streamen. Dat is heel irritant, maar het is

Stap 8
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gewoon een rechtenkwestie die ervoor zorgt dat er
slechts een paar beelden op je scherm verschijnen
voordat de boel stopt. Dat kun je oplossen met:

1 0 Start en test je babyfoon
We hebben nu bijna een volledig werkende
babyfoon. Om hem in te schakelen hoef je alleen
nog maar motion te starten:

sudo chown motien : /var/lib/motion
sudo service motion start

je kunt ook een ander pad instellen in motion.conf.
Zoek naar targecdir en verander die naar believen.
Vergeet niet op te slaan en motion te herstarten
zodra je klaar bent.

G<B
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Om de feed te volgen, ga je nu in een browser naar
het lP-adres van je Raspberry Pi. Over het algemeen
is dat iets als:

moet je even rustig de tijd nemen om hiermee te
spelen.

12 Laat beweging piepen
Bij het testen en aanpassen van de herkenning kan
het handig zijn om een piep te laten horen als er
beweging waargenomen wordt. Aangezien je bij
een project als dit flink wat moet tweaken voor de
beste resultaten, is dat wel de moeite waard.
je vindt de instelling weer in motion.conf. Zoek
naar 'quiet on' en verander dat in:

1 92 . 1 68. 0 . 1 0 : 8081
quiet eff

SSH en VNC
Net als bij vergelijkbare projecten kun je
beter afzien van een toetsenbord en muis
en op afstand werken met SSH en/of VNC.
Let op: SSH is niet meer standaard actief in
Raspbian (controleer a nders raspi-config).
Met SSH kun je heel m akkelijk verbinding
maken met de commandline van de
Pi. VNC is een mani er om je Raspberry
Pi- desktop op je gewone pc te bekijken.
Je kunt het instellen door tightvncserver
op je Pi te installeren en TightVNCViewer
te gebrui ken op j e pc.

Stap 10
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Controleer met verschillende apparaten op je
thuisnetwerk of dit werkt.

1 1 Bewegingsherkenning

Het is onwaarschijnlij k dat de bewegingsherkenning
meteen werkt. Om het aan te passen aan de
omgeving waar je babyfoon staat. open je het
configuratiebestand:
sudo nanc /etc/motien/motien . conf

Gebruik Ctrl+W om te zoeken naar 'Motion
Detection Settings'.
Hier vind je verschillende variabelen waarvan
je de waarde kunt aanpassen, zoals threshold
en area_detecCvalue. Voor de beste resultaten

Vergeet niet dit weer ongedaan te maken als je
tevreden bent met de bewegingsherkenning.
Anders laat je de kleine schrikken.

1 3 Pas beeldkwaliteit aan

je kunt de afmetingen van de beelden die de PiCam
maakt aanpassen, maar wees voorzichtig met de
waarden die je invult in motion.conf. Een resolutie
van 133 x 255 pixels heeft bijvoorbeeld geen zin.
Afmetingen moeten een veelvoud zijn van 4. Denk
voor grotere varianten aan 1280 x 800 of 1920 x
1080.
Grotere beelden hebben niet alleen meer
bandbreedte nodig, maar zorgen uiteindelijk ook
voor grotere AVI-bestanden.
Stap 13
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14 Controleer beelden
Om de kwaliteit van de beelden van de Raspberry
Pi-babyfoon te controleren, ga je naar de grafische
interface (of installeer tightvncserver en maak
verbinding op afstand) en navigeer je naar /var/
lib/motion om ze te bekijken. Zo weet je of je de
afmetingen van de opgenomen beelden nog moet
aanpassen.

1 5 Troubleshooting
Het is niet gegarandeerd dat motion meteen werkt.
Als je geen beelden vindt of geen verbinding kunt
maken met de stream (of allebei), is het raadzaam
om logs te bekijken met
tail -f Ivar/log/syslog

en ...
anesg I tail

Zo krijg je te zien met welke problemen het proces
op dat moment te kampen heeft. Hopelij k kun je
op die manier de juiste diagnose stellen en het
probleem oplossen. De meeste problemen hebben
te maken met drivers, houd dat in gedachten bij
usb-webcams. Sluit af met Ctrl+Z.
Stap 1 5

16 Naamgeving
Je kunt de motion-software instellen om de
naamgeving voor de beelden te baseren op datum
en tijd.
Een overzicht van de mogelijkheden op dit punt
is te vinden onder 'target base directory' in motion.
conf Zo kun je per datum een nieuwe map laten
aanmaken voor de beelden:

Let op de ï' zowel de directory als de
bestanden krij gen de datum in de naam. Bij de
bestanden wordt daar nog een timestamp aan
toegevoegd.
-

1 7 Buiten je thuisnetwerk
Zou het niet geweldig zijn om je slapende kind in
de gaten te houden vanuit je favoriete restaurant?
Dat kan door de software van No-lP te installeren
op je Raspberry Pi.
Daarmee maakt het niet uit dat je provider je
geen vast lP-adres geeft en kun je een client-app
installeren om de beelden van je babyfoon buiten
je thuisnetwerk te bekijken.

Usb-webcam
en stroom
Verschillende usb-webcams hebben h u n
eigen stroomeisen. Sommige werken met
de stroom van de Raspberry Pi zelf, a ndere
hebben een eigen stroomvoorziening
nodig. Daarvoor kun je het beste een
actieve usb-hu b gebruiken. Als je de
Raspberry Pi-babyfoon ver van een
stopcontact neerzet, zou een powerbank
genoeg stroom moeten kunnen leveren
om beide apparaten zo'n 1 2 uur te
voorzien.

Stap ?
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Nachtfoto's maken
met de NolR Pi-camera
Bouw een mobiele camera om foto's te maken van dieren
die 's nachts rondkruipen in je tuin.

Benodigdheden
NolR camera module
LlSIPAROl infrarood LED
voor RPi NolR Camera
bit.lyl2eFVnHp

PIR-sensor
powerbank
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J

e kent waarschijnlijk de gewone Raspberry Pi
camera module al. Daar bestaat ook een NoIR
versie van. NolR staat hier voor 'no infrared'.
Met deze module kun je foto's en video's maken
in het donker, net als met een nachtkijker. En als
je een tuin hebt, weet je dat daar veel vliegende
en kruipende dieren op bezoek komen. Overdag
kun je dat natuurlijk goed zien, maar ook 's nachts
is er beweging in je tuin. In deze tutorial vertellen
we je hoe met je Pi-camera een 'cameraval' kunt
bouwen, dus hoe je die kunt combineren met een
infraroodlamp en een PIR-bewegingssensor om
de camera af te laten gaan en een foto te maken
van het nachtelijke dierenleven. Elke foto die
genomen wordt, wordt bewaard op de Pi met een
'timestamp' om het tijdstip vast te leggen waarop
het dier in je tuin liep.

01 De NolR aansluiten
Om te beginnen moet je de camera op de
Raspberry Pi aansluiten. Het is belangrijk om te
zorgen datje lichaam geen statische elektriciteit
heeft opgebouwd, dus raak eerst een waterleiding
of radiator aan om je te ontladen. De camera
kan namelijk beschadigd raken door statische
elektriciteit. De f1exkabel moet recht in de DCI-poort
worden gestoken met de blauwe zijde aan de
kant van de jackplugaansluiting. Daarna moet je de
vergrendeling goed omlaag duwen. Is de camera
aangesloten, start dan de Pi normaal op. Ga naar de
Preferences / Raspberry Pi Configuration / Interfaces
en klik op Camera: Enable.
Het is altij d goed om de software te updaten,
doe dat met de onderstaande commando's in de
terminal:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
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door de coderegel camera.start_previewO
(regel 6). De foto wordt gemaakt met camera.
capture('nature.jpg') (regel 8). Vervang 'nature'
door een andere naam voor het fotobestand als je
dat wilt. Hiermee kun je testen of de camera correct
werkt met Python.
illl>Ort time
illl>Ort picamera
def Nature_selfie() :

eron

Cron, wat volgens sommigen staat voor
Commands Run Over Night, wordt gebruikt
als een ti mer voor het automatisch
uitvoeren van taken. Hiermee kun je ta ken
(comma ndo's of shellscripts) op bepaalde
tijden of dagen laten uitvoeren. Het wordt
gewoonl ij k gebruikt om programma's voor
systeemonderhoud te automatiseren.

with picamera . PiCëlmeraO as camera:
camera. start-preview()
time. sleep (2)
camera. capture ( ' nature . jpg ' )

rond de cameramodule, die zorgen voor een wijde
lichtbundel in zeer donkere omstandigheden.
Perfect om de nachtelijke escapades van wilde
dieren vast te leggen.

05 De LlSIPAROI aansluiten

D e NolR-cameramodule pakt net genoeg licht om
interessante nachtopnames te maken

02 Maak een foto
Wanneer de Pi klaar is met updaten, kun je testen of
de camera goed werkt. Open de terminal en voer
het volgende commando in:
raspistill -v -0 test . jpeg

Als je dit commando uitvoert zie je kort een preview
op het scherm. Vervolgens wordt de foto genomen
en in je home-directory (lhome/pi) opgeslagen
met de bestandsnaam 'test.jpeg'. De parameter -o
staat voor output en daarachter de naam van het
bestand waaronder hij moet worden opgeslagen.
Dus raspistill -o foto.jpeg slaat de foto op in een
bestand met als naam 'foto.jpeg'.

03 Foto's maken met Python
In dit project gaan we Python gebruiken om de
NolR-module aan te sturen en foto's te maken. Om
een foto met Python te maken heb je maar een
paar regels code nodig. Open de Python-editor
en typ de coderegels hieronder in, sla het op en
voer het uit. Je krijgt een preview van de opname

04 Werkt het wel?

Het aansluiten van de LlSIPAROI is makkelijk, neem
vier female/female jumperwires en bevestig ze aan
de pinnen van de LlSIPAROI. Ook de verbinding
aan de Pi is makkelijk. De pinnen die je nodig
hebt zijn Sv, GND, GND en GPIO 10. In dit project
gebruikt de code het BCM-nummersysteem voor
de pinnen. Het fysieke pinnummer geven we hier
voor het gemak. De SV wordt aangesloten op pin
4, the massadraden gaan naar pin 32 en 39, hoewel
er diverse GND-pins zijn die je kunt gebruiken. De
laatste draad is de GPIO 10 pin, die heeft het fysieke
pinnummer 19 op het board. Nu is je LlSIPAROI
aangesloten en kun je foto's gaan maken.

Wanneer je je eerste foto in het donker maakt, lijkt
het misschien alsof de NolR-module niet werkt.
De foto is geen night-vision spionagefoto, en
waarschijnlijk is hij volledig zwart. Watje nodig
hebt om dit te veranderen is een infrarood lamp.
De LlSIPAROI is een add-on voor de cameramodule
die speciaal is ontworpen om extra verlichting
te leveren wanneer je foto's of video's maakt in
het donker. Er zitten extra bevestigingsgaten in,
ideaal voor zelfgemaakte houders of voor aan een
flexibele arm. Er zijn twee versies van de LlSIPAROI,
een standaard versie voor de originele camera en
een voor de NoIR-camera. De infrarode LlSIPAROI
(met donkere printplaat) heeft twaalf infraroodleds

1I0m een foto met Python te
ma ken heb je maa r een paa r
regels code nod igll
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BCM-nummer

G PIO-pin nen vormen de fysieke
verbinding tussen de Pi en de
buitenwereld. Op het eenvoudigste
n iveau kun je ze zien als scha kelaars die
je aan en uit kunt zetten. Je kunt ook je
Raspberry Pi programmeren om ze mee
te schakelen. De G PIO.BCM-optie wil
zeggen dat je naar de pinnen verwijst
met de n ummers van hun 'Broadcom
SoC channel' (van GPI02 tot GPI026). De
optie GPIO.BOARD betekent dat je naar de
pinnen verwijst met hun fysieke nummers
zoals ze die hebben door hun positie op
de printplaat (dus 1 Um 40). Bijvoorbeeld
G PI01 7 (BCM-nummer) heeft a ls pin op
de printplaat het fysieke nummer 1 1 ; en
GPI01 0 heeft pinnummer 1 9.

06 Een tweede test

Nu is het tijd om het bovenstaande Python
programmaatje aan te passen om de L1SIPAROI
aan te zetten en in het donker een foto te maken.
Importeer eerst de GPIO module (regel 1, onder):
import RPi.GPIO as GPIO. Zet het GPIO
nummersysteem op BCM met de code GPIO.
setmode(GPIO.BCM) in regel 4. De L1SIPARIO
zit op GPIO pin 1 0, dus zet dit in regel 5: GPIO.
setup(10, GPIO.OUT). Voordat de foto wordt
gemaakt, zet je de output op HIGH in regel 6 om de
leds aan te zetten: GPIO.setup(10, GPIO.HIGH).
Vervolgens wordt de foto gemaakt en opgeslagen.
In de laatste regel worden de leds uitgeschakeld.
Controleer je foto bestand - je moet nu een night
vision foto hebben.
import RPi . GPIO as GPIO
import time
import picamera
GPIO. setmode(GPIO.BCM)
GPIO. setup(1 0 , GPIO.OUT)
GPIO. output (10, GPIO. HIGH)
with picamera. PiCameraO as camera:
camera . start-previewO
time. sleep(2)
camera . capture( ' nature. jpg' )
camera. stop-preview()
GPIO. output(10, GPIO. LOW)

07 PIR-sensor

Een PIR-sensor (Passive Infrared Sensor) 'ziet'
de warmtestraling die afgegeven wordt door
objecten. Deze straling is onzichtbaar voor het
menselijk oog omdat die zich bevindt in het
infrarode spectrum. Maar hij kan opgepikt worden
door elektronische apparaten zoals de PIR. Je kunt
de sensor gebruiken om te ontdekken wanneer
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er verandering in de warmtestraling optreedt.
De PIR heeft twee potmeters waarmee je de
gevoel igheid kunt i nstellen. De eerste is voor de
warmtegevoeligheid, de tweede bepaalt de tijd
tussen het stoppen en het starten van de sensor.
Deze vertraging wordt standaard ingesteld op
enkele seconden.
PIR 5 wits

PIRGND

PIR OUT, Pin 26 (GPIO 7)

time. sleep(2)
def MotiOOLSensing(PIR) :
print "We see you"
try:
GPIO. adcLevent_detect(PIR , GPIO. RISING,
callback=Motion_Sensing)
while 1 :
time. sleep(l00)
except Keyboardinterrupt :
print "Quit"
GPIO. cleanupO

1 0 Een foto bewaren

08 De PIR-sensor aansluiten

Het is tijd om de PIR aan te sluiten. Om te
controleren of hij het goed doet, verwijder je eerst
de jumper-wi res van de L1SIPAROI De PIR heeft
drie contacten: 5V, ground en out. Denk eraan dat
je de BCM-nummering voor de pins gebruikt, dus
het nummer in de code is het GPIO-pinnummer
op de Raspberry Pi. Het +5V-contact moet dus
verbonden worden met de fysieke pin 2, de out
moet op pin 26 (GPI07) en de ground moet op de
fysieke pin 6.

09 Test de PIR

Nu de PIR-sensor is aangesloten, kunnen we testen
of hij werkt en de gevoeligheid instellen, zodat hij
op het juiste moment een signaal afgeeft. Open je
Python-editor, open een nieuw bestand en type
de onderstaande testcode in. De eerste regel is
belangrijk:
GPIO. add_event_detect(PIR , GPIO.
RISING, callback=Motion_Sensing)

De code programmeren we zo, dat hij het 'hoog'
op de GPIO-pin detecteert, wanneer de PIR de
warmte van bijvoorbeeld een das opvangt en
deze pin 7 triggert. De Raspberry Pi herkent dat de
spanning omhoog gaat en voert een callback uit. In
dit voorbeeld is de callback een functie genaamd
Motion_Sensing, die wanneer hij wordt uitgevoerd
de zin 'We see you' weergeeft in het console
venster van Python. Wanneer de das beweegt is er
een verandering in het warmtebeeld en de PIR pikt
dit op.
import time
import RPi .GPIO as GPIO
GPIO. setmode(GPIO.BCM)
PIR ::: 7
GPIO. setup(PIR, GPIO. IN)
print "Ready to find you"

Op het moment wanneer de Pi een foto maakt
met de code in stap 3, overschrijft hij het
bestaande bestand omdat de twee bestanden
dezelfde naam hebben. Op die manier is het niet
mogelijk om een reeks foto's te maken gedurende
een bepaalde tijd.
Om te zorgen dat de bestanden niet steeds
overschreven worden, moet je een variabele
aanmaken die File_Number heet. Elke keer dat de
camera geactiveerd wordt, wordt deze variabele
met 1 verhoogd. Dus in het voorbeeld hieronder
heet het eerste bestand Nature1 .j pg, en de
volgende bestanden zijn Nature2.jpg, Nature3.jpg
ete. Hierdoor wordt iedere foto met een andere
bestandsnaam opgeslagen en worden bestaande
foto's dus niet overschreven.
camera . capture("Nature" + str(File..NUlTber) +
" . jpg")
File..Number ::: File_Number + 1

1 1 Voeg de opnametijd toe
Je zult vast willen weten op welk tijdstip de camera
werd geactiveerd en de foto's zijn gemaakt, vooral
als je je installatie 's nachts hebt laten fotograferen.
Maak hiervoor een nieuwe variabele aan die
je time_oCphoto noemt, en zet die aan het
begin van het programma om het tijdstip vast
te leggen. Om de tijd waarop de foto is gemaakt
te achterhalen, kun je time.asctime(time.
localtime(time.time())) gebruiken. Hiermee
check je de lokale tijd van je Raspberry Pi en
bewaar je die in de variabele time_oCphoto.
Controleer of de klok van je Pi op tijd loopt, voordat
je je programma start.
time_oLphoto ::: time . asctime( time . localtime
(time. time()) )

1 2 Zet de tijd in de foto

Het vastleggen van de tijd waarop de foto gemaakt
is, is alleen van belang als je zit te wachten op
wilde dieren om de camera te activeren en je
ook het tijdstip kunt zien. Een betere oplossing is
om de tijd te gebruiken om een 'time stamp' op
je foto te zetten. Dit betekent dat wanneer je de
foto's bekijkt. je bovenaan elke foto de tijd kunt
zien waarop deze genomen is. De regel code die
we nodig hebben is camera.annotate_text =
"time_of_photo".

1 3 Samenvatting
Voordat we dit project afsluiten nog even
een samenvatting van de benodigdheden en
installatie. De NolR-cameramodule wordt op de
Pi aangesloten om foto's te maken in het donker.
Hier heb je een infrarood lamp voor nodig, de
LlSIPAROI. Dan is er nog een PIR aangesloten om
veranderingen in warmte waar te nemen waardoor
de leds worden geactiveerd en de camera een foto
maakt. De tijd wordt als time-stamp toegevoegd
aan de foto. Het schema op de vorige pagina's
laten zien hoe de LlSIPAROI en de PIR aangesloten
moeten worden.

1 4 Een video maken
Het kan zijn dat je liever een video wilt maken
wanneer de PIR wordt geactiveerd. Je kunt het
programma aanpassen om video's te maken van
wilde dieren die in je tuin komen of op de locatie
waar je je cameraval hebt opgesteld. Het is met
Python eenvoudig om een video op te nemen
met de code camera.starCrecording('/homel
pi/Desktop/evidence.jpg') om de opname te
starten die je kunt opslaan met als bestandsnaam
'evidence'. Als je een video wilt maken van
bijvoorbeeld 20 seconden, kun je time.sleep(20)
gebruiken voordat je de opname stopt met
camera.stop_recording('/home/pi/Desktopl
evidence.jpg').

1 5 Automatisch starten
Als je de cameraval buiten gebruikt zul je
er waarschijnlijk geen monitor of display op
aangesloten hebben. Dat betekent dat je niet
kunt zien wat het programma doet. Om dit op
te lossen kun je het programma zo instellen
dat het automatisch start, wanneer de externe
voeding wordt aangesloten. Schrijf eerst
op waar je het cameravalprogramma hebt
opgeslagen, bijvoorbeeld in de map /home/pi
onder de naam Cameraval.py. In dat geval zou
je Ihome/pi/Cameraval.py moeten gebruiken.
Controleer nog eens extra of je het juiste pad
hebt door de terminal te openen en in te typen:

Als het klopt, krijg je nu de inhoud van je Python
programma te zien. De volgende stap is om een
cron-job aan te maken door de 'crontab' aan
te passen. Om deze te bewerken typ je sudo
crontab -e (dit zal de cron task uitvoeren voor alle
gebruikers). Tik vervolgens op de 2 om na no als
editor te kiezen. Sc ral naar de onderkant van het
bestand en voeg de volgende regel toe aan het
bestand:
@reboot python /home/pi/name_of-your-program. py &

De '&' aan het eind zorgt dat het programma op
de achtergrond draait en dat je Raspberry Pi verder
normaal zal opstarten. Sla het bestand op met
Ctrl+X en Y. Herstart daarna de Pi.

Volledige code
import
import
import
import
import
import

time
os
sys
picamera
subprocess
RPi . GPIO as GPIO

GPIO . setmode(GPIO. BCM)
PIR = 7
GPIO. setup(PIR, GPIO. IN)
GPIO . setup(1 0 , GPIO . OUT)
global File_Number
global file_name
F i le_Number = 1
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def Nature_selfle () :

global File_Number
global file_name
time_of_photo = time . asctime( time. localtime(time . time())
GPIO . output(1 0 , GPIO . HIGH)
with picamera . PiCamera() as camera :
time. sleep(0 . 5)
camera . annotate_text = time_of_photo
camera . capture("Nature" + str(File_Number) + " . jpg")
file_name = "Nature" + str(File_Number) + " . jpg"
print file_name
File_Number = File_Number + 1
GPIO . output(1 0 , GPIO. LOW)
" 1 üf+ l ,)lPA",�
def Motion. Sensing (PIR) :
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print "We see you"
Nature_sel fieO

print "Ready to find you"
time . sleep(2)
try :
GPIO. add_event_detect(PIR , GPIO. RISING, callback=Motion_Sensing)
while 1 :
time . sleep(l 00)
except KeyboardInterrupt :
print "Quit"
GPIO . cleanupO

16 Naar buiten!
Om de installatie buiten op te stellen, heb je een
behuizing nodig voor de PIR, LlSIPAROI en de
andere spullen. Hiermee bescherm je de elektronica
tegen weersinvloeden, vooral als het regent of
sneeuwt. Je kunt kiezen voor een ontwerp uit
een 3D-printer of een oude sigarendoos om
de onderdelen in te monteren. In de vorige

stap heb je een cron-taak aangemaakt om het
programma automatisch te starten wanneer de
Pi wordt opgestart. Zoek een geschikte plek en
stel je doos op. Sluit je powerbank of portable
voeding aan en de Raspberry Pi zal booten en het
programma starten. Controleer de volgende dag je
fotobestanden om te zien wie je tuin 's nachts heeft
bezocht!
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Beheer je Raspberry Pi
op afstand
Beheer je Pi met behulp van een webinterface en gebruik hem als
fileserver of mediacenter vanaf een andere locatie via het internet
r

Creëer custom
commando's om op
de Raspberry Pi uit te
voeren.

Memory usage

Basic
Hoslname
lP address
Uptlme

raspberrypl
192 168 10 163

Total memory

2 : 38

Used
Free

MB
MB (40'"')
554.54 MB (59'16)
925.53
370.99

Processor
D i s k usage

CPU Name
ARMv7 Processor rev 5 (...71)

Door je webcam kijken
of een alarm instellen
zijn slechts twee van
de extra dingen die je
met een Pi kunt doen.

Temperalure
48.70 2C / 1 1 9.66 RF

Tolal HDD space

Bogomlts

Used

64.00

Free

Current speed (Hz)
1000000

GB
GB (2 8,",)
9.45 GB (66'16)
14.10

4.02

•

Overdocked speed (MHz)
1000

Load Average
1 .2 2 0.90 0.69

Hou alle details
van het draaiende
besturingssysteem in
de gaten via je netwerk
of internet.

Top epu processes
chromlum-browse

PlO: 15889 -

1 2 .4%

chromlum-browse

PlO: 964 - 3.2%

vncserver-xl 1-c

PlO: 571 - I 2%

Xorg

PlO: 588 - 0.9'16

chromlum-browse

Benodigdheden
Raspbian met commandline
RaspCTL
Internetverbinding

.-

PID: 1039 - 0.6%

N

iet iedereen gebruikt een Raspberry Pi als
een gewone computer met een monitor.
Door zijn grootte en uitstekende portabiliteit
kun je hem zo'n beetje overal neerzetten waar
er stroom is. Hij wordt veel gebruikt als fileserver
en als mediacenter, maar ook voor andere
minder gebruikelijke toepassingen. Bij sommige
daarvan kun je niet makkelijk even een monitor

aansluiten voor wat updates en onderhoud. Je
kunt altijd met SSH verbinding maken, maar dat
is wat langzamer dan een webinterface waarbij je
custom commando's kunt uitvoeren en naar de
performance van je Pi kunt kijken. We gebruiken
daarvoor software met de naam RaspOL. De
software wordt sinds begin 2015 niet meer verder
ontwikkeld, maar is nog steeds goed bruikbaar.

" De webi nterface heeft een paar extra fu ncties
naast het u itvoeren va n com ma ndo's"
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01 Update je Pi
Om er zeker van te zijn dat je Raspberry Pi op zijn
best werkt, moet je eerst Raspbian updaten. Dat
doe je met sudo apt-get update && apt-get
upgrade, gevolgd door een firmware-update
met sudo rpi-update. Als je boot naar Pixel, start
je sudo raspi-config en stel je in dat er naar de
commmandline geboot moet worden om energie
te besparen.

....

02 Stel het l P-adres in
Om ervoor te zorgen dat het allemaal makkelijker
werkt, geef je de Raspberry Pi een vast lP-adres naar
keuze. Bewerk de netwerkconfiguratie met

Geefje Raspberry Pi een statisch lP-adres.

sudo nano /ete/dhep. eonf

en voeg onderaan aan het bestand de regel
interface ethO toe.

main" I sudo tee /ete/apt/sourees. list. d/raspctl .
list

en installeer daarna de software met

03 Een statisch l P-adres
Onder aan de regel die je net hebt ingetypt
voeg je dan de eigenschappen van de statische
netwerkverbinding op de volgende manier toe:

sudo apt-get update
sudo apt-get install raspctl

Please sig n i n

statie ip_address=1 92. 1 68 . 1 . [IPJ/24
statie routers=1 92. 1 68 . 1 . [ROUTER-IPJ
statie domain_name_servers=1 92. 1 68 . 1 . 1

07 Verander je wachtwoord
De standaard gebruikersnaam is admin en dat is
meteen ook het wachtwoord. Dat wachtwoord
moet je veranderen voordat je ook maar iets
anders gaat doen. Ga naar Configuration bovenaan
in het venster en ga naar Authentication onderaan
op de pagina. Typ daar het originele wachtwoord
in (ad min) en vervolgens twee keer je nieuwe
wachtwoord. De gebruikersnaam blijft altijd
admin.

Usememe
PelSS\YOr<l

Edltlng admln/reboot

04 Klaar om te installeren
Je moet de openbare sleutel voor de software
die je gaat installeren ophalen met de volgende
commando's. De eerste downloadt de sleutel, de
tweede installeert hem:
sudo wget debrepo. krenel .org/raspctl . ase
eat raspctl . ase I sudo apt-key add -

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

06 Log in op je Raspberry Pi
De software is nu geïnstalleerd, dus je moet nu
van overal in je netwerk op je Raspberry Pi kunnen
inloggen. Om dat te doen, typ je het volgende in de
adresbalk van de browser, waarbij [lP] het lP-adres is
dat je eerder ingesteld hebt.
http : //192 . 1 68 . 1 . [IPJ : 8086
.
� ..,.,,.., -.a ...
n.. -.......... ...... ,..,. ...... .... ""' .. .
_.AapC'T\. ..,...__
_Jotr.IDI'I_".•• ,.... r._�I_... _-" r_
• ..,.. .. \tQl.. l1I.inl.. 1 1 1
· ....,.., _"""'«- 1'
1 1"''''''''' ' ''
__
• ...... �.....CQIII .C ....IC"' �.... ____-"

-

OS Voeg de repository toe

Authentlcation
Ad,"ln _

Voeg de repository met het broncodebestand toe
met het volgende commando:
eeho "deb http: //debrepo. krenel . org/ raspetl

-

-

08 Eerste com mando
Ga naar Commands bovenin het scherm voor je
eerste commando. Je moet een Class toevoegen
- een gebruikersgedefinieerde manier om je
commando's te filteren. Dat heeft geen invloed
op de manier waarop het uitgevoerd wordt - en
een naam voor het commando en het eigenlijke
commando. De commando's worden niet
noodzakelijkerwijs uitgevoerd door de pi-gebruiker
tenzij je de config-files aanpast.

09 Meer functies
De webinterface heeft een paar extra functies
naast het uitvoeren van commando's, zoals
de mogelijkheid naar de webcam te kijken en
verbinding te maken met radioservices of alarmen
in te stellen. Probeer alles even rustig uit en kijk wat
er handig voor je is.
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Wie is er binnen?
Het is bij ons op kantoor niet altij d duidelijk welke
collega's er in huis zijn of niet. Als iemand dan
zijn interne telefoon niet opneemt wil dat nog
niet zeggen dat ze er helemaal niet zij n. Met een
Raspberry Pi en een online service weet je in ieder
geval of ze wel of niet aanwezig zijn.

Benodigdheden:
Raspberry Pi
Raspbian op een microSD-kaartje (8 GB of meer)
Usb-wifidongle (als je geen Pi 3 gebruikt)
sv micro-usb-adapter

M

et wat code en de webservice van Initial
State kun je in je browser precies zien
wie er van je collega's al in huis zijn en
wie niet. Deze aanwezigheidsmonitor werkt met
het bestaande wifinetwerk. Je hebt er dus geen
aparte sensors voor nodig.

01 Voorbereiding
Sluit de Pi aan op het lokale wifjnetwerk en scan
het netwerk op aangesloten apparaten. Het gaat
daarbij met name om de MAC-adressen van de
smartphones die je wil monitoren. Een MAC-adres
is het unieke identificatienummer van elk apparaat
(telefoon, tablet, computer, laptop, router) dat
op het netwerk aangesloten is. Het bestaat uit
6x2 hexadecimale tekens gescheiden door een
dubbele punt. Zorg dat je Pi verbonden is met het
wifinetwerk waar ook de telefoons van je collega's
mee verbonden zijn. De Pi kan alleen verbinding
maken via de 2,4GHz-band, maar ziet dan ook de
apparaten die via de 5GHz-band op het wifinetwerk
aangesloten zijn.
Als de Pi zonder monitor en toetsenbord aan het
netwerk hangt, moet je eerst nog met SSH op de
Pi inloggen (zie pagina 84). Voordat je de software
installeert, moet Raspbian up-to-date zijn. Dat doe
je met:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

02 Scan het netwerk
Om het netwerk te scannen naar andere apparaten,
gebruiken we de tooi arp-scan. Installeer en start
die met
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sudo apt-get install arp-scan
sudo arp-scan -1

Je krijgt dan een lijst met netwerkadressen van
apparaten en de bijbehorende MAC-adresssen te
zien. Natuurlijk wil je vooral weten welk MAC-adres
bij een bepaalde smartphone hoort. Dat moet je op
de telefoons zelf opzoeken. Bij een iPhone ga je naar
'Instellingen I Algemeen I Info', waar het nummer
dan staat achter 'Wifi-adres'. Bij een Android
telefoon vind je het nummer via 'Instellingen I
Systeem l Over de telefoon I Status' en vervolgens
bij 'MAC-adres voor wifi'.
Met het onderstaande commando kun je je
telefoon terugvinden in de lijst van arp-scan aan de
hand van zijn MAGadres (vervang het MAC-adres
hieronder door dat van je telefoon)
sudo arp-scan -1 I grep 98: 0c : 82:b9 : 28 : 77

Als het goed is laat dat commando het nummer
van je telefoon zien. Zo niet, dan kan het zijn dat je
telefoon op stand-by staat. Breng hem tot leven en
probeer het nog een keer.

en wachtwoord, die heb je straks weer nodig.
Vervolgens moet je de Python-module van Initial
State op de Pi installeren:
cd -/
\cur1 -sSL https: 11get . ini tia1state . com/python
-0 - I sudo bash

Na het installeren van de software krijg je de
vraag 'Do you want automatically get an example
script? [yiN]'. Type 'y' en druk op de Enter-toets.
De volgende vraag waar het script opgeslagen
moet worden, kun je gewoon bevestigen met
Enter. Vervolgens moet je het e-mailadres en het
wachtwoord intypen dat je bij het registreren
opgegeven hebt.

04 Het script aanpassen
Daarna heb je de access-key van je Initial-State
account nodig. Open een webbrowser en log in
bij Initial State. Klik op je username rechtsboven
en vervolgens op 'my account'. Je access-key staat
onderaan op de pagina bij 'Streaming Access Keys'.
Open op de Pi het voorbeeldscript:

03 Installeer de ISStreamer
Iedere keer als een collega binnen het bereik van
het wifinetwerk komt of het netwerk juist verlaat,
moet er een melding naar de webservice gaan.
De webservice kan die gegevens dan op een
dashboard verwerken dat je in een browser kunt
zien.
Als eerste moet je een account aanmaken
bij Initial State: https:/Iapp.initialstate.
cam/#/register/. Noteer je gebruikersnaam

Regel 1 5 begint met streamer Streamer(bucket_
.... Die regel maakt een nieuwe data bucket aan met
de naam 'Python Stream Example' die gekoppeld is
aan je account. Voor die koppeling moet je achter
access_key=... aan het eind van dezelfde regel
tussen dubbele aanhalingstekens je access-key
invullen. Sla het bestand vervolgens op met Ctrl+X
en y.
=

Stap 1

Start het script met

05 Bekijk het dashboard
Ga dan weer naar je Initial-State-account in de
browser. In de linkerkolom moet nu een nieuwe
data-bucket staan die 'Python Stream Example'
heet. (ververs de pagina eventueel). Klik op die
bucket en vervolgens op het pictogram Tiles
om de testdata te zien in de vorm van een
dashboard.

06 Het echte werk

Voor het echte werk heb je het script presence.py
nodig. Ga met de browser naar https:/Igithub.
com/initialstate/pi-sensor-free-presence
detector/blob/master/presence.py. Midden
op de pagina staat de code met genummerde
regels. Klik op de knop Raw in de balk daarboven.
Je krijgt dan alleen de code te zien, selecteer die in
zijn geheel en kopieer hem in een teksteditor zoals
Kladblok bij Windows. Sla hem op als presence.py.
Dus met de extensie .py en niet met .txt. Kopieer dit
bestand naar /home/pi op de Raspberry Pi.
Open het script met sudo nano presence.py
en pas de drie volgende regels aan met je eigen
gegevens. In de regel die begint met occupant
= ... kun je de namen tussen de vierkante haakjes

vervangen door de namen
van je collega's. Op de regel
die begint met address
. . kun je de nummers
tussen de vierkante haakjes
vervangen door de MAC
nummers die horen bij de
namen, in dezelfde volgorde. Vergeet de dubbele
aanhalingstekens niet. In de regel die begint met
streamer = Streamer. . . moet je helemaal aan het
eind achter access_key=... je eigen access-key
invullen.
Sla het script op en start het met:

15 minuten niet gevonden wordt, gaat er een
melding naar de server en wordt die collega als niet
aanwezig aangemerkt.
Om ervoor te zorgen dat het script automatisch
start bij het booten van de Pi, kun je cron
gebruiken:

sudo python presence.py

sudo crootab -e

Als het script goed loopt, kun je op je computer
teruggaan naar de browser en de bucket 'Wh 0'5
at the Office?' selecteren. Als je vervolgens
in het rechterdeel op de app Tiles klikt, krijg
je het dashboard met daarin emoji's van
kantoorgebouwen voorzien van de namen van je
collega's. Wanneer een collega afwezig is staat er
een rondje met een diagonale streep naast.

Kies je favoriete teksteditor en voeg helemaal
onderaan de volgende regel toe:

=

.

Tot slot

Het script scant het netwerk iedere 30 seconden
met arp-scan op de aanwezigheid van de
opgegeven telefoons. Als een telefoon gedurende

Stap 3

@reboot nohup sudo /usr /bin/python /home/pi/
presence. py &

Sla het bestand op.
Op de valreep nog een waarschuwing: besef
wel dat het hier om de privacy van mensen
gaat! Je kunt dit dus niet zonder meer binnen je
bedrijf doen zonder de leiding en je collega's om
toestemming te vragen. Thuis is dat een ander
verhaal...
Stap 6

Stap 5
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Projecten

Bouw je Pi om
tot iBeacon

Benodigdheden
Voor een Pi zonder ingebouwde
bluetooth: USB bluetooth low
energy dong Ie
(bit.ly/1MtDbJC)

Android/iOS-apparaat
Android/iOS beacon-app

Benut Apples iBeacon-technologie en gebruik je
Raspberry Pi als een zelfbouwbeacon

D

e film Minority Report, gebaseerd op
een verhaal van Philip K. Dick, speelt zich
af in een dystopische toekomst waarin
de politie ingrijpt voordat een misdaad wordt
gepleegd en waar advertenties specifiek op de
persoon zijn gericht. Deze gerichte advertenties
toonden reclame en berichten gebaseerd op je
identiteit, interesses en gewoontes. Je hoefde maar
langs een glazen wand of etalage van een winkel
te lopen en er verscheen een virtuele persoon die
je iets probeerde aan te smeren. Er viel niet aan
te ontkomen. Het werd gezien als iets voor in een
zeer verre toekomst, maar we zien het nu al om ons
heen gebeuren.
iBeacon van Apple maakt (nog) geen gebruik
van irisscanning, maar gebruikt bluetooth en een
recente iPhone die zich op korte afstand bevindt

om een app of bericht te triggeren. Bij festivals kun
je zo naar het juiste podium worden geleid, in het
ziekenhuis stap voor stap naar de juiste afdeling
worden geholpen en bij het bekij ken van een
schilderij in een museum krijg je ter plekke meer
informatie over het kunstwerk te zien.
Google heeft zijn beacons gebouwd op
Eddystone: een open bluetooth 4.0 protocol.
Raspberry Pi-bezitters kunnen met beacon
technologie aan de slag door hun apparaten in te
stellen als PiBeacons, eventueel met behulp van een
betaalbare bluetooth low energy usb-dongle o m
zo ook een wat oudere p i nog een nuttige taak te
geven. iBeacons zijn een nuttig alternatief voor NFC,
aangezien deze draadloze techniek slechts enkele
centimeters kan overbruggen. NFC is daardoor meer
geschikt voor betalingen, terwijl iBeacons door de

grotere afstand (tot vijftig meter), meer bedoeld zijn
voor het overseinen van informatie. Maar als je wilt
kun je zelfs NFc-functies toevoegen aan je Pi door
gebruik te maken van break-outboards.

01 Voorbereiden van je Pi
Om je Raspberry Pi om te toveren in een PiBeacon,
beginnen we met een verse, bijgewerkte versie van
Raspbian. Deze mag ook via NOOBS geïnstalleerd
zijn. We zorgen eerst dat alles helemaal is bijgewerkt
via de commando's
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Nu ben je klaar om wat libraries te installeren als
deze nog niet aanwezig zij n:

Beacons kunnen een aantal
acties triggeren op je
smartphone of tablet zodra
je er dicht bij in de buurt
komt

®
Open websit
e

o

o

Open applic o
ati n

o

�

\:y Play a/arm

�

SI/ent phone
Tasker

o
o
o
CANCEL

"Als je nog een wat oudere
Pi hebt l iggen waa r je n i ks
meer mee ooet, is d it er een
idea le bestem ming voor"

Onze PIBeacon heeft
bluetooth nodig, dus als
je Pi geen bluetooth aan
boord heeft, heb je een
geschikte dongle nodig.

sudo apt-get install libusb-dev libdbus-l -dev
libglib2. 0-dev libudev-dev libical-dev libread
line-dev

02 8roadcast instellen

De Raspberry Pi 3 heeft standaard al bluetooth.
En Raspbian regelt automatisch dat je bluetooth
wordt ingeschakeld als je een ondersteunde
usb-dongle aansluit. Bij de actuele Raspbian
controleer je via het intikken van su do service
bluetooth status of status netjes op active
(running) staat. Maar je kunt ook hciconfig
intypen op de commandline om de bluetooth
module na te lopen. Mocht er 'down' bij staan, tik
je onderstaande code in om dit te verhelpen. Zoals
altijd moet je je bewust zijn van de commando's
die je invoert. In dit geval eindigt de laatste regel
met noscan, wat de bluetooth-scanning uitzet.
Dit doen we om te voorkomen dat er problemen
ontstaan als de module probeert te scannen
terwijl hij tegelijkertijd aan het broadcasten is.
Nadat je de commando's hebt ingevoerd, kun je
weer hciconfig intikken. Deze keer moet er 'up
running' staan.
sudo hciconfig hci0 up
sudo hciconfig hci0 leadv 3
sudo hciconfig hci0 noscan

03 UUID invoeren
De PiBeacon is nu klaar voor gebruik. Het enige
wat je nog moet doen is hem aangeven dat hij
uitzendt naar andere (goed ingestelde) apparaten.
Dit houdt in datje met het hcitool-commando
aandacht trekt richting de PiBeacon. Hieronder
staat uitgelegd hoe de universally unique
identifier (UUIO) in stukken is verdeeld. Net als bij
vergelijkbare identifiers, zijn bepaalde delen van
de string (alles na cmd) bedoeld om bepaalde
informatie door te geven. Na FF bijvoorbeeld,
wordt er fabrikantspecifieke data weergegeven, in
dit geval 4C 00: de 10 van Apple. Het voorbeeld
UUIO kun je gebruiken op je PI, maar let daarbij
op dat het is bedoeld voor een specifieke app: de
g ratis Beacon Tooikit voor de iPhone je in de App
Store kunt vinden.

Bluetooth
apparaten
Bluetooth low energy (BLE) is de sleutel
tot succes in dit p roject. De Pi 3 heeft
deze techniek al aan boord, maar oudere
Pi's niet. En die oude dongle die je nog
had liggen voldoet waarschijnlijk niet: let
bij aanschaf op de aanduiding bluetooth
4.0, bluetooth LE of bluetooth smart, en
compatibiliteit met de Pi.

sudo hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x0008 lE 02 01 lA
lA FF 4C 00 02 15 E2 0A 39 F4 73 F5 48 C4 Al 2F
1 7 Dl AD 07 A9 61 00 00 00 00 C8 00

van de hci device na te gaan. Normaliter is dit hciO.
Voer hierna sudo hciconfig hciO reset in. Dit
schoont alles op en laat je weer verdergaan met hei.
Dm dit te controleren, tik je weer hciconflg in: de
status moet nu op running staan.

04 Fouten oplossen

sudo hciconfig hci0 reset

Soms kan het voorkomen dat je fouten tegenkomt
bij het gebruik van je PiBeacon, vooral om de status
van down om te zetten in running. De Pi herstarten
is geen goed idee, je moet in plaats daarvan de hei
device resetten. Tik eerst hciconfig in om de naam

Voordat je de PiBeacon gebruikt voor een project,
moetje eerst zorgen dat hij broadcast. Hier heb
je een iPad of iPhone voor nodig, om de Scan

05 Testen met iOS

lE 02 01 lA lA FF 4C 00 02 15 E2 0A 39 F4 73 F5 48 C4 Al 2F 17 Dl AD 07 A9 61 00 00 00 00 C8 00

-.ll L-.
I

_
_
_
_
'--

iBeacon p refix . na FF
begint het stu k j e met
informatie over d e
fabrikant

1 LJ LJ LJ

_
_
_
_
_
_
_
_
----'

deze st ring is de UUID

Maj o r
TX Power
Minor

Hier staat uitgelegd
hoe de UUID is
onderverdeeld.
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Je hebt een app nodig zoals
iBeacon Detector om je
PiBeacon in te stellen.
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Response Data te detecteren. Dit is de informatie
(inclusief U UID) die vanaf de PiBeacon naar je
smartphone wordt gestuurd zodra je binnen bereik
bent.
Daamaast heb je een app nodig, bijvoorbeeld
de gratis app Beacon Tooikit. Op dit moment kijken
we alleen naar de sterkte en kracht van het signaal
van je PiBeacon. Dit hangt weer af van het soort
bluetooth low energy-device in of aan je Pi.
mine_x = int(x+mine)
mi ne-y = int(y-l)
mine_z = int(z+mine)

Gebruik setBlock om de mijn te plaatsen:
mc.setBlock(mine_x, mine_y, mine_z,58). Door
y-' te gebruiken zorg je dat de block op dezelfde
hoogte als het speelbord wordt geplaatst en niet
opvalt. Het getal 58 is de 10 van de block, deze kun
je veranderen om zo makkelijk te kunnen zien waar
de mijn zit. Dit is handig om te testen of de rest van
de code goed werkt. Denk er wel aan dit weer terug
te veranderen voordat je gaat spelen!

20
o

06 Beacon Tooikit gebruiken
Major

o

Minor

o

iBeacon & Eddystone
Scanner is een nuttige
beacon detectie-app
voor Android.

Installeer de app, open hem en tik op Listen.
Beweeg je telefoon of tablet door de ruimte
heen: nu zie je op het scherm van ie iOS-apparaat
de positie van de PiBeacon, en kun je deze
informatie gebruiken om een idee te krijgen van de
signaalsterkte en bepalen wat de beste plek is om
de PiBeacon neer te zetten.
Maar hoe gebruik je dit precies? De iBeacon
technologie lij kt wat op NFC, maar werkt op
een wat grotere afstand. Dit levert ook weer

veiligheidsrisico's op, dus let goed op hoe je het
gaat gebruiken.

07 Scannen met Android
Er zijn verschillende apps verkrijgbaar voor
Android die je met de Raspberry Pi iBeacons laten
praten. Voorbeelden zijn Locate Beacon, iBeacon
Detector en Beacon Scanner. Ze zijn compatibel
met de iBeacon, maar bieden ook ondersteuning
voor Googles Beacons op basis van Eddystone,
plus AltBeacon: een andere open specificatie
voor iBeacon. iBeacon & Eddystone Scanner (ook
wel Beacon Scanner genoemd, zie linksonder op
de vorige pagina) scant naar alle beacons in de
buurt met een tik op een knop. Zodra de iBeacon
is gevonden zie je live informatie terug en door
daar op te tikken krijg je nog meer details boven
water.

08 Punten scoren
Je kunt allerlei projecten verzinnen met door
Raspberry Pi's aangedreven iBeacons, bijvoorbeeld
systemen voor smart home-systemen. Denk daarbij
aan automatische garagedeuren, lampen aan of
uitzetten, of simpelweg tracken waar je Raspberry Pi
ook alweer uithangt.
Veel projecten werken prima, ongeacht welk
mobiel apparaat je gebruikt, dus de platform
specifieke details over de detectie kun je overslaan
als je naar zulke projecten op zoek bent. Om je
op weg te helpen, gebruiken we de rest van deze
tutorial om je te wijzen op een aantal PiBeacon
projecten waar je mee aan de slag kunt.

09 Slimme iBeacon
Wil je nog een extra stap zetten met een
stukje slimme interactie tussen je smartphone
en Raspberry Pi..maar geen idee waar je
moet beginnen? In plaats van meteen in een
zelfbouwproject te duiken, is het handig om eerst
even de juiste app voor je smartphone te vinden.
En die app moet het dan mogelijk maken om losse
apps te starten op basis van de aanwezigheid van
een PiBeacon.
De tools die we genoemd hebben zijn prima
voor detectie en het meten, en de data die

ze tevoorschijn toveren zijn nuttig voor het
ontwikkelen van trigger-apps. Maar hoe start je
een app als je smartphone dichtbij een PiBeacon
is?

1 0 Apps triggeren
Of je nu iOS of Android gebruikt, er zijn genoeg
trigger-apps in de bijbehorende appstores te
vinden die je zo kunt instellen dat er een app
wordt gestart zodra je smartphone dicht in de
buurt van de PiBeacon komt. Androidgebruikers
zouden nRF Beacon eens moeten bekijken (gratis te
downloaden uit de Play Store). Deze app is bedoeld
voor apparaten met bluetooth 4.0 aan boord en
Android 4.3 of nieuwer.
Als je iOS gebruikt, is Beecon een goede app
(2,99 euro in de App Store). Deze app biedt
ondersteuning voor I FTTT, Philips Hue, HomeKit en
Lux lig hts.

1 1Wat kan een PiBeacon niet
Gelukkig zijn we nog niet in een dystopische
toekomst beland. Eerlijk gezegd zitten we daar
ook nog niet op te wachten. iBeacon-technologie
kan geen websites starten zonder hulp van
derden.
Maar het kan zomaar zo zijn dat dit wel
mogelijk wordt in zowel Android als iOS, en je een
advertentie op je scherm krijgt zodra je een iBeacon
passeert. Misschien krijg je dan wel direct een
kortingscode te zien voor de winkel waar je langs
loopt.

1 2 PiBeacon of N FC
Er zijn wel wat gelijkenissen qua gebruik tussen een
(P)i-Beacon en NFC, vooral als je kijkt naar het smart
home aspect. Dus de vraag is: welke ga je gebruiken
in je project?
Adafruit maakt NFC breakout-boards om NFC
functionaliteit toe te voegen aan de Raspberry Pi.
Dit kan erg handig zijn bij projecten die vereisen dat
je fysiek contact maakt tussen een NFC-tag en een
stukje hardware.
En dit is ook dé reden om voor NFC te kiezen: als
je fysiek contact nodig hebt. In alle andere gevallen
is de PiBeacon meer dan prima.

Signaalsterkte
Of je nu je eigen apps of projecten bouwt
met de PiBeacon, je moet er rekening mee
houden dat smartphones en tablets zeer
versch illende antennes hebben. Dit kan
veel i nvloed hebben op de resultaten qua
signaa lsterkte en nabijheid. Het is a a n te
raden om triggers in te stellen die afgaan
als je dichtbij de beacon komt. Je kunt ook
meerdere PiBeacons gebruiken, of a lleen
specifieke smartphones op de korrel
nemen.

13 Smart-home
Alhoewel de PiBeacon een nuttige toevoeging
kan zijn aan smart homes, is het zeker geen
wondermiddel. Je garage openen, okee, dat valt
misschien te regelen via een IFTTI-commando
via je telefoon zodra deze in de buurt komt. Maar
zonder bijpassende hardware aan je Raspberry Pi
gaat dat niet werken.
En om connected apparaten te bedienen
(bijvoorbeeld je lampen aan- of uitschakelen) moet
je ook de bijbehorende elektronica in huis halen.

14 Weersbestendig
Bij smart home-projecten die gebruik maken van
iBeacons moet je er op letten dat alle onderdelen
tegen weersinvloeden zijn beschermd. Dit houdt
in dat je je Raspberry Pi in een bijpassende
weerbestendige case stopt, of ergens neerzet waar
het weer er geen invloed op heeft.
En als er geen standaard stroomvoorziening
voorhanden is, heb je een accupack nodig. Je kunt
denken aan een standaard draagbaar usb-accupack,
of zelf aan het knutselen slaan (zie pagina SB). In
dat artikel gaan we verder in op hoe je je Raspberry
Pi kunt voorzien van stroom via AA-batterijen,
en gaan we in op het nut van een UBEC, een
voltageregulator die de Raspberry Pi beschermt
tegen schade door de batterijen.

1 5 Klein maar fijn
Dankzij het feit dat een PiBeacon-project alleen een
voeding en eventueel een usb-bluetooth-dongle
nodig heeft, kun je ook een wat oudere Raspberry
Pi erbij pakken en deze ombouwen tot PiBeacon.
Dus als je nog een oudere Pi in de la hebt liggen
waar je niets mee doet en die alleen maar stof loopt
te happen: bouw deze om tot een iBeacon. En als
je het voor elkaar hebt gekregen om voor een paar
euro een Pi Zero te bemachtigen, kun je deze daar
ook voor gebruiken. Bij de Zero heb je nog wel een
USB OTG-kabel nodig om aan de Pi Zero's micro
USB-poort te kunnen hangen.
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Stuur een sms met
je Raspberry Pi
Maak een programma met Twilio en wat simpele Python-code,
zodat je smsjes kunt sturen vanaf je Pi naar een mobiele telefoon.

5

MS, Short Message Service, was ooit een
populaire berichtenservice voor op de
mobiele telefoon totdat smartphones en
gratis messengers als WhatsApp de overhand
kregen. Tegenwoordig krijg je bij veel providers
nog steeds een sms-bundel, zodat je in elk geval
een groot aantal (soms een onbeperkt aantal)
sms�es gratis kunt versturen. Met de online service
Twilio kun je sms-berichten gratis versturen vanaf
je Raspberry Pi naar een mobiele telefoon met niet
meer dan zes regels code.

01 Een Twilio-account

Benodigdheden
Raspberry Pi
Twilio-account

De eerste stap van dit project is het aanmaken van
een account bij Twi'io en het registreren van je
mobiele nummer. Dit is gratis. Tijdens het registreren
moet je dan via de website een controle-sms�e naar
dat nummer laten sturen met een verificatiecode.
Deze code moet je dan weer op de website invullen.
Druk daarna op de knop Submit. Ga nu naar twilio.
com/try-twilio om een account aan te maken.

02 De accountpagina

Met deze methode kun
je je Pi een sms1e laten
sturen als hij klaar is
met het uitvoeren van
een script.

Wanneer je geregistreerd en ingelogd bent, open
dan je accountpagina. Hierop staan je Account SlO
en je Auth Token. Deze twee heb je nodig om de
Twilio-API REST te gebruiken. Berg deze gegevens
veilig op en houd ze voor jezelf. Maar schrijf ze
wel op, want je hebt ze later nodig in je Python
programma.

"Twi l io biedt veel API-codes
en docu mentatie om
je eigen com m u nicatie
prog ram mals te ma ken"
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Je kunt je Account-SID en Auth
Token vinden op je accountpagina
bij Twilio: klik op je login/e-mailadres
rechtsboven.

API Credentials
ACCOUNT SlO

__________

AUni lOKEN

__________
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UnbdSW..
1
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App Details 0

EI

NO PIN REQUREO

03 Een mobiel Twilionummer

Voor het versturen van smsjes heb je als afzender
een Twilio-nummer nodig, het liefst uit je eigen
land. Aangezien de Nederlandse nummers die
Twilio aanbiedt alleen voice ondersteunen en geen
sms, kiezen we voor een nummer uit België. Op
je testaccount kun je niet meer dan één Twilio
nummer gratis gebruiken, tenzij je de upgrade
kosten betaalt. Klik in de bovenste menubalk op
Programma bie SMS en op de tweede menubalk op
Phone Numbers. Klik vervolgens op de rode letters
'Get a number now' en daama op 'Get you first
Twilio phone number'. Het aangeboden nummer
is Nederlands en ondersteunt alleen voice, dus we
klikken op 'Don't like this one? . . .'. Nu kunnen we
uit de lijst Belgium kiezen en SMS aanvinken. Klik op
Search en je krijgt een lijst mobiele nummers om
uit te kiezen. Op het tabblad Manage op de tweede
balk zie je je nummer terug. Noteer dit.
Wil je je Twilio-nummer vervangen, dan moet je
op het tabblad Manage eerst het oude weggooien
door het nummer aan te klikken en rechts onderin
het venster op Release Number te klikken.

04 I nstalleer de software

Start je Raspberry Pi en verbind hem met internet.
Voordat je de Twilio-software installeert, kun je het
beste nog even je Pi updaten en upgraden. Typ
in de Terminal sudo apt-get update en daarna
sudo apt-get upgrade. Wanneer dat klaar is, typ
dan sudo easy_install twilio of sudo pip install
twilio om de software te installeren. Als pip nog
geïnstalleerd moet worden, typ je sudo apt-get
install python-pip python-dey en druk je op
Enter. Typ daarna su do pip install -U pip.

OS Twilio-authenticatie

Nu is alles klaar om het sms-programma te maken
waarmee je een berichtje naar je mobieltje kunt
sturen. Open Python 2 (IDLE) en open een nieuw

Developer Tools

/IP1E1P1O�
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bestand en importeer de REST-bibliotheken van
Twilio (regel 1 hieronder). Vervolgens voeg je je
Account SlO en Auth Token (zoals vermeld op je
Twilio-Account-pagina) toe, op de plaats van de x'en
(vergeet de aanhalingstekens niet).
from twilio. rest import TwilioRestClient
account_sid = "xxxxxxxxxxxx" # vervang de x ' en
door je eigen gegevens
auth_token = "xxxxxxxxxxxxx" # vervang de x ' en
door je eigen gegevens
client = TwilioRestClient(account_sid, auth_token)

06 Schijf je bericht

Je wilt waarschijnlijk sms'jes met verschillende
inhoud sturen in plaats van steeds dezelfde. Maak
daarom in je programma een nieuwe variabele
aan die je message noemt. Deze maakt het
mogelijk om een bericht in te typen dat je naar
je mobiele telefoon wilt sturen. Wanneer het
programma wordt uitgevoerd, dan wordt dit
bericht verzonden.

08 Verstuur het bericht

Nu kun je je bericht versturen. De code hieronder
is niet verplicht, maar wel handig om aan te geven
dat je bericht is verzonden. Voeg deze regels toe
en sla het programma op. Zorg dat de Raspberry Pi
verbonden is met internet en dat je mobieltje aan
staat. Voer daarna het programma uit. Als het goed
is krijgt je telefoon een sms'je van je Raspberry Pi!

print message. sid
print "Je sms wordt verzonden"
print "Kijk op je mobiele telefoon! "

09 API en tutorials

Twilio levert een hele reeks APl-codes en tutorials
om andere communicatieprogramma's mee te
maken, zoals telefoneren, een telefoongesprek
opnemen en het uitlezen van data inclusief
nummerweergave en duur van het gesprek. De API
is er ook voor een hele reeks programmeertalen,
waaronder Ruby, PHP. Java en NodeJs (twilio.com/
api).

message = raw_input( "Typ je bericht in")

07 Zet je nummers in de code

Om het bericht te versturen moet je de
onderstaande coderegel toevoegen met twee
nummers. Het eerste nummer is het nummer van je
mobiele telefoon, dat geregistreerd en geverifieerd
is door Twilio (stap 2). Het tweede nummer is het
nummer van je Twilio-account. Dit kun je vinden
op je Twilio-dashboard bij '(all the Sandbox
number'. Pas het Sandbox-nummer aan aan je land
en vergeet niet de internationale landcode toe te
voegen.
message = client . messages.
create(to="+31 JEI1)BIELEl'U11:R " ,
frOOL="+31JETWILICNU+ER " , body=message)
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Voorspel het weer met
je eigen sensorstation
Speel voor Piet Paulusma met een combi van een AirPi en een Pi

D

e uitgangspunten van de AirPi lijken
erg op de missie van de Raspberry Pi
Foundation. Hij is gemaakt door twee
tieners om verschillende vormen van vervuiling
te meten. Het project werd gigantisch populair
toen de Raspberry Pi Foundation er aandacht
aan schonk. Het is nu de meest gangbare manier
om het weer te voorspellen met behulp van een
Raspberry Pi.
De AirPi-kit heeft standaard een klein aantal
sensoren die uitgebreid en verbeterd kunnen
worden met extra breakout-boards en modules.
In de kit zitten een barometrische druksensor, een
luchtvochtigheid- en temperatuursensor en een
microfoon voor geluidsmetingen.
Het eerst dat je moet doen is de kit in elkaar
zetten. Daar heb je een soldeerbout en een vaste
hand voor nodig. Er worden wat elementaire
instructies bij de kit meegeleverd die je kunt volgen,
maar het kan geen kwaad als je eerst naar de
online foto's kij kt om uit te vogelen waar alles moet
komen. Kijk uit als je de weerstanden vastsoldeert
dat de 26-pins connnector aan de onderkant niet
smelt, anders past hij niet meer op je Raspberry Pi.
Als dat klaar is. moetje de Raspberry Pi gaan
voorbereiden. Open een terminal en download een
paar Python-tools die je nodig gaat hebben:

sudo apt-get install git-core python-dev python
pip python-smbus
sudo apt-get install libxrnl2-dev libxsltl -dev
python-lxrnl
gi t clone https: //github. com/petervizi/python
eeml . git
cd python-eeml
sudo python setup. py install

Benodigdheden
AirPi

airpi.es

Soldeerbout
Soldeertin

De AirPi past perfect op de Raspberry
Pi. dus je hoeft het geheel alleen nog
in een kleine waterdichte doos in te
bouwen.
1 40 Raspberry Pi voor beginners

Meet je omgeving met
AirPi en deel je data met
de wetenschappelijke
community.

Je moet ic2-ondersteuning voor de druksensor
installeren, dus gebruik eerst su do nano letcl
modprobe.d/raspi-blacklist.conf en verwijder
het commentaarteken voor de regel met i2c·
bcm2708.
Open vervolgens het bestand modules met
sudo nano letc/modules en voeg i2c dev toe aan
het eind van het bestand. Bewaar het bestand en
installeer de i2c-tools:
sudo apt-get install i2c-tools

Voeg je Pi toe aan de gebruikersgroep i2c:
sudo adduser pi i2c

Herstart je Raspberry Pi vervolgens voordat je
doorgaat. Installeer dan de laatste Python-module:

sudo apt-get install python-smbus

Nu kun je de AirPi-code installeren met het
volgende commando in de terminal:
git clone -b non-modular https: //github. com/
tomhartley/AirPi . gi t

Als je een Pi B+ of 2B gebruikt, open met sudo
na no AirPi/AirPi.dg dan het configuratiebestand
om het te bewerken. Verander 12CBus = 0 in
12CBus = 1 en verander de volgende regel in LCD
= False. Maak een Xively-account aan, voeg de API
en de ID-keys toe aan het configuratiebestand en
sla het op. Je kunt dan beginnen met de metingen
door U pload.py te starten.

Projecte

Installeer de off· ciële
Pi Disp ay
Monteer de 7-inch displaymodule en sluit de Pi erop aan
verwachten: een mooi 7-inch multitouch capacitief
scherm voor een prijs van zo'n 75 euro (inclusief
BTW, exclusief eventuele verzendkosten). We laten in
deze tutorial zien hoe je het display in elkaar zet en
laat samenwerken met je Raspberry Pi.

Benodigdheden:
Officiële 7"-display voor de
Raspberry Pi
Voeding
Kleine schroevendraaier

01 Onderdelen bestellen

D

e Raspberry Pi Foundation heeft al vanaf
het begin plannen gehad voor een
officieel display - het eerste moederbord
voor model B, dat uitkwam in februari 2012, had
al de daarvoor benodigde DSI-aansluiting. De
ontwikkeling van de displaymodule begon in 2013.
Volgens Gordon Hollingworth, hoofd engineering,
waren er heel wat hordes te nemen. Daartoe
hoorde ook het testen op electromagnetische
compatibiliteit en de aanschaf van een betaalbaar
display met hoge kwaliteit. In de praktijk is dat niet
altij d even makkelijk te combineren.
Desondanks is de foundation erin geslaagd
een scherm te maken dat je ook van ze mag
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Je kunt het display voor de Raspberry Pi via alle
gebruikelijke kanalen bestellen. SOS Solutions,
Kiwi Electronics of SiComputers waren op het
moment van schrijven de goedkopere aanbieders
in Nederland. Op basis van voorraden en vraag kan
dat echter ook snel veranderen. Het is dus zeker
de moeite om de prijzen in andere webshops te
controleren. Of misschien kan een elektronicazaak in
de stad je helpen.

02 Pi voorbereiden
Zoals eigenlij k met alle projecten voor de Raspberry
Pi is het belangrijk dat het apparaat wat software
betreft helemaal up-to-date is. Dat geldt zeker voor

dit project. Het kan gebeuren datje een oudere
versie van NOOBS of Raspbian gebruikt waar de
meest recente drivers voor het scherm nog niet in
zitten. Open dus de terminal en type het volgende
in:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Schakel daarna de Pi uit met het commando sudo
shutdown -h now.

03 Scherm uitpakken
Zoals je op de afbeelding boven kunt zien, bestaat
het scherm uit diverse losse onderdelen: het display
zelf. een printplaatje, flexkabel, montageonderdelen
en jumpercables. Daarnaast moet er antistatisch
schuim in de verpakking zitten. Om krassen op
het scherm te voorkomen is het slim om de platte
kant van het schuim als werkoppervlak gebruiken.
Zolang het scherm nog niet op zijn definitieve plek
zit, kun je het beste de beschermfolie nog op het
display laten zitten.

04 Printplaat voorbereiden
Leg het scherm op het antistatische schuim met
het display naar beneden. De printplaat zit al kant
en klaar gemonteerd op de achterkant met vier
afstandhouders, waarop straks de Raspberry Pi
vastgeschroefd moet worden. Maar eerst moeten
we de meegeleverde Flexkabel op het printplaatje
van het scherm bevestigen.
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Stap 1

05 Raspberry Pi bevestigen 1

Bovenop de printplaat, aan de andere kant van
de usb-poort, zit zit een DSI-aansluiting. Pak
de meegeleverde witte flexkabel erbij en sluit
die hierop aan. De blauwe markering moet bij
de achterkant van het scherm zitten. Naast die
connector zie je er nog een met vijf pinnen.
Verbind de rode jumpercable met de aansluiting
waar 'SV' bij staat. Doe hetzelfde met de zwarte
jumpercable op de markering met 'GND' (de kleur
van de kabel maakt in principe niet uit, maar dit is
gebruikelijk).

06 Raspberry Pi bevestigen 2
Plaats de Raspberry Pi bovenop de bevestigings
punten met de usb-poort aan dezelfde kant
als de usb-poorten aan de printplaat. Schroef
de Pi vast met de meegeleverde schroeven; en
draai ze ook hier weer niet te strak. Daarna kun
je het andere uiteinde van de witte flexkabel
bevestigen op de DSI-aansluiting op de Pi. Deze
zit aan dezelfde kant als de flexkabel die je al hebt
vastgemaakt. Als het goed is gaat dat bevestigen
vrij gemakkelijk.

07 Geef de Pi stroom
Het display is zodanig voorbereid dat het stroom
kan krijgen via de Raspberry Pi, zodat je maar een

Stap 2

adapter nodig hebt om ze allebei van stroom te
voorzien. Neem de rode jumpercable (of welke kleur
je ook hebt voor SV) die je in stap 7 op de printplaat
hebt aangesloten en verbind die met pin vier op de
Pi GPIO (tweede onder, aan de buitenrand van het
printplaatje).
Neem vervolgens de zwarte of GND jumpercable
en verbind die met pin zes op de RasPi GPIO (derde
van onder, ernaast richting het midden van het
plaatje).
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08 Zet de Pi aan
Nu kun je de 2,SA micro-usb-kabel op de Raspberry
Pi aansluiten. Zowel de Pi als het scherm zullen
dan opstarten. De witte bandkabel zorgt er ook
voor dat de aanraakfunctionaliteit werkt. Andere
verbindingen zijn niet nodig. Het moet meteen
werken!

09 Touchbediening
Ook al is de Pixel-interface niet per se bedoeld
voor touchbediening, toch kun je een heleboel
menu-opties ete. wel direct met je vinger
bedienen. Voor het typwerk zou je dan nog wel
een onscreen toetsenbord moeten installeren. Je
kunt bijvoorbeeld match box-keyboard of florence
gebruiken: sudo apt-get install matchbox
keyboard.
Stap 4
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Aan de slag met de
Raspberry Pi SenseHAT
Hack de Raspberry Pi SenseHAT
die astronaut Tim Peake
gebruikte in het International
Space Station

01 Aftel len

Tover een simpele countdown van tien naar
n ul op het LED matrix. Converteer de waarden
naar een string, zodat ze op de matrix kunnen
worden weergegeven. Open Python 3 en voeg
onderstaande code toe:
i"1Xlrt time
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
for i in reversed(range(0 , 1 0) ) :
sense. shoydetter(str(i))
time . sleep(l )

02 Maximale power
Als je een goede voeding hebt - van 2 ampère of
meer - en je wilt een apparaat aansluiten dat flink
wat stroom nodig heeft, moet je de regel max_
usb_current=1 toevoegen aan Iboot/config.
txt. Daarmee wordt de maximale stroom via USB
verdubbeld van 600 mA naar 1,2 A.

Configureer een simpele countdown of geb rui k die a ls timer.

03 Lopende tekst

Open je Python-editor en voer de code in, sla
het bestand op en voer de code uit, zodat je
de boodschap over de leds van de SenseHAT
ziet scrollen. Je past de kleur en de duur van de
boodschap aan met de volgende regels: texC

colour=[255, 0, 0)) (stelt de RGB-waarde in) en
scroll_speed=(0.05).
from sense_hat i"1Xlrt SenseHat
sense = SenseHat()
sense. shoycmessage("De Pi is leuk" ,
texLcolour=[255, 0 , 0])

De SenseHAT
04 Meerkleuren 8x8 led-matrix . . . . . . . . . . . . . . .

Vierenzestig volledig aan te passen meerkleuren
leds. Die zijn handig om onder meer gegevens
van de sensors te tonen, simpele animaties en
games te programmeren of tekstberichten te
laten lopen.

05 Magnetometer .... . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . .

Herkent magnetische velden en werkt daarmee
net zoals een kompas. De gelezen waarden
kunnen worden gebruikt voor het meten
van het magnetische veld en het vinden van
kompaspunten ten opzichte van het noorden.

06 Acceleratiemeter . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Meet constante versnelling voor omhoog,
omlaag en dwars. De gegevens kunnen
worden gebruikt voor het waarnemen van
kantelbewegingen of om bijvoorbeeld een
controller voor een game te maken.
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07 Tem peratuursensor

Een ingebouwde temperatuursensor voor een
bereik tussen 0 en 65·C met een maximale
afwijking van 2°C. Handig voor het meten van de
temperatuur in de directe omgeving en voor het
waarnemen van verandering van temperatuur.

08 Een afbeelding weergeven
Je kunt de led-matrix ook gebruiken om simpele
afbeeldingen te maken. Wijs de kleuren toe
met behulp van RGB-waarden en maak en een
simpele array van de afbeelding, bijvoorbeeld een
vraagteken:
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
X = [255, 0, 0] # rood
o = [255, 255, 255] # wit
question�rk = [
0, 0 , 0 , X , X, 0, 0, 0 ,
0, 0 , X , 0 , 0 , X, 0 , 0,
0, 0 , 0, 0 , 0 , X, 0, 0,
0, 0 , 0 , 0, X , 0 , 0, 0,
0, 0 , 0 , X, 0 , 0 , 0, 0,
0, 0, 0, X, 0, 0 , 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0,
0, 0, 0, X, 0, 0 , 0, 0
]
sense . set-pixels(question�rk)

09 Hoe vochtig is het?

Vochtigheid in realtime op de
led-matrix
Stap één: installeren
Dit programma leest de vochtigheid en toont het
resultaat op het led-display. Importeer eerst de
SenseHat Library en maak daarna twee variabelen,
een voor de kleur als de leds aan staan en een voor
als ze zijn uitgeschakeld:
From sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
sense . clearO
on-pix = [255, 0 , 0]
off- pix = [0, 0 , 0]

Stap twee: vochtigheid aflezen
Lees nu de vochtigheid af en rond deze af tot
één decimaal achter de komma. Maak daarna een
lijst met de naam 'Ieds =0'. Daarin komt te staan
hoeveel leds moeten worden ingeschakeld. Omdat
er maar 64 1eds zijn, moet je dat getal voor de juiste
verhouding delen door de maximale waarde (100):
while True :
hum = sense. humidity
hum = round(hum , l )
i f h um > 1 00 :
h um = 1 00
leds = []
ratio = 64 I 1 00 . 0

Stap drie: leds aan of uit
Voor deze stap gebruik je de vochtigheidslezer om
te berekenen hoeveel leds ingeschakeld moeten
worden. Hierbij gebruik je de code on_count = int

(ratio*hum). Het aantal uitgeschakelde leds is 64 het aantal dat aan staat:
on_count = int (ratio*hum)
off_count = 64 - on_count

Stap vier: overzicht van leds maken
Nu je weet hoeveel leds er moeten worden
ingeschakeld, kun je de waarde invoeren in de lijst
die je in stap twee hebt gemaakt. Doe hetzelfde
voor de leds die moeten worden uitgeschakeld. Stel
tenslotte de pixels in die op de led matrix moeten
worden weergegeven:
leds. extend([on-pix]*on_count)
leds. extend ([off-pi x] *off_count)
sense. setJ)ixels(leds)

Voer het programma uit en kijk naar het led-display.
'Speel' een beetje met de vochtigheidssensor door
erop te ademen en kij k wat er gebeurt.

1 0 sudo raspi-config
sudo raspi-config kan worden gebruikt voor
verschillende zaken zoals het inschakelen van de
camera, overklokken en om de bootopties aan te
passen.
Opmerking: voor een eerste indruk van SenseHAT is er
bij Raspian overigens ook een emulator ('Programmingl
Sense HAT Emulator').
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Leer werken met de Sense HAl
Ontwikkel je vaardigheden met de Sense HAT en programmeer
een versie van Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spoek
Benodigdheden
Raspberry PI
Sense HAT

T

wee Raspberry Pi's, elk voorzien van
een Astro Pi add-on board met sensors
en een B x B Iedmatrix, hebben wat tijd
doorgebracht bij Major Tim Peake in het 155.
Britse schoolkinderen konden door mee te doen
aan een wedstrijd hun experimenten (code) in
het ISS laten uitvoeren. De Astro Pi werd later
beschikbaar gemaakt voor het gewone publiek
en kreeg de nieuwe naam Sense HAl Deze bevat
precies dezelfde hardware en sensor-set. maar
met een nieuwe Sense HAT-API. In dit eerste deel
van deze tweedelige tutorial laten we zien wat
de Sense HAT aan hardware bevat en geven we
aan welke vaardigheden je nodig hebt om een
Sense HAT-versie van het spel Rock, Paper, Scissors,
Lizard, Spock te maken. Deze vaardigheden kun je
aanpassen voor allerlei eigen projecten.

01 Software installeren
Allereerst maken we het board vast aan de GPIO
header en installeren we de Sense HAT software.
Deze vind je al voorgeïnstalleerd binnen de laatste
Raspberry-images en voor oudere images kun je
deze los downloaden. Start je Raspberry Pi op, open
een terminal-venster en tik sudio apt-get install
sense-hat om de software te installeren. Daarna
reboot je je Raspberry Pi.
sudo apt-get update
sudo apt-get install sense-hat
sudo reboot

02 Lichtkrantbericht
Het kan lastig en frustrerend zij n om code te
schrijven die een tekst voorbij laat scrollen op een
schermpje, net zoals een lichtkrant. De Sen se HAT
API maakt het je een stuk makkelijker en reduceert
De Sense HAT is niet alleen maar
een led-matrix, hij zit ook vol met
sensors.

het complete proces tot een simpele regel met
code: sense.show_message("Dit is een testbericht").
Open je Python-editor en voer de code die
verderop staat in, bewaar alles en start het daarna
op. Je bericht scrollt over de leds van de Sense HAl
Verander de tekst tussen de quotes om je eigen
bericht te laten zien. De kleur van de tekst en hoe
snel het voorbij komt scrollen pas je aanpassen
met de regels texccolour=[255, 0, 0] (instellen
van de RGB-waarden) en scroIUpeed=(0.05).
Experimenteer maar eens met de code hieronder:
from sense_hat import Sense HAT
sense = SenseHatO
sense. showJressage("Raspberry Pi voor beginners" ,
texCcolour=[255, 0, 0])

03 Temperatuur meten
De Sense HAT heeft een ingebouwde
warmtesensor. Deze kan worden gebruikt om de
temperatuur uit te lezen en terug te koppelen
(regel 3). De sensor zit vrij dicht bij de epu, waardoor
hij wat restwarmte daarvan kan oppikken. Maar
over het algemeen zijn de gemeten waarden

Elk van de ledvierkantjes
in dit raster kan
individueel worden
aangestuurd, dus je kunt
tekeningen maken.

erg nauwkeurig. Om de temperatuur te kunnen
meten, ga je naar je Python-editor en tik je de
onderstaande code in. Sla deze daarna op en laat
het programmaatje draaien. Dit haalt de huidige
temperatuur op en toont deze:
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
temp = sense . get_temperature()
print("Temperatuur: Xs C" " temp)

04 Kompas uitlezen
Een handige leuke sensor is de magnetometer, die
je kunt gebruiken als een kompas. Hij geeft een
meting weer van de positie van de Sense HAT in
verhouding tot het magnetische Noorden. De code
is makkelijk in gebruik: north sense.geccompassO
op regel 3 geeft je de positie, die wordt opgeslagen
in een variabele met de naam north. De waarde die
is gemeten wordt door middel van regel 4 getoond.
Gebruik de voorbeeldcode hieronder om de sensor
te testen:
=

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
north = sense. get_compass()
print("Noord : Xs" " north)

OS Afbeelding op ledscherm

Foto's worden opgebouwd uit pixels: alle pixels
samen maken het plaa�e compleet. Elke led op
de matrix kan automatisch worden ingesteld
vanuit een voorbeeld. Zo kun je bijvoorbeeld een
afbeelding van een hagedis laden, de kleuren en
posities bepalen, en dan de bijbehorende leds
laten branden. De afbeelding moet 8 bij 8 pixels

groot zijn zodat hij op de led matrix past. Even geen
inspiratie? Neem een kijkje bij stap 10 voor een
linkje naar wat voorbeelden. Bewaar het plaatje
in dezelfde map als je progarmma. Gebruik de
onderstaande code om het plaatje te openen en te
laden (regel 3). De Sense HAT neemt de rest van het
werk voor zijn rekening:
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHatO
sense . loacUmage( "voorbeeld. png")

06 Je eigen plaatje van 8 bij 8
Er zijn nog twee manieren om een plaatje te maken
met de leds. De ene manier leggen we uit bij stap
8 en de andere is met een handig programma
waarmee je de leds in realtime kunt manipuleren.
Je kunt de kleuren veranderen, continu kleuren
laten wisselen en het plaatje exporteren als code
of als een PNG van 8 bij 8. Installeer de 'Python
PNG library' door een terminalvenster te openen
en su do pip3 install pypng in te tikken. Zodra de
installatie klaar is, tik je git clone httpsJ/github.com/
jrobinson-uk/Rpi_8x8GridDraw. Zodra de installatie
is afgerond, ga je naar de map op je Pi via cd
RPi_8x8GridDraw, en tikje python3 sense_grid.py in
om het programma te starten.

07 Een plaatje maken
De Grid Editor laatje kiezen uit een palet met
kleuren rechts in beeld. Klik een kleur aan en klik
dan op de matrix op de plek waar je de led in die
kleur wilt laten oplichten en selecteer Play on LEDs
om de kleur te laten zien op de Sense HAT LED.
Maak alles weer leeg met de Clear Grid-knop en
begin dan opnieuw. Als je een plaatje hebt gemaakt

en dat wilt exporteren, kun je het opslaan als PNG
en de code bij de eerdere stap gebruiken om het
plaatje te laten weergeven, of de lay-out als code
exporteren en weer in je programma importeren.

08 Code voor elke led: deel 1
De tweede manier om een plaatje te laten zien
is om elke led via code aan te sturen en dit te
combineren. Om de kleur van een led in te tellen,
maak je een variabele aan voor de kleur en stel je
een RGB-waarde in. Voeg extra kleuren toe door
extra variabelen aan te maken. Nu maak je een
weergave van het plaatje aan door de namen van
de variabelen te gebruiken. In dit voorbeeld worden
de X en 0 gecombineerd om een vraagteken te
maken. Stel de leds in met de code sense.sec
pixels(question_mark):

Oorsprong

��o�o��!

T����19 Theory
zorgde dat de game Rock, Paper, Scissors,
lizard, Spock wereldwijd bekend werd
toen h ij aan een vriend uitlegde hoe je het
moest spelen. Maar het is niet verzonnen
binnen de show. De u itbreiding op de
klassieker Rock, Paper, SCISsors is bedacht
door Sarn Kass en Karen Bryla.
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Python-versie
van RPSLS

Heb je geen zin om de rest van deze
tutorial door te nemen, maar wil je
meteen aan de slag? Dan kun je aan
de slag met deze Python-versie van
R PSLS. De Sense H AT versie gebruikt een
vergelijkbaar mechaniek om de winnaars
en verliezers van elke ronde te brekenen.
Je vindt de versie op https://trinketio/
python/46302ffl af

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
X = [255, 0, 0] # rood
o = [255, 255, 255] # wit
question�rk = [
0, 0, 0, X, X, 0, 0, 0 ,
0 , 0, X , 0 , 0, X , 0, 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0, X, 0, 0 ,
0 , 0, 0, 0 , X, 0, 0, 0 ,
0, 0, 0, X , 0 , 0, 0, 0 ,
0, 0 , 0, X , 0, 0, 0, 0 ,
0, 0 , 0, 0 , 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, X , 0, 0, 0, 0
]
sense . set-pixels(questio�rk)

09 Code voor elke led: deel 2
Om wat meer kleurvariatie aan je plaatje toe te

voegen, maak je een variabele aan en stel je er op
dezelfde manier RGB-waarden voor in. Vervang
de vorige code met de code hieronder om een
nieuw plaatje te maken. Er zijn veel websites die de
RGB-waarden voor alle 16581375 kleuren kunnen
omzetten, bijvoorbeeld http://www.colorpicker.com
X

[255, 0, 0] # rood
[255, 255, 255] # wit
B = [0, 255, 0] #groen
new_image = [
B, B, 0, 0, 0, 0, X, X,
B, B , 0, 0, 0, 0, X, X ,
B, B , 0, 0, 0, 0, X, X ,
B, B , 0 , 0 , 0, 0 , X, X ,
B, B , 0 , 0 , 0, 0 , X, X ,
B, B , 0, 0 , 0 , 0 , X, X,
B, B , 0, 0 , 0 , 0, X, X,
B, B , 0, 0 , 0 , 0 , X , X
o

=

=

opslaat. Daarna laad je het plaatje met de code
sense.load_image(str(playersChoice) + ".png'). Let
op: playersChoice moet worden omgezet naar
een string voordat je het kunt gebruiken. Zodra
het plaatje wordt getoond, wordt de variabie
opgehoogd, waardoor het volgende plaatje wordt
geladen. En daarna voegen we nog een if-deel
toe om te controleren of je je laatste plaatje hebt
bereikt. Bij vijf plaatjes gebruik je:
if playersChoice == 5 :
playersChoice = 0

om na te gaan wanneer het laatste plaatje is bereikt
en de variabele naar nul moet worden gereset. Dit
laadt het eerste plaatje en de loop begint weer van
voren af aan.

sense. set_pixels(new_image)

1 0 Plaatje van een hagedis

Nu kun je beginnen met het maken van je eigen
plaatjes. Maak een simpele Lizard (hagedis) voor op
de led-Iay-out. Wees creatief of leen wat creativiteit
van anderen. Je hebt ook plaatjes nodig voor Rock,
Paper, Scissors en Spoek. Johan Vinet heeft een
paar mooie voorbeelden van 8x8-pixelart om
creativiteit op te doen: http://johanvinettumblr.
com/image/127476776680.

1 1 Een willekeurig plaatje

Nu heb je code nodig om door je plaatjes te
scrollen. Begin met het hernoemen van de plaatjes
vanaf 1, dus bijvoorbeeld l.png, 2.png e.d. Maak
een nieuwe variabele met de naam playersChoice
die de bestandsnaam van het huidige plaatje

import time
while True:
sense . 1oa(Cimage(str(playersChoice)
playersChoice = playersChoice + 1
time. sleep(l )
if playersChoice == 5 :
playersChoice = 0

+

"

. png")

1 2 Lege matrix
Wanneer je wisselt tussen de plaatjes, schakelen
de leds aan en uit afhankelijk van de code die
alles aanstuurt. Er zij n echter momenten dat Je alle
leds tegelijk uit wilt zetten. Om de ledmatrix leeg
te maken (alles op 'oW) gebruikje de regel sense.
clearO.

1 3 Joystick i nstellen
De Sense HAT heeft een kleine multidirectionele
joystick die is te programmeren om op een
richting te reageren. Het RPSLS-spel maakt gebruik
van de joystick om door je plaatjes te bladeren
en er eentje te selecteren. In een nieuw Python
bestand stel je PyGamewindow in door de
PyGame-modules aan het begin van je bestand te
importeren (regel 1 en 2). Daarna initialiseer je via
pygame.unitO. PyGame draait in een apart venster,
maar aangezien het spel draait op de Sense HAl
heb je het venster niet nodig, Via pygame.display.
secmode((140, 1 80)) in regel 5 minimaliseer je het
venster.
import pygame
from pygame. locals import *
###PyGame screen instellen###
pygame. initO
pygarne. display. set....rnode ((1 40, 1 80»

1 4 Joystick-bediening

De Sense HAT Grid
Editor maakt het
makkelij k om code
voor je plaatje te
genereren.
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Om de beweging van de joystick toe te voegen,
maken we een variabele met de naam running
die we instellen op True (regel 1). Daarna voegen
we een while-statement toe (regel 2) om continu
te controleren of de joystick is bewogen. Het
programma controleert of er een event is via regel
vier en het wisselen van het plaatje herstart na het

We gebruiken
de kleine joystick
rechtsonder op
de Sense HAT
als input voor de
selectieinterface.

vijfde plaatje. Regel vijf checkt of er wordt voldaan
aan twee voorwaarden: een toets die wordt
ingedrukt en de playersChoice die een lagere
waarde heeft dan 5. Als hieraan wordt voldaan,
controleert het op het bewegen van de joystick.
Het pijltje omhoog op het toetsenbord komt
overeen met K_Up, wat een omhoog-beweging
is op de joystick (regel 6). En als laatste een print
statement om te testen dat de code reageert op
beweging van de joystick en alles goed werkt
(regel ?).
running = True
while running == True:
for event in pygame. event . getO :
i f event. type = KEYDO\\N and
playersChoice < 5 :
if event .key == K-UP:
print("lJ'")

1 5 Plaatje kiezen

Nu heb je Pygame geprogrammeerd om te
wachten op events en te controleren en reageren
als de joystick omhoog wordt bewogen. In het spel
gebruik je dit om als speler een plaatje te kiezen als
je aan de beurt bent, bijvoorbeeld Paper. Vervang
de print("UP") op regel ? met de code om plaatjes
te kiezen uit stap 1 1 . Net als eerder gebruiken we
sense.load_image(str(playersChoice) + ".png") om
de afbeelding naar de leds over te zetten, en hoger
dan de playersChoice variabele op via playersChoice
playersChoice + 1 om het volgende plaatje te
selecteren. Regel 6 checkt of je het einde van de
plaatjescyclus hebt bereikt en reset het dan weer
naar een waarde van nul (regel 8), zodat de cycle
weer van voren af aan begint met het eerste plaatje:
=

if event. type = KEYDO\\N and playersChoice < 5:
i f event. key == K-lJ':
print (playersChoice)
sense. load_image(str(playersChoice) +
" . png")
playersChoice = playersChoice + 1
i f playersChoice == 5:
playersChoice = 0

1 6 Je keuze bevestigen

Nadat je door de plaatjes hebt gewandeld en weet
welke je wilt kiezen moet je deze nog kunnen
selecteren. Dit doe je door de joystick-knop in te
drukken, waarbij hij reageert alsof je de Enter-toets
indrukt. Op regel 2 controleert de code if event.
key
K_RETURN: of deze actie wordt uitgevoerd
en reageert hij door de loop te onderbreken. De
loop stopt met het bladeren door de plaatjes
en het nummer van het huidige plaatje wordt
opgeslagen in de playersChoice-variabele. Later in
het spel wordt deze vergeleken met de keuze van
de computer en wordt bepaald wie er gewonnen
heeft.
==

" ' controleert op een ' select / Enter' keuze ' "
if event . type = KEYDO\\N :
if event .key = K-RETURN:
running = False
break
, , ' stopt loop en gaat naar main game ' "

1 7 RPSLS

Nu heb je een basisstructuur voor het starten van
het RPSLS-spel. Het progarmma laat je bladeren
door vijf plaatjes, die staan voor elk van de opties
die je kunt kiezen: Rock, Paper, Scissors, Lizard of
Spock. In het volgende artikel met deel 2 van deze
tutorial gaan we het mechaniek van de gameplay
programmeren en combineren dit om een
compleet RPSLS-spel te maken. Als je wilt bekijken
hoe het spel er uit gaat zien, neem dan een kijkje
op https:/Iwww.youtube.com/watch7v=T_
ZvWkMgVF. Maar blijf ondertussen werken aan je
8x8-pixelart.

"De Sense HAT heeft een klein e
m u ltid i rectionele joystick d ie
je ku nt prog ra m meren om te
reageren op bewegi ngen"
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Werken met de
Sense HAl, deel 2

In d it deel gaan we verder met het project uit het voorgaande a rtikel
om een Sense HAT-versie van het spelletje RPSLS te maken
Benodigdheden
Raspberry PI
Sense HAl
(of de Sense HAl Emulator)
Code bij dit artikel
(http://bit.ly/2gbNN8h)

J

e hebt vast wel eens gehoord van Rock,
Paper, Scissors. Het probleem met deze
versie is dat er maar drie uitkomsten mogelij k
zij n, behalve gelij k spel. Sam Kass en Karen Bryla
hebben daarom een alternatieve versie bedacht die
uitgebreid is met 'Spoek' en 'Iizard'. 'Spoek' maak je
met het Vulcan-handgebaar uit Star Trek en 'lizard'
(hagedis) geef je weer door van je hand een bek
te maken. Spock breekt scissors en verpulvert rock;
hij wordt vergiftigd door lizard en weerlegd door
paper. Lizard vergiftigt Spock en eet paper; hij
wordt geplet door rock en onthoofd door scissors.
In deze tutorial maak je stap voor stap je eigen
Sense Hat-versie van het spel. De code is van Dan
Aldred en staat, evenals de plaatjes, op GitHub (zie
Benodigdheden).

01 Hoe RPSLS werkt
Als je deze tutorial voltooid hebt, heb je een map
met vijf 8 x 8 plaatjes die ieder een van de gebaren
symboliseren: rock, spoek, paper, lizard, scissors.
Deze plaatjes noemen we O.png, 2.png, 3.png en
4.png. Wanneer het programma draait, geeft het
een welkomstboodschap en vraagt je om met de
joystick een item te kiezen. Steeds als je de joystick
naar boven beweegt, krijg je een ander item.
Druk op de joystick om er een te selecteren. De
computer selecteert vervolgens een willekeurig
item. Elk plaatje krijgt een waarde en met een
formule wordt de modulus (de rest) bepaald van de
deling van de twee waarden. De waarde van de rest
bepaalt de uitkomst: winnen, verliezen of gelijk spel.

02 Modules importeren
Start je Raspberry Pi op en open de LXTerminal.
Typ sudo idle 3 om de Python 3 editor te starten.
Importeer de module pygame (regel een) en de
SenseHAT-module (regel drie). Het programma
gebruikt de random module om de computer
te laten kiezen in het spel. Importeer de random
module (regel vier).
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in.,art pygame
in.,art pygame. locals in.,art *
fram sense_hat in.,art SenseHat
iJl1lOrt random
iJl1lOrt time

03 Een bericht laten scrollen
Tijdens het spel krijgt de speler via berichten op
de led matrix de voortgang te zien. De Sense HAT
API vereenvoudigt het hele proces tot een simpele
regel code: sense.show_message("This is a test
message"). Je bericht loopt dan als een lichtkrant
over de ledmatrix. Vervang de tekst tussen de
aanhalingstekens door je eigen tekst. Je kunt de
kleur van de letters en de snelheid waarmee het
bericht voorbij scrolt aanpassen door twee opties
toe te voegen: texCcolour=[2SS, 0, 0]) (dit stelt
de RGB-waardes in) en scroll_speed=(O.OS).
Experimenteer eens met de voorbeeldcode:
sense = SenseHatO
sense. showJllE!ssageC"Raspberry Pi" , texC
colour=[255. 0,0])

04 Een plaatje op de leds
C-, I-1 I:"'_ Plaa�es bestaan uit pixels die
,
C

samen de afbeelding vormen.
Elke led op de matrix kan
'1
:l
. automatisch ingesteld worden
.. J �r
met een afbeeldingsbestand. Je
: -J
�
U
'-'
kunt b ijvoorbeeld de afbeelding
van een lizard (hagedis) laden,
de kleuren en de posities laten uitrekenen en dan de
overeenkomstige leds instellen. Het plaatje moet 8
x 8 pixels groot zijn zodat het op de led matrix past.
Je kunt het hier afgebeelde plaatje namaken in de
Grid Editor van 8x8GridDraw (zie het kader op pagina
152) en opslaan als lizardpng. Zet het in dezelfde
map als je programma. Met de code hieronder kun
je het plaatje openen en de afbeelding van de lizard
inladen.

l .'

-=:)

fram sense_hat iJl1lOrt SenseHat
sense = SenseHatC)
sense . 1oa<LimageC"lizard . png")

OS Initialiseer PyGame

Maak n u variabelen a a n om de keuze van d e
speler e n van d e computer in o p te slaan, en ook

om het nummer bij te houden van het plaatje dat
op de led matrix staat, global count. Deze worden
ingesteld als 'global' variabelen, waardoor ze in
andere delen van het programma gebruikt kunnen
worden om de daarin opgeslagen waarden te
gebruiken. Zet nu het PyGame-venster op door
het intypen van pygame.initO en pygame.
display.set_mode((140, 180)). Het venster
is niet nodig voor het spel, dus maak het klein.
Laad het eerste plaatje met de code sense.
load_image("O.png"). Deze instructie laad het
plaatje O.png uit je map. Het kan zijn dat je de leds
te fel vindt, voeg dan deze regel toe: add sense.
low_light = True, om de helderheid te verlagen.
Zet tot slot playersChoice op 0, het eerste plaatje,
en start het spel met gameRunning = True.
global playersChoice
global c�ter_choice
global count
###Set up PyGame Screen###
pygame. initO
pygame . display. setJmQdeCC1 40, 1 80»
###Prepare Sense Hatll##
sense = SenseHatC)
sense . lead_image C "0. png")
sense. low_light = True #save your eyes !
playersChoice = 0
gameRunning = True

06 Van waarden naar items
Tij dens het spelen van RPSLS gebruikt het
programma cijfers in plaats van hun namen om
de items te identificeren. Dit betekent dat je
een plaatje kunt kiezen en ook een modulus
functie kunt gebruiken om de uitkomst van het
spel uit te rekenen. Maak een functie die de
waarde vertaalt naar en toewijst aan de naam
van het respectievelijke item. Een eenvoudige
voorwaardelijke functie controleert wat het
nummer is en g eeft de naam van het item. De
waarde van 'scissors' wordt tweemaal ingesteld
- tijdens het spel controleert een lus of het vijfde
plaatje is geladen en zet de waarde dan op nul,
waardoor het vijfde plaatje niet getoond wordt.
def nurrber_to_nameCnLJJber) :
if numer = 0:

return "Rock"
elif number == 1 :
return "Spock"
elif number == 2:
return "Paper"
elif number == 3 :
return "Lizard"
elif number == -1 : ### because value is 5 50
re-sets to 0, zero - 1 = -1 ###
return "Scissors"
elif number = 4: ### because value is 5 so
re-sets to 0 , zero - 1 = -1 ###
return "Scissors" ### for the c�ter

07 Controleer de joystick
Maak een a ndere functie die het spel
mechanisme bevat. Begin met het toevoegen
van de variabele sense.set_rotation(90),
die het plaatje een kwart slag draait. Gebruik
vervolgens for event in pygame.event.getO:
om te controleren of de joystick beweegt. We
gebruiken de joystick om te bladeren door een
lus van de vijf led-plaatjes. De regel if event.
type == KEYDOWN and playersChoice <
5: controleert of de speler de joystick omhoog

heeft bewogen e n ook o f het nummer van
het plaatje lager is dan 5. Als het gelijk is aan
5 dan begint de lus opnieuw. Als de waarde
van playersChoice lager is dan vijf, wordt
het bijbehorende afbeeldingsnummer in
de led matrix geladen met sense.load_
image(str(playersChoice) + ".png") wordt de
variabele verhoogd. De lus begint weer vanaf het
begin, controleert of de joystick beweegt en laat
vervolgens het juiste afbeeldingsbestand zien.

Pixel-inspiratie
Je hebt plaatjes nodig voor Rock, Paper,
Scissors en Spoek. Johan Vinet heeft wat
mooie en inspirerende voorbeelden van
8 x 8 pixelkunstwerkjes gemaakt. Bekijk
ze op http://johanvinettumblr.com/
image/1 27476776680

def mainGame O :
###PlAYER SELECITON###
###Loops while running variabie is True###
running = True
global playersChoice
global c�ter_choice
while running == True:
sense. setJotation(90)
for event in pygame. event. get() :
if event. type == KEYDOWN and playersChoice
< 5:
if event. key == K-UP :
print (playersChoice)

Volledige code
i mport pygame
from pygame . locals import *
from sense_hat import SenseHat
i mport random
i mport time
global playersChoice
g lobal computer_choice
g lobal count

=

def mai nGame O :

4:

� I ON,INiI

, n i nl! var i ab l p

runni ng

Sr rpi03n..ttttii

pygame . i n i t O
pygame . display . set_mode ( (1 40 , 1 80 ) )
sense = SenseHat ()
sense . load_image ("0 . png")
sense . low_light = True #save you r eyes !
playersChoice = 0
gameRunning = True

• " Converts the Number into the choice i . e .
l i zard , spock etc . "
def number_to_name (number) :
i f number == 0 :
return "Rock"
e l i f number == 1 :
return "Spock"
e l i f number = = 2 :
return "Paper"
e l i f number == 3 :
return " Lizard"
e l i f number == - 1 : 1111 because value IS 3
return "Scissors"

Uil 'lee l l.l � E villt.e is z:; <;0
ilfftt
• for t l P comp � t p r
return "Sci ssors"

e l i f number

1

=

- 1 ##/t

l'

True
global playersChoice
global computer_choice
wh i le running = = True :
sense . set_rotation (90)
for event in pygame . event . get ( ) :

•

r JPlilliI

=

i f even t . type = = KEYDOWN and
playersChoice < 5 :
i f event . key == K_UP :
p r i n t (playersChoice)
sense . load_image (str (playersChoice) +
" . png")
playersChoice = playersChoice + 1
i f playersChoice == 5 :
playersChoice = 0
•

" Checks for a ' select I enter ' Choice

lf even t . type = = KEYDOWN :
if even t . key == K_RETURN :

game " ,

runn ing = False
break
" ' Ends loop and moves onto main

. , ' Message for player about thei r choice ' "
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Hoe maak
je de 8 x 8
plaatjes
Het programma R Pi Grid Draw is heel
handig om je plaatjes te maken. Hiermee
kun je de leds direct aansturen. Je kunt
de kleuren aanpassen, de plaatjes draaien
en ze dan als code of als een 8 x 8 png
bestand exporteren.
Installeer 'Python PNG library', open
de Terminal en typ sudo pip3 i nstal l
pypng. A l s d i t klaar is, typ j e g i t clone
https:/Igithub.com/jrobinson-uk/
RPi_8x8GridDraw. Wanneer de installatie

voltooid is, ga je naar de directory RPi door
te typen cd RPi_8x8GridDraw en typ je
python3 sense_grid.py om het programma
te starten.

sense. load_image(str(playersChoice) +
" . png")
playersChoice = playersChoice + 1
if playersChoice == 5:
playersChoice = 0

08 Maak je keus
Wanneer je door de plaatjes heen scrolt, moet je
een afbeelding kunnen kiezen om te spelen. Je kunt
de joystick omlaag duwen bij wijze van entertoets.
Voeg de regel it even.ky == K_RETURN:
(regel drie) toe om te reageren op het omlaag
drukken van de joystick, beëindig vervolgens de
plaatjesscrollus met running False. Ten slotte
gebruik je break om uit de lus te breken en door te
gaan naar het volgende onderdeel van het spel.
=

" 'Checks for a ' select / Enter' Choice
if event . type == KEYDOWN :
if event. key == K_RETURN:
running = False
break

09 De status u pdaten
Wanneer je je keuze hebt gemaakt, scrolt er een
bevestigingsboodschap over de leds. Maak een
nieuwe variabele die number heet en wijs er
de waarde van playersChoice aan toe. Gebruik
vervolgens de functie in stap zes om het nummer
te vertalen in de naam van het item, playerMessage
numbeuo_name(number). Ten slotte laatje het
bericht lopen met de regel sense.show_
=

message(playerMessage, text_colour=[O, 0,
255), scrolLspeed = 0.08). Je kunt de kleur van de

letters aanpassen door de RGB-waarden binnen de
vierkante haakjes te veranderen en de snelheid door
een getal tussen O en 1,
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" ' Message for player about their choice ' "
number = playersChoice - 1
playerMessage = number_to_name (number)
print CplayerMessage)
sense . setJotation(0)
sense. show...messageC "Vou = " , text_colour=[0, 255,
255] , scrolLspeed = 0.08)
sense . show...messageCplayerMessage, text_colour=[0,
0 , 255] , scrolLspeed = 0.08)

1 0 De keuze van de computer
Nu is het de beurt van de computer. Eerst kiest
de computer een willekeurig getal tussen 5 en 50,
count = random.randrange(5,50). Dit is een
willekeurige waarde voor het aantal keren dat hij
door de keuzelijst scrolt om de indruk te geven dat
hij 'nadenkt'. Vervolgens kiest de computer een
willekeurig nummer tussen ° en 5, computer_
choice = random.randrange(0,5). Dit bepaalt
welk item de computer kiest. Vervolgens wordt er 1
afgetrokken van de cyclus en kiest de computer een
nieuw plaatje. Dit gaat door zolang de waarde van
count groter is dan nul. Bij iedere cyclus wordt het
plaatje weergegeven op de led matrix met sense.
load_image(str(computer_ehoice)+ ".png")
�R SELECTION
, " CoqJUter selects a random choice from the
options ' "
count = random. randrangeC5, 50)
sense. set_rotation(90)
while count > 1 :
computer_choice = random. randrangeC0 , 5)
print Ccomputer_choice)
time. sleepC0. 1 )
sense. load_imageCstrCcomputer_choice) + " . png")
count = count - 1

1 1 Game-status u pdaten
Het volgende deel is om met berichten de
speler op de hoogte te houden. Gebruik de
functie in stap zes om het nummer op te
zoeken en om te zetten naar de naam van
het item: computerMessage = number_to_
name(number). Gebruik vervolgens sense.
show_message("Computer = ", text_colour=[O,
1 50, 255), seroll_speed = 0.06) om de definitieve

keuze van de computer te laten zien:
#time. sleep(1 )
" 'Message for player about the computer 's
choice ' J I
print C"The computers choice is" ,
computer_choice)
number = computer_choice
computerMessage = number_to_nameCnumber)
print CcomputerMessage) ##test
sense. set_rotation(0)
sense. show...messageC"Computer = " , text_colour=[0,
1 50, 255] , scroll_speed = 0 . 06)
#sense . show...messageCcomputerMessage,
text_colour=[0, 0, 255] , scroll_speed = 0.08)
sense . loacLimageCstrCcaJllUtershoice) + ". png")

1 2 Heb je gewonnen?
De waarde van de keuze van de computer wordt
afgetrokken van de waarde van de keuze van de
speler en gedeeld door vijf. De rest die overblijft
bepaalt de uitslag van het spel. Maak een nieuwe
variabele die je 'result' noemt en wijs er de
berekening aan toe, result = (int(eomputer_
choice - (playersChoice-l))) % 5. Als de uitkomst
nul is, hebben de speler en de computer hetzelfde
item uitgekozen en is het gelijkspel. Gebruik
een IF-statement op regel vijf om de waarde te
controleren en toon vervolgens een bericht met
sense.show_message("Player and Computer
Tie!", texCeolour=[O, 0, 255), seroll_speed =
0.08).
###WItf"E R CALCI.l.ATED###
" 'Calculates the Winner ' "
result = CintCcomputer_choice CplayersChoice-1 » ) " 5
#print result
if result == 0:
sense. show...messageC"Player and Computer
Tie! 11 ,
text_colour=[0, 0, 255] , scroll_speed = 0 . 08)

Om te winnen moet de waarde van de rest
groter of gelijk zijn aan drie. Gebruik een
ELSE IF-statement om dit te controleren, elit
result>=3. Elke andere waarde betekent dat
de computer deze ronde heeft gewonnen.
Voeg een else-statement toe en gebruik sense.
show_message("Computer Wins!", text_
eolour=[255, 0, 0), seroll_speed = 0.08) om te
melden wie er gewonnen heeft.
elif result >=3 :
sense.show...messageC"Player Wins ! " , text_
colour=[0, 255, 0] , scroll_speed = 0.08)
else:
time. sleep(1 )
sense. show...messageC"Computer Wins ' '' , texC
colour=[255, 0, 0] , scroll_speed = 0. 08)##??

1 3 Welkomsttekst
Nu moeten we nog een welkomstboodschap
en de spelregels toevoegen. Je kunt
deze aan het hoofdgedeelte van het spel
(mainGame) toevoegen, maar dan moet je
elke keer als je een ni euw spelletje begint
wachten tot ze voorbij zijn. Typ sense.
show_message("Welcome to RPSLS!", text_
eolour=[1 55, 1 00, 30),seroll_speed = 0.08)
om de boodschappen te laten lopen en laad
het eerste plaatje i n d e led matrix met sen se.
load_image("O.png").

###START TliE �##
sense. showJnessageC"Welcome to RPSLS ' '' , text_
colour=[155, 100, 30] , scroll_speed = 0 . 08)
sense. shovcmessageC"Please use 'Up' to select" ,
text_colour=[1 5 5 , 255, 255] . seroll_speed = 0.05)
sense. load_imageC"0. png")

14 Loopt het spel?

15 Nog een keer?

1 6 Stop het spel

Maak een while-Ioop die controleert of het spel
loopt. Maak ook een variabele aan die je play_again
noemt en geeft hem de waarde één. Deze
gebruiken we later om het spel te stoppen of nog
een ronde te spelen. Roep vervolgens de functie
aan die we gemaakt hebben in stap zeven en die
het spel mechanisme bevat. Op regel drie typ je
mainGameO. Wanneer de ronde is afgelopen laat
je een melding zien op de leds met de vraag aan
de speler of hij opnieuw wil spelen, sense.show_
message("PlayAgain?", text_colour=[255, 255,
255], scroll_speed = 0.08).

Als antwoord op de vraag 'Play Again?', gebruik
je een IF-statement om nog een keer te spelen.
Dit doe je door de joystick naar boven te duwen.
Gebruik for event in pygame.event.getO:
op regel twee en controleer op een 'keydown'
event, de joystick beweegt 'up', if event. type ==
KEYDOWN:, if event.key == K_UP:, regels drie
en vier. Als de Up wordt geselecteerd dan wordt
de play_again variabele op nul gezet, regel vijf,
waardoor de IF-statement wordt afgesloten en het
spel opnieuw start.

Programmeer deze optie om het spel af te sluiten
door te controleren op een beweging van de
joystick naar beneden (down), if event.key ==
K_DOWN: . Typ een bericht met sense.show_
message("Bye Bye", texccolour=[255,255,
255], scroll_speed = 0.08) en zet de variabele
gameRunning op False. Wanneer het programma
door de lus teruggestuurd wordt naar start, ontdekt
het dat de lus van stap 14 nu op False staat. Het spel
stopt, zoals je in het laatste gedeelte van de code
kunt zien. Veel plezier met het spel!

while gameRunning == True :
play_again '" 1
mainGameO
sense . showJnessage("Play Again? " , text_
ealour-=[255, 255, 255] , serall_speed = 0.08)

while play_again = 1 :
far event in pygame. event . get() :
i f event . type = J<EY[)(JnN :
if event. key == K-UP:
play_again '" 0

Volledige code (vervolg)
number = playersChoiee - 1
playerMessage = number_to_name (number)
p r I n t (playerMessage)
sense . set_rotation (0)
sense . show_message (uyou = u , text_eolour=[0 , 255 ,
2 5 5J , seroll_speed = 0 . 08)
sense . show_message (playerMessage , text_eolour=[0 ,
0 , 255] , seroll_speed = 0 . 08)
,

. ' Computer seleets a random ehoiee from the
,
options "
count = random . rand range ( 5 , 50 )
sense . set_rotation ( 90)
wh l l e count > 1 :
eomputer_ehoiee = random . randrange (0 , 5)
p r l nt (computer_choice)
time . sleep(0 . 1 )
sense . load_image (str (computer_ehoice) -I- u . png")
count = count - 1
,
. ' Message for player about the eomputer ' s
,
ehoiee "
p n n t ( UThe computers ehoiee is" , eomputer_ehoiee)
number = eomputer_ehoiee
computerMessage = number_to_name (number)
p r I nt (computerMessage)
sense . set_rotation (0)
sense . show_message ( UComputer = u , text_eolour=[0 ,
1 50 , 255] , serol l_speed = 0 . 06)
#sense . show_message (eomputerMessage , text_
eolour=[0 , 0 , 255] , seroll_speed = 0 . 08)
sense . load_image (str(eomputer_ehoiee) -I- u . png")
print (computerMessage)
t ime . sleep( l )

•

I

" Caleulates the Winner ' "
=
( in t ( computer_choice - (playersChoiee- l ) ) )

result

% 5

i f result == 0 :

sense . show_message( UPlayer and Computer T ie ! " ,
text_eolour=[0 , 0 , 255] , seroll_speed = 0 . 08 )
pr
el i f result >=3 :

sense . show_message ( UPlayer Wins ! " , text_
colour=[0 , 255 , 0] , seroll_speed = 0 . 08)
e l se :
t ime . sleep ( l )
sense . show_message (UComputer Wins ! " , text_
eolour=[ 255 , 0 , 0] , seroll_speed = 0 . 08 )
#print uComputer wins ! "
prlnt

u

u

sense . show_message ( UWeleome to RPSLS ! " , text_
eolour=[ 1 55 , 1 00 , 30J , seroll_speed = 0 . 08)
sense . show_message ( UPleases use ' Up ' to select" , text_
colour=[ 1 55 , 255 , 255] , seroll_speed = 0 . 05)
sense . load_image ( U 0 . png" )
whi le gameRunn i ng

==

True :

play_again = 1
mainGameO
sense . show_message (UPlay Aga i n ? " , texCeolour=[ 255 ,
255 , 255J , seroll_speed = 0 . 08)
w h i l e play_aga i n == 1 :
for event in pygame . event . get ( ) :
i f event . type == KEYDOWN :
if event . key == K_UP :
play_agai n = 0
l f event . type == KEYDOWN :
lf event . key == K_DOWN :
print (UBye")
sense . show_message(UBye Bye" , text_
colour=[ 255 , 255 , 255J , seroll_speed = 0 . 08)
play_agai n = 0
gameRunning = False
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Projecten

Verdiep je in het m lieu
met een Sensly HAl
Experimenteer en meet vervuiling met deze slimme
kleine module voor je Raspberry Pi
Benodigdheden
Sensly HAT
altitude.tech

afhandelt. De API zorgt op de achtergrond voor alle
berekeningen, kalibratie en foutcorrectie. Op die
manier kun je meteen aan de slag met de data waar
jij mee wilt werken.

01 I nstalleer je Sensly HAl

D

e Sensly HAT is een slimme module voor
de Raspberry Pi. Hij heeh een eigen micro
processor die analoge data kan verwerken
en informatie van verschillende sensors kan
opvragen. Hierdoor hoef je niet de hulp van de
processor van de Pi in te roepen en dat scheelt
performance. Er zitten drie verschillende sensors
op het bordje, waarmee meerdere gassen, de
vochtigheid en de temperatuur kunnen worden
waargenomen. Daarnaast kan deze Raspberry
Pi HAT vanwege de analoge poorten en zijn 12(
interface makkelijk worden uitgebreid.
Net als bij de Raspberry Pi heeft de module
ook een Python-API die alle lastige zaken voor je

We gaan er in deze tutorial van uit dat je je
Raspberry Pi al hebt geconfigureerd en deze
verbinding heeh met internet. Sluit nu de Sensly
HAT aan op de GPIO-header van de Pi. Zet
daarna de Raspberry Pi aan en typ onderstaande
commando's in de Terminal in:
# Install git so we can download the API
sudo apt-get install git
git clone https: //github. com/Altitude-Tech/
SenslyPi . git
cd SenslyPi
# Install the python API
sudo python setup. py install

" De m icroprocesso r va n de
Sensly HAT ka n a na loge data
va n versch i l lende sensors
verwerken"
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02 Sensly testen
Eerst moet je ervoor zorgen dat de Raspberry Pi kan
communiceren met de Sensly HAT en dat die op de
juiste manier werkt. Typ onderstaand commando
in. Als antwoord moet daarop 'ok' volgen en een
melding dat alles juist werkt.
# Run test sequence on the Sensly
sensly-test

03 API gebruiken
We nemen vervolgens een terminal-based
teksteditor om code te schrijven. In deze tutorial
gebruiken we nano, maar je kunt ook een andere
editor nemen als je die prettiger vindt. Met het
volgende commando maakje het bestand sensly.
py aan en open je het meteen om te bewerken.
nano sensly. py

Typ de volgende code in om de basisgegevens van
de Sensly op te vragen.
illlJOrt os
from sensly illlJOrt Gases
atmosphere

=

Gases()

Pygal is een
dynamische SVG
bibliotheek voor
vormgeving op
basis van standaard
thema's.

while True:
print(UHunidity Level : ")
print( str(atmosphere. hunidi tyO)
print(UT�rature: ")
print( str(atmosphere. tetlll O )
time. sleep(5)

04 Sensors activeren

Nu wordt het wat ingewikkelder: voordat je de
sensors kunt gebruiken, moet je ze voorverwarmen
zodat de Sensly goed wordt uitgelezen. Hiervoor
maken we gebruik van een loop in de code die
zolang werkt totdat de gewenste temperatuur is
bereikt. Dat duurt zo'n twee à drie minuten als je de
Sensly net hebt aangezet.
illlJOrt os
from sensly illlJOrt Sensly
sensly

=

Sensly()

# Wait until preheating has finished
# sc we can get stabie readings
While (sensly. preheated() == False) :
print(UPreheating . . . . . ")
time. sleep(1 )
print(uSensly is ready to read pollution
levels ! ")

05 Data over de vervuiling

D e sensors kunnen n u data lezen, dus wordt het tijd
voor wat metingen. Voeg onderstaande code toe
aan het vorige programma:

While(True) :
# Print the general level of pollution
print(uGeneral pollution level (PPM)")
print( str( atmosphere .pollution()) )
# Print the level of industrial
pollution
# (e. g . benzene, nitrogen oxides)
print(Ulndustrial Pollution (PPM)")
print( str( atmosphere .pollution.
industrialO )

# Print the Hunidity
print(UHunidity")
print( str( atmosphere. hunidi tyO)
time. sleep(20)

06 Eigen sensors toevoegen

De Sensly heeft vijf poorten voor extra sensors
die je makkelijk kunt beheren met behulp van een
eenvoudig Python-script. Ze zijn erg handig omdat
de Raspberry Pi zelf geen analoge poorten heeft.
Nu kun je extra sensors voor je eigen projecten
toevoegen, bijvoorbeeld een lichtgevoelige
weerstand om lichtvervuiling te meten. Met
onderstaande code kun je makkelijk analoge en
digitale data van de uitbreidingspoorten lezen:
illlJOrt sensly
from sensly illlJOrt Port
sensor1

=

kunt natuurlij k ook de waarden aanpassen als je dat
fijner vindt:
illlJOrt pygal
illlJOrt os
from sensly illlJOrt Gases
atmosphere = GasesO
graph = pygal . BarO
�les = []
for i in range(10) :
sarnples . append(atmosphere. pollution.
industrial 0)
graph. add ( ' pollution ' , samples)
# Generate graph
graph. render_toJile(' pollution. svg' )

Port(Sensly. portl )

print( str( sensor1 . analog..readO)

07 Data visualiseren

Om de data te visualiseren gebruiken we het
geweldige opensource project pygal. Daarmee
kun je van je data makkelijk coole vectorafbeel
dingen maken. Eerst moetje hiervoor pygal
installeren; daarna kunnen we code schrijven om
informatie over de mate van vervuiling in kaart te
brengen. Voer onderstaande code uit om pygal te
installeren:

ARM·

ontgrendelen
Het hal t va n dit add ·on· bordje IS de ARM
lllllt die al le a naloge slg llcllen, data en
com l1lun icatie met de Pi afha ndelt. Het
IS een kl achtige chip met veel fe,ltul es
en de fil rnwale is opensource. H ie l door

kun je de HAf van j e Raspbel l y PI flashen .

Je Iwbt da il l mee de flexibilite it van een

sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy_install pygal

Il1lClocontloller (zoals bijvool beeld de
A l d uino) met

l

a le

voordelen van een

volledig bestuI ingssysteern . Dat maakt het

De volgende code zal de lucht gedurende tien uur
scannen en daarna een vectorgrafiek tekenen. Je

een l eu ke
HAT
om mee te spelen .
•
.
-.
�. _ ;'.L.J
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I Video
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Benodigdheden
Raspberry Pi
Draai-, rol-, druk- en
temperatuursensors
Camerabevestiging en
propellers (uit 3D-printer)
Cameramodule
USB-joystick
Netwerkkabel
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Om achteraf de beelden te kunnen bekijken is
een Go Pro gemonteerd. Live video komt van
een Pi camera via de kabel naar de laptop.

Links

Zodra de robot dieper duikt, stuurt de
druksensor gegevens als diepte, temperatuur,
koers en accuspanning naar de laptop.
Onder

De cameramodule vooraan zit achter een
waterdichte lens.

r-

Onderwater Pi-drone
Niels Affourtit heeft een passie voor Re-modellen en maakte een
volledig werkende duikboot met behulp van een Raspberry Pi
Wanneer besloot je een onderwaterrobot
oftewel een remotely operated vehicle (ROV)
te bouwen?
Als kind bouwde ik al regelmatig op afstand
bestuurbare modellen, zoals zeilboten en speed
boats. Ik had een fantastisch afstandsbestuurbaar
zweefvliegtuig en droomde ervan ooit zelf een
RC-onderzeeër te hebben. Mijn buurman destijds
had er een, maar omdat hij altijd problemen
had met de elektronica en het model ook niet
waterdicht was, zag ik het niet zo zitten om er zelf
een te bouwen. Ook hadden we weinig helder
water in onze buurt.
Eind 2014 zag ik op National Geographic echter
een uitzending over de berging van de Costa
Concordia. De manier waarop een VideoRay werd
ingezet om te kijken wat de duikers onder water
doen fascineerde me enorm. En zo kwam de droom
van mijn eigen onderzeeër weer tot leven en zocht
ik contact met mensen op die al een eigen ROV
hadden gebouwd.
Hoe worden de onderdelen in de ROV
beschermd tegen waterschade?
Sinds de jaren negentig is er op het gebied van
RC-modellen veel veranderd. Er zijn tegenwoordig
LiPo-accu's met meer capaciteit die ook veel
krachtiger zijn. Ook heb je nu borstelloze
electromotoren die onder water kunnen werken,
waardoor bewegende onderdelen in de romp
overbodig worden - dit laatste is de belangrijkste
ontwikkeling. De kans op lekkages is hierdoor
namelij k erg klein. De sluiting blijft op zijn plek
door de externe waterdruk en blijkt ontzettend
betrouwbaar. Ik vond veel informatie op openrov.
com, svseeker.com, raspberrypi.org en ook op
forums over Linux en de Raspberry Pi.
Hoe lang heb je erover gedaan om de
ROV te maken? Ben je tegen problemen
aangelopen?
Toen ik begon, had ik nog weinig kennis. Daarom
besloot ik een goedkoop onderdeel te kopen om
mee te starten. Ik koos voor een Raspberry Pi en
niet voor de BeagleBoard van OpenRov of voor
een Arduino. Ik had eerder op mijn werk al wat
kennis van Linux opgedaan om op een workstation
sterkteberekeningen uit te voeren met behulp van
het programma ANSYS. Daarnaast gebruiken we
Linux om de dagelijkse interactie met software van
derden te verbeteren en voor batch-uitvoeringen
of complexe moeheidsberekeningen voor stalen
pijpleidingen. Er zijn voor alle functies op deze
ROV zoveel mogelijkheden dat ik altijd weer voor
nieuwe uitdagingen kom te staan. Dat maakt het
project juist zo interessant.

Welke rol heeft de Raspberry Pi in dit project?
De ROV wordt aangestuurd met een joystick die
op een laptop zit. De laptop voert Python-scripts
uit en met behulp van PyGame kan ik de signalen
van de joystick lezen. Vervolgens worden de
signalen omgezet in servo-commando's en met
een simpele socketverbinding naar de Pi verzonden.
De Raspberry Pi is het brein van de ROV. Hij
communiceert met de laptop via een netwerkkabel.
Van het OpenROV-project leerde ik hoe ik een
Tenda-homeplug moest implementeren waardoor
ik de communicatielijnen met de helft kon
terugbrengen van vier naar twee. Verder kon ik het
bereik met een onderwater CAT5-kabel uitbreiden
van 50 naar 300 meter en werd het signaal ook
minder gevoelig voor ruis.
Een wifi-router aangesloten op een 11 .1V LlPO
accu die ik voor 1 euro bij een kringloopwinkel
kocht, stuurt het signaal naar mijn laptop. Het
voordeel van de router is dat ik die aan een haspel
kan bevestigen, zodat ik geen sleepcontacten hoef
te gebruiken. Ook wordt de kans op struikelen
kleiner als ik langs het water loop. De router kan
op een boei werken, zodat de ROV vanaf een boot
kan duiken. De signalen van de ROV verschijnen
in een webinterface - op dezelfde manier als
bij OpenROV. Alle sensordata worden naar een
MySQL-database geschreven. Vervolgens leest
een Ajax-script de data uit en worden ze getoond
op een webpagina. Op diezelfde pagina kun je
de live videostream van de camera bekijken. Ik
begon met een Pi camera, maar een lichtgevoelige
breedhoekcamera, bijvoorbeeld een Go Pro met
webcam, is veel idealer.
De GPIO (General Purpose Input and Output)
van de Pi wordt gebruikt voor het besturen van de
standaard ESC (Electron ic Speed Controller) van de
vier motoren via PWM (Pulse Width Modulation), het
kantel mechanisme van de camera, de verlichting en
voor de communicatie met de server. Hoewel de
Pi tegenwoordig veel bibliotheken voor populaire
sensors bevat, heb ik nog steeds een Arduino
nodig om met de dieptesensor (MS5803-5) te
communiceren. Deze Arduino wordt verbonden

via een usb-poort op de Pi. De analoge poort
wordt gebruikt om het voltage van de batterij te
meten. Omdat die poort maar een spanning van
5V aankan, splits ik de spanning van de Lipo met
2 weerstanden in serie tot een veilige 2-3V. In de
ROV is weinig ruimte, waardoor de standaard (usb-)
verbinding aan de zijkant niet bruikbaar is. Daarom
laat ik de stroom via de 5V-pin op het GPIO-board
lopen. Er zit geen zekering op die verbinding,
waardoor het ook wat risico's met zich meebrengt.
Maar voor mij was het in elk geval een prima
uitkomst.
Waarom koos je ervoor om onderdelen voor
je ROV te 3D-printen?
De schroeven, het kantel mechanisme van de
camera en de behuizing van de Raspberry Pi
komen uit de 3D-printer. Mijn buurman importeert
Inn03D-printers en ik kon er voor mijn project
een lenen. Op die manier kon ik variëren met de
grootte, hoogte en de richting van de schroeven.
Het duurt een half uurtje om de onderdelen te
printen, maar het kost slechts een paar cent. Later
wil ik de printer gebruiken om de hydrodynamische
motorbehuizingen te maken.
Hoe diep kan de ROV momenteel duiken?
De geteste diepte bedraagt 13 meter. Ik nam
hem mee naar een meer en liet hem zakken met
lood aan boord, nog niet met de elektronica. De
druk bepaalt de maximale diepte van de ROV.
Ik maak offshore-pijplijnen bij INTECSEA en ben
elke dag bezig met het berekenen van druk. Ik
maakte van de ROV een eenvoudige simulatie
en liet er externe druk op los om de reactie te
bekijken. Momenteel vormen de 6 mm dikke
kapjes de bottleneck. Op 30-40 meter vervormen
ze zo erg dat ik ervan uitging dat ze los zouden
raken. Normaal gesproken zijn de meren hier in
Nederland maar een paar meter diep, maar op
sommige plekken zijn ze 15 tot 25 meter. Zelfs
de Noordzee is slechts 20-30 meter diep. Het had
dus niet veel zin om het model geschikt te maken
voor grotere dieptes.
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Troubleshooting

Troubleshooting - ardware

Een overzicht van de meest voorkomende hardwareproblemen met de Raspberry Pi
en hoe ze op te lossen

H

et is je vast wel eens overkomen: je
bent wat a a n het proberen en het wil
om wat voor reden dan ook maar niet
l u kken . Je hebt alle stekkers er weer goed
ingestoken, maar er gebeurt niets. Wat kun
je dan doen? Er zijn meestal verschil lende
oplossi ngen voor hetzelfde probleem - maar
soms is er maar één manier e n dan is het
lastiger om die te vinden. Misschien heeft je

Probleem

Pi een tijdje in de kast gelegen en heb je hem
weer eens ingeplugd en opgestart ... waarna er
helemaal niets gebeurt!
Wat kun je doen als het l ijkt alsof a lles in de
war is en niets het meer doet? Hopelij k staat je
probleem h ieronder. Dit zijn vaak voorkomende
problemen waar iedereen die met een
Raspberry Pi in de weer gaat wel eens mee
te maken krijgt. Lees er eens doorheen en als

1: Het groene ledje knippert, maar ik zie niets

Oplossing: Dit komt vaker voor dan je denkt. Het komt waarschij nlijk door
een lege microSD-kaart of verkeerde data op de microSD-kaart, waardoor het
booten niet lukt. Kijk eerst of de sd-kaart er goed in zit. Aan het knipperen van
het ledje kun je zien wat er verkeerd gaat:
3 flitsen als start.elf niet gevonden kan worden,
4 flitsen als start.elf niet gestart kan worden en
7 flitsen als kernel.img niet gevonden kan worden.

een van deze problemen je bekend voorkomt,
hebben we in ieder geval een oplossin g voor je.
Van sommige van deze dingen zul je jezelf voor
het hoofd slaan dat je daar zelf niet aan gedacht
hebt - maar dat is nou eenmaal inherent aan
het werken met computers ... De simpelste
dingen ku nnen je het langst bezighouden en
dan is het wachten op dat ene eurekamoment
waarop alles duidel ij k wordt.

Probleem 2: Ik kan mijn usb-schijf niet zien
Oplossing: Dit is ook een vaak voorkomend probleem. Het wordt vaak
veroorzaakt door een usb-schijf die geen eigen voeding heeft en op een
passieve usb-hub aangesloten is. De makkelijkste manier om dat op te lossen
is om de schijf of de hub op stroom aan te sluiten. Voor een portable usb-schijf
moet je eigenlijk een actieve usb-hub hebben. Als je zeker weet dat de adapter
krachtig genoeg is (5 volt en 2,5 ampère), kan het ook zij n dat de harddisk niet
leesbaar is. Probeer dan FAT32 als bestandssysteem.

Choose overclock preset
High 1 000MHz ARM , SOOMHz core , SOOMHz SDRAM , 2 overvolt

Probleem 3: Pi sluit af of herstart willekeurig

Oplossing: Als je Pi onstabiel is, dan is de voeding het eerste waar je naar
moet kijken. Probeer een andere kabel. Als de problemen blijven bestaan,
vervang dan de voeding. Als je Pi overklokt is, gebruik dan de tooi raspi-config
om alles weer op de standaardwaarden te zetten. Misschien wordt hij gewoon
te heet. Je kunt ook een Shift-toets bij het booten ingedrukt houden om het
overklokken tij delijk uit te schakelen.
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Probleem 4: Opstarten leidt tot het regenboogscherm

Oplossing: Het zogenaamde regenboogscherm is een test van de grafische
processoreenheid. Het verschijnt bij het booten normaal kort in beeld. Blijft
het permanent staan, dan is er iets mis met de image op het sd-kaartje of is de
voeding niet sterk genoeg. Zie je het kleine regenboog blokje rechtsboven op
de grafische desktop, dan is een te zwakke voeding de oorzaak. Als het blokje
rood wordt, is de Pi te heet geworden.

"Het regenboogscherm
verschUnt bU het booten
normaal kort in beeld, blUft het
staan, dan is er iets mis met de
sd-kaa rt"

5: Het rode ledje brandt, maar de Pi werkt niet
Oplossing: Wanneer het rode ledje continu brandt, betekent dit dat de Pi
stroom heeft. Het groene ledje moet dan normaal gesproken onregelmatig
knipperen. Brandt alleen het rode ledje, dan zit er geen goed sd-kaartje in de
Pi of geen goede image op het sd-kaartje. Het kan ook zijn dat de Pi gewoon
uit staat. Stop er een goed sd-kaartje in en maak de kabel in de micro-usb
connector los en weer vast.

Probleem

Probleem 6: De Pi-camera werkt niet
Oplossing: Wanneer je de Pi-camera op de esl-poort van de Pi hebt
aangesloten (achter de ethernetpoort) en hij doet vreemd of werkt helemaal
niet, dan ligt dat meestal aan de platte flexkabel. Die kabel moet met de blauwe
zijde naar de ethernetpoort toe in de aansluiting gestoken worden. Zorg dat hij
niet scheef zit, maar er zo recht en diep mogelij k inzit. Zorg ook dat de (witte)
vergrendeling aan beide kanten goed omlaag gedrukt is.

No

Signal

ChecJc connected device's power, cable conn ectlon, and
source selectio n.

Probleem 7: Het touchscreen werkt niet (goed)

Oplossing: Geeft het Pi-touchscreen geen beeld of zijn er strepen of
flikkeringen te zien, controleer dan of de flexkabel goed aangesloten is en zorg
ervoor dat Raspbian geüpdated is. Om te controleren of de Pi het touchscreen
herkent. kun je het onderstaande commando in de console intypen.
dmesg I grep -i ft5406

Probleem 8: Ik zet de Pi aan, maar zie niets op het scherm

Oplossing: Zorg dat de monitor zelf op de juiste modus staat: digitaal
of analoog. Kijk dat anders even na in het bestand config.txt op de sd-kaart.
Vergeet niet dat de Raspberry Pi geen BIOS heeft. Je krijgt dus niets te zien,
totdat hij gaat booten van het sd-kaartje. Het kan dus ook aan het kaartje zelf
liggen of aan de image die erop staat. Soms is de oplossing simpel: zit het kaartje
goed in de kaartlezer?
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Trou bleshooti ng

Troubleshooting - Software

Een overzicht van veel voorkomende Raspberry Pi-softwareproblemen en hoe je ze kunt oplossen

E

ook niet altijd te weten waarom iets werkt, áls het
maar werkt. Veel problemen kun je oplossen op de
commandline, ondanks dat de dingen niet altijd
meteen zo simpel zijn als ze lij ken.
Gel ukkig zijn er veel nuttige tools die een
oplossing voor de meest voorkomende
problemen bieden. We geven hier een overzicht
van de softwareproblemen die het vaakst
voorkomen met hun oplossingen.
Als niets meer helpt, kun je altijd alles nog
opnieuw installeren. Je hoeft bij de Pi alleen maar

en softwareprobleem kan even vervelend
zijn als een hardwareprobleem. Het euvel
met software is dat de verschillende
configuratiemogelijkheden tot behoorlijk
wat frustratie kunnen leiden. De aangesloten
hardware kan de configuratie van het systeem
nadelig beïnvloeden en andere bijwerkingen
veroorzaken - vaak blijkt de enige manier om
vanaf nul te beginnen en logisch na te denken.
Sommige oplossingen lijken niet direct met
het probleem te maken te hebben. Je hoeft dan
Keyboard Layout
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Probleem 1 : Ik krijg niet de goede tekens te zien

]

Oplossing: Wanneer je een nieuwe image op je sd-kaartje hebt gezet, is het
instellen van het juiste toetsenbord, de tijdzone, en de taal het eerste wat je
moet doen. Dat kun je in de grafische interface doen via 'Menu / Preferences /
Raspberry Pi Configuration'. Kies in het dialoogvenster het tabblad Localisation
en klik op 'Set Keyboard'. Selecteer in de lijst links 'United States' en vervolgens
rechts 'English (US, international with dead keys)'. Klik op OK en het werkt.

Raspberry PI Conflguratlon
System

l!_nterfaces I

Performance

_

o Disabled

SSH:

o Enabled

o Disabled

VNC:

o Enabled

o DisabJed

SP I:

o Enabled

o Disabled

12C:

o Enabled

o Disabled

Probleem 3: Ik krijg geen verbinding via SSH

Oplossing: Verbinding met SSH is alleen mogelijk als je in hetzelfde netwerk zit.
De SSH-server op de Pi wordt bij Raspbian bij het booten standaard opgestart.
Mocht dat niet zo zij n, dan kun je hem via de desktop aanzetten. Ga bij 'Menu /
Preferences / Raspberry Pi Configuration' naar het tabblad Interfaces en zorg dat
in de regel voor SSH 'Enabled' geselecteerd is en klik dan op OK.
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Probleem 2: De klok loopt verkeerd

Oplossing: De Raspberry Pi heeft geen eigen klokchip met back-upaccu. Dat
betekent dat hij iedere keer na het opstarten de juiste tijd ergens van internet
moet ophalen. Als hij na het booten geen internetverbinding heeft, loop de klok
dus verkeerd.
Zorg dan ook voor een werkende internetverbinding. Je kunt ook een apart
uitbreidingskaartje met een hardwareklok kopen.

x

Locahsatlon

o Enabled

Camera:

r

Timezone:

Enghsh (Colemak)

Ukralne

ë]

performanc

Locale:

Enghsh (US. altematlve Intemauonal)

Turkmenistan

Interfaces

1--::.------

Spanlsh (LatIn Amencan)
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Raspberry PI ConfiguratJon

Variant

Country

simpelweg een image opnieuw te f1ashen en
dus niet urenlang handmatig stuurprogramma's
en programma's opnieuw te installeren, zoals bij
andere besturingssystemen.
Maak in elk geval regelmatig een back-up van
de meest waardevolle bestanden - altij d. Een
complete kopie van je sd-kaart kun je in Raspbian
zelf maken via het menu 'Accessories / SD Card
Copier'. Je moet daar wel eerst een usb-kaartlezer
met een tweede sd-kaart in de usb-poort van de
Pi steken om naar te kopiëren.

File Edit Search Options Help

�

--�
---�
----

# uncomment i f hdmi d i s play i s no t de tec t
#hdmi_fo rce_ho tplug= 1

# uncomment to fo rc e a HDM! mode rather t

Probleem 4: Pi start op met een verkeerde resolutie

Oplossing: Als Raspbian de standaard resolutie van het HDMI-scherm niet
automatisch kan ontdekken, kun je met Windows of Mac OS het bestand config.
txt in de hoofddirectory van het sd-kaartje aanpassen met een teksteditor. Zorg
dat deze twee regels erin staan (zonder voorafgaande #): hdmtgroup=2 en
hdmi_mode=23. De waarde 23 staat voor 1280 x 768 op 60 Hz.

""""""'AT'"
,----- .. --"
GEI $TARTED WITH RASP8ERRY P1
....,. --

••••
�...
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..........

"Op raspberrypi.org staat bij Help en
Forums een schat aan informatie"

� ..

�����----�I �

dOUdsJpg

Probleem 5: Mijn sd-kaartje van 8 GB loopt snel vol?

Oplossing: Door de pakketten Libreoffice, Wolfram en Mathematica te
verwijderen kun je al aardig wat schijfruimte uitsparen. Verwijder die pakketten
met het volgende commando in de console (het sterretje niet vergeten!):
sudo apt-get purge wolfram-engine libreoffice* && sudo apt-get autoremove

Probleem 7: Wifi in te stellen via de commandline?

Oplossing: Als je de Pi zonder grafische interface wilt gebruiken, kun je het
wifinetwerk als volgt instellen: scan eerst op de beschikbare accesspoints: sudo
iwlist wlanO scan en noteer de ESSID. Open het configuratiebestand met
sudo na no letc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf en voeg onderaan
de regels toe zoals hierboven. Sla het op en reboot.

f,sherman Jpg

fjord Jpg

,slands Jpg

lasers Jpg

Probleem 6: In welke directory staan de achtergrondfoto's?
Oplossing: Als je de standaard achtergrondfoto's wilt verwijderen, aanpassen of
vervangen door eigen plaatjes, dan kun je ze vinden in de directory /usr/share/
pixel-wallpaper. Overigens staan de Raspberry Pi logo's in /usr/share/raspberrypi
artwork , zodat je altijd de achtergrond van de oude Raspbian nog zou kunnen
gebruiken als je dat wilt.

Probleem 8: Ik kan geen nieuwe software installeren

Oplossing: Wanneer je met het commando sudo apt-get insta" xxx een
nieuw programma probeert te installeren, kun je de foutmelding 'Package yyy
is not available' krijgen. In dat geval is je softwarelijst niet up-to-date. Die lijst kun
je bijwerken met het commando sudo apt-get update && sudo apt-get
upgrade. Doe dat voor elke installatie.
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