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meteen nodig, maar zo is je systeem 
wel meteen klaar om later een meer 
geavanceerde MPD-setup te configu-
reren. Al met al neemt de installatie 
van MPD ongeveer 120MB in beslag. 
Na installatie pas je het configu-
ratiebestand /etc/mpd.conf aan. 

Vergeet niet om na elke wijziging de 
nieuwe configuratie in te lezen met:

service mpd restart

CONFIGURATIE
Het belangrijkste ie dat MPD de 

locatie van jouw muziekcollectie 
kent. Die stel je in met de volgende 
optie:

music_directory  “/mnt/music”

Let op dat MPD draait als gebruiker 
“mpd” en groep “audio”. Contro-
leer dus eerst of die gebruiker ten 
minste leestoegang heeft tot de 
music_directory. Indien nodig pas 
je de permissies van die map aan of 
voeg je de mpd-gebruiker toe aan 
een groep die wél toegang heeft tot 
die map. Standaard is MPD alleen 
toegankelijk voor localhost, dus 
jouw muziekserver zélf. Om MPD te 
kunnen testen in je lan, voeg je een 
tweede bind_to_address-lijn toe 
met het lan IP-adres van je server, 
bijvoorbeeld:

bind_to_address  “192.168.1.6”

Kies ook nog een naam voor jouw 
MPD-server (vooral handig als je 
meerdere MPD-daemons zou draai-
en in je netwerk):

zeroconf_name  “BeagleBone Black”

OUTPUT KIEZEN
Tenslotte moet je MPD nog vertellen 
welke audio output je wilt gebrui-
ken. Natuurlijk wil je de muziek niet 
op je streaming server zélf afspelen, 
dus schakel je de alsa-output uit 
door een #-je te zetten aan het begin 
van volgende regels:

#audio_output {
#  type  “alsa”
#  name  “My ALSA Device”
#}

Scroll nu verder in het bestand tot je 
“An example of a httpd output” tegen-
komt. Een minimale configuratie voor 
http streaming ziet er als volgt uit:

audio_output {
  type       “httpd”
  name       “BeagleBone Black”
  encoder    “vorbis”
  bitrate    “128”
  always_on  “yes”
}

  Afbeelding 2: Muziek op je desktop afspelen via de Ario MPD-client.

  Afbeelding 1: Ario’s wizard helpt je 
met de MPD client-configuratie.

06-09 STREAMEN MPD.indd   7 04-12-18   12:32


