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MotionEyeOS
MAAK JE EIGEN CAMERABEWAKINGSSYSTEEM

Met motionEyeOS maak je van een Raspberry Pi of ander computerbordje een net-
werkcamera. Je koppelt eenvoudig meerdere camera’s aan elkaar en bouwt zo je eigen 
camerabewakingssysteem. Koen Vervloesem

MotionEyeOS (https://
github.com/ccrisan/motio-

neyeos/wiki) is een Linux-distributie 
die van allerlei computerbordjes een 
IP-camera kan maken en meerde-
re van die camera’s tegelijk kan 
beheren in één interface. Je hebt 
toegang tot allerlei geavanceerde 
functies, zoals bewegingsdetectie, 
timelapse-filmpjes, uploads naar cl-
oudopslag, enz. In feite maak je met 
motionEyeOS dus je eigen camerabe-
wakingssysteem. En dat tegen een 
fractie van de prijs van gelijkwaardi-
ge commerciële systemen!

BENODIGDHEDEN
Allereerst heb je een onder-
steund computerbordje nodig. 

MotionEyeOS ondersteunt niet al-
leen alle modellen van de Raspberry 
Pi, tot zelfs de originele versie en de 
Compute Module, maar ook enkele 
Pi-klonen, de Pine A64/A64+ en 
allerlei Odroid-modellen. Op de wiki 
van het project vind je de volledige 
lijst en voor elk computerbordje een 
link naar de laatste versie van het 
installatie-image.

Naast het bordje heb je natuur-
lijk ook nog een camera nodig. 
MotionEyeOS ondersteunt heel wat 
usb-camera’s, maar ook bordspeci-
fieke camera’s, zoals de Raspberry 
Pi Camera Module. Uiteraard heb 
je ook een voedingsadapter nodig 

die voldoende stroom kan leveren 
voor het computerbordje, camera en 
andere aangesloten apparatuur. Op-
slag kan op een (micro)SD-kaart en 
voor de netwerkverbinding gebruik 
je -afhankelijk van je voorkeur en 
computerbordje- ethernet of wifi.

INSTALLATIE
Als je alle benodigdheden hebt klaar-
liggen en alles hebt aangesloten op 
je computerbordje, dan kan je aan 
de installatie beginnen. Download 
het image van motionEyeOS dat 
bij je computerbordje hoort. Indien 
je later tegen problemen aanloopt 
met de stabiele versie, kijk dan op 

https://github.com/ccrisan/motio-
neyeos/releases voor een ontwikkel-
versie. Die kan je ook even proberen. 
De images zijn gecomprimeerd met 
xz.

Steek de (micro)SD-kaart in je 
computer en schrijf het image 
daarop. Dat kan eenvoudig met de 
volgende opdracht als root:

xzcat /PAD/NAAR/IMAGE.img.xz >  
/dev/DEVICE 

Gebruik in deze opdracht het juiste 
pad naar het image en ook het juiste 
apparaatbestand. Ken je dat laatste 
niet, bekijk dan de uitvoer van 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

RASPBERRY PI CAMERA  
MODULE AANSLUITEN
Een usb-camera is snel op je computerbord-
je aangesloten. Maar als je een Raspberry 
Pi gebruikt in combinatie met de officiële 
Raspberry Pi Camera Module, verloopt 
het aansluiten wat anders. Achter de 
ethernetpoort zie je de csi-poort voor de 
camera. Trek het klepje bovenaan voorzich-
tig naar boven. Steek dan de lintkabel van 
de cameramodule verticaal in de daarvoor 
voorziene uitsparing van de csi-poort, met 
de blauwe zijde van de camerakabel naar de 
ethernetpoort. Druk daarna het klepje van 
de csi-poort weer omlaag tot je voelt dat 
de camerakabel vergrendeld zit. De Pi Zero 
heeft overigens een kleinere csi-poort en 
heeft dus een adapterkabel nodig.

  MotionEyeOS onder-
steunt de R aspberry Pi 
met de Pi Camera Module.
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