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Programming. Om in het vervolg 
geen scherm en dergelijke meer 
nodig te hebben, starten we de 
service voortaan bij iedere boot 
automatisch op. Tik daartoe het 
volgende in op de commandoregel:

sudo systemctl enable nodered

Om dan later nog wel toegang tot 
de Raspberry Pi te hebben, doe je 
hetzelfde voor SSH:

sudo systemctl enable ssh

Om de Pi camera te activeren, ga je 
in het startmenu naar Preferences -> 
Raspberry Pi Configuration. Activeer 
in het tabblad Interfaces bij Camera 
de optie Enable. Voer de gevraagde 
reboot uit, waarna de services voor 
Node-RED en SSH ook meteen 
draaien.

VOEG EEN  
DASHBOARD TOE
Voor de webinterface van Node-RED 
browse je op de pc naar raspberrypi: 
1880. Bij Raspbian is raspberrypi 
de standaard hostnaam. Links zie 
je alle beschikbare nodes staan, 
die gerangschikt zijn per categorie, 
zoals input en function. Dit heet de 

Verbind in de workspace beide nodes 
door met de muis eerst het ene bol-
letje te selecteren en vervolgens de 
muis te verplaatsen naar het andere 
bolletje. Een node of verbinding 
haal je weg door hem te selecteren 
en vervolgens op de Delete-toets te 
drukken.

Het dashboard is georganiseerd 
in tabbladen met groepen (zie 
afbeelding 2). Dit gebruik je om 
bijvoorbeeld per woningkamer een 
tabblad aan te maken en daarop 
schakelaars te groeperen voor een 
beter overzicht. Er moet minstens 
één tabblad met groep zijn. Dubbel-
klik op de switch. Klik bij Group op 
het edit icoontje met het potloodje 
en geef als naam Mijn ledjes. Omdat 
er nog geen tabblad is, voeg je 
die toe via het potloodje bij Tab. 
Verander de naam in Mijn schakeling 
en klik rechtsboven op Add. Je bent 
weer terug in het Group scherm. Klik 
ook hier op Add om terug te keren 
naar het switch scherm. Geef daar 
tot slot als label Schakelaar en klik 
rechtsboven op Done.

Dubbelklik daarna op de rpi 
gpio node. Bij Pin krijg je keurig de 
aansluitpinnen van de Raspberry 
Pi te zien samen met bijbehorende 
GPIO nummering. Kies hier GPIO26. 

palette. Door een node te selec-
teren, zie je rechts gedetailleerde 
informatie over het gebruik ervan. 
In het centrale deel, de workspace, 
maak je de flow.
Om het groene ledje aan- en uit te 
schakelen hebben we een dashboard 
nodig, maar de nodes daarvoor 
zijn nog niet aanwezig. Ga daar-
om helemaal rechtsboven via het 
hamburgericoontje (drie horizontale 
strepen) naar Manage palette. Tik in 
het tabblad Install bij het zoekveld 
dashboard in. Klik rechts naast 
node-red-dashboard op install. Een 
pop-up scherm verwijst je naar de 
informatie. Lees die altijd even na. 
Soms is bijvoorbeeld aanvullende 
software op de Raspberry Pi nodig. 
Klik nu in deze pop-up op Install. Als 
de installatie klaar is, klik je op Close 
rechtsboven om weer terug te keren 
naar het hoofdscherm.

LEDJE UIT, LEDJE AAN
De dashboard nodes vind je in de 
palette helemaal onderaan bij de 
categorie dashboard. Klik hier op 
de switch node en sleep hem naar 
de workspace. Voeg uit de categorie 
Raspbery Pi op dezelfde manier een 
rpi gpio uitvoer node toe. Het bol-
letje daarvan zit aan de linkerkant. 

Controleer dat Type op Digital 
output staat. Zorg voorts dat de 
led standaard uit is door de optie 
Initialise pin state aan te vinken. 
Check dat daaronder low (0) staat. 
Als je Name leeg laat, zie je in de flow 
PIN 37. Tik voor een wat sprekender 
naam Groene led in en klik tot slot 
op Done.

Je eerste flow bestaat nu alleen 
in je browser. Bij het afsluiten ervan 
ben je dan ook al je moeite kwijt. 
Klik daarom op de rode knop Deploy 
rechtsboven om de applicatie naar 
de Raspberry Pi over te zetten. Open 
nu het dashboard door in een nieuw 
tabblad naar raspberrypi:1880/ui 
te gaan. Klik op het schakelaartje 
om het groene ledje aan- of uit te 
zetten. Maak nu zelf voor de variatie 
een dimmer met de slider node.

BEWEGINGSMELDER
Het rode ledje laten we reageren op 
de PIR bewegingssensor (zie afbeel-
ding 3). Ga terug naar de workspace 
en voeg een rpi gpio invoer node 
toe. Dubbelklik hierop en selecteer 
de GPIO7 pin; dat is de middelste 
aansluiting van de bewegingssensor. 
Geef als naam Bewegingssensor en 
klik op Done. Voeg vervolgens een 
rpio gpio uitvoer node toe, net zoals 

  Afbeelding 2. Ledje aan- en uitschakelen.
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