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Pas hier wederom wachtwoord aan 
naar het door jou gekozen wacht-
woord (bij het uitvoeren van dit 
commando wordt gevraagd om het 
wachtwoord van de MySQL root 
gebruiker).

Nu dienen we nog de initialisatie 
van de ZoneMinder Database uit  
te voeren. Voer het commando  
zm_database_init uit. Dit comman-
do zal eerst vragen om het wacht-
woord van de MySQL root gebruiker 
en daarna een aantal vragen stellen. 
Beantwoord alle vragen met n.

De laatste stap is het ZoneMinder 
config bestand in Apache. De default 
instelling voor ZoneMinder is dat de 
images en events niet toegankelijk 
zijn. Deze moeten we nog toeganke-
lijk maken, tenminste voor clients 

op het interne netwerk. Verander 
in /etc/apache2/conf.d/zm.conf 
voor de images en events directory 
Require all denied in Require ip 
10.0.0 127.0.0 (verander de 10.0.0 
netwerk range in de range binnen 
jouw netwerk).

CONSOLE
De installatie is nu voltooid. Ga met 
je browser naar http://localhost/zm. 
Hier zie je de ZoneMinder Console. 
In het midden bovenaan zie je dat 
ZoneMinder gestopt is. Door op 
Stopped te klikken, kun je ZoneMin-
der starten.
Wil je echter dat ZoneMinder  
start als je systeem opgestart is? 
Voer dan in een terminal deze  
commando’s uit:

systemctl enable zm
systemctl start zm

WEBCAM
ZoneMinder doet het nu, dus we 
kunnen de camera’s koppelen. We 
beginnen met een webcam, waarvan 
bijna iedereen er wel eentje van heeft 
liggen. Plug de webcam in. Met het 
commando lsusb kunnen je zien of 
de webcam via USB gedetecteerd is 
door het OS. Als we aannemen dat 
dit device /dev/video0 is kun je (als 
root) met het commando zmu -d /
dev/video0 -q -v de eigenschappen 
van deze webcam boven water halen.
In de Console klik je op Add New 
Monitor waarna een pop-up scherm 
verschijnt met 5 tabbladen. Op 
het tabblad General geef je deze 

webcam een zinnige naam, kies voor 
Source Type de waarde Local en 
Function zet je op Monitor. Zorg er 
ook voor dat de Enabled checkbox 
aan gevinkt staat. Vervolgens ga je 
naar het tabblad Source en zet je het 
Device Path op /dev/video0, Capture 
Method op Video for Linux version 2 
en zet je de Capture Width & Height 
op de waardes, die de webcam onder-
steund. Klik op Save. In de Console 
is nu de webcam te zien. Druk op de 
naam… en voilà!

IP-CAMERA
Webcams hebben door hun USB-ka-
bel slechts gering nut. IP-camera’s 
daarentegen kun je via het lokale 
(thuis-)netwerk aanroepen. Hang 
de camera in je netwerk en zorg 
ervoor dat deze een vast IP-adres 
krijgt. IP-camera’s hebben meestal 
ook een interne webserver, zodat 
je op de camera kunt inloggen om 
onderhoud te plegen en de camera 
te configureren.

In dit voorbeeld nemen we aan 
dat het IP-adres van de IP-Camera 
10.0.0.148 is en dat ZoneMinder in 
kan loggen op de camera als gebrui-
ker zoneminder met wachtwoord 
security. Het path van de URL om 
beeld te krijgen is videostream.
cgi?user=zoneminder&pwd=security.

In de Console klik je weer op 
Add New Monitor. Op het tabblad 
General geef je deze IP-Camera een 
zinnige naam, kies voor Source Type 
de waarde Remote en Function 
zet je op Monitor. Vink de Enabled 
checkbox aan. Op het tabblad Source 
zet je het Remote Protocol op HTTP 

  Alle camera streams.

  Opties.

  Console.
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