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je Pi steken, waarna je Pi via dhcp 
een IP-adres aanvraagt. Zodra je Pi 
netwerkconnectiviteit heeft, via 
wifi of ethernet, is de gateway in je 
webbrowser bereikbaar via het IP-
adres of (als mDNS/Bonjour actief is 
in je besturingssysteem) via http://
gateway.local.

In de volgende stap krijg je de 
vraag om een webadres te kiezen. 
Hiermee creëer je een subdomein 
van het domein mozilla-iot.org, 
waarmee je jouw gateway van 
buiten je thuisnetwerk kunt 
bereiken. Kies een subdomein en 
vul je e-mailadres in als je dat wilt 
en klik op ‘Create’. Als je liever zelf 
de toegang van buitenaf regelt met 
dynamische dns en port forwarding 
-of als je helemaal geen toegang van 
buitenaf wilt- dan sla je deze stap 
gewoon over met ‘Skip’.

Zodra je subdomein aangemaakt 
is, word je er automatisch naar 
doorverwezen. In de laatste stap 
maak je nog een gebruikersaccount 
voor de gateway aan. Vul je naam, 
e-mailadres en wachtwoord in (maak 
dit zeker sterk genoeg als je gateway 
van buitenaf bereikbaar is!) en klik 

gateway natuurlijk niets waard. De 
WebThings Gateway ondersteunt 
onder andere Zigbee (waaronder ook 
de slimme verlichting van Philips 
Hue en IKEA TRÅDFRI), Z-Wave en 
HomeKit. Voor Zigbee of Z-Wave 
heb je wel een transceiver nodig die 
het protocol spreekt. Wij testten 
de WebThings Gateway uit met 

op ‘Next’. Extra gebruikersaccounts 
kun je altijd later nog maken. Als 
alles goed gaat, krijg je nu een leeg 
scherm van de gateway te zien waar-
aan je apparaten kunt toevoegen.

APPARATEN TOEVOEGEN
Zonder sensoren om uit te lezen of 
apparaten om aan te sturen, is de 

Wat Mozilla 
wil doen, is een-
voudig samen te 
vatten: elk ding 
op het web een 
URL geven

WAAROM WERKT MOZILLA AAN IOT?
Mozilla wordt vaak vereenzelvigd met de webbrowser Firefox, maar weinigen weten dat de organisatie een veel 
breder werkingsgebied heeft. De missie (https://www.mozilla.org/nl/mission/) van Mozilla is “ervoor zorgen dat 
het internet een wereldwijde publieke hulpbron is, open en toegankelijk voor iedereen. Een internet dat mensen 
echt vooropstelt, waar individuen hun eigen beleving kunnen vormgeven en bevoegd, veilig en onafhankelijk 
zijn.” Firefox is het belangrijkste instrument om die missie uit te dragen op het web, maar nu er meer en meer 
apparaten via het web toegankelijk zijn, is er meer nodig. Daarom heeft Mozilla een IoT-team dat met Mozilla 
WebThings die missie in het IoT-domein wil uitdragen. Zo volgen de ontwikkelaars het privacy by design frame-
work waarbij privacy in het hele ontwikkelproces ingebakken is.

 Schrijf het image voor de WebThings Gateway naar een microSD-kaart.

 IoT-producten geven veel informatie over ons gedrag. Willen we echt dat een derde partij die informatie heeft?
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