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Raspberry corner
Zelfs na jaren worden er nog steeds nieuwe ideeën gerealiseerd met de  
Raspberry Pi. Vermoedelijk zal dit altijd wel zo blijven, want creatievelingen  
hebben de toekomst. In deze rubriek vind je meer over de social media-teller,  
de pocket projector en meer leuke projecten voor je Pi! Marcel Beelen

SOCIAL MEDIA-TELLER
De social media-teller is een volledig uitgewerkt project. Leuk voor thuis 
en handig als je bijvoorbeeld een horecazaak of winkel hebt. De social 

media-teller laat live het aantal volgers zien dat je hebt op de te selecteren 
social media. Moedig je klanten aan je ter plekke te volgen en de teller schiet 
vanzelf omhoog. De social media-teller is een echt makers-project: hardware, 
software en vakmanschap komen erin samen. Je hebt een Raspberry Pi nodig 
met Raspbian en de LAMP-stack. Daarop installeer je de social-media-counter, 
die beschikbaar is via Git. Het lastige daarna is dat je voor elk van de social 
media verschillende instellingen moet doen. Je hebt namelijk niet zomaar 
toegang tot de likes en volgers. YouTube vereist bijvoorbeeld een Google 
API-sleutel en bij Facebook moet je een app maken op hun ontwikkelsite. Een 
webpagina op je Raspberry toont de teller. Nu moet je nog de teller tonen op 
de gekoppelde 64×16 LED displays, die  aangesloten zijn op de GPIO poorten. 
De bovenste 64x16 pixels van de HDMI-uitvoer van je Raspberry wordt getoond 
op de LED-schermpjes. Vergeet niet de schermbeveiliging uit te zetten, want an-
ders valt ook je LED-schermpje uit. Bouw het geheel in een houten of metalen 
behuizing voor en professionele look-and-feel. Meer info vind je op www.geeky- 
gadgets.com/diy-raspberry-pi-desktop-social-media-counter-03-09-2018

RETRO PLAYER
Gaming is misschien wel het belangrijkste aspect van deze tijd. 
De begintijd van gaming wordt Retro genoemd, en hierin is de 

Raspberry met emulatie erg goed. De Retro Player is een commerciële 
interpretatie van gaming: de emulator in een box biedt je volgens de 
maker maar liefst duizenden retrogames. In de emulator is een Playsta-
tion,  Nintendo64, Game Boy, MSX, SEGA en meer beschikbaar. Twijfel-
achtig is of de meegeleverde games legaal zijn, want je hebt normaal 
gesproken immer de ROM’s nodig. De console kost 125 euro inclusief een 
strak ontworpen NES-behuizing. Het is natuurlijk niet erg duur, maar 
het blijft altijd wat twijfelachtig om geld te vragen voor open source 
producten en semi-legale ROM’s. Info op www.apparata.nl/nieuws/
speel-5-300-games-op-console-van-nederlandse-komaf-28449

VINYL
Met VinylVideo speel je geluid af met beeld, waarbij je gebruik maakt 
van een vinyl LP. Je hebt vast nog wel wat LP’s op de zolder liggen, maar 

die werken helaas niet. Je moet namelijk speciale platen hebben die beeld 
ingecodeerd hebben tussen het audiospoor. Het idee stamt uit het begin van 
de jaren negentig. Een draaitafel voor de muziek samen met een convertor, 
die je aansluit op een tv, vormen het (commerciële) eindproduct. Het idee is 
leuk en nu retro te noemen, maar het heeft destijds niet echt aangeslagen. 
Het schijnt dat er maar een stuk of twintig VinylVideo sets verkocht zijn. Met 
name het gebrek aan vinyl LP’s, die gemaakt zijn voor dit concept, beperken 
het gebruik. De website is nog in de lucht. Er is echter een revival bezig: je 
kunt een convertorbox kopen, die 
VinylVideo kan afspelen. En je raadt 
het al: er zit een Raspberry Pi in.  
http://vinylvideo.supersense.com
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