
55www.linuxmag.nl      06 2018

DRIEWEG 
AUTHENTICATIE

Alex Bate heeft met zijn tl;dr 
een drieweg authenticatie 

methode gebouwd voor binnen-
deuren. Het project maakt onder 
meer gebruik van een Raspberry Pi 
3, een USB-gebaseerde RFID-lezer 
met een RFID-pasje of RFID-druppel 
(bijvoorbeeld als sleutelhanger), een 
aanraakscherm, een elektronische 
deuropener en een relais schakelaar. 
Om de deur te openen, klok je eerst 
in met je druppel op de RFID-lezer. 
Daarna toets je de geheime pincode 
in op een numeriek toetsenbordje 
weergegeven op het aanraakscherm-
pje. Voer je de goede pincode in, dan 
ontvang je een eenmalige SMS-code 
op je smartphone die je opnieuw 
invoert. Daarna opent het elektroni-
sche slot van de deur. Je installeert 
eerst het aanraakscherm (de drivers 
zijn veelal inbegrepen in het image). 
Je sluit het aan op de GPIO-poorten. 
De schermconfiguratie wordt aan-
gepast, zodat het in staande mode 
wordt gebruikt. Na installatie van de 

LAMP-stack worden de toegangsco-
des en gebruikers in de database in-
gevoerd. De rode draad is een Python 
script dat praat met de database 
voor de gebruikersgegevens en dat 
SMS-berichten verstuurd met Twilio. 
In een snelle video van 20 minuten 
wordt de installatie toegelicht, 
evenals de fysieke installatie van de 
(deur)componenten. 

Een slimme lezer van de blog 
merkt op dat dit terecht geen 
drieweg authenticatie genoemd 
mag worden Drieweg authenticatie 
is namelijk gebaseerd op “iets wat 
je weet” (wachtwoord, pincode), 
“iets wat je hebt” (je smartphone, 
een RFID-tag) en “iets wat je bent” 
(vingerafdruk, irisscan). Het deurslot 
is dus eerder aan te merken als een 
dubbele tweeweg authenticatie. De 
vraag is of dit het geheel wel veiliger 
maakt, omdat de derde factor 
ontbreekt. Maar dat is natuurlijk 
ook niet het doel van het project. 
Het gaat om het maken, coderen 
en tonen van een leuke Raspberry 
toepassing.

BOEKEN & MAGAZINES
De Raspberry Foundation 
brengt het boek ‘The Official 

Raspberry Projects Book’ opnieuw 
uit. Dit is inmiddels de vierde versie 
van maar liefst 200 bladzijden en 55 
projecten. Je ondersteunt de foun-
dation als je het boek koopt, maar 
voordat je het boek aanschaft, kan 
je het al helemaal downloaden via 
https://www.raspberrypi.org/magpi/
issues/projects-4/ om te kijken of 
het de moeite waard is. Datzelfde 
geldt voor ‘The Book of Making deel 
1’, dit bevat 50 projecten en is te 
downloaden op https://hackspace.
raspberrypi.org/features/the-book-
of-making-volumn-1-out-now. Het 
boek is van Hackspace, dat tevens 
een gratis magazine heeft. En nu 
we het toch over gratis tijdschriften 
hebben. Van MagPi kun je inmiddels 
editie 75 downloaden, boordevol 
met Raspberry-projecten. De mees-
ten van ons zullen dit elke maand 
wel downloaden, want het mag niet 
ontbreken in je digitale boekenkast 
als je een Raspberry-fan bent. Verder 
is sinds november 2018 alweer 
een nieuw magazine te vinden en 
downloaden, deze keer over gaming: 
Wireframe, zie https://wireframe.
raspberrypi.org voor de eerste en 
tweede editie van het gratis blad. 

SEISMISCHE ACTIVITEIT
Er is een speciaal add-on board ontwikkeld om seismische activi-
teit te lezen. Het wordt de Raspberry Shake genoemd (het blijft 

leuk hoe mensen nog steeds passende namen bedenken voor hun 
projecten). Dit board bevat verticale en horizontale geofoons, MEM’s 
versnellingsmeters en omnidirectionele drukverschilsignaalmeters. 
De Shake is beschikbaar in drie varianten: 1D, 3D en 4D. De maker 
heeft ook een Raspberry Boom om ultrasone geluiden op te vangen. 
Samen worden ze verkocht als Raspberry Shake & Boom.
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