THEMA

Mopidy is compatibel
met alle MPD-clients, dus
je muziekstreamingserver
is ook met andere apps
aan te sturen of met MPDsoftware op je pc

6 MUZIEK VAN JE NAS TOEVOEGEN

Open het configuratiebestand van Modipy met sudo nano /
etc/mopidy/mopidy.conf en kijk voor de zekerheid na onder het kopje
[local] de directory /var/lib/mopidy/media als mediadirectory staat
ingesteld. Wijzig de directory indien nodig. Scan daarna de muziek in
je mediadirectory met sudo mopidyctl local scan. Let op: als je een
uitgebreide muziekcollectie hebt, kan dit even duren. Als je later ooit
muziekbestanden aan je mediadirectory toevoegt, scan ze dan opnieuw
en herstart Mopidy daarna met sudo systemctl restart mopidy.

7 MPD-SERVER
CONFIGUREREN

In het configuratiebestand
moet je nog twee regels
toevoegen om via het netwerk
toegang te krijgen tot Mopidy.
Open het bestand weer met
sudo nano /etc/mopidy/
mopidy.conf en voeg de regels
[mpd] en hostname = :: toe.
Sla je wijzigingen op met
Ctrl+O en sluit nano af met
Ctrl+X. Schakel daarna Mopidy
in met sudo systemctl
enable mopidy en start het
met sudo systemctl start
mopidy. Daarna hebben we een
MPD-client nodig. Installeer
bijvoorbeeld de Android-app
M.A.L.P. Klik bovenaan op het
plusteken, geef het profiel een
naam, vul het ip-adres van je Pi
in en druk op het icoontje van
de diskette rechts bovenaan
om het profiel op te slaan.

8 MPD-CLIENT
GEBRUIKEN

Daarna kun je op je Android-telefoon door de muziek van je
nas bladeren en de nummers
op je Pi afspelen. Ga daarvoor
in de app naar Library voor
al je muziek en naar Playlists
voor je afspeellijsten. Je kunt
zoeken op artiest, titel enzovoort. De app M.A.L.P. heeft
alle basisfuncties die je van
een afstandsbediening voor
een muziekstreamingserver
verwacht, inclusief tracks
toevoegen aan de afpeellijst,
afspeellijsten in willekeurige
volgorde afspelen enzovoort.
Overigens is Mopidy compatibel met alle MPD-clients, dus
je muziekstreamingserver is
ook met andere apps aan te
sturen of zelfs met MPD-software op je pc.

9 SPOTIFY-ACCOUNT KOPPELEN

Wat als je nu geen lokale muziek via Mopidy wilt
afspelen, maar muziek van Spotify? Met een Spotify
Premium-account is dat mogelijk. Als je je Spotify-account met een Facebook-account hebt aangemaakt
in plaats van met een e-mailadres, dien je wel een
app-specifiek wachtwoord voor Mopidy aan te maken.
Ga daarvoor in Facebook naar Instellingen / Beveiliging
en aanmelding / Appwachtwoorden / Toepassingswachtwoorden genereren. Dit geldt nu als je gebruikerswachtwoord voor Spotify in Mopidy. Sowieso moet je Mopidy
ook toestemming geven om toegang te verkrijgen tot
je Spotify-account. Bezoek daarvoor www.mopidy.com/
authenticate/#spotify en klik op Log in with Spotify.
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