Voor de workshop Programmeer je eigen kunstwerk heb je het programma P5
nodig. Dit programma kun je downloaden van het internet. Hieronder staat
beschreven waar je het programma kunt downloaden. Hieronder staat ook waar
je een goede browser kunt downloaden
Windows 64-bit, Mac, Linux
1. Ga naar de website
https://p5js.org/download/
2. Download de Complete Library door op p5.js Complete te klikken
3. Pak het bestand dat je hebt gedownload uit door met je rechtermuisknop
op het bestand te klikken en te kiezen voor Alles uitpakken.
4. Ga naar de website
https://github.com/processing/p5.js-editor/releases
5. Kies een van de drie bovenste bestanden genaamd p5-linux.zip, p5mac.zip of p5-win.zip. Kies het bestand dat past bij jouw
besturingssysteem; dus Linux, Mac of Windows. De drie bovenste
bestanden zijn de laatste versies van de editor.
6. Zoek in de map met de naam p5-win naar het bestand p5. Dubbelklik op
dit bestand om het programma P5 te openen.
OF
Windows 32-bit
1. Ga naar de website
http://saaaam.s3.amazonaws.com/p5-5.1-win32.zip
2. Pak het bestand dat je hebt gedownload uit door met je rechtermuisknop
op het bestand te klikken en te kiezen voor Alles uitpakken.
3. Ga naar de website
https://github.com/processing/p5.js-editor/releases
4. Kies een van de drie bovenste bestanden genaamd p5-linux.zip, p5mac.zip of p5-win.zip. Kies het bestand dat past bij jouw
besturingssysteem; dus Linux, Mac of Windows. De drie bovenste
bestanden zijn de laatste versies van de editor.
5. Zoek in de map met de naam p5-win naar het bestand p5. Dubbelklik op
dit bestand om het programma P5 te openen.
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Als het niet lukt om p5 op je laptop te installeren dan kun je de opdracht online
proberen te maken. Ga hiervoor naar de website
https://alpha.editor.p5js.org/
P5 werkt het beste met de browsers Chrome of Firefox.
De chrome browser download je van de website
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
De Firefox browser download je van de website
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Installeer de browser door dubbel te klikken op het bestand dat je hebt
gedownload.
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