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te tekstverwerken. Vergelijk dat met 
de doorsnee Arduino of vergelijkbaar 
microcontrollerbordje: die bordjes 
bieden in de basis enkel pinnetjes 
die dienen als digitale en analoge 
in- en uitgangen die direct op de mi-
crocontroller zijn aangesloten waar 
je dingen mee kunt schakelen.

WAT IS EEN 
RASPBERRY PI?
De Raspberry Pi is oorspronkelijk 
ontwikkeld door de Brit Eben Upton 
als goedkope computer (van 35 
dollar) om kinderen de beginselen 
van computers, elektronica en 
programmeren bij te brengen. 
Computerhobbyisten zagen echter 
ook genoeg toepassingen voor de 
goedkope Raspberry Pi. De basis van 
een Raspberry Pi is in alle gevallen 
een SoC van Broadcom die een 
ARM-processor combineert met de 
VideoCore IV-gpu en ook alle aanslui-
tingen verzorgt als de usb-poorten 
en de hdmi-uitgang. De chip voor de 
netwerkaansluiting is vervolgens 
via usb 2.0 aangesloten. Dit is ook 
de reden dat de gigabit-netwerkaan-
sluiting op de nieuwste Raspberry 
Pi 3 Model B+ een snelheid tussen 
de 200 en 300 Mbit/s haalt in plaats 
van een volledige gigabitsnelheid.

Een Raspberry Pi heeft geen op-
slag, je hebt een sd-kaart nodig waar-
op het gewenste besturingssysteem 
geïnstalleerd wordt. De Raspberry 
Pi Foundation raadt minimaal een 
Class4-kaartje aan, maar uit onze 
ervaring blijkt een sneller kaartje 
met Class 10 of zelfs UHS Class 1 van 
een goed merk een beter idee. Koop 
in ieder geval geen merkloos kaartje, 
je hebt dan een grote kans dat het 
kaartje tijdens het gebruik corrupt 
raakt.

VEELZIJDIGE 
BESTURINGSSYSTEMEN
Op het sd-kaartje kun je zelf een 
besturingssysteem installeren. Het 
standaardbesturingssysteem is het 

op Debian gebaseerde Raspbian, 
een Linux-distributie waarmee je de 
Raspberry Pi inzet als desktop-com-
puter. Daarnaast zijn er ook gespe-
cialiseerdere op Linux gebaseerde 
distributies waarmee je de Pi inzet 
als spelcomputer (zoals RetroPie) of 
mediaspeler (zoals OpenELEC).

De meeste besturingssystemen 
voor de Pi zijn gebaseerd op Linux, 
maar in de vorm van bijvoorbeeld 
Windows IOT Core of RISC OS zijn er 
ook andere soorten besturingssyste-
men. De flexibele Linux-besturings-
systemen maken veel geavanceerde 
toepassingen mogelijk. Zo kun je de 

Raspberry Pi inzetten als een slimme 
luidspreker met Google Home 
(zie www.tiny.cc/pihome), kun je 
hem gebruiken als downloadserver 
(www.tiny.cc/piload) of zelfs als 
centrale adblocker in je thuisnet-
werk waarover je meer leest via 
www.tiny.cc/piblock.

Een Arduino 
is een micro-
controller, terwijl 
de Raspberry Pi 
een volwaardige 
computer is

  De Raspberry Pi’s hebben een sd- (oude model-
len) of micro-sd-kaartslot voor de opslag.   Een Raspberry Pi draait in de vorm van bijvoorbeeld 

Raspbian een volwaardig besturingssysteem.
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