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Ook als mediaspeler voor video 
of streaming audio is de Pi zoals 
gezegd uitstekend geschikt. Het 
minicomputertje is zelfs zo krachtig 
dat je hem vanaf de Raspberry Pi 
2 in combinatie met bijvoorbeeld 
RetroPie (https://retropie.org.uk) 
ook kunt inzetten als retro-spelcom-
puter. Hij emuleert dan moeiteloos 
spelcomputers als de NES, SNES, 
MegaDive en Commodore 64.

HOGE COMPATIBILITEIT
Nadat in 2012 de eerste Raspberry Pi 
op de markt kwam, zijn er inmiddels 
zijn er inmiddels allerlei verschil-
lende uitvoeringen verschenen met 
snellere processors. Waar de eerste 
Raspberry Pi een singlecore-proces-
sor met een kloksnelheid van 700 
MHz had, is de nieuwste 3+ voorzien 
van een 1,4 GHz quadcore-processor. 
Eén ding is in al die Raspberry Pi’s 
echter hetzelfde gebleven, de SoC 

wordt geleverd door Broadcom. Tus-
sen de gebruikte ARM-cores zit wat 
verschil, maar de VideoCore IV-gpu 
is in alle gebruikte SoC’s hetzelfde. 
Volgens de Raspberry Pi Foundation 
is de VideoCore de enige openbaar 
gedocumenteerde gpu voor ARM-
SoC’s en hiermee belangrijk voor het 
Pi-project. Daar zit wat in, want een 
belangrijk nadeel van andere SoC’s 
op alternatieve bordjes is dat de 
grafische mogelijkheden doorgaans 
slecht ondersteund worden. De 
Raspberry Pi Foundation legt sterk 
de nadruk op compatibiliteit tussen 
de verschillende generaties Pi’s. Het 
eigen besturingssysteem Raspbian 
is dan ook nog altijd volledig compa-
tibel met alle varianten van de Pi.

RASPBERRY PI VERSUS 
ALTERNATIEVEN
De Raspberry Pi is niet de enige 
singleboardcomputer op de markt. 

Het grote aantal gebruikers en de 
goede ondersteuning vanuit de Pi-
community is zeker voor beginners een 
heel groot pluspunt

ACCESSOIRES
Er is nog een argument om voor de Raspberry Pi te kiezen en niet voor 
één van de andere singleboardcomputers. Voor de Raspberry Pi zijn na-
melijk erg veel accessoires te koop. Zo heb je een ruime keuze in behui-
zingen in alle kleuren en vormen. Wil je je Pi inbouwen in een behuizing 
die eruit ziet als een retro-spelcomputer? Geen probleem, er zijn behui-
zingen die die er uitzien als een Nintendo NES of SNES. Daarnaast zijn 
er voor de Raspberry Pi ook allerlei uitbreidingen te koop. Hiermee kun 
je bijvoorbeeld een goede (digitale) geluidsuitgang, een aanraakscherm, 
klein schermpje of led-matrix toevoegen. De uitbereidingsmodules 
worden ook wel HAT genoemd, wat staat voor Hardware Attached on 
Top. De uitbreidingsmodules worden aangesloten op de GPIO, de reeks 
pinnen op de Raspberry Pi. Die pinnen kunnen trouwens ook gebruikt 
worden om sensoren en andere componenten op aan te sluiten.
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  Voor de Raspberry Pi zijn
allerlei accessoires beschikbaar.

  Alle Raspberry Pi’s maken 
gebruik van een Broadcom-SoC 
voorzien van de VideoCore IV-gpu.

20-25 RASPBERRY ARDUINO INTRO.indd   22 18-10-18   15:19


