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Raspberry: owoc czy komputer?

?



„Malina”
Rapsberry Pi, tzw. 
„Malina” to mini komputer 
stworzony przez brytyjska 
fundację Raspberry Pi 
Foundation, którego 
premiera miała miejsce 29 
lutego 2012 roku. 
Rapsberry Pi to komputer 
wielkości karty kredytowej 
pracujący na systemie 
Linux. System operacyjny, 
który można pobrać ze 
strony fundacji, jest 
całkowicie darmowy, 
instalowany jest na karcie 
SD. Rapsberry Pi obsługuje 
karty o pojemności do 
32 GB.



Specyfikacja
Fundacja przygotowała dwa modele 
urządzeń. Model A z jednym portem USB i 
bez złącza sieci Ethernet (LAN) oraz Model 
B, który ma dwa porty USB oraz kartę 10/100 
Ethernet.
Mimo że Model A nie ma złącza RJ45 
Ethernet, może zostać podłączony do sieci za 
pomocą zewnętrznej karty sieciowej 
Ethernet lub Wi-Fi przy wykorzystaniu portu 
USB. Standardowe myszy i klawiatury 
komputerowe podłączane za pomocą USB bez 
problemu współpracują z Raspberry Pi.
Raspberry PI nie ma wbudowanego zegara 
czasu rzeczywistego, więc system operacyjny 
musi korzystać z zewnętrznego źródła czasu 
za pomocą Internetu lub pytać użytkownika o 
czas podczas uruchamiania.



Budowa zewnętrzna



Dane techniczne
- SoC: Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM)[3]
- CPU: 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 family)[3]
- GPU: Broadcom VideoCore IV[5], OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 
AVC high-profile decode
- Pamięć (SDRAM): 512 MB
- Porty USB 2.0: 2 (za pomocą zintegrowanego koncentratora USB)[6]
- Wyjścia wideo: Composite RCA, HDMI
- Wyjścia dźwięku: 3.5 mm jack, HDMI
- Nośnik danych: złącze kart SD / MMC / SDIO
- Połączenia sieciowe: 10/100 Ethernet (RJ45)[6]
- Pozostałe złącza: 8 x GPIO, UART, szyna I2C , szyna SPI z dwoma liniami 
CS, +3.3 V, +5 V, masa
- Zasilanie: 700 mA (3.5 W)
- Źródło zasilania: 5 V przy pomocy złącza MicroUSB, ewentualnie za 
pomocą złącza GPIO
- Wymiary: 85.60 × 53.98 mm[8]
- Obsługiwane systemy operacyjne: Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux



Możliwości
Raspberry Pi ma 
nieograniczone możliwości. 
Można go używać jako 
odtwarzacz multimedialny 
- posiada złącze HDMI i 
odtwarza filmy w jakości 
full HD. Jest idealnym 
urządzeniem do obsługi 
dysków zewnętrznych, 
odtwarzania muzyki, 
przeglądania stron 
internetowych, może 
służyć jako serwer.... Ma 
nieskończenie wiele 
zastosowań. 



ZASTOSOWANIE W RZESZOWIE
Obecnie w Rzeszowie Raspberry Pi jest wykorzystywane przez  
serwis ActiveWeather, oferujący innowacyjny system 
prezentowania danych z amatorskich stacji pogodowych i nie 
tylko. Dzięki zastosowaniu Raspberry Pi instalacja stacji 
pogodowej i jej włączenie do systemu nie wymaga żadnej wiedzy 
na temat Linuxa czy mikro-kontrolerów. Serwis staje się dzięki 
temu dostępny dla każdego chętnego. 

Więcej informacji na stronie: www.activeweather.org

http://www.activeweather.org/


Podsumowanie
Zalety Raspberry Pi:
+Bardzo mały pobór energii,
+Niewielkie rozmiary,
+Niska cena,
+ Idealny do nauki podstaw 

programowania i elektroniki,
+Zachęca do nauki i 

eksperymentów,
+Możliwość sterowania XBMC 

pilotem od telewizora.
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