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RaspberryPi as a multimedia learning 

platform 

We present the RaspberryPi embedded computer and its 

applications as the multimedia learning platform for the 

students. Four different practical use cases are 

presented; from a simple Linux computer to a powerful 

multimedia centre with Ambilight capabilities. The RPi 

platform also incorporates several general purpose 

input/output interfaces, such as SPI, serial and I²C. 

Thus it can be used in a smarthouse environment as an 

embedded controller and signal processor. The last case 

study shows some of this potential where RPie is used as 

a general purpose LED controller, visualizing different 

ambient parameters, such as temperature or energy 

consumption. Finally we discuss the possibilities of the 

RPi platform in the learning environment. 
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1 Uvod in motivacija 

Motivacija ima v splošnem veliko vlogo pri končnem 

uspehu pri vsaki stvari, kar pa še posebno velja pri 

učenju in prav tako poučevanju. Uspešen način 

poučevanja tako po besedah prof. Marentič [1] vsebuje 

različne elemente, od predavanj do demonstracij in 

praktičnega projektnega dela, kot tudi aktivnega 

skupinskega dela. Vsi ti elementi, posebno pa še 

praktična demonstracija in uporaba predstavljenih 

konceptov in tehnologij, ima velik vpliv na motivacijo 

in posledično uspeh študentov pri določeni snovi. 

 Predstavljena tematika je zato tudi motivacija za 

pričujoči prispevek, kjer želimo predstaviti vgrajeni 

sistem RaspberryPi [2] kot zanimivo, poceni, a kljub 

temu dovolj zmogljivo multimedijsko učno platformo. 

Predstavili bomo nekaj praktičnih primerov uporabe ter 

pridobljene izkušnje pri laboratorijskem delu pri 

predmetih Multimedijski sistemi in KMMS na Fakulteti 

za elektrotehniko. 

 

Prispevek je v nadaljevanju organiziran v naslednjem 

vrstnem redu. V drugem poglavju predstavimo glavne 

značilnosti RaspberryPi platforme, sledijo praktični 

primeri uporabe, v zadnjih dveh poglavjih pa prispevek 

sklenemo z diskusijo ter najpomembnejšimi 

ugotovitvami v zaključku. 

 

2 Zmogljiva »malinca« se predstavi 

Gonilo razvoja kompaktnega računalnika RaspberryPi 

(RPi) angleškega podjetja RaspberryPi Foundation je v 

ideji promocije in poučevanja študija osnovnih 

računalniških veščin s pomočjo enostavne, odprte a 

hkrati dovolj zmogljive in predvsem poceni učne 

platforme. Prve zasnove izhajajo iz leta 2006, medtem 

ko je prodaja končne različice stekla v prvi polovici leta 

2012. Predvsem zaradi multimedijskih zmogljivosti ter 

nizke cene – reda cca. 30-40 EUR, je bilo začetno 

navdušenje izjemno, ki še do danes ne pojenja.  

 V osnovi obstajata dva modela RPi, model A in 

model B. Osnova je enaka, pri čemer je model B 

zmogljivejši v smislu podprtih vmesnikov, predvsem z 

10/100 Ethernet ter dodatnim USB vmesnikom. Srce 

sistema predstavlja SoC integrirano vezje BCM2835 

podjetja Broadcom. Vezje vsebuje ARM11 

mikroprocesorsko jedro, grafični procesor s strojno 

pospešeno 3D grafiko ter dekodiranjem MPEG-4AVC,  

MPEG-2 in VC-1 videa (oboje plačljiva licenca), 

delovni pomnilnik ter en USB vmesnik. Osnovna 

frekvenca mikroprocesorskega jedra je 700 MHz ter 

grafičnega jedra 250 MHz. Mikroprocesorsko jedro je 

dovolj zmogljivo, da solidno poganja Linux operacijski 

sistem. Ključno pa je grafično jedro, ki brez težav 

predvaja HDTV video po standardu 1080p preko HDMI 

vmesnika. In vse to za manj kot 3.5 W. Več podatkov o 

strojnih zmogljivostih [3, 4] je predstavljenih v tabeli 1 

ter sam izgled naprave na sliki 1. 

Tabela 1: Strojne značilnosti RPi platforme 

Lastnost Model A Model B 

SoC Broadcom BCM2835 

CPU ARM1176JZF-S jedro@700 MHz 

GPU Broadcom VideoCore IV@250 MHz 

(podpora OpenGL ES 2.0, MPEG-2, 

MPEG-4avc, VC-1) 

SDRAM 256 MB 512 MB 

USB 1 2 

Mreža - 10/100 ETH 

Video izhod HDMI, kompozitni izhod 

Video vhod CSI vhod za modul s kamero 

Avdio izhod 3.5 mm stereo izhod, HDMI 

Večnamenski 

vhodi/izhodi 

8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus, I²S 

avdio, napajanje  +3.3 V, +5 V, masa 

FLASH Podpora SD/MMC/SDIO 

Poraba 

(max) 

300 mA / 5 V 

(1.5 W) 

700 mA / 5 V 

(3.5 W) 
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Slika 1: RPi računalnik Model B 

 Posebej zanimive možnosti uporabe predstavljajo 

splošni nizkonivojski GPIO vmesniki. RPi tako postane 

zmogljiv procesor zunanjih signalov ter krmilnik 

dodatnih strojnih elementov, kot so npr. LED svetila, 

koračni motorji, etc. 

 Kot operacijski sistem je tipično uporabljena katera 

izmed znanih distribucij Linux OS za ARM 

mikroprocesor, npr. Raspbian, Debian, Arch, 

Occidentalis ali Pidora; možna izbira je prav tako 

Cambridge RISC OS. Za multimedijsko uporabo so 

zanimive posebej prilagojene in optimizirane različice 

Linux OS distribucij, ki že v osnovi vključujejo 

multimedijske aplikacije, kot je npr. XBMC. Ena 

najbolj znanih distribucij na tem področju je 

OPENELEC. 

 Velja omeniti še sorodno cenovno in multimedijsko 

primerljivo platformo podjetja Allwinner Technology 

[5]. Gre za kompaktne in zmogljive SOC sisteme, 

osnovane na eno ali večjedrnih ARM procesorjih ter 

namenjene vgradnji tako v pametne telefone in tablične 

računalnike,  kot tudi v HDMI ključke. Za operacijski 

sistem je tipično uporabljen Android 4.x, ki omogoča 

bogato multimedijsko izkušnjo. Vendar pa ne uživajo 

tako bogate razvijalske podpore kot jo platforma RPi. 

 

3 Navijalski »overclocking« potencial 

Vsak računalnik sčasoma postane prepočasen, kar 

rešujemo z metodami prisiljenega delovanja izven 

originalnih specifikacij oz. z »navijanjem«. Navijanje v 

osnovi pomeni delovanje naprave pri višjem delovnem 

taktu in/ali napajalni napetosti, kot je specificirano s 

strani proizvajalca. Pri tem glavni problem predstavlja 

povečana termalna obremenitev. 

 RPi ima v tem pogledu velik potencial in navijanje v 

zadnjih različicah podpira že v osnovi. Podpira 

dinamično in trajno navijanje. Pri trajnem navitju RPie 

frekvenčno stalno preobremenimo, pri dinamičnem pa 

samo po potrebi (procesorsko zahtevna opravila) ter 

skladno s termalnimi omejitvami (dokler ni dosežena 

maksimalna termična disipacija ter posledično 

temperatura vezja). Bolj varno in smiselno je dinamično 

navitje – »turbo mode«, ki ga preprosto programsko 

vklopimo v začetni konfiguracijski datoteki in ne vpliva 

na garancijo. Najšibkejši člen RPi sistema je ARM CPU 

enota, ki privzeto deluje na 700 MHz. Za grafično 

intenzivne aplikacije (e.g. Linux namizje, XBMC GUI, 

spletni brskalnik, etc.) to v povprečju ne zadošča. 

Strojno so grafično pospešeni namreč le 3D ter video 

deli aplikacij. Zato zmogljivost preprosto povečamo z 

dvigom sistemske frekvence CPU jedra. Tipično je brez 

problemov mogoče doseči frekvence 800 ali 900 MHz, 

kar bistveno izboljša uporabniško izkušnjo. Frekvence 

nad 900 MHz so odvisne od primerka do primerka, prav 

tako je zaželeno vsaj pasivno hlajenje jedra. Zgornje 

frekvence CPU jedra se gibljejo pri cca. 1.1 GHz. Pri 

tem je potrebno povečati tudi delovno napetost jedra, iz 

privzetih 1.2 V na npr. 1.35 V. Velja omeniti, da 

povečevanje delovne frekvence linearno povečuje 

porabo električne energije ter posledično termalno 

obremenitev jedra; povečevanje delovne napetosti pa 

kvadratično. Pri RPi je možno povečati delovno 

frekvenco tudi drugim sklopom, npr. pomnilniku iz 

privzetih 400 MHz na tipično 500 MHz, ter grafičnemu 

jedru iz privzetih 250 MHz na tipično 300-400 MHz. To 

je smiselno le v redkih primerih, ker glavno ozko grlo 

predstavlja ravno CPU jedro. 

 

4 Primeri uporabe – »case study« 

Navajamo nekaj praktičnih in preizkušenih primerov 

uporabe RPi sistema, predvsem v vlogi multimedijske 

platforme. Predstavljeni primeri: 

 RPi kot splošnonamenski Linux računalnik, 

 RPi kot multimedijski predvajalnik/strežnik, 

 RPi kot Ambilight krmilnik, 

 RPi kot del pametnega doma za vizualizacijo 

okoljskih parametrov z LED svetili. 

4.1 Splošnonamenski Linux računalnik 

RPi je v osnovi splošnonamenski ARM računalnik, kjer 

brez problema teče večina Linux programske opreme. 

Kot takšen je primeren za učenje osnovnih strojnih 

računalniških veščin kot tudi programiranja. Podprtih je 

večina računalniških jezikov, od klasičnega C do 

modernega Python-a.  

 Kot takšen je RPi primeren za vrsto vlog v domačen 

strežniškem okolju, kot so npr.:  

 NAS strežnik, 

 FTP strežnik, 

 spletni strežnik, 

 IP usmerjevalnik, etc. 

Pri tem se je potrebno zavedati procesorskih in 

omrežnih omejitev sistema, kjer so dejanski doseženi 

pretoki podatkov pri npr. NAS strežniku reda 10-20 

Mbit/s pri SMB protokolu. 

 

4.2 Multimedijski predvajalnik/strežnik 

RPi je zaradi strojno pospešenega predvajanja videa v 

visoki ločljivosti in nizke porabe ter cene zelo primeren 

kot multimedijski predvajalnik in strežnik. Eno izmed 

najbolj znanih multimedijskih aplikacij na tem področju 

predstavlja odprtokodni sistem XBMC [6]. Gre za 

multimedijski center, ki je vizualno prilagojen tako za 
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mobilne naprave kot tudi za velike televizijske 

vmesnike in omogoča polno multimedijsko izkušnjo. 

Omogoča preprost dostop in urejanje avdio/video in 

slikovnega materiala v lokalni ali pretočni obliki. Prav 

tako ima izjemno bogat nabor dodatnih aplikacij v 

obliki programskih vtičnikov (e.g. Youtube), ki še 

dodatno razširijo funkcionalnosti. XBMC je preveden 

za različne računalniške sisteme, eno najbolj znanih 

distribucij za RPi pa predstavlja OPENELEC [7]. 

Tipična postavitev in izgled sta prikazana na sliki 2.  

 

 

Slika 2: RPi kot XBMC multimedijski predvajalnik 

XBMC omogoča tako predvajanje kot tudi preprosto 

deljenje multimedijskih vsebin po DLNA/UPnP 

protokolu, kar odpira dodatne možnosti uporabe v 

kombinaciji z mobilnimi terminali v vlogi 2nd screen 

naprave.  

 

4.3 Ambilight krmilnik 

K celoviti multimedijski izkušnji pripomore primerna 

ambientalna osvetlitev prostora. Pri sistemu Ambilight 

je glavna ideja v aktivni barvni osvetlitvi prostora za TV 

sprejemnikom skladno s prikazano video vsebino v 

realnem času. Tako se bistveno poveča kontrast, 

gledalec pa ima občutek, da video vsebina zapolnjuje 

vse prostor, ne samo TV zaslona. Pionir te tehnologije 

je Philips [8], ki jo vgrajuje v svoje zaslone. 

 Obstaja kar nekaj alternativnih rešitev, eno izmed 

najbolj znanih in primernih za implementacijo na RPi 

predstavlja Google projekt Boblight [9]. Boblight je 

sestavljen iz dveh sklopov, analizatorja video signala ter 

krmilnika barvnih svetil. Kot analizator je uporabljen 

XBMC z ustreznim vtičnikom, ki zaradi procesorske 

zahtevnosti teče na x86 platformi. Komunikacija med 

analizatorjem in krmilnikom poteka preko ETH/IP 

omrežja. V našem primeru je RPi uporabljen kot 

krmilnik LED svetil preko SPI vmesnika. Uporabljenih 

je 96 RGB LED elementov, enakomerno razporejenih 

po obodu TV zaslona. Razporeditev omogoča izjemno 

dobro prostorsko in temporalno natančnost ambientalne 

osvetlitve glede na vsebino v video signalu. Tipičen 

izgled sistema v praksi je prikazan na sliki 3. 

 

 

Slika 3: »Domači« Ambilight sistem v praksi 

4.4 RPi kot del pametnega doma 

Zadostna zmogljivost, omrežna povezljivost, možnost 

krmiljenja naprav preko GPIO vmesnika ter majhna 

poraba in cena naredijo RPi idealno platformo za 

krmilni element pametnega doma. 

 Zadnji predstavljeni primer [10] prikazuje 

konvergenco senzorskih podatkov v obliki porabe 

električne energije v realnem času z ambientalno 

vizualizacijo. Poraba električne energije se meri ter 

shranjuje v oblaku s pomočjo pametnega merilca [11]. 

Sistem omogoča vpogled v podatke preko spletne 

aplikacije, kar zahteva aktivno sodelovanje 

uporabnikov. RPi zato izkoristimo kot komunikacijski, 

procesorski in povezovalni člen med senzorsko 

platformo in ambientalnim vizualizacijskim sistemom v 

obliki enodimenzionalnega LED prikaznega polja. 

Podatki o električni uporabi se preko omrežnega 

vmesnika iz spleta (HTTP/XML) prenesejo, obdelajo ter 

vizualizirajo kot različni barvni vzorci na LED 

prikaznem polju. Krmiljenje luči poteka preko SPI 

vmesnika. Na ta način imajo uporabniki informacijo o 

trenutni porabi električne energije podano v preprosti in 

kognitivno nezahtevni obliki, kar lahko potencialno 

privede do sprememb vedenja ter posledično do 

zmanjšanja porabe energije. Sistem je v delovanju 

prikazan na sliki 4. 

 

 

Slika 4: RPi kot krmilnik za prikaz porabe el. energije: sistem 

med delovanjem (A), pametni merilnik (B) in obstoječi spletni 

vmesnik (C) 

5 Diskusija 

Kot pomoč k ilustraciji teoretičnih znanj, simulacije, 

demonstracije in praktično projektno delo ter 
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laboratorijske vaje za študente predstavljajo pomemben 

motivacijski faktor. Menimo, da je platforma RPi zelo 

primerna v ta namen, še posebno pri multimedijsko 

obarvanih predmetih, kot sta Konvergenčni 

multimedijski sistemi na MMK študiju ter 

Multimedijski sistemi na univerzitetnem študiju 

Fakultete za elektrotehniko. Ključni faktorji so odprtost 

platforme, zmogljivost, dober nabor multimedijskih 

(e.g. HDMI), komunikacijskih (e.g. USB, ETH) ter 

splošnih (e.g. GPIO, SPI, I
2
C, …) vmesnikov in 

nenazadnje - cene. Platforma je primerna tako za 

raziskovanje multimedijske programske opreme kot tudi 

za povezovanje z drugimi sklopi strojne opreme. 

 V ta namen smo platformo RPi že uspešno praktično 

preizkusili pri laboratorijskih vajah. Koristili smo jo za 

spoznavanje multimedijskih aplikacij in storitev (e.g. 

deljenje in predvajanje multimedijskih vsebin, IPTV), 

krmiljenje multimedijskih naprav (2nd screen 

aplikacije) ter za spoznavanje tako omrežnih kot tudi 

multimedijskih protokolov pri prenosu vsebin. Odziv 

študentov je bil dober, saj so lahko sami preizkusili 

delovanje v praksi ter dobili možnost cenovno dostopne 

gradnje podobnih sistemov za domačo uporabo.  

 Dobra povezljivost platforme RPi odpira vrata tudi 

drugim zanimivim projektom, predvsem na področju 

senzorike, krmiljenja, ter pametnega doma. Z dodatnimi 

strojnimi razširitvami z obilico vmesnikov, A/D, D/A 

pretvornikov, krmilnikov motorjev, kot je npr. 

Gertboard [12], se možnosti uporabe še povečajo. Nekaj 

najbolj zanimivih projektov je navedeno pod [13]. 

  

6 Sklep 

V prispevku opisujemo multimedijsko platformo RPi 

kot osnovo za demonstracije in praktično delo pri 

multimedijsko obarvanih predmetih na fakulteti. 

Podajamo nekaj praktičnih in preizkušenih primerov 

uporabe ter izkušnje pri delu s študenti. 
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