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1 – RESUMO 

As possíveis aplicações em redes de computadores são cada vez maiores, devido 

ao surgimento de novas tecnologias. O Raspbarry Pi pode ser utilizado para como 

um servidor de dados, pois, ele é um computador do tamanho de um cartão. Neste 

trabalho estaremos utilizando o Raspbarry Pi como um servidor de dados multimídia. 

2 – INTRODUÇÃO 

O Raspberry Pi (RPi) é um computador do tamanho de um cartão e crédito, 

que se conecta a um monitor de computador ou TV, que usa um teclado e um 

mouse padrão, integrado em uma única placa. Com ele é possível criar vários 

projetos, desde robôs inteligentes à servidores de dados (SHEEDY, SHIMONSKI & 

STEINER, 2010; MARIN, 2011; BRITO, 2012; KUROSE & ROSS, 2013). 

O uso de um servidor de dados RPi pode ser um plano de liberdade para 

quem quer assistir seus conteúdos sem a necessidade de programas como Netflix e 

Google Filmes que propõem streaming de vídeo progressive, on-demand, live 

Streaming ou tempo real. Sem assinatura mensal, o usuário apenas precisa ter o 

aparelho, e ele pagará apenas pelos conteúdos nos quais ele tem interesse 

(RICHARDSON & SHAWN, 2013). 

3 – OBJETIVO  

Avaliar o dispositivo Raspberry Pi 2 como servidor de dados multimídia e 

verificar a viabilidade da sua capacidade funcional para TVs com HDMI sem acesso 

a USB ou internet. 

4 – METODOLOGIA 

O RPi é uma placa simples onde até leigos em programação conseguem 

trabalhar com ela. O modelo utilizado neste trabalho foi o RPi B que conta com 

900MHz com CPU quad-core ARM Cortex-A7 com 1Gb de RAM.   

Para que o RPi possa ser utilizado foi necessário a instalação de um sistema 

operacional (SO) OPENELEC, podendo ser realizada pelo Windows, Linux ou MAC. 

Haverá a necessidade de instalar o software Add-on que contém um ambiente pré-

configurado com os programas que foram utilizados para automatizar os downloads 

e organização de arquivos no RPi.  



Os programas Sick Beard, monitora o download de series de TV e o 

CouchPotato, o de filmes. O controle remoto, sendo este um smartphone, deve ter o 

software Kodi xmbc instalado, para utiliza-lo, é necessário que o RPi também tenha 

o software Kodi instalado. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

A princípio foram realizados testes de funcionalidade do RPi. Os próximos 

passos referem-se a análise de performace, tempo de resposta, comparativo de 

custo entre a estrutura complete para a utiliação do RPi e outras opções existentes 

no mercado.  

6 – RESULTADOS 

Após o criação do servidor de dados multimídia, utilizado o Raspbarry Pi, foi 

possível enviar o sinal para uma TV com HDMI. A arquitetura criada composta por 

TV, cabo hdmi, roteador e celular para controlar a central funcionou sem a 

necessidade do uso locar de internet. O RPi, funcionou de forma rápida tanto para a 

busca do conteúdo desejado, como para a inicialização de filmes, clipes e músicas.  
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