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ﺳﺮی آﻣﻮزش رزﺑﺮی ﭘﺎی :درس اول
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ  4GBﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺣﺠﻢ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮد رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روز آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎگ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻐﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی  SDﮐﺎرت ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی آن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ  USBﻓﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت را در آن ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  zipاز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از  extractﮐﺮدن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  img.ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮﻣﯽ از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮﺷﺨﺺ ،ﻓﺮم ﻣﻮرد ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺮ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی از ﺟﻤﻠﻪ ‘ ’Raspbianﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮم ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
‘ ’Debianﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم )IDLEوﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن( و )scratchﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزی( ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش از ﻓﺮم  Raspbianاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮم وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﻣﻞ  the adafruit raspberry pi finderﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ
و  Occidentailsﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ.
ورژن ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ  Occidentailsﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای  Raspbianﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﮐﺪام از ﻓﺮم ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  zipدارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ  img.را  Extractﮐﻨﯿﺪ:
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در وﯾﻨﺪوزﻫﺎی  7و وﯾﺴﺘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDوﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در وﯾﻨﺪوز  xpﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Fedora ARM Installerرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  zipﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را  extractﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی  ،Desktopﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات در آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺶ  USBو  hard disk backupرا از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  SDﮐﺎرت را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺣﺎل  SDﮐﺎرت را ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺮ روی ﻓﺎﯾﻞ  fedora-arm-installer.exeراﺳﺖ ﮐﻠﯿﻠﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Run as administratorرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺮ راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻓﺎﯾﻞ  imageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺨﺶ  Browsﻓﺎﯾﻞ  img.را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﺑﺨﺶ  deviceﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  installﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن  SDﮐﺎرت،
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺻﻔﺤﻪ  | 4اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﮐﭙﯽ راﯾﺖ © 2019

آﻣﻮزش رزﺑﺮی ﭘﺎی :درس اول  -آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ SD ﺑﺮای ﺑﺮد رزﺑﺮی ﭘﺎی

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺣﺎل ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده در رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی اﺳﺖ.
راه اﻧﺪازی  SDﮐﺎرت در ﻣﮑﯿﻦ ﺗﺎش:
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  SDﮐﺎرت در ﻣﮑﯿﻦ ﺗﺎش ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  zipاز اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ:
Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﻓﺎﯾﻞ را  extractﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-masterرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  imgرا ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ را در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دو ﻓﺎﯾﻞ  imgدر ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ در ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Terminalرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﮑﯿﻦ ﺗﺎش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت  cdرا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-masterﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ راﺣﺖ ﺗﺮ دراﯾﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ  SDﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ:
 installer Piرا ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در  Terminalراه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.
sudo ./install Occidentalis_v02.img
 Occidentalis_v02.imgﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ  imgﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﻮرد ﻣﮑﯿﻦ ﺗﺎش را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ:
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ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر دراﯾﻮ  SDوارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ دراﯾﻮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ اش ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ  imgﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Ctrl-Tﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ﮐﺎر ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:

ﺣﺎل  SDﮐﺎرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی اﺳﺖ.
ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازی:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ  SDﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎده اﺳﺖ SD :ﮐﺎرت را در ﺑﺮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد را ﺑﻪ ﭘﻮرت  USBﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  NTSC/PALرا ﺑﻪ ﭘﻮرت ﭼﻨﺪ ﮐﺎره و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
 HDMIرا ﺑﻪ ﭘﻮرت  HDMIﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮو  USBﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای  Raspbianﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ :ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ  adafruitدر ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ در ﺻﺤﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در درس ﺑﻌﺪی ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﺑﺮد رﺳﭙﺒﺮی ﭘﺎی ،آن را ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﻮزش رزﺑﺮی ﭘﺎی :درس دوم  -ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزار | ﻣﻨﺒﻊadafruit :
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