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ــال ها ــل  کروکنترلرهایم  ریاخ  يدر س ــ  یبه عنوان واحد کنترل و پردازش اص   یکنترل   ياز بردها  ياری، در بس
ــتفاده قرار گرقته اند.ا ــرکت ها نیمورد اس ــت تا ش ــده اس ــبب ش ــعه دهنده بردها يامر س بر   یمبتن  يتوس

ــتر  کروکنترلرهایم دانش   یها را دارند ول  کروکنترلریکه عالقه به کار با م  يرا فراهم آورند تا همه افراد  ي،بسـ
ـــخت افزار  يـها  دهـیکنترل کنـنده ـها،ا یکل میـندارـند،بتوانـند ـبا ـحداـقل دانش از مـفاه  یو نرم افزار چـندان  يسـ

 .ند ینما يساز ادهیآماده پ يپلتفرم ها نیا يخود را رو

ل  دهیا اخت بردها یاـص از  زین  نویآردو  يـس اده ـس خت افزار و نرم افزار م يـس د یـس تفاده از اباـش پلتفرم   نی.با اـس
ــاخت    توانند یآماده طراحان م  يها ــر س   هی اول  يها  شیپلتفرم ، آزما  کیبا حداقل زمان ممکن و بدون دردس

 آماده انجام دهند. يبردها نیا يخود را رو

 ط یمح  یمتعدد،سادگ  ینترنتیا  ي،انجمن ها و گروهها  يمتنوع نرم افزار  يهاباز بودن نرم افزار ،کتابخانه    متن
آـسان برد   هیگـسترده محـصوالت با امکانات متفاوت ،تغذ   ،محدودهیخارج  زیبه برنامه ر ازین  ،عدمیـسیبرنامه نو
 .ابد ی شیبرد افزا نیا ازعالقه به استفاده  دهیاست که سبب گرد ییهایژگیو گریو... از د

ی میکروکنترلرها  طراحی و تولید برد رفته این نوع  هاي آموزـش لی تا پیـش به گونه اي که بتواند مفاهیم اـص
از میکروکنترلرها را آموزش دهد یک از اهداف مهم ـشرکت مهان نگار افزار بود.ـسادگی در طراحی ،اـستفاده از 

تفاده براي کاربر،خالقیت در تفاده از پایه ها توـسط   قطعات و ماژول هاي کاربردي ،ـسهولت در اـس چگونگی اـس
ــی   ــد.برد آموزش ــل از   MNA-TA-01کاربر از جمله پارامترهاي مهم در طراحی این برد می باش اولین نس

ی   رفته  مجموعه بردهاي آموزـش یا مبتنی بر بردهاي آردوینو  پیـش اده تا اینترنت اـش د که از مفاهیم ـس می باـش
(IOT) .را در برمی گیرد 

 برد آموزشی مورد توجه و استفاده کاربران عزیز قرار گیرد.امید است ،این 
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  (Raspberry Pi)ویژگی هاي برد آموزشی پیشرفته رزبري پاي 
 
 

  (Raspberry Pi)پیشرفته رزبري پاي هاي برد آموزشی  ویژگی

 

  سازگار با بردRaspberry Pi3 B+  وRaspberry Pi4 
  پایه هاي برد رزبريدسترسی به کلیه 
  مجزا بودن همه واحد هاي روي برد 
 ایه هاتصمیم گیري کاربر براي نحوه استفاده از پ  
  ولت روي برد 3/3و  5دسترسی به ولتاژ 
  بارگراف 
 4  عددPUSH BUTTON  به صورتPULL-DOWN 
  قسمتی کاتد مشترك 7نمایشگر 
  نمایشگرOLED 128*64  با واسط  0.96"وI2C 
  بیتی با واسط  16مبدل آنالوگ به دیجیتالSPI 
 2 عدد پتانسیومتر براي ورودي آنالوگ 
  دیجیتال سنسور دمايDS18B20 
  سنسورLDR  جهت تشخیص میزان روشنایی نور محیط 
  دیجیتال سنسور دما و رطوبتDHT11 
  درایو موتورDC  با درایورL298   عبوري از موتوربه همراه مدار تشخیص میزان جریان 
  درایو موتورSTEPPER 
  ماژولRFID  خوانEM-18 
  ولت و بالعکس 5ولت به  3/3مبدل ولتاژ 
  ماژولJOYSTICK  با خروجی هاي آنالوگ موقعیتx  وy و تشخیص فشرده شدن سویچ 
 8  عدد رله با خروجی هايNO  وNC  220براي ایجاد کنتاکتهايV AC 
  آي سی تقویمDS3231  به همراه باتريBack Up 
 Buzzer 
 دو عدد شیفت رجیستر براي ایجاد خروجی هاي موازي با ورودي سریال 



 

 معرفی برد آموزشی  

ه   ــرفـت ــی پیشـ اســــت.  Raspberry Piبرد آموزشـ ده  ا طراحی گردـی ـه اي  رزبري ـپ اي  آموزش بردـه دف  ا ـه برد رزبري    ـب
که کارهاي بسـیار خارق العاده اي را   کامیپوتري.  اسـت برد یک روي  شـده  طراحی  کامپیوتر مینی  یک Raspberry Pi   پاي
ال   .انجام داد آن   توان بامی تان در ـس ور انگلـس میالدي و با   2010در واقع برد رزبري پاي یک کامپیوتر کوچک اـست که در کـش

یار کوچکهدف ارائه د. این برد بـس یار پایین تولید ـش مند با قیمت بـس ت. نکته  PC تر از یکي یک کامپیوتر هوـش یا لپ تاپ اـس
این بردها در سـایز یک کارت اعتباري اسـت که با این وجود   جالبی که در مورد برد رزبري پاي وجود دارد این اسـت که سـایز

 سازدمی  فراهم   راقابلیت هاي زیادي  

مجموعه آموزـشی طراحی ـشده ـساختاري ماژوالر دارد و در طراحی ـسعی گردیده اـست که هر یک از قـسمت هاي موجود در آن  
د با توجه به نیاز به واحد هاي مختلف ،براي اـستفاده به ـصورت یک واحد مـستقل در نظر گرفته ـشود.در این حالت کاربر می توان

از پایه هاي برد رزبري پاي برنامه ریزي نماید .اـستفاده از این روش ـسبب افزایش اعتماد به نفس در طراحی برد هایی گردد که 
تفاده از پایه یم بندي و اـس اختن آنها می نماید.بنابراین محدودیتی در نحوه ـس میم به ـس هاي برد رزبري وجود   مخاطب خود تـص

 نخواهد داشت.

در طراحی برد از قطعات کاربردي موجود در بازار که در پروژه هاي مختلف می توانند مورد اسـتفاده قرار گیرند اسـتفاده شـده  
ــات با یکدیگر می توان   ــمت هاي مختلف موجود در برد و ترکیب کردن این آزمایش ــت .بنابراین با راه اندازي هر یک از قس اس

 ست هاي اولیه یک پروژه کاربردي را پیاده سازي نمود.ت
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 آزمایش: شرح

ــد ـکه هـمانـند ـیک ـکامپیوتر معمولی داراي ،پردازـنده ،پردازـنده گرافیکی ،ـحافـظه  ب رد رزبري ـپاي ـیک مینی ـکامپیوتر می ـباشـ
RAM باـشد.این مینی کامپیوتر در اندازه یک کارت بانکی ساخته شده است و در   ، حافظه ذخیره ـسازي ارتباطات ـشبکه و...می

روجی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد.با  ورودي و خپایه هاي  یا اصـــطالحا   GPIOکنار قابلیت هاي یک کامپیوتر معمولی ،
ها می توان ورودي ـسنـسور ها را توسط این برد خواند ،پردازش هاي الزم را روي آن انجام داد و نهایتا از   GPIOاـستفاده از این  

 همین طریق خروجی هی مد نظر را نیز فعال نمود.

معمولی که نیاز به یک ـسیـستم عامل دارد ، مانند ویندوز یا لینوکس و ...، برد رزبري پاي نیز براي داـشتن همانند یک کامپیوتر 
تم عامل هاي مختلفی  یـس تم عامل دارد.ـس یـس ده در آن نیاز به یک ـس تفاده از بخش هاي مختلف تعبیه ـش حیح و اـس عملکرد ـص

ده اند که از جم ازي ـش ،    Raspbian    ،Raspberry OS    ،OSMCله آنها می توان به براي برد رزبري پاي طراحی و پیاده ـس
RISC OS   ،Widows IOT Core  ،Ubunto Core .و ... اشاره کرد 

یـستم عامل   یـستم عامل   Raspberry OSدر این مجموعه آموزش از ـس تفاده می    Raspbianکه نـسخه جدید ـس می باـشد، اـس
یـستم عامل رایگان اـست یـستم عامل یک ـس یـستم عامل   کنیم.این ـس بوده و براي ـسخت افزار رزبري پاي    Debianکه بر پایه ـس

تم  عامل داري  یـس ت.این ـس ده اـس ازي ـش ادگی روي برد رزبري پاي   35بهینه ـس ت که به ـس ده اـس ته از پیش ترجمه ـش هزار بـس
 قابل نصب می باشد.

ال  تم عامل رزبري پاي اولین بار در ـس یـس یـس 2015ـس ط بنیاد رزبري به عنوان ـس تم عامل اولیه براي بردهاي رزبري ارایه  توـس
خه  تم عامل در چهار نـس یـس ت.این ـس ر   Busterو    Wheezy  ،  Jessie   ،Sterecheگردیده اـس ت.در حال حاـض ده اـس ارایه ـش

 می باشد که روي تمام ورژنهاي برد رزبري قابل نصب می باشد. Busterآخرین نسخه آن ، نسخه 

 
 

 آموزشی رزبري پايراه اندازي برد    : 1آزمایش شماره  

   راه اندازي برد آردوینو عنوان  

و برنامه ریزي آن با سـیسـتم   micro SDآماده کردن کارت حافظه   هدف  

 ،اتصال به نمایشگرو انجام تنظیمات اولیه Raspbianعامل 

گر    Micro SD CARD مورد نیاز بخش هاي   HDMIیا    VGAیا مانیتور با ورودي   TV،نمایـش

 ،آداپتور تغذیه برد HDMIبه  micro HDMI، مبدل  
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 Raspberry Osدانلود فایل 

 به آدرس زیر می رویم:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/ 

 

 
 همانطور که از شکل دیده ي شود سه نسخه از سیستم عامل رزبري پاي وجود دارد

 سیستم عاملنام   ویژگیها حجم

2531MB   ـفاـیل.img  ــتم ـعاـمل و محیط ــیسـ ــاـمل سـ شـ
Desktop   کــاربردي هــاي  افزار  نرم  همراه  بــه 

 Debian Busterمبتنی بر سیستم عامل  

Raspberry Pi OS (32-bit) with 
desktop and recommended 

software 

 

1131MB   ـفاـیل.img  ــتم ـعاـمل و محیط ــیسـ ــاـمل سـ شـ
Desktop    مبتنی بر ســیســتم عاملDebian 

Buster 

Raspberry Pi OS (32-bit) with 
desktop 

 

435MB   فایل.img  ــتم عامل و ــیس ــامل س مبتنی بر  ش
 Debian Busterسیستم عامل  

Raspberry Pi OS (32-bit) Lite 

 

 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/


 

 9صفحه  |   Raspberry Pi OSنصب سیستم عامل  : 1آزمایش 

 

 
 WEB:                www.negarafzar.com 

EMAIL:            info@ngarafzar.com 
TELEGRAM:  @mahannegarafzar 
Instagram:negar afzar 

TEL:               02634404220 
FAX:               02634439535 
MOBILE:       09123616155 

             )خاص سهامی(افزار نگار مهان مهندسی و فنی شرکت

 219 پالك -غربی اول خیابان -گوهردشت -کرج 

خه   خه تنها داراي محیط  Liteتفاوت عمده اي که نـس ت که این نـس خه دارد این اـس ایر نـس د و هیچ گونه  با ـس ترمینال می باـش
 براي آن وجود ندارد. Desktopمحیط کاربري گرافیکی و یا  

ود.بنابراین روي کلید   ب می ـش تم عامل نـص یـس طالحا کامل ـس خه اول یا اـص کلیک کرده و   Download Zipدر این آموزش نـس
 منتظر می مانیم تا دانلود فایل کامل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم عامل  Zipدانلود فایل 

Raspbian OS  به همراه محیط

Desktop  و نرم افزار هاي

 کاربردي
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 باز کردن فایل دانلود شده

اسـتفاده    Winrarه می توانیم از نرم افزار  می باشـد .براي خارج کردن این فایل از حالت فشـرد  zip.فایل دانلود شـده با فرمت  
 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

ود ،حجم فایل فـشرده ـشده حدود  گیگا بایت   7گیگا بایت و پس از فـشرده ـشدن تا    2همانگونه که از حجم فایل ها دیده می ـش
 گیگا بایت براي دانلود این فایل استفاده شود. 16بنابراین پیشنهاد می شود از یک کار حافظه با ظرفیت نیز می رسد.

 

با توجه به نسخه فایل سیستم عامل این اندازه می تواند تا حدودي متفاوت با مقادیري باشد که در شکل ها  

 نشان داده شده است. 

پس از باز کردن فایل از حالت 

 imgفشرده یک فایل با پسوند 

 خواهیم داشت.
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 SD-CARDبه  img.انتقال فایل  

 16GBاز کامپیوتر به کارت حافظه اســـت.براي این منظور یک کارت حافظه با ظرفیت   img.کار انتقال فایل   آخرین مرحله از
 قرار می دهیم. Card Readerرا داخل یک 

 

 فرمت می کنیم. FATپس از شناسایی کارت توسط سیستم عامل ویندوز آن را با فرمت  
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 Etcherنصب نرم افزار  

 را از آدرس زیر دانلود و نصب می کنیم. Etcherنرم افزار 

https://www.balena.io/etcher/ 

 

 پس از نصب و یا اجراي برنامه مراحل زیر را دنبال می کنیم.

 کردیم انتخاب می کنیم. فشرده خارجرا که قبال از حالت  img.را انتخاب کرده و فایل  Select imageگزینه -1

 

 

https://www.balena.io/etcher/
https://www.balena.io/etcher/
https://www.balena.io/etcher/
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را فشــار داده و مســیري را که می خواهیم فایل روي آن ذخیره شــود انتخاب می کنیم.نرم افزار به   Select Targetگزینه -2
 صورت پیش فرض حافظه جانبی متصل به دستگاه را شناسایی می کند.

 

 

 مراحل انتقال فایل به داخل کارت حافظه تکمیل شود.  را انتخاب کرده و منتظر می مانیم تا Flashگزینه -3
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 پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.  ،فقیت آمیز بودن فرایند انتقال فایلوپس از اتمام کار و م
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SD   کارت را از کامپیوتر خارج کرده و در اسالت کارت حافظهRaspberry PI ر می دهیم.اقر 

 


	ویژگی های برد آموزشی پیشرفته رزبری پای (Raspberry Pi)
	ویژگی های برد آموزشی پیشرفته رزبری پای (Raspberry Pi)
	معرفی برد آموزشی
	آزمايش شماره 1 :  راه اندازی برد آموزشی رزبری پای
	عنوان  
	راه اندازی برد آردوینو

	هدف  
	آماده کردن کارت حافظه micro SD و برنامه ریزی آن با سیستم عامل Raspbian ،اتصال به نمایشگرو انجام تنظیمات اولیه

	بخش های مورد نیاز
	Micro SD CARD ،نمایشگر TV یا مانیتور با ورودی VGA یا HDMI ، مبدل micro HDMI به HDMI ،آداپتور تغذیه برد
	Raspberry Pi OS (32-bit) with desktop and recommended software
	Raspberry Pi OS (32-bit) with desktop
	Raspberry Pi OS (32-bit) Lite


	شرح آزمایش:
	دانلود فایل Raspberry Os
	باز کردن فایل دانلود شده
	انتقال فایل .img به SD-CARD
	نصب نرم افزار Etcher



