
USB •
تمام لوازم جانبى كه مى خواهيد از طريق 

USB وصل كنيد، مانند هاب USB، صفحه 
 كليد، ماوس، حافظه USB و... به اين 

قسمت وصل مى شوند. اگر مى خواهيد از 
هاب USB استفاده كنيد، مطمئن شويد كه 

روى آن منبع تغذيه خارجى وجود دارد.

• خروجى آنالوگ
براى تنظيماتى كه از HDMI استفاده نمى كنند، درگاه يك 
خروجى تصوير به رنگ زرد، در نظر گرفته شده  است. 

براى كاربرد آن  همراه صدا بايد از يك درگاه سياه  رنگ كه 
در كنار آن قرار دارد و همچنين، هدفون يا كابل هاى صوتى 

خارجى براى انتشار صوت استفاده كنيد.

SD كارت •
كارت SD زير بورد Raspberry Pi قرار 

مى گيرد و دربرگيرنده سيستم عاملى است كه 
موجب اجراى Raspberry  Pi مى شود. به  
هر حال، قبل از استفاده از Pi، سيستم عامل 
آن بايد از روى يك كامپيوتر ديگر نصب 

شود. 

• اتصال به شبكه
Raspberry Pi اتصال 
شبكه بى سيم ندارد و با 
استفاده از يك آداپتور 

USB مى توانيد كابل اترنت 
را وصل كنيد. 

• خروجى ديجيتال
درگاه HDMI خروجى اصلى صدا و 
تصوير در Raspberry Pi است كه 
امكان نمايش تصاوير با وضوح 1080 

پيكسل را روى دسكتاپ براى شما فراهم 
مى سازد. 

• كابل بندى
مطمئن شويد كه كابل هاى مناسبى را انتخاب 

كرده ايد؛ مانند كابل اترنت براى اتصال به شبكه 
و اينترنت و كابل HDMI يا تصوير براى خروجى 

تصوير. كابل HDMI مى تواند خروج صدا را 
مديريت كند، ولى براى خروجى تصوير به يك 

كابل كمكى نياز داريد. 
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راه اندازى
 Raspberry Pi

با اين كه در ابتدا كمى ترسناك به نظر مى آيد، ولى راه اندازى 
Raspberry Pi بسـيار آسـان است. مانند يك تلويزيون يا يك 
كامپيوتر معمولى، كابل هاى مشـخص به شكاف هاى خاصى 
متصل مى شـوند و تنها كارى كه بايد انجام دهيد، اطمينان از 

اتصال صحيح اين كابل ها است. 

• مانيتور
Raspberry Pi قادر به نمايش خروجى 

1080×1920 است. برخى مانيتورهاى مدرن 
 HDMI به شما اين اجازه را مى دهند كه كابل
را مانند تلويزيون به طور مستقيم وصل كنيد. به 
 هر حال، ممكن است به يك آداپتور نياز داشته 

باشيد. 

USB هاب •
روى Raspberry Pi تعداد محدودى 

درگاه USB وجود دارد (در مدل A فقط 
يك درگاه وجود دارد)؛ بنابراين، به يك 

هاب USB نياز داريد. 

• كيس و لوازم جانبى
با  اين كه استفاده از كيس ضرورى 
نيست، ولى براى جلوگيرى از گرد 
و غبار و حمل راحت تر بهتر است 

از آن استفاده شود. همچنين، شما به 
يك كارت SD به گنجايش حداقل 4 

گيگابايت نيز نياز داريد. 

• آداپتور منبع تغذيه
Raspberry Pi نيز 

مانند بسيارى از تلفن هاى 
 USB آندروييد، از يك
كوچك به عنوان منبع 
تغذيه استفاده مى كند. 

• صفحه  كليد و ماوس
مانند هر كامپيوتر ديگرى، شما به يك صفحه  كليد و 

Raspberry Pi ماوس براى انجام عمليات روى
نياز خواهيد داشت. هرچه ماوس و صفحه  كليد 
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